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4.  Od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia: 

 

4Łń od autobusów wyprodu—owanych po ro—u ń996  
o liczbie miejsc do siedzenia  

Roczna kwota podatku w zJ 

a)      do 15 mie–sc wJącznie 537 zJ 

b)      wię—sze– niw 15, a mnie–sze– niw 30 mie–sc 1431 zJ 

c)      równe– lub wię—sze– niw 30 mie–sc 1669 zJ 

 

 

4Ł2 od autobusów wyprodu—owanych do ro—u ń996 wJącznie 
o liczbie miejsc do siedzenia  

Roczna kwota podatku w zJ 

a)      do 15 mie–sc wJącznie 596 zJ 

b)      wię—sze– od 15, a mnie–sze– niw 30 mie–sc 1550 zJ 

c)      równe– lub wywsze– niw 30 mie–sc 1669 zJ 

 

 

§ 2. Wy—onanie uchwaJy zleca się Burmistrzowi 
KoJaczycŁ  

§ 3. Traci moc uchwaJa Rady Gminy  
Nr XLII/243/2009 z dnia 5 listopada 2009 r. 

w s”rawie o—re`lenia wyso—o`ci stawe— ”odat—u od 
`rod—ów trans”ortowych  

 

§ 4. UchwaJa wchodzi w wycie z dniem 

1 stycznia 2011 ro—u ”o u”rzednim ogJoszeniu 
w Śzienni—u Urzędowym Wo–ewództwa 
Podkarpackiego.  

 

PRZśWOŚNICZĄCY RAŚY 

 

StanisJaw Śunaj 
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UCHWAIA NR LXXIłń22ńłńŃ 

 RADY MIASTA KROSNA 

 z dnia 29 ”audzierni—a 2010 rŁ 
  

zmienia–ąca uchwaJę w sprawie uchwalenia Miejscowego  

Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krosna - "Iu—asiewicza II" 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (ŚzŁ 
U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; zm. z 2002 r. Nr 23, 

poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 

poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, 

 poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102,  

poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; 

z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; 

z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; 

z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, 

poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,  

poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157,  

poz. 1241; oraz z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, 

 Nr 40 poz. 230 i Nr 106 poz. 675) oraz art. 20  

ust. 1 w związ—u z art. 27 i art. 29 ustawy z dnia  

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717; zm. z 2004 r. 

Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, 

poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45,  

poz. 319 i Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127,  

poz. 880; z 2008 r. Nr 123 poz. 803, Nr 199  

poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413 

oraz z 2010 r. Nr 24 poz. 124, Nr 75, poz. 474,  

Nr 106 poz. 675 , Nr 119, poz. 804, Nr 130,  

poz. 871, Nr 149, poz. 996 i Nr 155, poz. 1043) 

Rada Miasta Krosna ”o stwierdzeniu zgodno`ci 
przedstawionej do uchwalenia zmiany planu 

z ustaleniami Studium Uwarun—owaL i Kierun—ów 
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna 

uchwalonego uchwaJą Nr XXXVIIł834ł98 Rady 
Miejskiej w Kro`nie z dnia 15.06.1998 r. zmienionego 

uchwaJą Rady Miasta Krosna Nr LIIIł1001ł06 z dnia 

26Ł07Ł2006 rŁ oraz uchwaJą Rady Miasta Krosna  

Nr LVII/1045/10 z dnia 29.03.2010 r. uchwala, co 

nastę”u–e: 

§ 1. W uchwale Nr IV/42/98 Rady Miejskiej 

w Kro`nie z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie 

uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Miasta Krosna - "Iu—asiewicza II" 
ogJoszone– w Dzienniku Urzędowym Wo–ewództwa 
Podkarpackiego z 1999 r. Nr 4, poz. 72 - wprowadza 

się nastę”u–ące zmiany: 

1Ł w § 10 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
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ｭ2) 2 UO,K: teren o powierzchni ok. 0,44 ha, 

”rzeznacza się ”od zabudowę usJugową dla 
funkcji z zakresu edukacji, administracji oraz 

kultury: 

a) na terenie 2 UO,K do”uszcza się: 

- lo—alizac–ę urządzeL s”ortu i rekreacji, 

- ”rzebudowę, nadbudowę i rozbudowę 
istnie–ących obie—tów, 

- lo—alizac–ę nowych, rozbiór—ę oraz ”rzebudowę 
istnie–ących sieci i urządzeL infrastru—tury 
technicznej; 

b) zasady zagospodarowania terenu: 

- nieprzekraczalne linie zabudowy: zgodnie 

z rysunkiem planu, 

- udziaJ ”owierzchni biologicznie czynne–: nie 
mnie– niw 10 % ”owierzchni terenu, 

- ws—auni— wiel—o`ci ”owierzchni zabudowy 

w stosun—u do ”owierzchni terenu: nie więce– 
niw 60 %, 

- obowiązu–e za—az umieszczania re—lam, 
szyldów i tablic informacy–nych, za wy–ąt—iem 
związanych z informac–ą o prowadzonej 

dziaJalno`ci na terenie 2 UO,K; 

c) cechy zabudowy: 

- wyso—o`ć zabudowy: nie więce– niw 
3 kondygnacje nadziemne, 

- geometria dachów: dachy wielos”adowe 
o nachyleniu ”oJaci nie mnie–szym niw 150 i nie 

wię—szym niw 800, do”uszcza się dachy ty”u 
mansardowego; 

d) zasady —sztaJtowania dziaJe— budowlanych: 

- teren zagos”odarować –a—o –edną dziaJ—ę 
budowlaną, 

- do”uszcza się wydzielenie dziaJe— budowlanych 
z ”rzeznaczeniem ”od lo—alizac–ę urządzeL 
infrastruktury technicznej; 

e) ”owiązania z u—Jadem zewnętrznym —omuni—a–i: 

- dojazd: z drogi publicznej, ulicy klasy lokalnej 

oznaczonej na rysunku planu symbolem 2L, 

- ”ar—ingi: na wyznaczonym terenie nalewy 
za”ewnić mie–sca ”osto–owe dla samochodów 
osobowych w ilo`ci nie mnie–sze– niw 15 mie–sc, 

- do”uszcza się ”ar—ingi ”odziemne; 

f) ”owiązania z u—Jadem zewnętrznym 
infrastruktury techniczne– ”o”rzez sieć 
rozdzielczą i indywidualne ”rzyJącza; 

g) na—azu–e się budowę awary–nego u–ęcia wody 
dla celów obrony cywilne–; 

h) do”uszczalny ”oziom haJasu na terenie: –a— dla 
terenów zabudowy związane– ze staJym 
pobytem dzieci i mJodziewyŁ" 

2Ł w § 14 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

ｭ3) odlegJo`ć budyn—ów od ”ro–e—towane– drogi 
publicznej klasy zbiorczej, oznaczonej symbolem  

04 Z ustala się na minimum 25,0 m od na–bliwsze– 
—rawędzi –ezdni z uwzględnieniem wy–ąt—ów 
dopuszczonych w szczegóJowych zasadach 

zagos”odarowania dla ”oszczególnych terenówŁ" 

§ 2. S”osób zmian, o —tórych mowa w § 1 jest 

”rzedstawiony na zaJączni—u graficznym nr 1 do 

ninie–sze– uchwaJy, stanowiącym integralną czę`ć 
zmiany ”lanu, s”orządzonym na fragmencie —o”ii 
rysunku planu wymienionego w § 1Ł 

§ 3. Wy—onanie uchwaJy ”owierza się 
Prezydentowi Miasta Krosna. 

§ 4. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie  
30 dni od dnia ogJoszenia w Śzienni—u Urzędowym 
Wo–ewództwa Pod—ar”ac—iegoŁ 

 

 

PRZśWOŚNICZĄCY RAŚY 

 

StanisJaw SJy` 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Śzienni— Urzędowy 

Wo–ewództwa Pod—ar”ac—iego Nr 123  - 12612 -  Poz. 2413 
 

 

 
 

 



Śzienni— Urzędowy 

Wo–ewództwa Pod—ar”ac—iego Nr 123  - 12613 -  Poz. 2414 i 2415 
 

2414 

 

UCHWAIA NR Xł4ńł2ŃńŃ 

 RAŚY GMINY AŚAMÓWKA 

 z dnia 3 listopada 2010 r. 

 

w sprawie obniwenia ceny s—upu wyta przy–ęte– –a—o podstawa 

do obliczenia podatku rolnego w 2011 roku 

 
Rada Gminy Adamów—a ”ostanawia: 

§ 1. Obniwyć `rednią cenę s—u”u wyta ”rzy–ętą 
–a—o ”odstawę do obliczenia ”odat—u rolnego  
w 2010 roku, a ogJoszoną w Komunikacie Prezesa 

GJównego Urzędu Statystycznego z dnia  

19 ”audzierni—a 2010 ro—u ｦ w s”rawie `rednie– ceny 
s—u”u wyta za o—res ”ierwszych trzech —wartaJów 
2010 r. (M.P. Nr 76, poz.960) z kwoty ｦ 37Ł64 zJ za 
1 dt do kwoty ｦ 25Ł00 zJ za 1 dt. 

§ 2. Wy—onanie uchwaJy ”owierza się Wó–towi 
Gminy Adamów—aŁ 

§ 3. Nadzór nad realizac–ą uchwaJy zleca się 
Komis–i Rozwo–u S”oJeczno-Gospodarczego 

i Rolnictwa Rady Gminy Adamów—aŁ 

§ 4. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie  
14 dni od dnia –e– ogJoszenia w Śzienni—u Urzędowym 
Wo–ewództwa Pod—ar”ac—iegoŁ 

 

 

PRZśWOŚNICZĄCY 

Rady Gminy Adamów—a 

 

Jan Kyć 
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UCHWAIA NR Xł42/2010 

 RAŚY GMINY AŚAMÓWKA 

 z dnia 3 listopada 2010 r. 

 

w sprawie o—re`lenia wyso—o`ci stawe— podat—u od nieruchomo`ci na ro— 2Ńńń 

 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 i art.40 ust.1 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. ｦ o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, 

z ”óunŁ zmŁ) oraz artŁ5 ustŁ1 ustawy z dnia  

12 stycznia 1991 r. ｦ o podatkach i o”Jatach 
lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, 

z ”óunŁzmŁ) Rada Gminy Adamów—a uchwala, co 
nastę”u–e: 

§ 1. O—re`la się wyso—o`ć stawe— ”odat—u od 
nieruchomo`ci w nastę”u–ących wyso—o`ciach: 

1) Od gruntów: 

a) związanych z ”rowadzeniem dziaJalno`ci 
gos”odarcze–, bez względu na s”osób 
zakwalifikowania w ewidenc–i gruntów 
i budyn—ów ｦ 0,40 zJ od 1 m2 powierzchni 

b) ”od –eziorami za–ętych na zbiorni—i wodne 
retencyjne lub elektrowni wodnych ｦ 4,15 zJ od 

1 ha powierzchni 

c) ”ozostaJych ｦ 0,21 zJ od 1 m2 powierzchni 

 

 

2) Od budyn—ów lub ich czę`ci: 

a) mieszkalnych ｦ 0,34 zJ od 1 m2 powierzchni 

uwyt—owe– 

b) związanych z ”rowadzeniem dziaJalno`ci 
gos”odarcze– oraz od budyn—ów miesz—alnych 
lub ich czę`ci za–ętych na ”rowadzenie 
dziaJalno`ci gos”odarczej ｦ 10,53 zJ od 1 m2 

”owierzchni uwyt—owe– 

c) za–ętych na ”rowadzenie dziaJalno`ci 
gospodarczej w zakresie obrotu 

—walifi—owanym materiaJem siewnym ｦ 4,91 zJ 
od 1 m2 ”owierzchni uwyt—owe– 

d) za–ętych na ”rowadzenie dziaJalno`ci 
gospodarczej w za—resie udzielania `wiadczeL 
zdrowotnych ｦ 2,14 zJ od 1 m2 powierzchni 

uwyt—owe– 

e) ”ozostaJych ｦ 3,53 zJ od 1 m2 powierzchni 

uwyt—owe– 

3) Od budowli: ｦ 2% 

 


