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6. WwŁ zadanie realiz“wane będzie siJami 
wJasnymi miasta z d“”uszczeniem realizacji 
siJami zewnętrznymiŁ WyJ“nienie wyk“nawcy 
”“winn“ “dbywać się w trybie i na zasadach 
“kre`l“nych w ustawie ｦ Praw“ zamówieL 
publicznych. 

II. Zasady finansowania zapisanych  

w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 

techniczne–, —tóre nalewą do zadaL wJasnych gminy, 
zgodnie z przepisami o finansach publicznych. 

1. P“wywsze zadanie finans“wane będzie ze 
`r“dków kraj“wych i unijnychŁ _r“dki kraj“we 
czę`ci“w“ ”“ch“dzić będą ze `r“dków 
wJasnych gminy i budwetu ”aLstwa, funduszy 

2.  i d“tacji cel“wych, ”“wyczek i kredytów, 
`r“dków instytucji ”“zabudwet“wychŁ _r“dki 
unijne ”“ch“dzić będą z funduszy 
strukturalnych. 

3. Ś“”uszcza się udziaJ innych niw gmina 
inwest“rów w finans“waniu inwestycji  

z zakresu infrastruktury technicznej, które 
nalewą d“ zadaL wJasnych gminyŁ 

4. R“zstrzygnięcie nie jest uchwaJą budwet“wą  
w s”rawie ”lan“wanych wydatków na 
inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, 

tylk“ ”r“”“zycją d“ r“zwawenia ”rzy 
uchwalaniu w ”rzyszJ“`ci budwetu gminy w tej 
czę`ciŁ 

III. S”osób realizacji i zasady finansowania 

włw inwestycji winny być uwzględni“ne  
w Wieloletnim planie finansowym i Wieloletnim 

programie inwestycyjnym. 

IV. Zmiany ustalonych w pkt. I i II, 

s”“s“bów realizacji “raz zasad finans“wania 
zapisanych w planie Stare Miasto 1 ｦ Miasto Krosno, 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
nalewą d“ zadaL wJasnych gminy, d“k“nane zg“dnie  
z ”rze”isami “ finansach ”ublicznych, nie wymagają 
zmiany niniejszeg“ r“zstrzygnięciaŁ 
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UCHWAIA NR XLVł453ł2ŃńŃ 

 RAŚY MIśJSKIśJ W SOKOIOWIś MAIOPOLSKIM 

 z dnia 3 listopada 2010 r. 

  
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania  

”rzestrzennego So—oJów MaJo”ols—i ｭOsiedle Pias—iｬ 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( tekst 
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z ”óunŁ 
zm ), art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 

z ”óuniejszymi zmianami Rada Miejska w S“k“J“wie 
MaJ“”“lskim uchwala, c“ nastę”uje: 

§ 1. ńŁ Stwierdzając zg“dn“`ć z ustaleniami 

Studium uwarunk“waL i kierunków zag“s”“dar“wania 
przestrzenneg“ gminy S“k“Jów MaJ“”“lski, 
uchwal“nym uchwaJą NR XXVIIł262ł2ŃŃń Rady 
Miejskiej w S“k“J“wie MaJopolskim z dnia 21 lutego 

2ŃŃń rŁ, uchwala się zmianę miejsc“weg“ ”lanu 
zag“s”“dar“wania ”rzestrzenneg“ S“k“Jów 
MaJ“”“lski ｭOsiedla Piaskiｬ, uchwal“neg“ uchwaJą  
Nr XXVIII/301/2005 Rady Miejskiej w S“k“J“wie 
MaJ“”“lskim z dnia 26 ”audziernika 2ŃŃ5 rŁ 
“”ublik“waną w Dzienniku Urzęd“wym W“jewództwa 
Podkarpackiego Nr 144 poz. 2332 z dnia 24 listopada 

2ŃŃ5 r , zwaną dalej zmianą ”lanu 

2. Zmiana planu , o której m“wa  
w ust. 1 “bejmuje czę`ć “bszaru ”lanu “ ”“wŁ “k“J“ 
Ń,2Ń ha ”“J“w“ną ”rzy jeg“ zach“dniej granicyŁ 

3. Integralną czę`cią zmiany ”lanu jest 
zaJącznik nr ń (graficzny) d“ niniejszej uchwaJy ｦ 

stan“wiący rysunek zmiany ”lanu w skali 1:1000, 

s”“rządz“ny na k“”ii rysunku ”lanu, “b“wiązujący 
w zakresie zastosowanych w nim “znaczeL; 

§ 2. 1. W uchwale Nr XXVIII/301/2005 Rady 

Miejskiej w S“k“J“wie MaJ“”“lskim z dnia  

26 ”audziernika 2ŃŃ5 rŁ w”r“wadza się nastę”ujące 
zmiany: 

1) w § 5 ust 2 punkt 2 skre`la się zdanie: ｭna 
terenie MN 1 d“”uszcza się ”“większenie 
dziaJki ”rzylegającej d“ terenu zieleni 
przydomowej oznaczony symbolem Z o ten 

teren, z zakazem l“kalizacji budynków na 
terenie źｬ; w t“ miejsce w”r“wadza się zdanie 
w brzmieniu: ｭ”“nadt“, na dziaJce ”“J“w“nej na 
terenie MN 1 ”rzy skrzyw“waniu dróg 
oznaczonych symbolami KDW 1 i KDW5 

d“”uszcza się bud“wę budynków mieszkalnych 

jednorodzinnych w zabud“wie bliuniaczej, 
w tym bez”“`redni“ ”rzy granicy dziaJekｬ; 

2) w § 5 ust 2 po punkcie 2 d“daje się ”unkt 2a 
w brzmieniu: ｭ 2a ) w zagospodarowaniu 

terenu MNń nalewy uwzględnić ”“J“wenie na 
czę`ci stan“wiska arche“l“giczneg“ nr 2  

w S“k“J“wie MaJ“”“lskim (AźP 99-77/2) 

“kre`loneg“ jak“ urządzenie “br“nne z XVI- 

XVII w., zgodnie z przepisami zawartymi 

w ustawie o “chr“nie zabytków i opiece nad 

zabytkami;ｬ 
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3) w § 7 kr“”kę zastę”uje się ”rzecinkiem i dodaje 

zdanie w brzmieniu: ｭz wyjątkiem terenu dziaJki 
”“J“w“nej ”rzy ”“Judni“wej granicy terenu, 
“znacz“neg“ symb“lem MN ń, na którym 
ustala się stawkę ń %ｬŁ 

2Ł W rysunku ”lanu stan“wiącym zaJącznik  
nr 1 d“ uchwaJy Nr XXVIIIł3Ńńł2ŃŃ5 Rady Miejskiej 
w S“k“J“wie MaJ“”“lskim z dnia 26 paudziernika 
2ŃŃ5 r w”r“wadza się zmiany “kre`l“ne “znaczeniami 
graficznymi w zaJączniku nr ń d“ niniejszej uchwaJyŁ 

§ 3. Wyk“nanie uchwaJy zleca się Burmistrz“wi 
Gminy i Miasta w S“k“J“wie MaJ“”“lskim Ł 

§ 4. UchwaJa wch“dzi w wycie ”“ u”Jywie 

 30 dni od jej “gJ“szenia w Śzienniku Urzęd“wym 
W“jewództwa P“dkar”ackieg“Ł 

 

 

Przewodniczący Rady Mie–s—ie–: 
 

WiesJaw Ny—iel 
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