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IIŁ źśSTAWIśNIś ŚOTACJI ŚLA JśŚNOSTśK SPOźA SśKTORA FINANSÓW PUBLICźNŹCH 
UDZIELANYCH Z BUŚvśTU GMINŹ 
 

Podmiot otrzymu–ący 
dotac–ę 

Kwota dotacji 

w zJ Zadanie realizowane Rodzaj dotacji 

Podmiot wybrany 

w drodze konkursu 

19 000,00 upowszechnianie kultury fizycznej poprzez 

organizację zawodów i imprez sportowych 

w`ród mJodziewy 

celowa na zadanie 

zlecone 

Podmiot wybrany 

w drodze konkursu 

5 000,00 źadania objęte Gminnym Programem 
Profilaktyki I PrzeciwdziaJania 
Alkoholizmowi - wyzwalanie aktywno`ci 
sportowej 

celowa na zadanie 

zlecone 
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UCHWAIA NR IVł25łńń 

 RADY GMINY SOLINA 

 z dnia 1 lutego 2011 r. 

  
w s”rawie ｬMie–scowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego 

SOLINA - BśRŚOｬ 
 

ŚziaJając 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 ”óuniejszymi zmianami), artŁ ń5 ustŁń 
i art. 20 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 

U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z ”óuniejszymi 
zmianami) 

ńŁ ”o stwierdzeniu zgodno`ci ”rojektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

ｦ SOLINA - BERDO z ustaleniami Studium 

uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania 
przestrzennego gminy Solina, ”rzyjętego UchwaJą  
Nr XIV/267/2000 Rady Gminy w z dnia 12 grudnia 

2000 roku, 

2Ł ”o rozstrzygnięciu o sposobie rozpatrzenia 

uwag zgJoszonych do ”rojektu ”lanu; 

3Ł ”o rozstrzygnięciu o sposobie realizacji 

i zasadach finansowania inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, nalewących do zadaL 
wJasnych gminy, Rada Gminy Solina 

uchwala 

co nastę”uje: 

§ 1. Rada Gminy Solina uchwala miejscowy 

plan zagospodarowania przestrzennego ｦ SOLINA - 

BERDO, zwany dalej planem. 

ŚźIAI I 

PRźśPISŹ OGÓLNś 

RozdziaJ ń 

USTALENIA PODSTAWOWE 

§ 2. PRZEDMIOT I źAKRśS UCHWAIŹ 

1. PLAN - SOLINA - BERDO, obejmuje obszar 

o powierzchni 35,65 ha, w miejscowo`ci Solina -

Zabrodzie, gmina Solina; 

2. Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego - SOLINA - BERDO skJada się z tekstu 

”lanu stanowiącego tre`ć niniejszej UchwaJy oraz 
źaJącznika graficznego Nr ń - Rysunek planu 

sporządzony na kopii mapy sytuacyjno ｦ 

wysoko`ciowej w skali 1:2000; 

3Ł źaJączniki do UchwaJy stanowią: 

1) źaJącznik Nr 2 ｦ Rozstrzygnięcie o sposobie 

realizacji i zasadach finansowania inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej, nalewących 
do zadaL wJasnych gminy; 

2) źaJącznik Nr 3 ｦ Rozstrzygnięcie o sposobie 

roz”atrzenia uwag zgJoszonych do ”rojektu 
planu; 

§ 3. OBJA_NIśNIA UvŹTŹCH 
W USTALśNIACH PLANU OKRś_LśK 

ńŁ Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o: 

1) terenie - nalewy ”rzez to rozumieć obszar 
ograniczony liniami ciągJymi, rozgraniczającymi 
równe ”rzeznaczenie lub równe zasady 
zagos”odarowania, jeweli z tre`ci niniejszej 
uchwaJy nie wynika inaczej; 

2) linii rozgraniczającej - nalewy ”rzez to rozumieć 
linię ciągJą na rysunku ”lanu, rozdzielającą 
tereny o równym ”rzeznaczeniu lub równych 
zasadach zagospodarowania; 

3) przeznaczeniu podstawowym - nalewy ”rzez to 
rozumieć ”lanowany rodzaj uwytkowania terenu 
inwestycji (obejmujący jedną, kilka dziaJek 
ewidencyjnych lub ich czę`ć), zgodnie 
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z ustaleniami szczegóJowymi, który zajmuje nie 
mniej niw 55% jego ”owierzchni, wraz 
z elementami zagospodarowania 

uzu”eJniającego i towarzyszącego, związanymi 
bezpo`rednio z funkcją terenu; 

4) przeznaczeniu dopuszczalnym ｦ nalewy ”rzez to 
rozumieć ”lanowany rodzaj uwytkowania terenu 
inwestycji (obejmujący jedną, kilka dziaJek 
ewidencyjnych lub ich czę`ć), zgodnie 
z ustaleniami szczegóJowymi, inny niw 
podstawowe przeznaczenie terenu, który 
uzu”eJnia ”rzeznaczenie ”odstawowe i z nim 

nie koliduje oraz nie koliduje z innym 

przeznaczeniem dopuszczalnym zrealizowanym 

na terenie inwestycji. Przeznaczenie 

do”uszczalne nie mowe ”rzekroczyć  
45% powierzchni terenu inwestycji 

i lokalizowane jest na zasadach okre`lonych 
w ustaleniach szczegóJowych; 

5) powierzchni zabudowy - nalewy ”rzez to 
rozumieć ”owierzchnię zabudowy kubaturowej; 

6) terenie inwestycji - nalewy ”rzez to rozumieć 
obszar jednej lub kilku dziaJek ewidencyjnych 
lub ich czę`ci zawierający się w terenie 

przeznaczonym do zainwestowania, 

ograniczonym na rysunku planu liniami 

rozgraniczającymi; 

7) wysoko`ci budynku od strony ”rzystokowej - 

nalewy ”rzez to rozumieć wysoko`ć budynku 
liczoną od miejsca ”rzecięcia istniejącego 
terenu lub linii stoku istniejącego terenu, 
z najwywej ”oJowoną na stoku `cianą 
zewnętrzną budynku, do kalenicy budynku; 

8) strefach ekologicznych ”otoków - nalewy ”rzez 
to rozumieć ciek wraz z ro`linno`cią 
przypotokową, istniejącą lub wskazaną do 
rekonstrukcji, tereny ”otencjalnie narawone na 
podtapianie wodami powodziowymi oraz strefę 
wolną od zainwestowania o szeroko`ci 
ustalonej na rysunku planu, odpowiedniej do 

funkcji cieku w strukturach ekologicznych 

i charakteru terenów sąsiednich; 

9) strefie ekotonowej - nalewy ”rzez to rozumieć 
tereny bez”o`rednio sąsiadujące z zwartymi 

kompleksami le`nymi, będące terenami 
okresowego bytowania wielu gatunków 
zwierząt związanych ze `rodowiskami le`nymi 
i Jąkowymi; 

RozdziaJ 2 

USTALśNIA ŚLA WSźŹSTKICH TśRśNÓW 
OBJĘTŹCH PLANśM 

§ 4. USTALENIA W ZAKRESIE OCHRONY 

_ROŚOWISKA I KSźTAITOWANIA IAŚU 
PRZESTRZENNEGO 

ńŁ Na obszarze objętym ustaleniami ”lanu, ”rzy 
zagos”odarowaniu terenów, nalewy uwzględnić zakazy 
i ograniczenia wprowadzone w ustaleniach 

szczegóJowych niniejszej uchwaJy oraz warunki 

ochrony wynikające z ”oJowenia obszaru o”racowania 
w: 

1) Wschodniobeskidzkim Obszarze Chronionego 

Krajobrazu, utworzonym Roz”orządzeniem  
Nr 54/05 Wojewody Podkarpackiego z dnia  

30 maja 2005 roku (Dz. U. Wojewody 

Podkarpackiego Nr 80 poz. 1355); 

2) Obszarze GJównego źbiornika Wód 
Podziemnych Nr 43ń (trzeciorzędowych) ｦ 

klasyfikacja wg A. Kleczkowskiego; 

2Ł Utrzymuje się jako tymczasowe - 

dotychczasowe uwytkowanie terenów, do czasu ich 
zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem 

ustalonym w niniejszym planie; 

3Ł Przy realizacji budynków obowiązuje 
uwzględnienie ”rzebiegu obiektów sieciowych 
infrastruktury technicznej, a takwe ich stref; 

4Ł Na caJym obszarze objętym ustaleniami 
”lanu, obowiązuje ochrona ”rzed ”rzeskle”ieniem 
okresowych cieków wodnych, za wyjątkiem kJadek 
związanych z realizacją dróg, dojazdów i ciągów 
pieszych oraz miejsc postojowych i sieci infrastruktury 

technicznej; 

5Ł Obowiązuje zachowanie minimalnej 
szeroko`ci strefy ekologicznej okresowych cieków 
wodnych ｦ ńŃ m od górnej krawędzi skarpy 

brzegowej; 

6Ł Na caJym obszarze objętym ustaleniami 
”lanu obowiązuje lokalizacja za”lecza sanitarnego 
w terenach z dopuszczeniem funkcji sportowo-

rekreacyjnej, w tym w miejscach do cumowania Jodzi 
i ”lawach, miejscach do grillowania; 

7Ł Na caJym obszarze objętym ustaleniami 
”lanu obowiązuje zakaz realizacji ogrodzeL ”eJnych 
i na ”odmurówceŁ Śo”uszcza się ogrodzenia awurowe 
z drewna, kamienia i elementów kowalskich o wys. do 

ń,2Ń m oraz realizację wywo”Jotów, z zastosowaniem 

gatunków krzewów takich jak: jaJowiec, leszczyna, 
gJóg oraz gatunków zimozielonych; 

8Ł Na obszarze objętym ustaleniami ”lanu 
w zakresie komunikacji wizualnej, obowiązuje zakaz 
lokalizacji reklam i tablic informacyjnych we 

wszystkich terenach nie przeznaczonych do 

zabudowy, za wyjątkiem oznaczeL związanych 
z przebiegiem szlaków turystycznych, tablic 
związanych z urządzeniami i obiektami infrastruktury 

technicznej oraz tablic związanych z funkcjonowaniem 

obiektów usJugowych; 

9Ł W zakresie ochrony ”rzed haJasem, 
obowiązuje ”rzestrzeganie do”uszczalnych ”oziomów 
haJasu w `rodowisku dla terenów oznaczonych 
symbolami 1.U, 2.U i 3.U oraz 1.ZU, 2.ZU i 3.ZU - jak 

dla terenów ”rzeznaczonych na cele rekreacyjno- 

wypoczynkowe; 

10. Zakaz odprowadzania nieoczyszczonych 

`cieków do wód i gruntu; 
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11Ł Obowiązuje zakaz realizacji ”rzedsięwzięć 
mogących zawsze znacząco oddziaJywać na 
`rodowisko, za wyjątkiem obiektów i urządzeL 
infrastruktury technicznej oraz komunikacji, a takwe 
urządzeL ”rzeciwpowodziowych; 

ń2Ł Obowiązuje zakaz realizacji ”rzedsięwzięć 
mogących ”otencjalnie oddziaJywać na `rodowisko, za 
wyjątkiem tych, dla których ”rze”rowadzona 
procedura oceny oddziaJywania na `rodowisko 
w trakcie, której s”orządzono ra”ort o oddziaJywaniu 
na `rodowisko, wykazaJa brak niekorzystnego w”Jywu 
na ”rzyrodę obszaru chronionego krajobrazu oraz za 

wyjątkiem inwestycji zwolnionych ze s”orządzenia 
raportu; 

ń3Ł Śo”uszcza się zmianę konfiguracji dziaJek 
(scalenia) w dostosowaniu do ich przeznaczenia 

okre`lonego w niniejszym planie. 

§ 5. USTALENIA W ZAKRESIE 

INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I KOMUNIKACJI 

ńŁ Śo”uszcza się lokalizację obiektów 
budowlanych infrastruktury technicznej w s”osób nie 
kolidujący z docelowym ”rzeznaczeniem dziaJek, 
w miarę mowliwo`ci wzdJuw ich granic, w terenach 

przeznaczonych pod zainwestowanie oraz terenach 

rolnych; 

2. W za—resie zao”atrzenia terenów w wodę 
”itną: 

1) Obowiązuje zao”atrzenie obiektów w wodę 
z sieci wodociągowej lub z wJasnych studni; 

2) Obowiązuje realizacja hydrantów zewnętrznych 
lub zbiorników ”rzeciw ”owarowych 
za”ewniających odpowiednią ilo`ć wody do 
gaszenia ”owarówŁ 

3. W za—resie od”rowadzenia `cie—ów 
sanitarnych: 

1) Śocelowo obowiązuje od”rowadzenie `cieków 
sanitarnych na gminną oczyszczalnię `cieków 
zlokalizowaną w Solinie, siecią kanalizacji 
sanitarnej lub wJasna oczyszczalnia `cieków; 

2) Do czasu zrealizowania kanalizacji sanitarnej we 

wszystkich terenach obowiązują indywidualne 
i gru”owe rozwiązania w zakresie 

unieszkodliwiania `cieków; 

3) Obowiązuje realizacja sieci kanalizacji sanitarnej 
we wszystkich terenach przeznaczonych pod 

zainwestowanie; 

4) Obowiązuje realizacja rozdzielczych sieci 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 

4. W za—resie s—Jadowania od”adów: 

1) Obowiązuje ”ostę”owanie z odpadami 

komunalnymi na zasadach obowiązujących 
w gminie, 

 

 

 

2) Obowiązuje wywóz od”adów na skJadowisko 
od”adów zlokalizowane ”oza terenem objętym 
planem. 

5. W za—resie zao”atrzenia terenów w cie”Jo: 

1) Zaopatrzenie w cie”Jo odbywać się będzie na 
bazie kotJowni indywidualnych; 

2) Ogrzewanie obiektów z wykorzystaniem paliw 

o niskiej emisji zanieczyszczeL takich jak n”Ł 
gaz, olej o”aJowy, energia elektryczna, 
odnawialne uródJa energii, itp.; 

3) Obowiązuje zakaz stosowania ”aliw 
wysokoemisyjnych. 

6. W za—resie zao”atrzenia terenów w gaz: 

1) Śo”uszcza się korzystanie z alternatywnych 

uródeJ gazu, w tym zbiorników na gaz ”Jynny; 

7. W za—resie zao”atrzenia terenów w energię 
ele—tryczną: 

1) Śostawa energii elektrycznej siecią niskich 
na”ięć ”o”rzez stacje transformatorowe; 

2) Śo”uszcza się realizację stacji 
transformatorowych na dziaJkach o powierzchni 

nie większej niw ń2Ń m2 w zalewno`ci od 
potrzeb, na terenach wyznaczonych pod 

zainwestowanie; 

3) Obowiązuje realizacja nowych sieci jako 
podziemnych; 

8. W za—resie zao”atrzenia terenów w sieci 

teletechniczne: 

1) Obowiązuje realizacja sieci 
telekomunikacyjnych za ”omocą kanalizacji 
teletechnicznej, ”rzyJączy kablowych ziemnych 
i innych dostę”nych rozwiązaL; 

9. W zakresie komunikacji: 

1) Utrzymuje się istniejącą drogę ”ubliczną, 
z mowliwo`cią jej rozbudowy i przebudowy 

w zalewno`ci od ”otrzeb; 

2) Dopuszcza się realizację nie wyodrębnionych na 
rysunku ”lanu dróg wewnętrznych o szeroko`ci 
nie mniejszej niw 5 metrów oraz dróg 
dojazdowych do ”ól i lasów; 

3) Śo”uszcza się wykorzystanie istniejących dróg 
dojazdowych do ”ól i terenów le`nych dla 
realizacji `ciewek i szlaków rowerowychŁ 
Śo”uszcza się ”rowadzenie `ciewek i szlaków 
rowerowych z ”rzekroczeniem cieków wodnych 
i realizację kJadek ”rzez cieki wodne; 

4) Śo”uszcza się realizację `ciewek nie 
wyznaczonych na rysunku planu w terenach 

rolnych. 
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ŚźIAI II 

PRźśPISŹ SźCźśGÓIOWś 

RozdziaJ 3 

USTALśNIA PLANU ŚLA TśRśNÓW 
PRZYRODNICZYCH 

§ 6. USTALśNIA ŚLA TśRśNÓW WÓŚ 
I ZIELENI 

1. Tereny zieleni z okresowymi ciekami 

wodnymi, oznaczone symbolem 1.WS/RZ ｦ pow. 

0,33 ha i 2.WS/RZ ｦ pow. 0,12 haŁ Obowiązują 
nastę”ujące zasady zagos”odarowania terenów: 

1) Obowiązuje utrzymanie koryt cieków wodnych 

w stanie naturalnym wraz z zes”oJami zieleni 
Jęgowej; 

2) Śo”uszcza się techniczne umocnienia brzegów 
i koryt cieków wodnych, w miejscach 

wystę”ującej erozji bocznej, bez”o`rednio 
zagrawającej istniejącej zabudowie; 

3) Śo”uszcza się realizację kJadek ”ieszych oraz 
”rzej`cia ”rzez cieki sieciami infrastruktury 
technicznej. 

2Ł Tereny lasów, oznaczone symbolami 1.ZL - 

pow. 0,38 haŁ Obowiązuje zakaz zabudowyŁ 

3Ł Tereny do zalesieL, oznaczone symbolem 

2.ZL. - pow. 0,76 haŁ Obowiązuje zakaz zabudowyŁ 

4. Tereny zieleni, oznaczone symbolem 1.-7.Lz. 

- pow. 3,31 haŁ Obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów 
budowlanych za wyjątkiem sieci i urządzeL 
infrastruktury technicznej. 

5. Tereny zieleni urządzonej, oznaczone 
symbolem 1.ZU ｦ pow. 2,75 ha, 2.ZU ｦ pow.  

3,81 ha, 3.ZU ｦ pow. 4,16 haŁ Obowiązują 
nastę”ujące zasady zagos”odarowania terenów: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu ｦ zieleL 
urządzona; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne ｦ sport i rekreacja; 

3) Przy zagos”odarowaniu dziaJek obowiązuje 
zachowanie strefy ekotonowej o szeroko`ci co 
najmniej ńŃ m od granicy terenów oznaczonych 
symbolem 1.WS/RZ, w której obowiązuje zakaz 
lokalizacji obiektów budowlanych, za wyjątkiem 
obiektów infrastruktury technicznej; 

4) Obowiązuje zakaz budowy obiektów 
budowlanych, za wyjątkiem obiektów 
budowlanych infrastruktury technicznej, 

obiektów i urządzeL maJej architektury 
sJuwących rekreacji codziennej oraz 
zadaszonych tarasów i platform widokowych, 

a takwe drewnianych altan i innych urządzeL 
sJuwących rekreacji; 

5) Śo”uszcza się rekreacyjne zagos”odarowanie 
terenów, w tym realizację urządzeL s”ortowo ｦ 

rekreacyjnych typu: trawiaste boiska do gier, 

oczka wodne ｦ stawy, place zabaw dla dzieci, 

realizację urządzonych miejsc do odpoczynku, 

miejsc do grillowania i na ognisko, itp.; 

6) Przy realizacji obiektów maJej architektury oraz 
zadaszonych tarasów i platform widokowych 

obowiązuje: 

a) realizacja dachów jako dwus”adowych  
lub wielospadowych o kącie nachylenia ”oJaci 
300 - 450 ; 

b) zakaz przesuwania w ”ionie ”oJaci dachowych 

o ws”ólnej kalenicy; 

c) zakaz stosowania sidingu z tworzyw 

sztucznych; 

d) zakaz stosowania agresywnej kolorystyki. 

7) Śo”uszcza się realizację `ciewek ”ieszych 
i rowerowych; 

8) Obowiązuje zabez”ieczenie skar” ”owstaJych 
w wyniku prac ziemnych z zastosowaniem 

materiaJów naturalnych ty”u kamieL i drewno 

oraz ro`linno`ci; 

9) Śo”uszcza się realizację zieleni niskiej 
i wysokiejŁ Śo nasadzeL wskazanym jest 
stosowanie w szczególno`ci gatunków 
zimozielonych. 

§ 7. USTALśNIA ŚLA TśRśNÓW 
UvŹTKOWANYCH ROLNICZO 

1. Tereny rolne, oznaczone symbolem 1.-7.RZ 

ｦ pow. 21,54 haŁ Obowiązują nastę”ujące zasady 
zagospodarowania terenów: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu - tereny 

rolne uwytkowane jako trwaJe uwytki zielone; 

2) Obowiązuje zakaz realizacji obiektów 
budowlanych, w tym sJuwących ”rodukcji 
rolnej, za wyjątkiem zlokalizowanych 
w terenach oznaczonych sko`nymi szrafami: 

a) obiektów i urządzeL związanych 
z zagos”odarowaniem brzegów jeziora dla 
potrzeb sportu i rekreacji - ką”ieliska i ”lawe 
trawiaste, urządzone miejsca na ogniska 

i miejsca do grillowania itp.; 

b) zej`ć do zbiornika wodnego oraz drewnianych 
”omostów z mowliwo`cią cumowania Jodzi; 

c) obiektów budowlanych infrastruktury 
technicznej. 

RozdziaJ 4 

USTALENIA PLANU DLA TśRśNÓW  
OSIśŚLśKCźŹCH - źABUŚOWA USIUGOWA 

§ 8. USTALśNIA ŚLA TśRśNÓW USIUG 
KOMERCYJNYCH 

ńŁ Tereny zabudowy usJugowej, oznaczone 
symbolem 1.U ｦ pow. 2,09 ha, 2.U ｦ pow. 1,49 ha, 
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3.U ｦ pow. 0,75 haŁ Obowiązują nastę”ujące zasady 
zagos”odarowania terenów: 

1) Przeznaczenie podstawowe - o`rodek 
rekreacyjno ｦ wy”oczynkowego ty”u ｭSPAｬ 
realizowany jako: 

a) w terenie 1.U i 2.U ｦ usJugi hotelarskie 
z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi, 
w tym usJugi zdrowia; 

b) w terenie 3.U. budynki rekreacji indywidualnej; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne ｦ urządzenia 
i obiekty sportowo ｦ rekreacyjne, zieleL 
urządzona, miejsca ”ostojowe; 

3) Obowiązuje zakaz lokalizacji wszelkiego rodzaju 
usJug, za wyjątkiem wymienionych w pkt 1 

 i 2 oraz gastronomii dla obsJugi o`rodka 
rekreacyjno ｦ wypoczynkowego i usJug 
zdrowia; 

4) Śo”uszcza się lokalizację ”ól do gier 
sportowych w tym trawiastych boisk, kortów 
tenisowych, pola dla minigolfa, basenu 

otwartego, ”laców zabaw dla dzieci, `ciewek 
s”acerowych oraz lokalizację obiektów 
i urządzeL maJej architektury, tarasów 
widokowych, altan, zadaszeL, miejsc do 
grillowania, urządzonych miejsc na ognisko itp.; 

5) Powierzchnia zabudowy w terenach 

oznaczonych symbolami 1.U i 2ŁU nie mowe 
”rzekroczyć 3Ń% ”owierzchni caJego terenu, 
a w terenie 3.U - 20%; 

6) Obowiązują nastę”ujące zasady realizacji 
zes”oJu hotelowego w terenie 1.U i zes”oJu 
pensjonatowego w terenie 2.U: 

a) realizacja budynków jako wolnostojących lub 
jako zblokowanych, czyli ”oJączonych 
przewiazkami; 

b) obowiązuje realizacja zes”oJów jako 
pojedynczych budynków, z dopuszczeniem ich 

”oJączenia ”rzewiązkami lub budynków 
o rozczJonkowanych bryJach i zrównicowanej 
wysoko`ciŁ Wysoko`ć budynków hotelowych 
nie mowe ”rzekroczyć w gJównej kalenicy 
wysoko`ci ń5 metrów nad ”oziom terenu od 
strony przystokowej, a pensjonatowych ｦ 12 m 

nad poziom terenu od strony przystokowej; 

c) realizacja dachów jako dwus”adowych  
lub wielospadowych o kącie nachylenia ”oJaci 
300 - 450; 

d) do”uszcza się realizację ”Jaskich stro”odachów, 
”eJniących funkcje terenów biologicznie 

czynnych, z do”uszczeniem ich uwytkowania 
jako terenów rekreacyjnych oraz realizację 
dachów w formie tarasów widokowych 
i rekreacyjnych; 

e) zakaz przesuwania w ”ionie ”oJaci dachowych 

o ws”ólnej kalenicy; 

f) obowiązuje zakaz stosowania na elewacjach 
sidingu z tworzyw sztucznych; 

g) zakaz stosowania agresywnej kolorystyki 

elewacji i ”oJaci dachowychŁ Obowiązuje 
stosowanie na elewacjach budynków kolorów 
pastelowych; 

7) Obowiązują nastę”ujące zasady realizacji 
budynków rekreacji indywidualnej w terenie 

3.U: 

a) realizacja w zabudowie wolnostojącej, nie 
więcej niw siedmiu budynków rekreacji 
indywidualnej wraz z obiektami i urządzeniami 
towarzyszącymi; 

b) zakaz ”od”iwniczenia budynków; 

c) obowiązuje kubatura budynku rekreacji 
indywidualnej nie większa niw 8Ń0 m3. Do w/w 

kubatury nie wlicza się kubatury 
dobudowanego budynku garawowego lub czę`ci 
kubatury budynku przeznaczonej dla w/w 

przeznaczenia; 

d) obowiązuje realizacja budynków rekreacji 
indywidualnej jako parterowych lub o dwóch 
kondygnacjach nadziemnych, w tym jedna 

w poddaszu; 

e) wysoko`ć budynków rekreacji indywidualnej nie 
mowe ”rzekroczyć w kalenicy wysoko`ci 
7 metrów nad ”oziom terenu od strony 
przystokowej; 

f) obowiązek realizacji dachów jako 
dwuspadowych lub wielospadowych o kącie 
nachylenia gJównych ”oJaci ”omiędzy  
300 ｦ 450; 

g) obowiązuje zakaz ”rzesuwania w ”ionie ”oJaci 
dachowych o ws”ólnej kalenicyŁ Śo”uszcza się 
otwarcia dachowe w formie lukarnŁ Szeroko`ć 
jednej lukarny liczona w najszerszym jej 

miejscu, nie mowe ”rzekroczyć ½ dJugo`ci caJej 
”oJaci dachowejŁ Iączna szeroko`ć lukarn nie 
mowe ”rzekroczyć 2ł3 dJugo`ci caJej ”oJaci 
dachowej; 

h) obowiązuje zakaz stosowania na elewacjach 
sidingu z tworzyw sztucznych; 

i) zakaz stosowania agresywnej kolorystyki 

elewacji i ”oJaci dachowychŁ Obowiązuje 
stosowanie na elewacjach budynków kolorów 
pastelowych; 

8) Śo”uszcza się w terenach oznaczonych 

symbolami 1.U i 2ŁU lokalizację ”arterowych, 
niepodpiwniczonych budynków gos”odarczych 
z ”oddaszem uwytkowym o kubaturze nie 

większej niw 5ŃŃ m3, realizowanych jako 

wolnostojąceŁ Wysoko`ć budynków nie mowe 
”rzekroczyć w kalenicy wysoko`ci 7 metrów 
nad poziom terenu od strony przystokowej. 

Obowiązuje realizacja dachów jako 
dwuspadowych lub wielospadowych z zakazem 

realizacji dachów o kalenicy ”rzesuniętej 
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w pionie. Obowiązuje realizacja dachów o kącie 
nachylenia ”oJaci ”omiędzy 3Ń0 ｦ 450; 

9) Śo”uszcza się lokalizację w terenie 3.U 

parterowych, nie”od”iwniczonych garawy 
o kubaturze nie większej niw 2ŃŃ m3, 
realizowanych jako dobudowane do budynków 
rekreacji indywidualnejŁ Wysoko`ć budynków 
nie mowe ”rzekroczyć w kalenicy wysoko`ci 
7 metrów nad ”oziom terenu od strony 
”rzystokowejŁ Obowiązuje realizacja dachów 
jako dwuspadowych lub wielospadowych oraz 

w wy”adku garawy dobudowanych do 
budynków rekreacji indywidualnej dachów 
jednospadowych, o kącie nachylenia ”oJaci 
”omiędzy 3Ń0 ｦ 450; 

10) Obowiązek zabez”ieczenia istniejących skar” 
oraz skar” ”owstaJych w wyniku prac 

ziemnych, z zastosowaniem materiaJów 
naturalnych ty”u kamieL i drewno oraz 

ro`linno`ci; 

11) Obowiązuje realizacja zieleni niskiej i wysokiej 

i zachowanie powierzchni biologicznie czynnej 

na nie mniej niw 5Ń% ”owierzchni terenu 
oznaczonego symbolem 1.U i 2.U oraz nie 

mniej niw 6Ń% ”owierzchni terenu oznaczonego 
symbolem 3.U; 

12) Obowiązek lokalizacji miejsc ”ostojowych, 

jednak nie więcej niw 5Ń dla obiektu 
hotelowego w terenie ńŁU, nie więcej niw 3Ń dla 
pensjonatu w terenie 2.U i nie więcej niw 
2 miejsca postojowe dla 1 budynku rekreacji 

indywidualnej w terenie oznaczonym symbolem 

3ŁUŁ Obowiązek wkom”onowania miejsc 

postojowych w zieleL drzewiasto ｦ krzewiastąŁ 

RozdziaJ 5 

USTALśNIA PLANU ŚLA TśRśNÓW KOMUNIKACJIŁ 

§ 9. USTALśNIA PLANU ŚLA TśRśNÓW ŚRÓG 
I PARKINGÓW 

1. Tereny komunikacji ｦ droga publiczna klasy 

dojazdowej oznaczona symbolem KDd ｦ pow.  

1,00 ha. Obowiązują nastę”ujące zasady 
zagos”odarowania terenów: 

1) Teren przeznaczony dla lokalizacji drogi 

publicznej klasy dojazdowej o szeroko`ci 
w liniach rozgraniczających ńŃ m i jej 

elementów, takich jak: 

a) jezdnia o szeroko`ci nie mniejszej niw 4,5 m; 

b) chodniki dwustronne o szeroko`ci nie mniejszej 

niw ń,5 m; 

c) obiekty budowlane i urządzenia techniczne 
związane z funkcjonowaniem drogi i obsJugą 
ruchu; 

2) W wy”adku realizacji nowych obiektów 
budowlanych infrastruktury technicznej, 

obowiązek ich realizacji ”oza terenem jezdni. 

3) Śo”uszcza się realizację zieleni urządzonej 
w liniach rozgraniczających drogiŁ 

2. Tereny komunikacji ｦ droga wewnętrzna 
oznaczona symbolem KDw ｦ pow. 0,13 ha. 

Obowiązują nastę”ujące zasady zagos”odarowania 
terenów: 

1) Teren przeznaczony dla lokalizacji wewnętrznej 

o szeroko`ci w liniach rozgraniczających 6 m 

i jej elementów, takich jak: 

a) jezdnia o szeroko`ci nie mniejszej niw 4,5 m; 

b) obiekty budowlane i urządzenia techniczne 
związane z funkcjonowaniem drogi; 

2) W wypadku realizacji nowych obiektów 
budowlanych infrastruktury technicznej, 

obowiązek ich realizacji ”oza terenem jezdni; 

3) Śo”uszcza się realizację zieleni urządzonej 
w liniach rozgraniczających drogiŁ 

3. Tereny parkingu, oznaczone symbolem KS ｦ 

pow. 0,25 ha. Zagospodarowanie terenów 
realizowane będzie na nastę”ujących zasadach: 

1) Śo”uszcza się realizację nie więcej niw  
50 miejsc postojowych; 

2) Obowiązuje zakaz realizacji obiektów 
kubaturowych, za wyjątkiem stacji trafo; 

3) Obowiązek realizacji na ”owierzchni nie 
mniejszej niw ńŃ% ”owierzchni ”arkingu zieleni 
drzewiasto ｦ krzewiastej; 

4) Obowiązek oczyszczania wód o”adowych 
z terenów dróg i ”laców z substancji 

ro”o”ochodnych oraz czę`ci staJychŁ 

ŚźIAI III 

PRźśPISŹ PRźśJ_CIOWś I KOKCOWśŁ 

§ 10. Ustala się z tytuJu uchwalenia planu 

i związanego z tym wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, 
dla wszystkich terenów wyznaczonych w planie pod 

zainwestowanie, stawkę dla naliczania o”Jat 
w wysoko`ci 3Ń%Ł 

§ 11. Wykonanie UchwaJy ”owierza się 
Wójtowi Gminy Solina. 

§ 12. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie  
3Ń dni od dnia jej ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego. 

§ 13. UchwaJa ”odlega ”ublikacji na stronie 
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu 
Gminy Solina. 

 

 

PRźśWOŚNICźĄCŹ RAŚŹ GMINŹ 

 

Artur Adamczyk 
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źaJącznik Nr 2 

do UchwaJy Nr IVł25łńń 

Rady Gminy Solina 

z dnia 1 lutego 2011 r. 

 

ROźSTRźŹGNIĘCIś RAŚŹ GMINŹ SOLINA O SPOSOBIE REALIZACJI 

I ZASADACH FINANSOWANIA INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, 

NALśvĄCŹCH ŚO źAŚAK WIASNŹCH GMINŹ 
 

Wymagane ”rze”isami włw rozstrzygnięcie 
Rady Gminy Solina jest bez”rzedmiotowe, ”oniewaw 
budwet gminy nie będzie obciąwony konsekwencjami 
finansowymi wynikającymi z uchwalenia miejscowego 

”lanu zagos”odarowana ”rzestrzennego ｭSolina ｦ 

BerdoｬŁ 

Na terenie objętym o”racowaniem miejscowego 
”lanu zagos”odarowana ”rzestrzennego ｭSolina - 

Berdoｬ, gmina nie będzie musiaJa ”onosić wadnych 
kosztów związanych z transfor-macją obszaruŁ 
Ustalenia ”rojektu ”lanu w”rowadzają nowe tereny 
zabudowy usJugowej (o`rodek rekreacyjno ｦ 

wypoczynkowego ty”u ｭSPAｬ) w miejsce 

dotychczasowych terenów rolnychŁ Pro”onowane 
zmiany nie ”owodują jednak zmiany funkcji terenów 
stanowiących wJasno`ć gminy, jak równiew nie 
obligują gminy do realizacji inwestycji celu publicznego 

(n”: budowy dróg)Ł Śojazd i doj`cie do nieruchomo`ci 
”oJowonych w ”oszczególnych terenach objętych 
zmianą funkcji za”ewnia istniejąca droga dojazdowa, 
stanowiąca wJasno`ć Gminy SolinaŁ Nieruchomo`ci te 
stanowią wJasno`ć inwestora, a jednocze`nie autora 

wniosku do ww. planu, zainteresowanego 

kom”leksowym zagos”odarowaniem terenu objętego 
zmianą ”rzeznaczenia, wraz z nowoprojektowanymi 

terenami komunikacji, w tym parkingu (KS) i drogi 

wewnętrznej (KŚw)Ł 

W związku z ”owywszym budwet gminy nie 
będzie obciąwony konsekwencjami finansowymi 
wynikającymi z uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowana ”rzestrzennego ｭSolina - BerdoｬŁ 

 

 

 

źaJącznik Nr 3 

do UchwaJy Nr IVł25łńń 

Rady Gminy Solina 

z dnia 1 lutego 2011 r. 

 

SPOSÓB ROźPATRźśNIA NIśUWźGLĘŚNIONŹCH UWAG źGIOSźONŹCH 

DO PROJEKTUMIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  

ｭSOLINA - BśRŚOｬ, WŹIOvONśGO ŚO WGLĄŚU PUBLICźNśGO 

w dniach od 05.07.2010r do 03.08.2010 r. 
 

 

Poniewaw w trakcie wyJowenia do wglądu ”ublicznego ”rojektu miejscowego ”lanu zagos”odarowania 

”rzestrzennego ｭSolina ｦ Berdoｬ nie w”JynęJa ani jedna uwaga, wymagane ”rze”isami rozstrzygnięcie Rady Gminy 
Solina o s”osobie roz”atrzenia nieuwzględnionych uwag zgJoszonych do ”rojektu miejscowego ”lanu 
zagos”odarowania ”rzestrzennego ｭSolina - Berdoｬ, wyJowonego do wglądu ”ublicznego w dniach od 05.07.2010r do 

03.08.2010 r. jest bezprzedmiotowe. 
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UCHWAIA NR IVł27łńń 

 RADY GMINY W PADWI NARODOWEJ 

 z dnia 4 lutego 2011 r. 

  
w s”rawie zmiany uchwaJy wJasne– Nr IVł23łŃ3 w sprawie uchwalenia 

Statutu Gminy Padew Narodowa 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity z 2001 Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z ”óunŁ 
zm.), Rada Gminy w Padwi Narodowej uchwala, co 

następuje: 

§ 1. W uchwale Nr IV/23/03 Rady Gminy 

w Padwi Narodowej z dnia 18 lutego 2003 r. 

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Padew 

Narodowa (Dz.Urz.Woj. Podkarpackiego Nr 178,  

poz. 2909) dotychczasowy: § 5 ustŁń zaJącznika  


