
 

 

UCHWAŁA NR XXIX/282/2013 

RADY MIEJSKIEJ W PILŹNIE 

z dnia 26 kwietnia 2013 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pilzno 

w miejscowości Łęki Górne, Zwiernik i Słotowa – Etap I 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity, 

Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 20 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy 

z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity, Dz. U. z 2012 r. 

poz. 647 z późn. zm.) po stwierdzeniu, że zmiana planu nie narusza ustaleń Studium Uwarunkowań 

i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pilzno zatwierdzonego uchwałą Nr XXIX/173/2000 

Rady Miejskiej w Pilźnie z dnia 28 stycznia 2000 r. zmienionego uchwałą Nr XI/86/2011 Rady Miejskiej 

w Pilźnie z dnia 31 sierpnia 2011 r. – Rada Miejska w Pilźnie uchwala, co następuje:  

§ 1. W uchwale Nr XIII/97/2011 Rady Miejskiej w Pilźnie z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pilzno w miejscowości Łęki Górna, 

Zwiernik i Słotowa – Etap I ( Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2011 r. Nr 202, poz.3697) wprowadza się 

następujące zmiany:  

1) w części tekstowej planu w § 5 ust.1 skreśla się symbol 15 ZL nadając nowe brzmienie:  

„1. Wyznacza się tereny lasów, oznaczone na rysunku planu symbolami 1ZL, 2ZL, 7ZL, 9ZL, 10ZL, 11ZL, 

12ZL, 13ZL, 14ZL, 16ZL, 17ZL, 18ZL i 19ZL obejmujące grunty leśne Ls, zgodnie z ewidencją gruntów.”; 

2) na rysunku planu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały Nr XIII/97/2011 Rady Miejskiej w Pilźnie z dnia 

28 listopada 2011 r.:  

a) na Arkuszu 1 - zmienia się przeznaczenie i oznaczenie części terenu 2ZL na część terenu o symbolu 1G, 

części terenu 7ZL na część terenu o symbolu 2G, części terenów 9ZL i 10ZL na część terenu o symbolu 

3G, części terenów 11ZL i 12ZL na część terenu o symbolu 4G oraz wprowadza się linie 

rozgraniczające,  

b) na Arkuszu 2 - zmienia się przeznaczenie i oznaczenie terenu 15ZL oraz części terenów 13ZL i 14ZL na 

część terenu o symbolu 5G, części terenu 16ZL na część terenu o symbolu 6G, części terenów 18ZL 

i 19ZL na część terenu o symbolu 7G oraz wprowadza się linie rozgraniczające. 

§ 2. Integralną częścią niniejszej uchwały są:  

1) Załączniki Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5 i Nr 6 – Rysunki zmiany planu – w skali 1:2000 przedstawiające 

sposób dokonanych zmian, o których mowa w § 1 pkt 2 lit. a i b niniejszej uchwały,  

2) Załącznik Nr 7 - rysunek zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pilzno 

w miejscowościach Łęki Górne, Zwiernik, Słotowa – Etap I arkusz 1 i 2, z naniesioną granicą obszarów 

zmiany – bezskalowy,  
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3) Załącznik Nr 8 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz ich finansowania. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pilzna.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego.  

  

 

Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Pilźnie 

 

mgr Michał Maziarka 
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Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIX/282/2013 

Rady Miejskiej w Pilźnie 

z dnia 26 kwietnia 2013 r. 

ROZSTRZYGNIĘCIE  

Rady Miejskiej w Pilźnie z dnia 26 kwietnia 2013 r. dotyczące sposobu realizacji inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania zgodnie 

z przepisami o finansach publicznych, zapisanych w zmianie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Pilzno w miejscowościach Łęki Górne, Zwiernik oraz Słotowa – Etap I.  

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst 

jednolity Dz. U. z 2012 poz. 647 z późn. zm.) rozstrzyga się o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pilzno w miejscowościach Łęki Górne, Zwiernik 

oraz Słotowa – Etap I, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych Gminy, 

oraz zasady finansowania wymienionych w planie inwestycji, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.  

1. Finansowanie inwestycji będzie odbywać się poprzez:  

1) Wydatki z budżetu gminy,  

2) Współfinansowanie środkami zewnętrznymi, poprzez budżet gminy – w ramach m.in.:  

a) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,  

b) dotacji samorządu województwa,  

c) dotacji i pożyczek z funduszy celowych,  

d) kredytów i pożyczek bankowych,  

e) innych środków zewnętrznych. 

Starania o pozyskanie środków prowadzone będą samodzielnie przez Gminę, a także w ramach 

porozumień międzygminnych – zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami w nawiązaniu 

do bieżących funduszy oraz programów. 

2. Realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej prowadzona będzie przy uwzględnieniu zasady 

wspierania interesu publicznego, we współdziałaniu z innymi podmiotami publicznymi i prywatnymi 

działającymi i inwestującymi na terenie Gminy.  

  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Pilźnie 

 

mgr Michał Maziarka 
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