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UCHWAIA Nr Lł496łńŃ 

 RADY MIEJSKIEJ W SIENIAWIE 

z dnia 29 ”audzierni—a 2ŃńŃ rŁ 
 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

ｭNr 8łŃ7 Rudkaｬ 
 

Na postawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (te—st 
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 

z ”óunŁ zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

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

z ”óunŁ zmŁ) Rada Mie–s—a w Sieniawie oraz 

po stwierdzeniu zgodno`ci ze Studium Uwarun—owaL 
i Kierun—ów źagos”odarowania Przestrzennego Miasta 
i Gminy Sieniawa uchwalonego UchwaJą 
Nr XXXI/258/98 Rady Miasta i Gminy Sieniawa z dnia 

ń6 czerwca ń998rŁ uchwala, co nastę”u–e  
 

CZĘ_Ć I 
Prze”isy ogólne 

 

§ 1. ńŁ Uchwala się mie–scowy ”lan 
zagos”odarowania ”rzestrzennego ｭNr 8łŃ7 Rud—aｬ 
w Sieniawie, zwany w dalsze– czę`ci uchwaJy ”lanemŁ 

 

2. Plan obejmuje obszar o powierzchni 

ok. 128 ha, ”oJowony w sąsiedztwie mie–scowo`ci 
Rudka, jak przedstawiono na rysunku planu. 

 

3Ł źaJączni—ami do ninie–sze– uchwaJy są: 
 

1) rysunek planu w s—ali ń:2ŃŃŃ, stanowiący 
źaJączni— Nr ń, 

 

2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych 

w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 

techniczne–, —tóre nalewą do zadaL wJasnych 
gminy oraz zasadach ich finansowania, 

stanowiące źaJączni— nr 2Ł 
 

4Ł Czę`ć te—stowa ”lanu stanowi tre`ć 
ninie–sze– uchwaJy i zawiera odniesienia do czę`ci 
graficzne–, t–Ł do rysun—u ”lanu obowiązu–ącego 
w za—resie oznaczeL stanowionychŁ 

 

§ 2. ńŁ W granicach ”lanu wyznacza się tereny 
oznaczone kolejnymi symbolami, z nastę”u–ącym 
przeznaczeniem: 

 

1) OG - tereny eksploatacyjne odwiertu 

gazowego, w tym: OG 1 ｦ OG 3, 

 

2) PGK - teren kopalni gazu, 

 

3) KDW - tereny dróg wewnętrznych, w tym: 

KDW 1 ｦ KDW 3, 

 

4) KD ｦ tereny dróg ”ublicznych, w tym: KD 1, 

KD 2, 

 

 

5) KS ｦ tereny komunikacji, w tym: KS 1 ｦ KS 4, 

 

6) GS - tereny strefy —ontrolowane– od gazociągu, 
w tym: GS 1 ｦ GS 10, 

 

7) ZL ｦ tereny lasów, w tym: ZL 1 ｦ ZL 14, 

 

8) R ｦ tereny rolnicze, w tym: R 1 ｦ R 10, 

 

9) WS ｦ tereny wód ”owierzchniowych, w tym: 

WS 1 ｦ WS 5. 

 

2Ł Oznaczenia terenów o równym ”rzeznaczeniu 
lub o równych zasadach zagos”odarowania o”isane 
w te—`cie planu symbolami literowymi i cyfrowymi 

ma–ą odniesienie do terenów wyodrębnionych liniami 
rozgranicza–ącymi i oznaczonych tymi symbolami 

w rysun—u ”lanu, stanowiącym integralną czę`ć 
uchwaJyŁ 

 

§ 3. Jeweli w planie jest mowa o: 

 

1) zakazie zabudowy ｦ nalewy ”rzez to rozumieć 
za—az budowy obie—tów budowlanych nie 
związanych z e—s”loatac–ą zJów gazu ziemnego 
i zagospodarowaniem terenu eksploatacyjnego 

odwiertu gazowego oraz infrastru—turą 
techniczną, 

 

2) za—azie realizac–i ”rzedsięwzięć ma–ących 
w”Jyw na ”rzyrodę obszaru chronionego 
krajobrazu - nalewy ”rzez to rozumieć za—az 
realizac–i ”rzedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaJywać na `rodowis—o, dla —tórych 
przeprowadzona procedura oceny 

oddziaJywania na `rodowis—o, w tra—cie —tóre– 
s”orządzono ra”ort o oddziaJywaniu na 
`rodowis—o, wy—azaJa nie—orzystny w”Jyw na 
”rzyrodę obszaru chronionego —ra–obrazu, 

 

3) strefie bez”ieczeLstwa ｦ nalewy ”rzez to 
rozumieć teren związany z e—s”loatac–ą zJowa 
i ”oJowony w otoczeniu odwiertu gazowego, 

w tym: wyznaczony w odlegJo`ci do 50m od 

—awdego z czynnych odwiertów gazu ziemnego 
lub w odlegJo`ci do 5m od nieczynnych 
odwiertów gazu ziemnego, gdzie obowiązu–ą 
zasady ochrony uniemowliwia–ące zabudowę 
tego terenu i zagospodarowanie w s”osób inny 
niw o—re`lony w ”rze”isach odrębnych 

dotyczących ”rawa geologicznego i górniczego, 
 

4) strefie kontrolowanej - nalewy ”rzez to rozumieć 
teren wyznaczony ”oJowony ”o obydwu 
stronach trasy gazociągu i tworzący —orytarz, 
w obrębie —tórego obowiązu–ą zasady 
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zagospodarowania zgodne z przepisami 

dotyczącymi warun—ów realizac–i sieci 
infrastruktury technicznej, w tym gazociągów 
kopalnianych i ”rzesyJowych, 

 

5) bez”ieczne– odlegJo`ci ｦ nalewy ”rzez to 
rozumieć zachowanie minimalnych odlegJo`ci 
od sieci i urządzeL związanych z e—s”loatac–ą 
zJowa gazu ziemnego i realizac–ą infrastru—tury 
technicznej, w tym zachowanie: strefy 

kontrolowanej i strefy bez”ieczeLstwa oraz 
odlegJo`ci minŁ ńŃ m od osi gazociągu 
kopalnianego, 

 

6) terenie komunikacji - nalewy ”rzez to rozumieć 
dojazd do terenu eksploatacyjnego odwiertu 

gazowego, 

 

7) ”asie montawowym ｦ nalewy ”rzez to rozumieć 
”as terenu ”rzylega–ący do strefy —ontrolowane– 
wymaga–ący czasowego wyJączenia z terenów 
le`nychŁ 
 

§ 4. ńŁ W granicach ”lanu obowiązu–e: 
 

1) za—az realizac–i ”rzedsięwzięć ma–ących w”Jyw 
na ”rzyrodę obszaru chronionego —ra–obrazu, 
o —tórym mowa w § 3 pkt 2 ninie–sze– uchwaJy, 
wyni—a–ący z ”oJowenia terenów w granicach 

Sieniawskiego Obszaru Chronionego 

Krajobrazu, 

 

2) na—az zachowania bez”iecznych odlegJo`ci od 
sieci i urządzeL związanych z e—s”loatac–ą zJowa 
o —tórym mowa w § 3 pkt 5 ninie–sze– uchwaJy, 
wyni—a–ący z ”oJowenia terenów w granicach 

Obszaru i Terenu Górniczego Gazu źiemnego 
ｭRud—a - ńｬ, 

 

3) ochrona konserwatorska stanowisk 

archeologicznych, zgodnie z ustaleniami 

o—re`lonymi dla terenów, w obrębie —tórych są 
”oJowoneŁ 
 

2Ł W granicach ”lanu do”uszcza się realizac–ę 
infrastru—tury techniczne–, ”rzy zachowaniu zgodno`ci 
z ”ozostaJymi ustaleniami ”lanuŁ 

 

CZĘ_Ć II 
Prze”isy szczegóJowe 

 

RozdziaJ ń 

Ustalenia ws”ólne dla wszystkich terenów 

 

§ 5. 1. Zasady zagospodarowania w zakresie 

komunikacji: 

 

1) dostę”no`ć terenów ob–ętych granicami ”lanu: 
 

a) z istnie–ących dróg ”ublicznych: z drogi 

”owiatowe– (nr 333Ń6) ”rowadzące– do drogi 
”ubliczne–, wo–ewódz—ie–, relac–i Lublin ｦ 

Przeworsk i z drogi gminnej, 

 

b) z istnie–ących dróg wewnętrznych 
i ”ro–e—towanych terenów —omuni—ac–iŁ 
 

2. Zasady budowy, rozbudowy i przebudowy 

systemów infrastru—tury techniczne–: 
 

1) obsJuga terenów z istnie–ących sieci 
elektroenergetycznych z mowliwo`cią ich 
rozbudowy i budowy stacji 

transformatorowych, 

 

2) przy realizacji sieci infrastruktury technicznej 

i urządzeL z nimi związanych nalewy zachować 
bez”ieczne odlegJo`ci od obie—tów 
budowlanych oraz innych sieci uzbrojenia 

technicznego, 

 

3) do”uszcza się: 
 

a) przebudowę urządzeL meliorac–i wodnych ”rzy 
zachowaniu ciągJo`ci systemu odwadniania 
terenów zmeliorowanych, 

 

b) realizac–ę sieci infrastru—tury techniczne– 
w granicach ”asa –ezdnego dróg gminnych, 
wewnętrznych i w granicach terenów 
komunikacji, przy zachowaniu zgodno`ci 
z ”ozostaJymi ustaleniami ”lanuŁ 

 

c) lo—alizac–ę obie—tów w ”obliwu czynnych linii 
elektroenergetycznych, przy zachowaniu 

odlegJo`ci wyznaczonych: obustronnie ”o 
7,5 m od osi linii napowietrznej 15kV oraz 

obustronnie po 17,5 m od osi linii 

napowietrznej 110 kV. 

 

3Ł źasady ”odziaJu nieruchomo`ci na dziaJ—i 
budowlane: 

 

1) ”odziaJ nieruchomo`ci i wydzielenie dziaJ—i na 
cele lo—alizac–i obie—tów i urządzeL związanych 
z zagospodarowaniem terenu kopalni gazu, 

odwiertów gazowych i projektowanych 

gazociągów zgodnie z ustaleniami planu 

i obowiązu–ącymi warun—ami technicznymi, 
 

2) do”uszcza się wydzielanie terenu ”od stac–ę 
transformatorową, ”un—ty zasilania i inne 

urządzenia techniczne, ”rzy zachowaniu 
zgodno`ci z ”ozostaJymi ustaleniami ”lanuŁ 
 

4. Zasady w za—resie ochrony `rodowis—a: 
 

1) wymagane zachowanie ”oziomu haJasu –a— dla 
zabudowy mieszkaniowej w zabudowie 

zagrodowej, 

 

2) gromadzenie i usuwanie od”adów ”owstaJych 
w wyni—u ”rowadzone– dziaJalno`ci zgodnie 
z zasadami obowiązu–ącymi w gminie, 

 

3) odprowadzenie wód o”adowych z terenów 
utwardzonych na tereny nieutwardzone lub do 

rowów melioracy–nych ”o ich u”rzednim 
podczyszczeniu. 

 

RozdziaJ 2 

Zasady zagospodarowania i zabudowy terenów 
objętych ”lanemŁ 
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§ 6. 1. Zasady zagospodarowania i zabudowy 

terenu kopalni gazu ziemnego oznaczonego w planie 

symbolem PGK o powierzchni ok. 2,50 ha: 

 

1) teren wydzielony liniami rozgranicza–ącymi 
zagos”odarować: 

 

a) obiektami i urządzeniami za—Jadu 
”rzemysJowego związanego z e—s”loatac–ą 
i ”rzesyJem gazu ziemnego, 

 

b) odwiertami górniczymi gazu ziemnego wraz 
z gazociągami —o”alnianymi, metanolociągami, 
gazociągami e—s”edycy–nymi, 

 

c) obie—tami towarzyszącymi i związanymi 
z obsJugą za—Jadu, w tym: obiekty administracji 

z zapleczem socjalnym, magazyny, 

 

2) wyso—o`ć budyn—ów administracji 

i magazynowych - do 10 m, dachy spadziste 

lub ”Jas—ie, 
 

3) ”rzy zagos”odarowaniu terenu zachować 
warunki: 

 

a) zachować bez”ieczne odlegJo`ci, o —tórych 
mowa w § 3 pkt 3 ninie–sze– uchwaJy 

 

b) nieprzekraczalna linia zabudowy w odlegJo`ci: 
12m od granicy z terenem drogi publicznej, 

 

c) nawierzchnia ”laców, dróg oraz mie–sc 
postojowych: utwardzona i uszczelniona, 

 

d) powierzchnia biologicznie czynna ｦ 10% 

”owierzchni terenu dziaJ—i ”rzeznaczone– 
do zabudowy. 

 

§ 7. Zasady zagospodarowania i zabudowy 

terenów e—s”loatacy–nych odwiertu gazowego 
oznaczonych w planie symbolami: OG 1 o powierzchni 

ok.0,007 ha, OG 2 o powierzchni ok.0,0075 ha, 

OG 3 o powierzchni ok. 0,006 ha: 

 

1) teren wydzielony liniami rozgranicza–ącymi 
zagos”odarować obie—tami i urządzeniami 

technologicznymi związanymi z e—s”loatac–ą 
zJowa i ”rzesyJem gazu ziemnego, 

 

2) zagos”odarowanie terenu innymi urządzeniami 
i obiektami infrastruktury technicznej przy 

zachowaniu strefy bez”ieczeLstwa, o —tóre– 
mowa w § 3 pkt 3, 

 

3) za—azu–e się zabudowy, o —tóre– mowa 
w § 3 pkt 1. 

 

§ 8. Zasady zagospodarowania i zabudowy 

terenów strefy —ontrolowane– od gazociągu 
oznaczonych w planie symbolami: GS 1 o powierzchni 

ok. 0,033 ha, GS 2 o powierzchni ok.0,063 ha, 

GS 3 o powierzchni ok. 0,030 ha, GS 4 o powierzchni 

ok. 0,017 ha, GS 5 o powierzchni ok. 0,157 ha, 

GS 6 o powierzchni ok. 0,146 ha, GS 7 o powierzchni 

ok.0,116 ha, GS 8 o powierzchni ok.0184 ha, GS 9 

o powierzchni ok. 0,117 ha, GS 10 o powierzchni 

ok.0,003 ha,: 

 

1) teren wydzielony liniami rozgranicza–ącymi 
zagos”odarować: 

 

a) gazociągami, w tym gazociągami —o”alnianymi, 
metanolociągami, gazociągami e—s”edycy–nymi, 

 

2) do”uszcza się: 
 

a) czasowe poszerzenie terenu strefy 

kontrolowanej dla potrzeb wykonania pasa 

montawowego związanego z budową 
projektowanych gazociągów, o —tórym mowa 
w § 3 pkt 7, 

 

b) lo—alizac–ę `wiatJowodu i innych sieci oraz 

urządzeL technologicznych, —tórych realizac–a 
nie będzie —olidować z gazociągiem, 

 

3) nie do”uszcza się realizac–i zabudowy, o —tóre– 
mowa w § 3 pkt 1, 

 

4) szero—o`ć ”asa terenu strefy —ontrolowane–: od 
3m do 6 m. 

 

§ 9. źasady zagos”odarowania terenów 
komunikacji oznaczonych w planie symbolami: KS 1 

o pow. ok. 0,040 ha, KS2 o pow. ok. 0,060 ha, 

KS 3 o pow. ok. 0,030 ha, KS 4 o pow. 

ok. 0,165 ha: 

 

1) teren wydzielony liniami rozgranicza–ącymi 
zagos”odarować: 

 

a) dojazdem do odwiertu gazowego o —tórym 
mowa w § 3 pkt 6, wraz z placem 

manewrowym, 

 

b) przebiegiem sieci infrastruktury technicznej. 

 

§ 10. źasady zagos”odarowania terenów dróg 
wewnętrznych oznaczonych w planie symbolami: 

KDW 1 o pow. ok. 0,050 ha, KDW 2 o pow. 

ok. 0,060 ha, KDW 3 o pow. ok. 0,035ha : 

 

1) teren wydzielony liniami rozgranicza–ącymi 
zagos”odarować ”rzy zachowaniu warun—ów: 

 

a) pas jezdny o szero—o`ci nie mnie–sze– niw 3 m, 

 

b) szero—o`ć w liniach rozgranicza–ących minŁ 4m, 
 

2) do”uszcza się: 
 

a) przebieg sieci infrastruktury technicznej, 

w tym: gazociągi, 
 

b) lo—alizac–ę `ciew—i rowerowe–Ł 
 

§ 11. źasady zagos”odarowania terenów dróg 
publicznych oznaczonych w planie symbolami: KD 1 

o pow. ok. 0,924 ha, KD 2 o pow. ok. 1,022 ha: 

 

1) teren wydzielony liniami rozgranicza–ącymi 
zagos”odarować drogami ”ublicznymi: 

 



Dziennik Urzędowy 

Wo–ewództwa Pod—ar”ac—iego Nr ń39  - 14144 -  Poz. 2896 

a) drogą gminną oznaczoną symbolem KŚ ń - jako 

droga lokalna, 

 

b) drogą ”owiatową oznaczoną symbolem KŚ 2 ｦ 

jako droga zbiorcza, 

 

2) przy zagos”odarowaniu terenu zachować 
warunki: 

 

a) szero—o`ć drogi w liniach rozgranicza–ących ｦ 

min. 12 m, w tym: pas jezdny o szero—o`ci nie 
mnie–sze– niw 2 x 2,5 m, 

 

3) do”uszcza się: 
 

a) chodni— lub `ciew—ę ”ieszo ｦ rowerową 
o szero—o`ci minŁ 2,5 m, 

 

b) przebieg sieci infrastruktury technicznej, 

w tym: gazociągi, w liniach rozgranicza–ących 
teren drogi KD1. 

 

§ 12. źasady zagos”odarowania terenów 
rolniczych, oznaczonych w planie symbolami: od R1 

do R10 o Jączne– ”owŁ o—Ł 2ń,ń76 ha: 
 

1) tereny uwyt—ów rolnych z dopuszczeniem: 

 

a) ”rzebiegu gazociągów, 
 

b) realizacji innych sieci i obie—tów infrastru—tury 
technicznej, 

 

c) budyn—ów gos”odarczych, 
 

2) wyso—o`ć zabudowy ｦ I kondygnacja 

nadziemna, dachy s”adziste lub ”Jas—ie, 
 

3) zagospodarowanie terenu wymaga zachowania: 

 

a) bez”iecznych odlegJo`ci, o —tórych mowa 
w § 3 pkt 5, 

 

b) nieprzekraczalnej linii zabudowy od granicy 

z terenem drogi publicznej ｦ 12 m, 

 

c) nieprzekraczalnej linii zabudowy od granicy 

z terenem drogi wewnętrzne– ｦ 6 m, 

 

d) dostę”u do wód ”owierzchniowych i rowów 
melioracyjnych, 

 

§ 13. źasady zagos”odarowania terenów 
lasów, oznaczonych w planie symbolami: ZL1 

o pow. ok. 6,195 ha, ZL2 o pow. 1,637 ha, ZL3 

o pow. 0,008 ha, ZL4 o pow. 3, 410 ha, ZL5 

o pow. 2,960 ha, ZL6 o pow. 43,625 ha, ZL7 

o pow. 18,473 ha, ZL8 o pow. 5,594 ha, ZL9 

o pow. 3,535 ha: 

 

1) na terenach lasów na—azu–e się zachowanie 
i za”ewnienie dostę”u do wód 
powierzchniowych i rowów melioracy–nych, 

 

 

 

2) w granicach terenów oznaczonych symbolem: 
ZL2 i źL ńŃ za—azu–e się zmiany 
zagospodarowania terenu stanowiska 

archeologicznego, 

 

3) przy realizac–i na terenach lasów urządzeL 
i sieci infrastru—tury techniczne– na—azu–e się: 

 

a) pozostawienie bez zalesienia pasa terenu 

o szero—o`ci minŁ 9,3Ń m ”od liniami 
elektroenergetycznymi SN, a ”od linią 
ele—troenergetyczną ńńŃ —V ”asa terenu 
o szeroko`ci minŁ 23,Ń m, 

 

b) pozostawienie bez zalesienia terenu 

w odlegJo`ci 4m wo—óJ —awdego sJu”a sieci 
elektroenergetycznej, 

 

c) ograniczenie do 2m wyso—o`ć drzew ”od 
liniami elektroenergetycznymi, 

 

4) w granicach terenów oznaczonych symbolami: 
ZL4, ZL6, ZL8, źL9, źLńŃ, źLń3 ustala się 
czasowe zagospodarowanie na pas 

montawowy, o —tórym mowa w § 3 pkt 7, przy 

zachowaniu warun—ów: 
 

a) ”as montawowy ”rowadzić wzdJuw granicy 
z terenami strefy —ontrolowane– lub wzdJuw 
granicy z trenami komunikacji, 

 

b) szero—o`ć ”asa montawowego zmienna od 3m 
do 6m, 

 

5) ”o za—oLczeniu realizac–i inwestyc–i tereny 
”rzeznaczone do czasowego uwyt—owania na 
”as montawowy zagos”odarować –a—o tereny 
lasówŁ 
 

§ 14. źasady zagos”odarowania terenów wód 
powierzchniowych, oznaczonych w planie symbolami: 

WS, w tym od WS1 do WS5: 

 

1) do”uszcza się zagos”odarowanie terenu 
obiektami i urządzeniami związanymi 
z utrzymaniem wód ”owierzchniowych, 

 

2) uzu”eJnienie zagos”odarowania ”rze–azdami 
drogowymi i urządzeniami technologicznymi 
związanymi z przebiegiem sieci infrastruktury 

technicznej, 

 

3) przebudowa i umocnienie nadbrzewy ”rzy 
zachowaniu przestrzeni dla swobodnego 

s”Jywu wódŁ 
 

CZĘ_Ć III 
Prze”isy koLcowe 

 

§ 15. Śo czasu realizac–i ustaleL ”lanu 
do”uszcza się dotychczasowy s”osób 
zagospodarowania, urządzenia i uwyt—owania terenów 
w granicach planu. 
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§ 16. W związ—u z uchwaleniem planu ustala 

się staw—ę sJuwącą naliczeniu o”Jaty z tytuJu wzrostu 
warto`ci nieruchomo`ci w wyso—o`ci ńŃ% Ł 

 

§ 17. Wy—onanie uchwaJy ”owierza się 
Burmistrzowi Miasta i Gminy Sieniawa. 

 

 

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

 

PRZśWOŚNICZĄCY 

RADY MIEJSKIEJ 

 

Zenon Szkamruk 
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Dziennik Urzędowy 

Wo–ewództwa Pod—ar”ac—iego Nr ń39  - 14147 -  Poz. 2897 

źaJączni— Nr 2 do uchwaJy Nr L/496/10 

Rady Miejskiej w Sieniawie 

z dnia 29 ”audzierni—a 2ŃńŃ rŁ 
 

 

OKRś_LśNIś SPOSOBU RśALIZACJI INWśSTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

NALśvĄCYCH ŚO ZAŚAK GMINY ORAZ ZASAŚ ICH FINANSOWANIA 

 

Stosownie do art. 20 ustawy z dnia 27 marca 

2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z ”óunie–szymi 
zmianami), uwzględnia–ąc ustalenia zawarte 
w miejscowym planie zagospodarowania 

”rzestrzennego ｭNr 8łŃ7 Rud—aｬ Rada Mie–s—a 
w Sieniawie stwierdza, we do zadaL wJasnych gminy 

naleweć będą: 
 

1) przebudowa drogi publicznej, gminnej, 

 

2) ”rzebudowa dróg wewnętrznych, 
 

3) udziaJ w budowie innych ciągów ”ieszo - 

rowerowych z infrastru—turą towarzyszącą, 
 

4) rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowe– 
dla potrzeb planowanej zabudowy. 

 

Wywe– wymienione inwestyc–e celu ”ublicznego 
z za—resu infrastru—tury techniczne– realizowane będą 
ze `rod—ów wJasnych gminy oraz ze `rod—ów 
pomocowych i z udziaJem inwestora realizu–ącego 
zagos”odarowanie terenu górniczego gazu ziemnego, 
zgodnie z zawartym porozumieniem. 
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UCHWAIA Nr XIł49ł2ŃńŃ 

 RAŚY GMINY AŚAMÓWKA 

z dnia 11 listopada 2010 r. 

 

w s”rawie okre`lenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu 

na terenie Gminy Adamówka 
 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 art.40 ust.1 

oraz art.41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. ｦ 

o samorządzie gminnym (tŁ–ŁŚzŁ UŁ z 2001 r. Nr 142, 

poz.1591, z ”óunŁzmŁ) oraz artŁ 27 ustŁ 2 ustawy 

z dnia 25 czerwca 2010 r. ｦ o sporcie (Dz. U. Nr 127, 

poz. 857, z ”óunŁ zmŁ) 
 

Rada Gminy Adamówka uchwala, co nastę”uje:  
 

 

RozdziaJ ń 

Prze”isy ogólne  
 

§ 1. Ninie–sza uchwaJa regulu–e warun—i, w tym 

organizacy–ne s”rzy–a–ące rozwo–owi s”ortu na terenie 
Gminy Adamów—a oraz warun—i i tryb finansowania 

rozwo–u s”ortu ”rzez Gminę Adamów—a 
organizowanego przez kluby s”ortowe dziaJa–ące na 
obszarze Gminy Adamów—a, nie dziaJa–ące w celu 

osiągnięcia zys—uŁ  
 

§ 2. Wspieranie finansowe rozwoju sportu 

organizowanego ”rzez —luby s”ortowe nastę”u–e 
w formie dotac–i celowe–, —tóra –est ”rzeznaczona na 
dofinansowanie projektu sJuwącego realizac–i celu 
”ublicznego –a—im –est rozwó– i poprawa wszelkich 

form a—tywno`ci fizyczne–, —tóre ”rzez uczestnictwo 
doraune lub zorganizowane w”Jywa–ą na 
wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej 

i ”sychiczne– s”oJeczno`ci lo—alne–, rozwó– stosun—ów 

s”oJecznych na terenie gminy lub osiągnięcie wyni—ów 
sportowych na wszelkich poziomach.  

 

§ 3. Kwota dotac–i ”rzeznaczone– dla —lubów 
sportowych na wsparcie finansowe rozwoju sportu na 

dany ro— o—re`lana –est w uchwale budwetowe– Gminy 
Adamów—a.  

 

RozdziaJ 2 

Warunki otrzymania dotacji.  

 

§ 4. 1. Dotacja, o —tóre– mowa w § 2 mowe być 
przeznaczona w szczególno`ci na:  
 

1) realizac–ę ”rogramów sz—olenia s”ortowego,  
 

2) za—u” s”rzętu s”ortowego ,  
 

3) ”o—rycie —osztów organizowania zawodów 
sportowych lub uczestnictwa w tych 

zawodach,  

 

4) ”o—rycie —osztów —orzystania z obie—tów 
s”ortowych dla celów sz—olenia s”ortowego,  

 

5) sfinansowanie sty”endiów s”ortowych 
i wynagrodzenia kadry szkoleniowej - –eweli 
w”Jynie to na ”o”rawę warun—ów u”rawiania 
sportu ”rzez czJon—ów —lubu s”ortowego, —tóry 
otrzyma dotac–ę, lub zwię—szy dostę”no`ć 


