
 

 

UCHWAŁA NR XLI/272/2014 

RADY GMINY CHMIELNIK 

z dnia 19 sierpnia 2014 r. 

w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 1/2012 cmentarza  

oraz terenów sąsiednich położonych w Zabratówce. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., 

poz. 594 z późn. zm.), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) oraz po stwierdzeniu, że nie zostają naruszone ustalenia 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chmielnik, uchwalonego 

uchwałą Nr III/21/2002 Rady Gminy Chmielnik z dnia 31 grudnia 2002 r. z późn. zm., Rada Gminy Chmielnik 

postanawia, co następuje: 

Rozdział 1. 

PRZEPISY OGÓLNE 

§ 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2012 dla obszaru o powierzchni 

około 18,74 ha, położonego w Zabratówce w rejonie cmentarza parafialnego. 

§ 2. Załącznikami do uchwały są: 

1) załącznik Nr 1 - rysunek planu, sporządzony na mapie w skali 1:1000, stanowiący integralną część 

uchwały, obowiązujący w zakresie zastosowanych na nim oznaczeń; 

2) załącznik Nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu 

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

§ 3. 1. W granicach planu wyznacza się tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach 

zagospodarowania, oznaczone na rysunku planu symbolami: 

1) ZC – teren cmentarza, o powierzchni około 0,72 ha; 

2) MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, o łącznej powierzchni około 5,4 ha; 

3) U - teren zabudowy usługowej, o powierzchni około 0,13 ha; 

4) RM - tereny zabudowy zagrodowej, o łącznej powierzchni około 1,12 ha; 

5) R – tereny rolne, o łącznej powierzchni około 5,85 ha; 

6) ZL – tereny leśne, o łącznej powierzchni około 4,5 ha; 

7) WS – teren wód powierzchniowych śródlądowych, o powierzchni około 0,17 ha; 

8) KD – droga publiczna, o powierzchni około 0,47 ha; 

9) KDW – drogi wewnętrzne, o łącznej powierzchni około 0,38 ha. 
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2. Ilekroć w uchwale przywołuje się symbole, o których mowa w ust. 1, należy przez to rozumieć symbole 

zastosowane na rysunku planu. 

§ 4. Należy uwzględnić położenie obszaru objętego planem w granicach Hyżnieńsko-Głoźnickiego Obszaru 

Chronionego Krajobrazu (uchwalony uchwałą Nr XXXIX/781/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

z dnia 28 października 2013 r. w sprawie Hyżnieńsko-Gwoźnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, 

opublikowaną w Dz. U. Województwa Podkarpackiego z 2013 r., poz. 3584), poprzez realizację inwestycji 

w sposób, który nie spowoduje trwałego zniekształcenia rzeźby terenu, z wyjątkiem prac związanych 

z bezpieczeństwem przeciwosuwiskowym, oraz zmiany stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż 

ochrona przyrody lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych. 

§ 5. 1. Zasady obsługi terenów w zakresie infrastruktury technicznej: 

1) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej średniego lub niskiego napięcia, 

przebiegającej w rejonie drogi gminnej poprzez linie niskiego napięcia; 

2) dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowej na obszarze objętym planem, stosownie do ustaleń 

szczegółowych dla terenu U; 

3) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej przebiegającej wzdłuż drogi gminnej poprzez jej rozbudowę o nowe 

odcinki o średnicy nie mniejszej niż DN 25 i nie większej niż DN 80 lub poprzez przyłącza indywidualne; 

4) zaopatrzenie w wodę: 

a) z sieci wodociągowej o średnicy głównego przewodu nie mniejszej niż Ø90, z ujęciem zlokalizowanym 

poza terenem objętym niniejszym planem, 

b) dopuszcza się prowadzenie sieci wodociągowej na wszystkich terenach objętych planem, w sposób 

nie powodujący ograniczeń w sposobie zagospodarowania terenów zgodnym z ich podstawowym 

przeznaczeniem, 

c) zakazuje się lokalizacji studni służących do czerpania wody do picia i potrzeb gospodarczych; 

5) odprowadzenie ścieków bytowych lub komunalnych do kanalizacji sanitarnej przebiegającej wzdłuż drogi 

gminnej poprzez rozbudowę o sieci o średnicy nie większej niż Ø 200 lub przyłącza indywidualne; 

6) odprowadzenie wód opadowych na teren własnej działki lub do kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem 

do odbiornika (cieku wodnego lub rowu); zakazuje się odprowadzania wód opadowych do rowu drogi 

gminnej; 

7) ogrzewanie budynków indywidualne, na paliwo stałe, ciekłe lub gazowe; 

8) gromadzenie odpadów stałych na własnej działce i usuwanie zgodnie z zasadami obowiązującymi 

w Gminie Chmielnik; 

9) sieci i obiekty infrastruktury technicznej należy lokalizować w granicach dróg: KD, KDW, [KDW] lub na 

terenach zabudowy mieszkaniowej i usługowej pomiędzy drogami a liniami zabudowy lub wzdłuż granic 

działek, z zastrzeżeniem pkt 4 lit. b lub na terenach rolnych R, jeżeli nie spowoduje to wyłączenia gruntów 

z produkcji rolnej. 

2. Dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej nie związanych z obsługą terenów objętych 

planem, pod warunkiem, że nie wykluczy to możliwości zagospodarowania tych terenów zgodnie 

z pozostałymi ustaleniami planu. 

§ 6. Ustala się 30% stawkę służącą naliczeniu jednorazowych opłat z tytułu wzrostu wartości 

nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, dla wszystkich terenów objętych planem. 

Rozdział 2. 

PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE 

§ 7. 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem ZC, przeznacza się pod cmentarz. 

2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu ZC: 

1) teren w pasie nie mniejszym niż 2,0 m wokół granicy cmentarza należy zagospodarować zielenią 

zimozieloną, chyba że koliduje to z istniejącymi grobami; 

2) teren biologicznie czynny o powierzchni nie mniejszej niż 25 % terenu ZC; 
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3) teren pomiędzy oznaczoną na rysunku planu nieprzekraczaną linią lokalizacji miejsc grzebalnych, która 

nie dotyczy kolumbarium, a terenem usługowym należy zagospodarować pod zieleń o charakterze 

parkowym z dopuszczeniem lokalizacji komunikacji wewnętrznej pieszej i kołowej, w tym parkingu oraz 

obiektów małej architektury; 

4) dopuszcza się lokalizację budynku kostnicy: 

a) powierzchnia zabudowy budynku nie większa niż 60 m
2
, 

b) szerokość, długość budynku - nie większe niż 12,0 m każda, 

c) wysokość jednej kondygnacji nadziemnej, z możliwym podpiwniczeniem, 

d) dach dwu lub czterospadowy z kalenicą, o kącie nachylenia połaci nie mniejszym niż 30
0 
i nie większym 

niż 35
0
, 

e) w budynku dopuszcza się ogólnodostępne ustępy, do których należy zapewnić oddzielne wejście. 

3. Zasady obsługi komunikacyjnej terenu ZC: 

1) dostępność z drogi gminnej poprzez drogę wewnętrzną KDW1; 

2) miejsca parkingowe w ilości nie mniejszej niż 10 stanowisk łącznie, należy lokalizować na placu 

parkingowym na terenie ZC od strony drogi KDW1 lub na terenie drogi wewnętrznej KDW1. 

4. Zasady obsługi terenu ZC w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z §5 ust. 1. 

5. Tymczasowe zasady zagospodarowania terenu ZC: 

- do czasu funkcjonowania ujęć wody (studni) zlokalizowanych w pasie ochronnym 150,0 m od granicy 

terenu ZC, jako źródeł zaopatrzenia budynków w wodę oraz do czasu wybudowania sieci wodociągowej 

zaopatrującej w wodę tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: MN1, MN2, MN3, MN4 i MN5 oraz 

zabudowy zagrodowej RM2, teren należy użytkować w sposób dotychczasowy. 

§ 8. 1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolem MN, w tym: MN1, MN2, MN3, MN4, MN5 i MN6, 

przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną: 

1) dopuszcza się funkcję usługową, w tym handlu, w budynkach mieszkalnych, w lokalu o powierzchni 

całkowitej nie przekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku; 

2) dopuszcza się wyłącznie usługi: handlu, biurowe lub drobnego rzemiosła (typu: szewc, krawiec, fryzjer, 

usługi kosmetyczne, naprawa sprzętu agd) oraz zdrowia (np. gabinety lekarskie); 

3) usługi związane z przechowywaniem artykułów żywności dopuszcza się jeżeli budynek zaopatrywany jest 

w wodę z sieci wodociągowej, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 4. 

2. Zasady zagospodarowania i warunki zabudowy terenów MN: 

1) tereny [KDW], należy zagospodarować jako drogi wewnętrzne do działek budowlanych: 

a) szerokość zgodna z rysunkiem planu - nie mniejsza niż 5,0 m, 

b) dopuszcza się zagospodarowanie terenów jako ciągów pieszo-jezdnych; 

2) wskaźnik intensywności zabudowy działki - nie mniejszy niż 0,05 i nie większy niż 0,3; 

3) powierzchnia zabudowy działki - nie większa niż 400,0 m
2
; 

4) udział powierzchni terenu biologicznie czynnego działki - nie mniejszy niż 60 %; 

5) budynki należy lokalizować z uwzględnieniem obowiązujących i nieprzekraczalnych linii zabudowy, 

wyznaczonych na rysunku planu: 

a) obowiązująca linia zabudowy dotyczy budynków mieszkalnych lokalizowanych na działkach 

położonych bezpośrednio przy drodze, wzdłuż której ta linia została wyznaczona i jest nieprzekraczalną 

linią zabudowy dla budynków gospodarczych i garażowych, 

b) w obowiązującej linii zabudowy należy lokalizować budynki najdalej wysuniętą ścianą zewnętrzną; 

6) zakazuje się lokalizowania budynków w zabudowie szeregowej; 
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7) cechy budynków mieszkalnych: 

a) wysokość, mierzona od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku do kalenicy 

dachu, nie mniejsza niż 7,5 m i nie większa niż 9,0 m, 

b) szerokość budynku, długość budynku - nie mniejsze niż 9,0 m i nie większe niż 20,0 m, 

c) dach nad bryłą główną budynku o schemacie dwuspadowym, czterospadowym z kalenicą o długości 

nie mniejszej niż 2,5 m lub wielospadowym, w przypadku rzutu poziomego budynku w kształcie litery 

„L” lub „T”, 

d) główne kalenice budynków mieszkalnych o kierunku oznaczonym na rysunku planu, 

e) połacie dachu nad bryłą główną budynku o symetrycznych spadkach i kącie nachylenia - nie mniejszym 

niż 30
0 
i nie większym niż 42

0
, 

f) ściany elewacji w kolorze białym lub pastelowych odcieniach koloru beżowego, żółtego lub kremowego, 

co nie dotyczy detali architektonicznych, 

g) dachy o pokryciu w kolorze ceglastym (naturalnej ceramiki), czerwonym, szarym lub czarnym; 

8) cechy budynków gospodarczych i garażowych: 

a) wysokość, mierzona od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku do kalenicy 

dachu, nie mniejsza niż 3,0 m i nie większa niż 7,0 m, 

b) szerokość budynku, długość budynku - nie mniejsze niż 4,0 m i nie większe niż 12,0 m, 

c) dach nad bryłą główną budynku o schemacie dwuspadowym lub czterospadowym z kalenicą, 

d) główne połacie dachu o symetrycznych spadkach i kącie nachylenia nie mniejszym  

niż 20
0 

i nie większym niż 40
0
, a w przypadku dobudowy do budynku mieszkalnego możliwe przekrycie 

płaskie w formie tarasu, 

e) kolorystyka jak w budynku mieszkalnym zlokalizowanym na tej samej działce. 

3. Zasady podziału terenów MN na działki budowlane: 

1) powierzchnia działki nie mniejsza niż 0,10 ha; 

2) szerokość działki od strony drogi KD: 

a) dla terenu MN1 - nie mniejsza niż 30,0 m, 

b) dla pozostałych terenów - nie mniejsza niż 25,0 m, 

3) kierunek linii podziału terenów do drogi KD – prostopadły z tolerancją do 5
0
. 

4. Zasady obsługi komunikacyjnej terenów MN: 

1) dostępność z drogi gminnej KD bezpośrednia lub pośrednia, poprzez drogi wewnętrzne KDW, [KDW] lub 

drogi położone poza granicami planu; 

2) minimalny wskaźnik miejsc parkingowych – 2 miejsca (stanowiska) na 1 budynek mieszkalny; 

3) miejsca lokalizować na placu parkingowym, w garażu wolnostojącym lub w budynku mieszkalnym. 

5. Zasady obsługi terenów MN w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z §5 ust. 1. 

6. Na terenach MN obowiązuje dopuszczalny poziom hałasu jak dla zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej. 

§ 9. 1. Teren oznaczony na rysunku planu, symbolem U, przeznacza się pod zabudowę usługową, przy 

czym dopuszcza się wyłącznie usługi kultu religijnego lub handlu, związanego z obsługą cmentarza (sprzedaż 

kwiatów, zniczy itp.). 

2. Na terenie U dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowej. 

3. Zasady zagospodarowania i warunki zabudowy terenu U: 

1) wskaźnik intensywności zabudowy działki - nie mniejszy niż 0,08 i nie większy niż 0,5; 

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 4 – Poz. 2438



2) powierzchnia zabudowy do powierzchni działki – nie większa niż 30%; 

3) udział powierzchni terenu biologicznie czynnego działki – nie mniejszy niż 10%; 

4) budynki należy lokalizować z uwzględnieniem nieprzekraczalnej linii zabudowy wyznaczonej na rysunku 

planu; 

5) teren należy zagospodarować jako jedną działkę budowlaną; 

6) cechy budynków: 

a) wysokość, mierzona od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku do kalenicy 

dachu nad bryłą główną budynku (nie dotyczy wieży) – nie mniejsza niż 7,0 m i nie większa niż 10,0 m; 

b) szerokość budynku, długość budynku – nie mniejsze niż 8,0 m i nie większe niż 20,0 m każda, 

c) dach nad bryłą główną budynku o schemacie dwuspadowym lub wielospadowym z kalenicą, 

d) główne kalenice budynków o kierunku równoległym lub prostopadłym do frontu działki, 

e) główne połacie dachu o symetrycznych spadkach i kącie nachylenia – nie mniejszym  

niż 30
0 
i nie większym niż 45

0
, 

f) elewacje w kolorze białym lub pastelowych odcieniach koloru beżowego lub kremowego, co nie dotyczy 

detali architektonicznych, 

g) dachy o pokryciu w kolorze ceglastym (naturalnej ceramiki), czerwonym, szarym lub czarnym. 

4. Zasady obsługi komunikacyjnej terenu U: 

1) dostępność z drogi gminnej KD bezpośrednia lub poprzez drogę wewnętrzną KDW1; 

2) minimalny wskaźnik miejsc parkingowych – 1 miejsce (stanowisko) na 30 m
2 

powierzchni użytkowej 

budynku lecz nie mniej niż 4 miejsca; 

3) miejsca parkingowe należy lokalizować na placu parkingowym. 

5. Zasady obsługi terenu U w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z §5 ust.1. 

§ 10. 1. Tereny oznaczone na rysunku planu, symbolem RM, w tym: RM1 i RM2, przeznacza się pod 

zabudowę zagrodową. 

2. Zasady zagospodarowania i warunki zabudowy terenów RM: 

1) zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko za wyjątkiem 

obiektów infrastruktury technicznej; 

2) wskaźnik intensywności zabudowy działki - nie mniejszy niż 0,03 i nie większy niż 0,4; 

3) powierzchnia zabudowy działki - nie większa niż 600,0 m
2
; 

4) udział powierzchni terenu biologicznie czynnego działki - nie mniejszy niż 60 %; 

5) budynki należy lokalizować z uwzględnieniem obowiązujących i nieprzekraczalnych linii zabudowy, 

wyznaczonych na rysunku planu: 

a) obowiązująca linia zabudowy dotyczy budynków mieszkalnych i jest nieprzekraczalną linią zabudowy 

dla pozostałych budynków, 

b) na terenie RM2 budynki inwentarskie należy lokalizować w odległości nie mniejszej niż 25,0 m od 

terenów zabudowy MN2 i MN3, 

c) w obowiązującej linii zabudowy należy lokalizować budynki najdalej wysuniętą ścianą zewnętrzną; 

6) cechy budynków mieszkalnych: 

a) wysokość, mierzona od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku do kalenicy 

dachu, nie mniejsza niż 7,5 m i nie większa niż 9,0 m, 

b) szerokość budynku, długość budynku - nie mniejsze niż 9,0 m i nie większe niż 20,0 m każda, 
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c) dach nad bryłą główną budynku o schemacie dwuspadowym, czterospadowym z kalenicą  

o długości nie mniejszej niż 2,5 m lub wielospadowy, w przypadku rzutu poziomego budynku 

w kształcie litery „L” lub „T”, 

d) główne połacie dachu o symetrycznych spadkach i kącie nachylenia - nie mniejszym  

niż 30
0 
i nie większym niż 42

0
, 

f) ściany elewacji w kolorze białym lub pastelowych odcieniach koloru beżowego, żółtego lub kremowego, 

co nie dotyczy co nie dotyczy detali architektonicznych, 

g) dachy o pokryciu w kolorze ceglastym (naturalnej ceramiki), czerwonym, szarym lub czarnym; 

7) cechy budynków gospodarczych, garażowych i inwentarskich: 

a) wysokość, mierzona od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku do kalenicy 

dachu, nie mniejsza niż 3,0 m i nie większa niż 8,0 m, 

b) szerokość budynku, długość budynku - nie mniejsze niż 5,0 m i nie większe niż 20,0 m, 

c) dach nad bryłą główną budynku o schemacie dwuspadowym lub czterospadowym z kalenicą, 

d) główne połacie dachu o symetrycznych spadkach i kącie nachylenia nie mniejszym  

niż 20
0 

i nie większym niż 40
0
, a w przypadku dobudowy do budynku mieszkalnego możliwe przekrycie 

płaskie w formie tarasu, 

e) kolorystyka jak w budynku mieszkalnym zlokalizowanym na tej samej działce. 

3. Zasady podziału terenów RM na działki budowlane: 

1) teren RM1 należy zagospodarować jako część działki siedliskowej położonej poza granicami planu, przy 

czym dopuszcza się wydzielenia działki o powierzchni nie mniejszej niż 0,1 ha, 

2) teren RM 2 należy zagospodarować jako dwie działki siedliskowe o powierzchni nie mniejszej niż 0,25 ha. 

4. Zasady obsługi terenów RM w zakresie komunikacji: 

1) dostępność terenu RM1 z drogi gminnej od strony północnej przez działkę stanowiącą część nieruchomości 

położonej w granicach terenu RM1, 

2) dostępność terenu RM2 z drogi KD poprzez drogę wewnętrzną KDW2, 

3) minimalny wskaźnik miejsc parkingowych – 2 miejsca (stanowiska) na 1 budynek mieszkalny, 

4) miejsca lokalizować na placu parkingowym, w garażu wolnostojącym lub w budynku mieszkalnym. 

5. Zasady obsługi terenów RM w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z §5 ust.1. 

6. Na terenach RM obowiązuje dopuszczalny poziom hałasu jak dla zabudowy zagrodowej. 

§ 11. 1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolem R, w tym R1, R2, R3, R4 i R5 przeznacza się pod 

użytkowanie rolnicze. 

2. Zasady zagospodarowania terenów R: 

1) zakazuje się lokalizowania budynków; 

2) dopuszcza się lokalizowanie: dróg dojazdowych do pól, sieci infrastruktury technicznej, które 

nie wymagają wyłączenia gruntów z produkcji rolnej oraz urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej, 

stanowiących inwestycje celu publicznego z zakresu łączności publicznej. 

§ 12. 1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolem ZL, w tym ZL1, ZL2 i ZL3 przeznacza się pod las. 

2. Zakazuje się lokalizowania budynków. 

§ 13. 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem WS przeznacza się pod wody powierzchniowe 

śródlądowe. 

2. Na terenie WS dopuszcza się lokalizowanie obiektów związanych z utrzymaniem i regulacją cieku 

wodnego. 

§ 14. 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem KD przeznacza się pod drogę publiczną. 
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2. Zasady zagospodarowania terenu KD: 

1) klasa drogi D – dojazdowa; 

2) szerokość w liniach rozgraniczających – nie mniejsza niż 10,0 m i nie większa niż 13,0 m, zgodnie 

z rysunkiem planu; 

3) szerokość jezdni – nie mniejsza niż 5,0 m. 

§ 15. 1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolem KDW, w tym: KDW1, KDW2 i KDW3, przeznacza 

się pod drogi wewnętrzne. 

2. Zasady zagospodarowania terenów KDW: 

1) szerokość w liniach rozgraniczających dróg: 

a) KDW1 - zmienna, zgodnie z rysunkiem planu, lecz nie mniejsza niż 7,0 m; 

b) KDW2 – zmienna, zgodnie z rysunkiem planu, lecz nie mniejsza niż 6,5 m; 

c) KDW3 – zmienna, zgodnie z rysunkiem planu, lecz nie mniejsza niż 5,0 m; 

2) dopuszcza się zagospodarowanie trenów jako ciągów pieszo-jezdnych; 

3) dopuszcza się lokalizowanie miejsc postojowych w liniach rozgraniczających drogę KDW1, dla obsługi 

cmentarza na terenie ZC. 

Rozdział 3. 

PRZEPISY KOŃCOWE 

§ 16. W uchwale Nr III/22/2002 Rady Gminy Chmielnik z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lasów i zalesień na obszarze Gminy Chmielnik, 

opublikowanej w Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego Nr 35 z dnia 29.IV.2003 r. z późn. zm. wprowadza 

się następujące zmiany: 

1) w § 5 ust. 1: 

a) pkt 2 w części głównej otrzymuje brzmienie: 

„2) tereny o łącznej powierzchni około 559,33 ha, oznaczone na rysunku planu Nr 1 w skali  

1:5000 symbolami ZL przeznacza się do zalesienia, w tym w kompleksach leśnych o symbolach:” 

b) pkt 2 lit. c) otrzymuje brzmienie: 

„d) od Za 1 do Za 19 o powierzchni około 54,08 ha,”; 

2) załącznik nr 1 do uchwały Nr III/22/2002 nie obowiązuje w granicach obowiązywania załącznika nr 1 do 

niniejszej uchwały; 

3) załącznik nr 2 do uchwały Nr III/22/2002 nie obowiązuje w granicach obowiązywania załącznika nr 1 do 

niniejszej uchwały. 

§ 17. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Chmielnik. 

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

Województwa Podkarpackiego.  

  

 

 Przewodniczący  

Rady Gminy 

 

 

Antoni Dzierżak 
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