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11 Szkodna  

Wy—onanie ”ro–e—tu  na ”rzyJącz i 
wewnętrzną instalac–ę gazową do 
Śomu Strawa—a oraz  wykonanie 

tych instalacji  oraz posadzki   

20 590,70 
Dz. 754, rozdz.75412, wydatki 

ma–ąt—owe 

12 Wolica Iugowa 
Remont drogi gminnej  19 437,62 

Dz. 600, rozdz. 60016, 

wydat—i biewące 

13 Wolica Piaskowa 
Utwardzenie parkingu przy Domu 

Ludowym  20 590,70 

Dz. 921, rozdz.92109, wydatki 

biewące 

14 Zagorzyce Dolne 

Budowa sali gimnastycznej przy SP 

w Zagorzycach D. 3 000,00 

Dz.801, rozdz.80101, wydatki 

ma–ąt—owe 

Zadania z zakresu sportu  3 000,00 

dz.926, rozdz.92601, wydatki 

biewące 

Remonty dróg gminnych 14 590,70 

Dz. 600, rozdz.60016, wydatki 

biewące 

15 źagorzyce Górne 

Zamontowanie opraw 

o`wietleniowych na istnie–ących 
sJu”ach w ”rzysióJ—ach: 
Rata–ów—a, Pola, Rze—i, Rogów—a, 
Sobót—i, Przymiar—i, Po—lasne, ”rzy 
—Jadce na Góry 

20 591 
Dz. 900, rozdz.90015, wydatki 

biewące 

Razem   277 192   
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UCHWAIA NR IVł23łńń 

 RADY MIEJSKIEJ W SĘŚźISźOWIś MAIOPOLSKIM 

 z dnia 16 lutego 2011 r. 

  
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenu dziaJki Nr ń559 w Sędziszowie MaJopolskim przy ulŁ WyspiaLskiego 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z ”óunie–szymi 
zmianami) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z ”óunie–szymi 
zmianami) Rada Miejska w Sędziszowie MaJo”ols—im 
uchwala, co nastę”u–e: 

§ 1. ńŁ Po stwierdzeniu zgodno`ci z ustaleniami 

studium uwarun—owaL i —ierun—ów zagos”odarowania 
przestrzennego miasta i gminy Sędziszów MJ”Ł 
uchwalonego uchwaJą Nr XLVIł297łŃ2 Rady Mie–s—ie– 
w Sędziszowie MJ”Ł z dnia 25 wrze`nia 2ŃŃ2 rŁ 
z ”óunie–szymi zmianami, uchwala się mie–scowy ”lan 
zagos”odarowania ”rzestrzennego terenu dziaJ—i  
nr 1559 w Sędziszowie MJ”Ł ”rzy ulŁ Wys”iaLs—iego - 
zwany dalej planem. 

2Ł Prze”isami ninie–sze– uchwaJy ob–ęty –est 
teren o pow. 0,0782 ha, w granicach oznaczonych na 

rysunku planu. 

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

1) zaJączni— graficzny na ma”ie w skali  

ń:5ŃŃ stanowiący rysune— ”lanu, —tóry 
integralnie z uchwaJą obowiązuje w zakresie 

zastosowanych tam oznaczeL, 

2) zaJączni— Nr 2 o—re`la–ący s”osób realizac–i 
zapisanych w planie inwestycji z zakresu 

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

4. Przez ”rze”isy odrębne, uwyte w dalszej 

czę`ci uchwaJy nalewy rozumieć ustawy i przepisy 

wykonawcze do ustaw. 

§ 2. ńŁ Teren, ”oJowony w granicach planu 

i oznaczony na rysunku planu symbolem "U" 

”rzeznacza się ”od usJugi ”ubliczne wraz z parkingiem 

związanym z tymi usJugamiŁ 

2Ł Ustala się nastę”u–ące zasady 
zagospodarowania terenu i —sztaJtowania zabudowy: 

1) przy zagospodarowaniu i zabudowie terenu 

nalewy uwzględnić warun—i wyni—a–ące z: 

a) ”rze”isów odrębnych, dotyczących ochrony 
zabyt—ów i opieki nad zabytkami, 

b) ”rzebiegu istnie–ących sieci infrastru—tury 
techniczne–, ”rzy czym do”uszcza się ich 
”rzebudowę i ”rzeJowenie, 

c) ”otrzeby za”ewnienia mowliwo`ci ”oruszania 
się osób nie”eJnos”rawnych 
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2) za—azu–e się lo—alizac–i ”rzedsięwzięć 
mogących: 

a) zawsze znacząco oddziaJywać na `rodowis—o, 

b) ”otenc–alnie znacząco oddziaJywać na 
`rodowis—o, –e`li ra”ort o oddziaJywaniu 
”rzedsięwzięcia na `rodowis—o wy—awe 
”rze—roczenie standardów `rodowis—a, 
z wy–ąt—iem inwestyc–i celu ”ublicznego 
z za—resu Jączno`ci ”ublicznej, 

3) ”oziom haJasu nie mowe ”rze—roczyć ”oziomu 
do”uszczalnego dla terenów sz”itali 
w miastach, o—re`lonego w przepisach 

odrębnych, dotyczących ochrony `rodowis—a, 

4) utrzymać istnie–ącą linię zabudowy od strony 
ulicy Wys”iaLs—iego, 

5) powierzchnia zabudowy kubaturowej nie 

wię—sza niw 7Ń % ”owierzchni terenu, 

6) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza 

niw ńŃ % ”owierzchni terenu, w formie zieleni 

urządzonej, 

7) wyso—o`ć budyn—ów 3 kondygnacje naziemne, 

z dopuszczeniem dodatkowej kondygnacji 

uwytkowej w poddaszu i w piwnicy. 

8) dachy budyn—ów s”adowe o nachyleniu nie 

wię—szym niw 450, 

9) do”uszcza się usytuowanie budyn—ów ”rzy 
granicy dziaJ—i, 

10) liczba mie–sc ”ar—ingowych nie wię—sza niw  
4Ń, ”rzy czym do”uszcza się lo—alizac–ę 
parkingu dwupoziomowego. 

3Ł ObsJuga —omuni—acy–na terenu ”o”rzez z–azd 
z ulŁ Wys”iaLs—iegoŁ 

4Ł źasady budowy systemów infrastru—tury 
technicznej: 

1) zaopatrzenie w energię ele—tryczną, gaz i wodę 
z istnie–ących sieci, 

2) od”rowadzenie `cie—ów bytowych do 
istnie–ące– sieci kanalizacyjnej, 

3) od”rowadzenia wód o”adowych do istnie–ące– 
kanalizacji deszczowej, 

4) magazynowanie od”adów —omunalnych 
w szczelnych pojemnikach i o”równianie na 
zasadach obowiązu–ących w mie`cie, 

5) indywidualne rozwiązanie magazynowania 
od”adów innych niw —omunalne, ”owstaJych 
w wyni—u dziaJalno`ci usJugowe– - w s”osób nie 
zagrawa–ący `rodowis—u i terenom sąsiednim 
oraz usuwania zgodnie z obowiązu–ącymi 
w tym zakresie przepisami odrębnymi, 

6) ogrzewanie obie—tów indywidualne ze uródeJ 
minimalizu–ących "nis—ą emis–ę" zanieczyszczeL 
do powietrza. 

§ 3. Ustala się ńŃ % staw—ę, na ”odstawie 
—tóre– ustalona będzie o”Jata z tytuJu wzrostu warto`ci 
nieruchomo`ci w związ—u z uchwaleniem niniejszego 

planu. 

§ 4. Wy—onanie uchwaJy zleca się Burmistrzowi 
Sędziszowa MaJo”ols—iegoŁ 

§ 5. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie  
3Ń dni od –e– ogJoszenia w Śzienni—u Urzędowym 
Wo–ewództwa Pod—ar”ac—iegoŁ 

 

 

PRźśWOŚNICźĄCŹ 

RADY MIEJSKIEJ 

w SĘŚźISźOWIś MIPŁ 
 

mgr inwŁ Tadeusz Hulek 
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źaJączni— Nr 2 

do uchwaJy Nr IVł23łńń 

Rady Mie–s—ie– w Sędziszowie MaJo”ols—im 

z dnia 16 lutego 2011 r. 

 

ROźSTRźŹGNIĘCIś 

o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasadach ich finansowania 

 

W przedmiotowym ”lanie nie zostaJy za”isane wadne zadania z za—resu infrastru—tury techniczne– nalewące do 
wJa`ciwo`ci gminy w związ—u z tym nie zachodzi ”otrzeba rozstrzygania o  sposobie ich finansowania. 
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UCHWAIA NR IVł28ł2Ńńń 

 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE 

 z dnia 14 lutego 2011 r. 

  
w sprawie wysoko`ci stawek opJat za zajęcie pasa drogowego dróg, 

których zarządcą jest Burmistrz Tyczyna 

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

i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, 

poz.1591 z ”óunŁ zmŁ) oraz artŁ4Ń ustŁ8 ustawy z dnia 

21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst 

jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz.115 z ”óunŁ 
zm.). 

§ 1. ńŁ UchwaJa o—re`la staw—i o”Jat za za–ęcie 
”asa drogowego dróg, —tórych zarządcą –est Burmistrz 

Tyczyna, zwanych dale– ｭdrogami gminnymiｬ, na cele 
niezwiązane z budową, remontem, utrzymaniem 

i ochroną dróg, dotyczące: 

1) prowadzenia prac w pasie drogowym, 

2) umieszczania w ”asie drogowym urządzeL 
infrastruktury technicznej niezwiązanych 
z ”otrzebami zarządzania drogami lub 
potrzebami ruchu drogowego, 

3) umieszczania w ”asie drogowym obie—tów 
budowlanych niezwiązanych z potrzebami 

zarządzania drogami lub ”otrzebami ruchu 
drogowego oraz reklam, 

4) za–ęcia ”asa drogowego na ”rawach 

wyJączno`ci w celach innych niw wymienione 
w pkt 1) - 3). 

§ 2. ńŁ źa za–ęcie ńm2 ”owierzchni dróg 
gminnych utwardzonych, o —tórym mowa w § ń  

pkt 1) i 4), ustala się nastę”u–ące staw—i o”Jat (za 
—awdy dzieL za–ęcia): 

a) chodni—a, ”oboczy, ”lacu, `ciewek rowerowych, 

ciągów ”ieszych i pieszojezdnych, opasek 

odbojowych, ”asów dzielących, zato— 
”osto–owych, ”asów zieleni i innych - 2,ŃŃ zJ, 

b) –ezdni do 2Ń% szero—o`ci - 3,ŃŃ zJ, 

c) –ezdni ”owywe– 2Ń% do 5Ń% szero—o`ci -  

4,ŃŃ zJ, 

d) –ezdni ”owywe– 5Ń% do caJ—owitego zam—nięcia 
- 8,ŃŃ zJ, 

2Ł źa za–ęcie ń m2 ”owierzchni dróg gminnych 
- gruntowych nieutwardzonych, o —tórym mowa  
w § ń pkt 1) i 4), ustala się nastę”u–ące staw—i o”Jat 
za —awdy dzieL za–ęcia włw ńm2 ”owierzchni: 

a) –ezdni do 2Ń % szero—o`ci -1,50 zJ, 

b) –ezdni ”owywe– 2Ń% do 5Ń% szero—o`ci -  

2,ŃŃ zJ, 

c) –ezdni ”owywe– 5Ń % do caJ—owitego –e– 
zam—nięcia - 4,ŃŃ zJ, 

3Ł źa za–ęcie ńm2 ”owierzchni dróg gminnych, 
o —tórym mowa w § ń pkt 1) i 4) w związ—u 
z ”rowadzonymi inwestyc–ami ”rzez Gminę Tyczyn, 
ustala się nastę”u–ące staw—i o”Jat za —awdy dzieL 
zajęcia w/w1m2 powierzchni: 

a) chodni—ów, ”oboczy, ”laców, `ciewe— 
rowerowych, ciągów ”ieszych i pieszojezdnych, 

”asów zieleni i innych - Ń,Ńń zJ, 

b) –ezdni do 2Ń% szero—o`ci, o”ase— odbo–owych, 
”asów dzielących, zato— ”osto–owych - Ń,Ńń zJ, 

c) –ezdni ”owywe– 2Ń% do 5Ń % szero—o`ci -  

Ń,Ń2 zJ, 

d) –ezdni ”owywe– 5Ń% do caJ—owitego –e– 
zam—nięcia - Ń,Ń3 zJŁ 

4Ł źa–ęcie ”asa drogowego ”rzez o—res —rótszy 
niw 24 godziny –est tra—towany –a—o za–ęcie ”asa 
drogowego przez 1 dzieLŁ 


