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UCHWAIA Nr VIIIł79łńń 

 RAŚY GMINY OSTRÓW 

z dnia 3Ń wrze`nia 2Ńńń rŁ 
 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2009 

terenu ”oJowonego w Skrzyszowie 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z ”óunŁ zmŁ) oraz 
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z ”óunŁ zmŁ), ”o stwierdzeniu 
zgodno`ci z ustaleniami Studium uwarun—owaL 
i —ierun—ów zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy 

Ostrów, uchwalonego uchwaJą Nr XVIII/95/2000 

Rady Gminy Ostrów z dnia 19 kwietnia 2000 r. 

z ”óunŁ zmŁ; Rada Gminy w Ostrowie uchwala 

co następuje: 
 

IŁ PRźśPISŹ OGÓLNś 

 

§ 1. ńŁ Uchwala się mie–scowy ”lan 
zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2009, zwany 

dalej planem. 

 

2. Plan obejmuje obszar o ”owierzchni o—oJo 
4,Ń ha, ”oJowony w ”rzewawa–ące– czę`ci, ”o 
wschodniej stronie cmentarza w Skrzyszowie, 

w granicach oznaczonych na rysunku planu. 

 

§ 2. źaJączni—ami do ninie–sze– uchwaJy są: 
 

1) źaJączni— Nr ń ｦ rysunek planu, wykonany na 

mapie zasadniczej w s—ali ń:ńŃŃŃ, stanowiący 
integralną czę`ć uchwaJy; 

 

2) źaJączni— Nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie 

realizacji zapisanych w niniejszym planie 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

—tóre nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz 
o zasadach ich finansowania. 

 

§ 3. W granicach ”lanu wyznacza się tereny 
o równym ”rzeznaczeniu, oznaczone na rysun—u ”lanu 
symbolami: 

 

1) US - teren sportu; 

 

2) KDL - droga publiczna. 

 

§ 4.  1. Przy zagospodarowaniu obszaru 

objętego ”lanem nalewy uwzględnić: 
 

1) ”rzebiegi istnie–ących sieci i lo—alizac–ę urządzeL 
infrastruktury technicznej, poprzez zachowanie 

wymaganych ”rze”isami odlegJo`ci 
lo—alizowanych obie—tów od tych sieci 
i urządzeL, a w ”rzy”ad—u wystę”u–ących 
kolizji, zachowanie warun—ów realizac–i 
inwestyc–i o—re`lonych ”rze”isami odrębnymi 
lub ”rzeJowenie sieci w dostosowaniu do 

planowanego zagospodarowania terenu; 

2) ”oJowenie w bez”o`rednim sąsiedztwie 
cmentarza, poprzez zakaz lokalizacji, w pasie 

o szero—o`ci 5Ń,Ń m od –ego granic, obie—tów 
wywienia zbiorowego bądu ”rzechowu–ących 
arty—uJy wywno`ci oraz w pasie 150,0 m ｦ u–ęć 
wody. 

 

2Ł Śo”uszcza się lo—alizowanie sieci 
infrastruktury techniczne– nie związanych z obsJugą 
terenów ob–ętych ”lanem, ”od warun—iem, we nie 
wy—luczy to mowliwo`ci zagos”odarowania terenów 
zgodnie z ich przeznaczeniem. 

 

§ 5. ńŁUstanawia się ochronę —onserwators—ą 
stanowiska archeologicznego Nr 5 AZP 102-72/19 

(oznaczenie wedJug —art ewidenc–i stanowis— 
Podkar”ac—iego Wo–ewódz—iego Konserwatora 
Zabyt—ów), w czę`ci ob–ęte– granicami ”lanuŁ 

 

2. W granicach strefy ochrony konserwatorskiej 

stanowis—a archeologicznego obowiązu–ą zasady 
zagospodarowania i warunki zabudowy ustalone dla 

”oszczególnych terenów ”oJowonych w granicach 

”lanu, na —tórych stanowis—o wystę”u–eŁ 
 

§ 6. źasady obsJugi terenów w zakresie 

infrastruktury technicznej: 

 

1) zaopatrzenie w wodę z gminnej sieci 

wodociągowe– ”rzebiega–ące– w zespole 

zabudowy Skrzyszowa, rozbudowanej 

o odcinek sieci o ”rze—ro–u nie mnie–szym niw 
ØńńŃ, ”rowadzonej w liniach rozgranicza–ących 
drogi KŚL lub ”oza terenem ob–ętym ”lanem; 

 

2) zaopatrzenie w energię ele—tryczną, z sieci 

ele—troenergetyczne– nis—iego lub `redniego 
na”ięcia, w tym ”rzebiega–ące– wzdJuw drogi 
KDL; 

 

3) stac–ę transformatorową nalewy lo—alizować na 
terenie US; 

 

4) od”rowadzenie `cie—ów —omunalnych 
w kierunku wschodnim, do oczyszczalni 

`cie—ów w Ostrowie, ”o”rzez sieć —analizac–i 
sanitarnej, o ”rze—ro–u nie mnie–szym niw 
Ø 2ŃŃ, ”rzebiega–ącą w liniach 

rozgranicza–ących drogi KŚL lub ”rzez tereny 

rolnicze ”oJowone ”oza ”lanem; 
 

5) od”rowadzenie wód o”adowych - —analizac–ą 
deszczową do odbiorni—a (rowu);  

 

6) sieci i ”rzyJącza infrastru—tury techniczne– 
nalewy ”rowadzić w granicach planu, w s”osób 
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nie”owodu–ący ograniczeL 
w zagospodarowania terenu ”od fun—c–ę usJug 
sportu i —omuni—ac–ę; 

 

7) ogrzewanie budyn—ów indywidualne; 
 

8) gromadzenie i usuwanie od”adów na zasadach 

obowiązu–ących w gminie, w dostosowaniu do 

rodza–u ”rowadzone– dziaJalno`ciŁ  
 

IIŁ PRźśPISŹ SźCźśGÓIOWś 

 

§ 7. 1.Teren oznaczony na rysunku planu 

symbolem US, o ”owierzchni o—oJo 2,58 ha, 
”rzeznacza się ”od teren s”ortuŁ 

 

2. Zasady zagospodarowania i warunki 

zabudowy terenu: 

 

1) teren nalewy zagos”odarować –a—o –eden 
—om”le—s usJugowy; 

 

2) liniami ”odziaJu wewnętrznego wydziela się: 

 

a) teren [ZP] ｦ zieleni urządzone– wyso—ie– 
i `redniowyso—ie–, ”eJniące– fun—c–ę izolacy–ną 
od cmentarza, w —tóre– do”uszcza się 
lo—alizowanie obie—tów s”ortu i rekreacji, 

z zastrzeweniem ”—t 6, 
 

b) teren [KS] ｦ ”ar—ingu dla obsJugi terenów 
sportu, z dopuszczeniem wykorzystania dla 

potrzeb cmentarza, 

 

c) teren [Uzc] ｦ ”ar—ingu lub zieleni urządzone–, na 
—tórym do”uszcza się lo—alizowanie obie—tów 
gos”odarczych lub handlowych związanych 
z uwyt—owaniem cmentarza, z uwzględnieniem 
nastę”u–ących zasad: 

 

- do”uszcza się lo—alizac–ę nie więce– niw trzech 
budyn—ów, usytuowanych w jednej linii 

zabudowy, równolegJe– do dJuwe– granicy 
terenu, o frontach od strony cmentarza, 

 

- powierzchnia zabudowy do powierzchni terenu 

- nie wię—sza niw 2Ń%, 
 

- budynki o wyso—o`ci do kalenicy dachu - nie 

wię—sze– niw 6,Ń m,  
 

- dachy o schemacie dwuspadowym lub 

czteros”adowym, ”oJacie dachowe 
o symetrycznych spadkach i —ącie nachylenia 
od 300 do 350, 

 

- obsJuga w zakresie miejsc postojowych w ilo`ci 
nie mnie–sze– niw ń stanowisko na 1 budynek; 

 

3) teren US nalewy zagos”odarować w ramach 

–edne– lub dwóch dziaJe— budowlanych, 
o powierzchni dostosowanej do planowanego 

zagospodarowania terenu i granicach 

”rosto”adJych lub równolegJych do istnie–ących 
granic geodezyjnych; 

 

4) dopuszcza się zmianę lo—alizac–i istnie–ącego na 
terenie rowu melioracyjnego i –ego lo—alizac–ę 
wzdJuw drogi KŚL lub ”oza ”lanem;  

 

5) do”uszcza się lo—alizowanie obie—tów 
i urządzeL sJuwących re—reac–i –a—o 
zagos”odarowania uzu”eJnia–ącego fun—c–ę 
usJug s”ortu; 

 

6) boiska i budyn—i usJug s”ortu nalewy 
lokalizować ”oza terenami [źP], [KS] i [Uzc]; 

 

7) powierzchnia zabudowy terenu US - nie 

większa niw 7ŃŃ,Ń m2, nie wlicza–ąc trybun; 
 

8) powierzchnia terenu biologicznie czynnego - nie 

mnie–sza niw 3Ń% ”owierzchni dziaJ—i; 

 

9) ogrodzenie terenu awurowe, a od strony 

cmentarza ”eJne; 
 

10) cechy budyn—ów: 
 

a) budynki o wyso—o`ci do —alenicy dachu - nie 

wię—sze– niw 7,Ń m,  
 

b) dachy o schemacie dwuspadowym lub 

czterospadowym z —alenicą, ”oJacie dachowe 
o symetrycznych spadkach i —ącie nachylenia 
od 300 do 350 lub ”Jas—ie (do 50), 

z zastrzeweniem litŁ c; 
 

c) do”uszcza się lo—alizowanie obie—tów za”lecza 
sportowego w formie ty”owych obie—tów 
kontenerowych. 

 

3Ł Śostę”no`ć —omuni—acy–na terenu z drogi 

publicznej, oznaczonej symbolem KDL. 

 

4Ł ObsJuga w zakresie miejsc postojowych, 

o ilo`ci nie mnie–sze– niw 4Ń stanowis—, w tym 

zlokalizowanych na parkingu oznaczonym symbolem 

[KS]. 

 

5Ł Ustala się do”uszczalny ”oziom haJasu –a— 
dla terenów re—reac–i ”oza miastemŁ 

 

§ 8. 1.Teren oznaczony na rysunku planu 

symbolem KDL, o ”owierzchni o—oJo ń,42 ha, 
”rzeznacza się ”od drogę ”ublicznąŁ 

 

2. Zasady zagospodarowania terenu: 

 

1) droga klasy lokalnej; 

 

2) szero—o`ć w liniach rozgranicza–ących ń5,Ń m 
z lokalnym poszerzeniem ｦ zgodnie z rysunkiem 

planu; 

 

3) szero—o`ć –ezdni nie mnie–sza niw 5,Ń mŁ 
 

§ 9. Śo czasu realizac–i ustaleL ”lanu tereny 
nalewy uwyt—ować w s”osób dotychczasowyŁ 
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§ 10. Ustala się 5 % staw—ę sJuwącą naliczeniu 
–ednorazowych o”Jat za wzrost warto`ci 
nieruchomo`ci, dla wszyst—ich terenów ob–ętych 
planem.  

 

IIIŁ PRźśPISŹ KOKCOWś 

 

§ 11.  Wy—onanie uchwaJy zleca się Wó–towi 
Gminy OstrówŁ 
 

§ 12. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 
30 dni od –e– ogJoszenia w Śzienni—u Urzędowym 
Województwa Pod—ar”ac—iegoŁ 
 

 

PRźśWOŚNICźĄCY 

Rady Gminy 

 

Marian Pondo 
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źaJączni— nr 2 

Śo uchwaJy Nr VIIIł79łńń 

Rady Gminy w Ostrowie 

z dnia 3Ń wrze`nia 2ŃńńrŁ 
 

 

Rozstrzygnięcie 

 

o sposobie realizacji zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2009 terenu 

”oJowonego w Skrzyszowie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy 
oraz o zasadach ich finansowania. 

 

1. Finansowanie zapisanych w planie inwestycji 

z zakresu infrastru—tury techniczne–, nalewących 
do zadaL wJasnych gminy, (droga ”ubliczna, 
sieci infrastruktury wodno- kanalizacyjnej) 

będzie odbywać się ze `rod—ów wJasnych 
gminy, ze `rod—ów Unii śuro”e–s—ie– lub 
`rod—ów ”rywatnychŁ 

2. Na—Jady ”onoszone na realizac–ę wwŁ 
inwestyc–i będą od”owiednio zagwarantowane 
w wieloletnim planie inwestycyjnym oraz 

w budwecie gminy, z uwzględnieniem 
wy—orzystania `rod—ów ”ozabudwetowychŁ  
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UCHWAIA Nr IXł6ńłńń 

 RADY GMINY W PADWI NARODOWEJ 

z dnia 3Ń wrze`nia 2Ńńń rŁ 
 

w s”rawie zasad udzielania dotacji celowej dla s”óJki wodnej dziaJającej na terenie 
Gminy Padew Narodowa będącej ”odmiotem niezaliczonym do sektora finansów 

”ublicznych, trybu ”ostę”owania w sprawie udzielania dotacji celowej 

i sposobu jej rozliczania 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z ”óunŁ zmŁ), 
art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, 

poz. 1240 z ”óunŁ zmŁ) oraz art. 164 ust. 5c ustawy 

z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2005 r. 

Nr 239, poz. 2019 z ”óunŁ zmŁ) Rada Gminy w Padwi 

Narodowe– uchwala, co nastę”u–e:  
 

§ 1. O—re`la się zasady ”ostę”owania 
o udzielanie dotacji celowej z budwetu Gminy Padew 

Narodowa dla s”óJ—i wodne– będące– ”odmiotem 
niezaliczonym do se—tora finansów ”ublicznych 
i niedziaJa–ącym w celu osiągnięcia zys—u, na cele 
”ubliczne związane z realizac–ą zadaL gminy, innych 
niw o—re`lone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. 

o dziaJalno`ci ”owyt—u ”ublicznego i o wolontariacie, 

tryb ”ostę”owania w sprawie udzielenia dotacji 

celowej i s”osób –e– rozliczaniaŁ 
 

§ 2. Ile—roć w tre`ci ninie–sze– uchwaJy –est 
mowa o: 

 

1. Gminie -nalewy ”rzez to rozumieć Gminę 
Padew Narodowa, 

 

2. Radzie -nalewy ”rzez to rozumieć Radę 
Gminy w Padwi Narodowej, 

 

3Ł Wó–cie -nalewy ”rzez to rozumieć Wó–ta 
Gminy Padew Narodowa, 

 

4Ł s”óJce wodne– -nalewy ”rzez to rozumieć 
”odmiot niezaliczany do se—tora finansów 
publicznych, niedziaJa–ący w celu osiągnięcia zys—u 
i mający w`ród swoich zadaL statutowych realizac–ę 
zadaL z zakresu gospodarki wodnej, w tym zadaL, 
o —tórych mowa w art. 164 ust. 5a ustawy Prawo 

wodne. 

 

§ 4. S”óJ—a wodna dziaJa–ąca na terenie Gminy 
mowe —orzystać z pomocy finansowej z budwetu gminy 
na biewące utrzymanie wód i urządzeL wodnych oraz 
na fiansowanie lub dofinansowanie inwestycji. Pomoc 

finansowa polega na udzieleniu dotacji celowej 

w rozumieniu ”rze”isów ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych. 

 

§ 5. ńŁ _rod—i finansowe na udzielenie dotacji 

celowe– będą ”ochodzić z budwetu GminyŁ 
 

2Ł Iączna —wota dotac–i celowe– dla s”óJe— 
wodnych ustalana będzie ”rzez Radę na dany ro— 
budwetowy w uchwale budwetowe– i uzalewniona 
będzie od mowliwo`ci finansowych GminyŁ 

 

3. Suma udzielonych dotacji celowych 

w danym ro—u budwetowym nie mowe ”rze—roczyć 


