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statutowe– dziaJalno`ci ”owyt—u ”ublicznego 
”rzez organizac–e ”owyt—u ”ublicznego - 3,78 zJ 
 

3. Od budowli - 2% ich warto`ci o—re`lone– na 
podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3-7 ustawy 

z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i o”Jatach 
lokalnych 

 

§ 2. Traci moc uchwaJa Nr XXVł154ł2008 
Rady Gminy w Osieku Jasielskim z dnia 21 listopada 

2008 roku w s”rawie ustalenia wyso—o`ci stawe— 
”odat—u od nieruchomo`ciŁ 

 

§ 3. Wy—onanie uchwaJy ”owierza się Wó–towi 
Gminy Osiek Jasielski 

 

§ 4. UchwaJa wchodzi w wycie z dniem 

01 stycznia 2012 ro—u ”o u”rzednim ogJoszeniu 
w Śzienni—u Urzędowym Wo–ewództwa 
Podkarpackiego 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Osiek Jasielski 

 

mgr Piotr Wojdacz 
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UCHWAIA Nr Xł52ł11 

 RAŚY GMINY SKOIYSźYN 

z dnia 26 wrze`nia 2011 rŁ 
 

w sprawie uchwalenia zmiany Nr 1 ｭAｬ Miejscowego Planu zagos”odarowania 
Przestrzennego w granicach administracyjnych miejscowo`ci SkoJyszyn 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy 

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

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z ”ówŁ zmŁ) 
oraz stwierdzenia zgodno`ci ze ｭStudium 
Uwarun—owaL i Kierun—ów zagos”odarowania 
Przestrzennego Gminy S—oJyszynｬ, uchwalonego 
Uchwalą Nr IVł31ł01 z dnia 30 sierpnia 2001 r. Rady 

Gminny S—oJyszyn (z ”ózŁ zmŁ) Rada Gminy: 
 

RozdziaJ 1 

Prze”isy ogólne 

 

§ 1. 1Ł Uchwala zmianę Nr1A Mie–scowego 
Planu zagos”odarowania Przestrzennego ｭS—oJyszynｬ 
uchwalonego Uchwalą Nr XXVIł207ł05 z dnia 

09 listo”ada 2005 rŁ Rady Gminny S—oJyszyn 
z ”óunie–szymi zmianami, ogJoszoną w Dzienniku 

Urzędowym Wo–ewództwa Pod—ar”ac—iego Nr 158 
poz.2908 z dnia 10.12.2005 zwany dalej planem. 

 

2Ł ZaJączni—ami do ninie–sze– UchwaJy są: 
 

1) ZaJączni—i graficzne Nr 1 i Nr 2 ｦ rysunki 

w s—ali 1:2000, stanowiące integralną –e– czę`ć 
ｦ obowiązu–ące w za—resie oznaczeL na nich 
wystę”u–ących, s”orządzone na —o”ii rysun—u 
planu, o —tóre– mowa w ust.1. 

 

2) ZaJączni— nr 3 ｦ rozstrzygnięcie o sposobie 

realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury 

techniczne–, —tóre nalezą do zadaL wJasnych 
gminy. 

 

3Ł Ze względu na ”oJowenie czę`ci obszaru 
ob–ętego zmianą ”lanu w granicach o—re`lonym 

w zaJączni—u Nr 1 i Nr 2 (wg oznaczeL na rysun—u 
planu), w granicach obszaru i terenu górniczego wwiru 
i ”ias—u ｭS—oJyszyn ｦ Zachódｬ oraz ｭS—oJyszyn - 

Zachód IIｬ o udokumentowanych zasobach, 

utworzonego decyz–ą —oncesy–ną na wydobywanie 
—ruszywa naturalnego ze zJowa ｭS—oJyszyn Zachód II - 
ｬ wydaną ”rzez Starostę Powiatu Jasiels—iego z dnia 

15Ł 01Ł 2010 zna—: O_ŁVIŁ7510-46/09 oraz 

w granicach obszaru i terenu górniczego wwiru i piasku 

ｭS—oJyszyn - Zachódｬ o udokumentowanych 

zasobach, utworzonego decyz–ą —oncesy–ną na 
wydobywanie —ruszywa naturalnego ze zJowa 
ｭS—oJyszyn - Zachódｬ wydaną ”rzez Starostę Powiatu 
Jasiels—iego zna—: O_ŁVIŁ7510- 38/07 z dnia 

21 sier”nia 2010 rŁ, ”ode–mowane dziaJania 
w zakresie zabudowy i zagos”odarowania terenów nie 
mogą naruszać ustaleL szczegóJowych o —tórych 
mowa w rozdziale II §2 ustŁ 2 § 15aŁ 
 

RozdziaJ 2 

Prze”isy szczegóJowe 

 

§ 2. 1. W uchwale Nr XXVI/207/05 z dnia 

09 listo”ada 2005 rŁ Rady Gminny S—oJyszyn 
z ”óunie–szymi zmianami w”rowadza się nastę”u–ące 
zmiany: 

 

1) Po §10 doda–e się §10a o brzmieniu: 

 

ｭ§ 10a  
 

1Ł Ustala się tereny zieleni, oznaczone na 
rysunku planu symbolem 1Zn. 

 

2Ł Tereny 1Zn nalewy zachować w istnie–ącym 
uwyt—owaniuŁ 

 

3Ł W terenach 1Zn za—azu–e się: 
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1) lo—alizac–i budyn—ów i budowli, 

 

2) poboru kruszywa." 

 

2Ł Po §15 doda–e się §15a o brzmieniu: 

 

ｭ§ 15a  
 

1Ł Ustala się tereny ”rzemysJu wydobywczego 
ｦ e—s”loatac–i zJów surowców mineralnych, oznaczone 
na rysunku planu symbolem 1PW, 2PW, 3PW i 4PW. 

 

2Ł Tereny PW, ”o za—oLczeniu e—s”loatac–i 
i re—ultywac–i ”rzeznacza się do uwyt—owania 

rolniczego oraz na usJugi turystyczne, a ”owstaJych 
w wyniku wydobycia kruszywa naturalnego w dnach 

wyrobis—, zbiorni—ów wód ”owierzchniowych, na cele 
gospodarki rybackiej i rekreacyjnej. Zasady 

zagos”odarowania ”od usJugi turystyczne wg ustaleL 
ust. 5. 

 

3Ł Śostę”no`ć —omuni—acy–na terenów 1PW 
drogą wewnętrzną oznaczoną symbolem KŚW1, 
graniczącą z tymi terenami od strony ”óJnocno - 

zachodnie–Ł PozostaJych terenów PW za 
”o`rednictwem dróg wewnętrznych, w tym ciągów 
pieszo ｦ –ezdnych, do–azdów i do–`ć zlokalizowanych 

”oza obszarem tych terenówŁ Śo”uszcza się, 
w terenach PW lo—alizac–ę, bez wyznaczania na 
rysun—u ”lanu, dróg wewnętrznych. 

 

4. W terenach PW o —tórych mowa w ust. 1: 

 

1) Za granicę bez”o`redniego zagrowenia ”owodzią 
od rzeki Ropy wskazuje się zasięg zalewu 
wodami powodziowymi Q10% zgodnie 

z opracowaniem sporządzonym w 2010 roku 

przez Dyrektora RZGW w Kra—owie ｭO—re`lenie 
zagrowenia ”owodziowego w zlewni WisJo—iｬ 
stanowiące I etap studium ochrony 

”rzeciw”owodziowe– oraz będące a—tualizac–ą 
sporządzonego w 2005 roku opracowania 

ｭwyznaczanie obszarów bez”o`redniego 
zagrowenia ”owodzią na terenach nie 
obwaJowanych w zlewni WisJo—iｬ; 

 

2) na—azu–e się zachowanie drowno`ci ”rze”Jywu 
wód o”adowych z terenu ob–ętego ”lanem; 

 

3) na—azu–e się ”rowadzenie odkrywkowej 

eksploatacji kruszywa naturalnego w s”osób 
gwarantu–ący ochronę wód ”odziemnych ”rzed 
zanieczyszczeniem oraz ochronę warstwy 
izolu–ące– ”oziom wodono`ny ”rzed 
uszkodzeniem lub zniszczeniem; 

 

4) za—azu–e się sztucznego obniwania ”oziomu wód 
gruntowych przez odprowadzanie wody 

z doJów ”ourob—owych; 
 

5) za—azu–e się na czas e—s”loatac–i —ruszywa 
naturalnego, lo—alizac–ę obie—tów, budowli 
i urządzeL budowlanych nie związanych 
z e—s”loatac–ą —ruszywa naturalnego; 

 

 

6) do”uszcza się lo—alizac–ę tymczasowych 

obie—tów —ubaturowych związanych 
z e—s”loatac–ą zJów, stanowiących za”lecze 
za—Jadu górniczegoŁ 
 

5Ł W granicach terenów o —tórych mowa 
w ust. 1 ustala się nastę”u–ące warun—i dla 
—sztaJtowania zabudowy z przeznaczeniem na cele 

”od usJugi turystyczne ”o za—oLczeniu e—s”loatac–i 
i re—ultywac–i, do”uszcza się: 
 

1) lo—alizac–ę ”ól namiotowych i biwakowych; 

 

2) ”owstaJe na mie–scu wyrobis—a zbiorni—i wodne 
mogą być wy—orzystane dla celów 
rekreacyjnych oraz hodowli ryb; 

 

3) powierzchnia terenu biologicznie czynnego nie 

mowe być mnie–sza niw 80% ”owierzchni 
dziaJ—iŁ 
 

6Ł Śo czasu ”rzystą”ienia do realizac–i 
inwestyc–i, tereny ob–ęte ”lanem ”ozosta–ą 
w dotychczasowym uwyt—owaniuŁ 

 

7Ł Śla terenów, o —tórych mowa 
w ust. 1 ustala się nastę”u–ące zasady w zakresie 

infrastruktury technicznej: 

 

1) zaopatrzenie w wodę: z wodociągu wie–s—iego 

lub z u–ęcia indywidualnego; 
 

2) od”rowadzanie `cie—ów sanitarnych w trakcje 

e—s”loatac–i zJowa i ”o za—oLczeniu e—s”loatac–i 
i re—ultywac–i: ustaJa się stosowanie 
”rzeno`nych —abin wc lub przyczep 

sanitarnych; 

 

3) od”rowadzanie wód o”adowych: 
powierzchownie - na teren dziaJ—i; 

 

4) gos”odar—a `cie—ami technologicznymi: 
z zastosowaniem rozwiązaL s”eJnia–ących 
wymogi ochrony `rodowis—a; 

 

5) gos”odar—a od”adami ”owsta–ącymi w związ—u 

z ”rowadzoną e—s”loatac–ą zJowa, w tym 

odpadami niebezpiecznymi z zastosowaniem 

rozwiązaL s”eJnia–ących wymogi ochrony 
`rodowis—a; 

 

6) gromadzenie i usuwanie staJych od”adów 
—omunalnych na zasadach o—re`lonych 
w gminie; 

 

7) zasilanie w energię ele—tryczną z istnie–ące– 
sieci. 

 

8Ł Śo”uszcza się lo—alizac–ę - bez wyznaczenia 

na rysun—u ”lanu urządzeL i sieci infrastruktury 

technicznej." 

 

§ 3. W czę`ci graficzne– zmiana ”lanu ”olega 
na: 
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1) dodaniu symbolu identyfikacyjnego 1PW, 2PW, 

3PW, 4PW oraz 1Zn; 

 

1. zaznaczeniu terenów 1PW, 2PW, 3PW, 4PW 
i 1Zn w”rowadzonych ninie–szą zmianąŁ 
 

RozdziaJ 3 

Prze”isy koLcowe 

 

§ 4. Wy—onanie uchwaJy ”owierza się Wó–towy 
Gminy S—oJyszynŁ 
 

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

 

PRźśWOŚNICźĄCY RAŚY GMINY 

w SKOIYSźYNIś 

 

mgr WiesJaw Hasiak 
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ZaJączni— Nr 3 do UchwaJy Nr X/52/11 

Rady Gminy S—oJyszyn 

z dnia 26 wrze`nia 2011 rŁ 
 

 

dot. uchwalenia Zmiany Nr 1 ｭAｬ Miejscowego Planu źagos”odarowania Przestrzennego 

 

Na podstawie 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)Ł Rada Gminy w S—oJyszynie rozstrzyga  

 

§ 1. o sposobie realizacji zapisanych w zmianie 

planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

—tóre nalewą do zadaL wJasnych gminy, zgodnie 
z ustawą o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 

1990 r. (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 

z ”óunŁ zmŁ) oraz zasadach ich finansowania, zgodnie 
z ustawą o finansach publicznych z dnia 26 listopada 

1998 r. (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 

z ”óunŁ zm.). 

 

§ 2. Zmiana Nr 1 ｭAｬ Mie–scowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego w granicach 

administracy–nych mie–scowo`ci S—oJyszyn w gminie 

S—oJyszyn nie obe–mu–e inwestyc–i z zakresu 

infrastru—tury techniczne–, —tóre nalewą do zadaL 
wJasnych gminyŁ Śrogi wewnętrzne –uw istnie–ące 
nalewą do wJa`cicieli nieruchomo`ci, —tórych 
utrzymanie będzie nalewaJo do ”oszczególnych 
wJa`cicieli dziaJe—Ł Czę`ciowe uzbrojenie techniczne 

terenu w granicach zmiany ”lanu mowe być 
realizowane bez gminne– sieci wodociągowe– 
i —analizac–i ogólnos”Jawne–Ł 

 

§ 3. Pro”onowane rozwiązania Zmiany 
Nr 1 ｭAｬ Mie–scowego Planu zagospodarowania 

Przestrzennego w granicach administracyjnych 

mie–scowo`ci S—oJyszyn w gminie S—oJyszyn nie 
obciąwa–ą budwetu gminyŁ 
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UCHWAIA Nr XIIł95ł2011 

 RAŚY GMINY WIĄźOWNICA 

z dnia 24 listopada 2011 r. 

 

w s”rawie okre`lenia wysoko`ci stawek ”odatku od `rodków trans”ortowych 
 

ŚziaJa–ąc na ”odstawie artŁ 10 ustŁ 1 

i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach 

i o”Jatach lo—alnych (–ednolity te—st ŚzŁ UŁ z 2006 

Nr. 121 poz. 844 z ”óuŁ zmŁ) oraz artŁ18 ustŁ2 ”—t 8, 
art.40, ust.41, ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 

1990r. o samorządzie gminnym (ŚzŁ UŁ Nr 142, 
poz. 1591 z 2001r. z ”óuŁ zmŁ)  

 

§ 1. 1) od samochodu cięwarowego 
o do”uszczalnej masie caJkowitej ”owywej 3Ł5 tony 
i ”oniwej 12 ton 

 

a) ”owywe– 3Ł5 tony do 5Ł5 tony wJącznie 316,00 

 

b) ”owywe– 5Ł5 ton do 9 ton wJącznie 528,00 

 

c) ”owywe– 9 ton 738,00 

 

2) od samochodu cięwarowego o dopuszczalnej 

masie caJkowitej ”owywej 3Ł5 tony i ”oniwej 12 ton 
”osiadającego: katalizator s”alin, reduktor duwięków 
”racy silnika, na”ęd gazowy lub elektryczny : 

 

a) ”owywe– 3Ł5 tony do 5Ł5 tony wJącznie 274,00 

 

b) ”owywe– 5Ł5 tony do 9 ton wJącznie 486,00 

 

 

c) ”owywe– 9 ton 696,00 

 

3) od samochodu cięwarowego o dopuszczalnej 

masie caJkowitej równej lub wywszej niw 12 ton ｦ 

w zalewno`ci od liczby osi, do”uszczalnej masy 

caJkowitej ”ojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki 

podatkowe okre`la zaJącznik Nr 1 do niniejszej 

uchwaJy 

 

4) od ciągnika siodJowego i balastowego 

”rzystosowanego do uwywania Jącznie z nacze”ą lub 
”rzycze”ą o do”uszczalnej masie caJkowitej zes”oJu 

pojazdów od 3Ł5 tony i ”oniwej 12 ton 

 

a) od 3Ł5 tony do 5Ł5 tony wJącznie 634,00 

 

b) ”owywe– 5Ł5 tony do 9 ton wJącznie 844,00 

 

c) ”owywe– 9 ton 1 054,00 

 

5) od ciągnika siodJowego i balastowego 

”rzystosowanego do uwywania Jącznie z nacze”ą lub 
”rzycze”ą o do”uszczalnej masie caJkowitej zes”oJu 
pojazdów od 3Ł5 tony i ”oniwej 12 ton ｦ 

”osiadającego katalizator s”alin, reduktor duwięków 
”racy silnika, na”ęd gazowy lub elektryczny 

 

 


