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źaJącznik Nr 3 do UchwaJy Nr XIIł70ł11 

Rady Miejskiej w Brzostku 

z dnia 27 wrze`nia 2011 rŁ 
 

ROźSTRźŹGNIĘCIś 

Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 27 wrze`nia 2Ńńń rŁ dotyczące sposobu realizac–i inwestyc–i z zakresu 

infrastru—tury techniczne–, —tóre nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasad ich finansowania zgodnie 
z przepisami o finansach publicznych, zapisanych w zmianie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu trasy linii ele—troenergetyczne– 4ŃŃ—V Tarnów ｦ Krosno w Gminie Brzostek. 

 

 

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia  

27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z ”óunŁ zmŁ) 
rozstrzyga się s”osób realizacji za”isanych w zmianie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenu trasy linii elektroenergetycznej 400kV Tarnów 
ｦ Krosno w Gminie Brzostek inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, nalewących do zadaL 
wJasnych Gminy, oraz zasady finansowania 
wymienionych w planie inwestycji, zgodnie 

z przepisami o finansach publicznych. 

1. Sfinansowanie inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, nalewących do zadaL 
wJasnych Gminy, zakJada się ze `rodków 
”ochodzących : 

a) z budwetu Gminy, 

b) pozyskanych z Funduszy Unii Europejskiej 

i innych. 

Starania ”ozyskanie `rodków ”rowadzone będą 
samodzielnie ”rzez Gminę, a takwe w ramach 

porozumieL międzygminnych ｦ zgodnie 

z obowiązującymi ”rze”isami i procedurami 

w nawiązaniu do biewących funduszy oraz ”rogramówŁ 

2. Realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej ”rowadzona będzie ”rzy uwzględnieniu 
zasady wspierania interesu publicznego, we 

ws”óJdziaJaniu z innymi podmiotami publicznymi 

i prywatnymi dziaJającymi i inwestującymi na terenie 
Gminy. 
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UCHWAIA NR XIIł71/11 

RADY MIEJSKIEJ W BRZOSTKU 

 z dnia 27 wrze`nia 2011 rŁ 
 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru Kamienica Górna ｦ cmentarz 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy 

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

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

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

z ”óunŁ zmŁ) ”o stwierdzeniu zgodno`ci z ustaleniami 

Studium UwarunkowaL i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brzostek 

zatwierdzonego uchwaJą Nr XXVIIIł249ł2001 Rady 
Gminy w Brzostku z dnia 30 marca 2001 r. - Rada 

Miejska w Brzostku uchwala, co nastę”uje: 

§ 1. W uchwale Nr XXXIII/267/06 Rady Gminy 

Brzostek z dnia 30 stycznia 2006 roku w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru Kamienica Górna ｦ cmentarz (Dz. Urz. Woj. 

Podkarpackiego Nr 19 poz. 276), w czę`ci tekstowej 
”lanu w”rowadza się nastę”ujące zmiany: 

 

1) w § 8: 

a) ust.1 otrzymuje brzmienie: 

ｭ1Ł W granicach caJego obszaru objętego 
”lanem do”uszcza się: lokalizację nie wyznaczonych 
na rysunku planu podziemnych i napowietrznych 

urządzeL i sieci infrastruktury technicznej, w tym 

obiektów Jączno`ci ”ublicznej - jeweli nie jest to 
sprzeczne z okre`lonym w planie przeznaczeniem 

terenu i jest zgodne z ”rze”isami odrębnymi 
”rzebudowę sieci i urządzeL istniejących ”odziemnych 
i na”owietrznychŁｬ 

b) skre`la się ustŁ2Ł 

2) w § 13 w ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

ｭ2) w wyznaczonych planem terenach MN, RM 

i UM do”uszcza się lokalizację inwestycji z zakresu 

Jączno`ci ”ublicznej wyJącznie jako infrastruktury 
telekomunikacyjnej o nieznacznym oddziaJywaniuｬ 
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§ 2. ZaJącznikiem do uchwaJy jest: 

- rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia 

nieuwzględnionych uwag do ”rojektu zmiany 
planu, 

§ 3. Wykonanie uchwaJy ”owierza się 
Burmistrzowi Brzostku. 

§ 4. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie  
30 dni od daty jej ogJoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkar”ackiegoŁ 

 

 

Przewodnicząca Rady 

 

inwŁ źofia S—órs—a 
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UCHWAIA NR XIłńń5ł2Ńńń 

RADY MIEJSKIEJ W BRZOZOWIE 

 z dnia 30 wrze`nia 2011 rŁ 
  

w sprawie o—re`lenia szczegóJowych zasad, sposobu, trybu oraz organów i osób 
uprawnionych do umarzania i udzielania innych ulg w spJacie nalewno`ci pienięwnych 
o chara—terze cywilnoprawnym przypada–ących Gminie Brzozów lub –e– –ednost—om 

podlegJym oraz warun—ów dopuszczalno`ci pomocy publiczne– 
 

ŚziaJając na ”odstawie artŁ 18 ustŁ 2 pkt 15 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z ”óunŁ 
zm.)oraz art. 59 ust 1 -3 ustawy z dnia 27 sierpnia 

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

poz. 1240, z ”óunŁ zm.) 

Rada Miejska 

uchwala co nastę”uje: 

§ 1. 1Ł Ustala się szczegóJowe zasady, s”osób, 
tryb oraz organy i osoby uprawnione do umarzania 

i udzielania innych ulg w s”Jacie nalewno`ci 
”ienięwnych o charakterze cywilnoprawnym 

”rzy”adających Gminie Brzozów lub jej jednostkom 
”odlegJym oraz warunki do”uszczalno`ci ”omocy 
publicznej. 

2Ł Przez ｭnalewno`ciｬ nalewy rozumieć sumę 
nalewno`ci: 

1) gJównej, 

2) odsetek od nalewno`ci gJównej, 

3) ubocznych (koszty ”ostę”owania sądowego, 
koszty upomnienia i inne). 

§ 2. 1Ł Nalewno`ć mowe zostać umorzona 
w caJo`ci lub czę`ci w przypadku uzasadnionym 

wawnym interesem dJuwnika lub interesem ”ublicznym 
jeweli: 

1) nie `ciągnięto jej w toku zakoLczonego 
”ostę”owania likwidacyjnego lub 
u”adJo`ciowego bądu tew osoba ”rawna zostaJa 
wykre`lona z wJa`ciwego rejestru osób 
prawnych przy jednoczesnym braku majątku, 
z którego mowna by egzekwować nalewno`ć 

i od”owiedzialno`ć nie ”rzechodzi z mocy 

prawa na osoby trzecie; 

2) nie mowna ustalić dJuwnika lub miejsca jego 
”obytu albo dJuwnik zmarJ, nie ”ozostawiając 
s”adkobierców lub ”ozostawiJ majątek 

nie”odlegający egzekucji na ”odstawie 
odrębnych ”rze”isów albo ”ozostawiJ 
przedmioty codziennego uwytku o warto`ci nie 
wywszej niw 6Ł000,00 zJ i jednocze`nie brak jest 
s”adkobierców innych niw Skarb PaLstwa lub 
jednostka samorządu terytorialnego; 

3) `ciągnięcie nalewno`ci zagrawa egzystencji 
dJuwnika lub jego rodziny; 

4) umorzenie nalewno`ci uzasadnione jest 
szczególnie wawnymi względami s”oJecznymi, 
gospodarczymi lub interesem publicznym;  

5) zachodzi uzasadnione ”rzy”uszczenie, we 
w ”ostę”owaniu mającym na celu dochodzenie 

nalewno`ci nie uzyska się kwoty wywszej od 
kosztów dochodzenia i egzekucji tej 

wierzytelno`ci lub ”ostę”owanie egzekucyjne 
staJo się nieskuteczneŁ 

2. Umorzenie w ”rzy”adkach okre`lonych 
w ust. 1 pkt 1, 3, 4, 5 mowe nastą”ić na wniosek 
dJuwnika, a w ”rzy”adkach okre`lonych w ust. 1  

pkt 1, 2, 4, 5 ｦ równiew z urzęduŁ 

3Ł Organ wJa`ciwy do umarzania nalewno`ci 
jest równiew u”rawniony do umarzania odsetek oraz 
innych nalewno`ci ubocznychŁ 

§ 3. 1. W przypadkach uzasadnionych 

względami s”oJecznymi lub gospodarczymi - 

u”rawniony do udzielania ulg, na wniosek dJuwnika, 
mowe odroczyć termin za”Jaty lub rozJowyć ”Jatno`ć 
caJo`ci lub czę`ci nalewno`ci na ratyŁ 


