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UCHWAIA NR XVłń37łńń 

RADY MIEJSKIEJ W USTRZYKACH DOLNYCH 

 z dnia 1 grudnia 2011 r. 

  
w s”rawie zmiany uchwaJy nr XXXIł242łŃ9 Rady Mie–s—ie– w Ustrzykach Dolnych 

z dnia 02 kwietnia 2009 roku w s”rawie ustalenia Regulaminu o—re`la–ącego 

wyso—o`ć stawe— i szczegóJowe warun—i ”rzyznawania nauczycielom dodat—ów: 
za wysJugę lat, motywacy–nego, fun—cy–nego, za warun—i ”racy oraz wyso—o`ć 

i warun—i wy”Jacania innych s—Jadni—ów wynagrodzenia wyni—a–ących ze stosun—u 
”racy, szczegóJowy s”osób obliczania wynagrodzenia za godziny ”onadwymiarowe 

i godziny doraunych zastę”stw, wyso—o`ć nauczyciels—iego dodat—u wie–s—iego 

oraz mieszkaniowego i szczegóJowe zasady –ego ”rzyznawania i wy”Jacania 

oaz warunki i wyso—o`ć wy”Jacania nagród ze s”ec–alnego funduszu na nagrody 

za osiągnięcia dyda—tyczno ｦ wychowawcze i o”ie—uLcze 

 
DziaJając na ”odstawie artŁ 3Ń ustŁ 6 ustawy 

z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.  

U. nr 97 z 2006 r. poz. 674 z ”ounŁ zmŁ), w związku 
art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 42 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Dz. U. nr 142, poz. 1591, 

z ”óunŁ zmŁ) u c h w a l a się, co nastę”uje: 

§ 1. W regulaminie okre`lającym wysoko`ć 
stawek i szczegóJowe warunki ”rzyznawania 
nauczycielom dodatków: za wysJugę lat, 
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz 

wysoko`ć i warunki wy”Jacania innych skJadników 
wynagrodzenia wynikających ze stosunku ”racy, 
szczegóJowy s”osób obliczania wynagrodzenia za 

godziny ponadwymiarowe i godziny doraunych 
zastę”stw, wysoko`ć nauczycielskiego dodatku 

wiejskiego oraz mieszkaniowego i szczegóJowe zasady 
jego przyznawania i wy”Jacania oraz warunki 
i wysoko`ć wy”Jacania nagród ze s”ecjalnego 
funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno ｦ 

wychowawcze i o”iekuLcze, zawartym  
w uchwale Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych  

Nr XXXI/242/09 z dnia 2 kwietnia 2009 roku, 

opublikowanym w Śzienniku Urzędowym 
województwa ”odkar”ackiego z 27 kwietnia  

2009 roku nr 25 poz. 689 w § 8 ustŁń skre`la się litŁ  

e)  o brzmieniu: e) wychowawstwo klasy lub 

oddziaJu ”rzysJuguje dodatek zalewny od ilo`ci 
uczniów lub wychowanków w klasie lub 

oddziale, ”rzy czym celem ustalenia wysoko`ci 
dodatku ”rzyjmuje się stan ilo`ciowy uczniów 
lub wychowanków na ”ierwszy dzieL miesiąca 
i tak za klasę lub oddziaJ liczący:  

do 5 uczniów lub wychowanków ńŃŃ zJ;  
6-10 uczniów lub wychowanków ń5Ń zJ;  
11-ń5 uczniów lub wychowanków 2ŃŃ zJ;  
16-2Ń uczniów lub wychowanków 25Ń zJ;  
21-25 uczniów lub wychowanków 3ŃŃ zJ;  
26 i więcej uczniów lub wychowanków 35Ń zJŁ 

§ 2. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie  
ń4 dni od dnia ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym 
Województwa Podkar”ackiego z mocą obowiązującą 
od 1 stycznia 2012 r. 

źmianę Regulaminu uzgodniono ze związkami 
zawodowymi w dniu: 24.11.2011 r. 

 

 

PRźśWOŚNICźĄCŹ 

RADY MIEJSKIEJ 

 

Julian Czarnecki 
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UCHWAIA NR XVłń2ńł2Ńńń 

RADY GMINY CZARNA (POWŁ IAKCUCKI) 
 z dnia 22 listopada 2011 r. 

  
w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu 

źagos”odarowania Przestrzennego Terenów UsJug Publicznych i Komercyjnych 

w Mie–scowo`ci Śąbrów—i Gmina Czarna Powiat IaLcuc—i 
 

ŚziaJając na ”odstawie art. 18 ust. 2 pkt 5  

i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (tekst jednŁ ŚzŁ U. z 2001 r. 

Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1, art. 20 
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ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 

U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.), po stwierdzeniu 

zgodno`ci z ustaleniami Studium UwarunkowaL 
i Kierunków źagos”odarowania Przestrzennego Gminy 

Czarna, uchwalonego uchwaJą Rady Gminy w Czarnej 

Nr XXIII/216/2001 z dnia 4 grudnia 2001 r., ze zm. 

Rada Gminy Czarna uchwala, co nastę”uje: 

RozdziaJ ń 

PRźśPISŹ OGÓLNś 

§ 1. ńŁ Uchwala się zmianę Miejscowego Planu 
źagos”odarowania Przestrzennego Terenów UsJug 
Publicznych i Komercyjnych w Miejscowo`ci Śąbrówki 
Gmina Czarna Powiat IaLcucki, ”rzyjętego uchwaJą  
Nr IX/91/03 Rady Gminy Czarna z dnia ńń wrze`nia 
2ŃŃ3 rŁ, ogJoszonego w ŚzŁ UrzŁ Województwa 
Podkarpackiego Nr 179, poz. 2943, z dnia 18 grudnia 

2ŃŃ3 roku, zwanego dalej zmianą ”lanuŁ 

2Ł źaJącznikiem do niniejszej uchwaJy jest 
rysunek zmiany planu w skali ń:2ŃŃŃ, będący 
integralną czę`cią uchwaJy, obowiązujący w zakresie 

okre`lonym legendą, stanowiący zaJączniki nr ń do 

uchwaJyŁ 

§ 2. Zmiana planu obejmuje teren 

o powierzchni ok. 1,17 ha, oznaczony symbolem 

ńŁUź, ”oJowony jest ”o wschodniej stronie drogi 

wojewódzkiej w miejscowo`ci Śąbrówki, gmina 
Czarna ｦ zaJącznik nr ń do niniejszej uchwaJyŁ 

RozdziaJ 2 

PRźśPISŹ SźCźśGÓIOWś 

§ 3. W uchwale w sprawie Miejscowego Planu 

źagos”odarowania Przestrzennego Terenów UsJug 
Publicznych i Komercyjnych w Miejscowo`ci Śąbrówki 
Gmina Czarna Powiat IaLcucki, ”rzyjętego uchwaJą  
Nr IX/91/03 Rady Gminy Czarna z dnia ńń wrze`nia 
2ŃŃ3 rŁ, ogJoszonego w ŚzŁ UrzŁ Województwa 
Podkarpackiego Nr 179, poz. 2943, z dnia 18 grudnia 

2ŃŃ3 roku, w”rowadza się nastę”ujące zmiany: 

1Ł § 5 pkt. 1 otrzymuje brzmienie: ｭtereny 
usJug komercyjnych: hotelarsko - gastronomicznych 

i handlowo ｦ magazynowych z zapleczem 

administracyjnym, oznaczone na rysunku planu 

symbolem ńŁUｬ; 

2Ł § 7 otrzymuje brzmienie: ｭUstalenia dla 
terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem  

1.U, o ”owierzchni o—oJo ń,ń7 ha, o—re`lonego 
granicą zmiany ”lanuŁ 

ńŁ Teren ”rzeznacza się ”od usJugi komercyjne: 

1) teren wyznaczony linią wewnętrznego ”odziaJu, 
oznaczony na rysunku ”lanu literą A przeznacza 

się ”od usJugi hotelarsko ｦ gastronomiczne; 

2) teren wyznaczony linią wewnętrznego ”odziaJu, 
oznaczony na rysunku ”lanu literą B ”rzeznacza 
się ”od usJugi handlowo ｦ magazynowe 

z zapleczem administracyjnym. 

2. Parametry i wskauniki zagos”odarowania 
terenu: 

1) wyznacza się strefę ochrony konserwatorskiej 
zes”oJu budynków dawnego źarządu Lasów 

Ordynacji Potockich, wpisanego do Rejestru 

źabytków Województwa Podkar”ackiego na 
podstawie decyzji o wpisie do rejestru 

zabytków A-962 z dnia 12.06.1976 r., wraz 

z otoczeniem, na terenie której ustala się: 

a) remont i konserwację zabytkowej zabudowy 
z mowliwo`cią ”rzebudowy ”rzy zachowaniu: 

- gabarytów zabudowy, w tym konstrukcji 

i geometrii dachu, 

- wystroju architektonicznym elewacji, 

- tradycyjnego materiaJu z mowliwo`cią 
przekrycia dachu blachą miedzianą kJadzioną na 
felc; 

b) ochronę eks”ozycji widokowej na zabytkową 
zabudowę; 

c) do”uszcza się ”rzebudowę wnętrz 
zabytkowego budynku; 

d) do”uszcza się rozbiórkę ”iwnicy zlokalizowanej 

na terenie oznaczonym na rysunku zmiany 

”lanu literą AŁ 

2) wyznacza się strefę ochrony eks”ozycji 
widokowej zes”oJu budynków dawnego 
źarządu Lasów Ordynacji Potockich, w”isanego 
do Rejestru źabytków Województwa 
Podkarpackiego na podstawie decyzji  

o w”isie do rejestru zabytków A-962 z dnia 

12.06.1976 r., wraz z otoczeniem, na terenie 

której ustala się: 

a) ochronę i zakaz zabudowy ciągu i osi 

widokowej, wyznaczonej na rysunku planu, 

b) zakaz nasadzeL zielenią wysoką, 

c) zachowanie uksztaJtowania terenu; 

3) zakazuje się lokalizacji usJug wymagających 
otwartego skJadowania; 

4) nieprzekraczalna linia zabudowy 15 m od 

zachodniej granicy planu. 

5) na terenie oznaczonym literą A ustala się: 

a) wskaunik ”owierzchni biologicznie czynnej do 
”owierzchni dziaJki budowlanej nie mniejszy niw 
50%; 

b) wskaunik ”owierzchni zabudowy do 

powierzchni dziaJki budowlanej nie większy niw 
25%; 

6) na terenie oznaczonym literą B ustala się: 

a) wskaunik ”owierzchni biologicznie czynnej do 
”owierzchni dziaJki budowlanej nie mniejszy niw 
20%; 

b) wskaunik ”owierzchni zabudowy do 
powierzchni dziaJki budowlanej nie większy niw 
40%; 

7) ”odziaJ nieruchomo`ci na dziaJki, ”rzy 
speJnieniu nastę”ujących warunków: 

a) ”owierzchnia dziaJki budowlanej nie mniejsza 
niw Ń,5Ń ha, 
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b) kąt ”rowadzenia granicy dziaJki w stosunku do 

drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 

KŚW 877, znajdującej się ”oza granicą zmiany 
planu: 90o(±ńŃo), 

c) szeroko`ć frontu dziaJki nie mniejsza niw 5Ń m, 

d) wjazd na dziaJki bez”o`rednio z drogi 

publicznej, oznaczonej na rysunku planu 

symbolem KDW 877, znajdującej się ”oza 
granicą zmiany planu, 

e) do”uszcza się wydzielenie dziaJek ”od 
urządzenia i budowle infrastruktury  

technicznej o innych ”arametrach niw 
wymienione w lit. a-d. 

8) do”uszcza się lokalizację budowli i obiektów 
maJej architektury, stanowiących uzu”eJnienie 
zabudowy usJugowej tj. altany, wiaty, grille 

itd.; 

9) nakazuje się za”ewnienie co najmniej 2Ń miejsc 
”ostojowych, Jącznie na terenach A i B. 

3Ł źasady ksztaJtowania zabudowy 
i architektury budynków: 

1) obiekty jedno lub dwukondygnacyjne: 

a) budynki gastronomiczno - hotelowe, do dwóch 
kondygnacji nadziemnych, nie wywsze niw  
12 m, 

b) budynki magazynowe ｦ handlowe z zapleczem 

administracyjnym do dwóch kondygnacji 
nadziemnych, nie wywsze niw ń2 m; 

2) nie do”uszcza się ”od”iwniczania budynków; 

3) elewacje frontowe budynków sytuowane od 

strony wjazdu na dziaJkę; 

4) kalenice budynków, sytuowane równolegle lub 
prostopadle do drogi; 

5) dachy budynków dwu lub wielos”adowe 
o kącie nachylenia ”oJaci od ńŃ｡ do 35｡, kryte 
blachą lub ”Jytą warstwową; 

6) ”owierzchnia ”rzeszkleL elewacji frontowych 

budynków usJugowych usytuowanych od 
strony drogi publicznej nie mniejsza niw: 

a) 30% powierzchni elewacji na terenie 

oznaczonym literą A; 

b) 10% powierzchni elewacji na terenie 

oznaczonym literą B; 

7) na elewacjach budynków, sytuowanych na 
terenach oznaczonych na rysunku zmiany planu 

literami A i B, od strony zabytkowego budynku 

zes”oJu źarządu Lasów Ordynacji Potockich, 
w”isanego do Rejestru źabytków 
Województwa Podkar”ackiego na ”odstawie 
decyzji o w”isie do rejestru zabytków A-962 

z dnia 12.06Łń976 rŁ, nakazuje się 
zastosowanie elementów konstrukcyjnych 
przeznaczonych pod pnącza zimozielone; 

8) do”uszcza się na`wietla dachowe, maszty, 
anteny, elementy infrastruktury technicznej, 

komunikacji pionowej oraz inne związane 
z zabudową, ”rzy czym nalewy je lokalizować 

nie mniej niw 2 m od krawędzi dachu, za 
wyjątkiem zabytkowego budynku zes”oJu 
źarządu Lasów Ordynacji Potockich, w”isanego 
do Rejestru źabytków Województwa 
Podkarpackiego na podstawie decyzji  

o wpisie do rejestru zabytków A-962 z dnia 

12.06.1976 r.; 

9) sytuowanie reklam, szyldów lub znaków 
reklamowych: 

a) w `cisJym związku z pionowymi i poziomymi 

”odziaJami architektonicznymi elewacji 
budynku, 

b) suma ich powierzchni na danej elewacji nie 

mowe ”rzekroczyć 5% ogóJu ”owierzchni tej 
elewacji, 

c) zakazuje się ich lokalizowania ”owywej górnej 
krawędzi elewacji, 

d) na budynkach objętych ochroną 
konserwatorską do”uszcza się szyld związany 
z ”rowadzoną na miejscu dziaJalno`cią, 
dostosowany do zabytkowego wystroju 

architektonicznego budynku, z zastosowaniem 

tradycyjnych materiaJów: drewna, kutych 
metalowych elementów, ceramiki i szkJa; 

10) na terenie oznaczonym literą A, do”uszcza się 
wolno stojący no`nik reklamowy lokalizowany 
w obszarze oznaczonym na rysunku zmiany 

planu symbolem graficznym R: 

a) o wymiarze: 1 m x 1,5 m i wysoko`ci nie 
wywszej niw 5 m, 

b) o powierzchni reklamowej usytuowanej nie 

niwej niw 2,5 m nad ”oziomem terenu; 

11) na terenie oznaczonym literą B, do”uszcza się 
wolno stojące no`niki reklamowe lokalizowane 
w obszarze oznaczonym na rysunku zmiany 

planu symbolem graficznym R: 

a) o wymiarze: 1,5 m x 3 m i wysoko`ci nie 
wywszej niw 7 m, 

b) o powierzchni reklamowej usytuowanej nie 

niwej niw 3 m nad poziomem terenu; 

12) zakazuje się zabudowy tymczasowej; 

13) zakazuje się stosowania ogrodzeL: 

a) z ”refabrykatów betonowych, 

b) z murów ”eJnych od strony drogi wojewódzkiej 

Lewajsk ｦ IaLcut oznaczonej na rysunku ”lanu 
symbolem KDW 877, o ilo`ci ”rze`witów 
”oniwej 7Ń% caJkowitej ”owierzchni ”rzęsJa 
ogrodzenia, 

c) wysoko`ci ”owywej 2,5 m; 

14) przy budowie ogrodzenia nakazuje się 
stosowanie materiaJów tradycyjnych: kamienia, 
cegJy, metalowych elementów i drewna. 

4Ł źasady obsJugi komunikacyjnej: dostę”no`ć 
komunikacyjna terenu z drogi wojewódzkiej Lewajsk ｦ 

IaLcut oznaczonej na rysunku ”lanu symbolem KDW 

877, zlokalizowanej poza granicami zmiany planu. 
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5. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów infrastruktury technicznej: 

1) zaopatrzenie w wodę z istniejącej gminnej sieci 
wodociągowej zasilanej z ujęcia wody 
podziemnej w Czarnej zlokalizowanego poza 

granicami ”lanu, ”o”rzez rozbudowę sieci 
o wodociąg o `rednicy Ø 8Ń mm; 

2) gos”odarka `ciekowa: 

a) od”rowadzenie `cieków komunalnych do 
gminnej oczyszczalni `cieków w Czarnej 

systemem sieci kanalizacji sanitarnej, poprzez 

rozbudowę sieci o kanaJy o `rednicy  
Ø 2ŃŃ mm; 

b) od”rowadzenie `cieków technologicznych 
w s”osób indywidualny, zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 

odrębnymi, w dostosowaniu do rodzaju 

”rowadzonej dziaJalno`ci; 

c) od”rowadzenie wód o”adowo- roztopowych 

z dróg, ”arkingów i ”laców utwardzonych do 
gruntu poprzez podziemne zbiorniki retencyjno-

rozsączające zlokalizowane ”od ”arkingami, 
terenami zieleni urządzonej; do”uszcza się 
czę`ciowe od”rowadzenie wód o”adowych 
z budynków do gruntu ”o wJasnym terenie; 

3) zaopatrzenie w gaz z istniejącej sieci gazowej 
`redniego ci`nienia, ”o”rzez rozbudowę sieci 
o gazociągi o `rednicy od Ø 2Ń mm do 

Ø 32 mm; 

4) zaopatrzenie w energię cie”lną z sieci cieplnej 

usytuowanej na obszarze ”lanu; do”uszcza się 
mowliwo`ć korzystania z indywidualnych uródeJ 
cie”Ja o”artych na paliwach ekologicznych nie 

”ogarszających stanu `rodowiska naturalnego; 

5) zaopatrzenie w energię elektryczną 
z istniejących na”owietrznych sieci 
elektroenergetycznych `redniego na”ięcia 
zasilających stację transformatorową  
ń5łŃ,4 kV, ”o”rzez budowę linii kablowych 

”odziemnych; do”uszcza się mowliwo`ć 
korzystania z indywidualnych uródeJ energii 
elektrycznej, pod warunkiem nie pogorszenia 

stanu `rodowiska naturalnego; 

6) telekomunikacja ｦ `wiadczenie usJug 
telekomunikacyjnych drogą ”rzewodową 
poprzez podziemne sieci telekomunikacyjne; 

7) gromadzenie od”adów komunalnych ｦ 

w pojemnikach zlokalizowanych w granicach 

wJasnych dziaJek z obowiązkiem ich o”równiania 
na zasadach obowiązujących w gminie; 

8) gromadzenie od”adów ”owstających w wyniku 

”rowadzonej dziaJalno`ci usJugowej na 
dziaJkach wJasnych w s”osób nie zagrawający 
`rodowisku i terenom sąsiednim, zgodnie 
z obowiązującymi ”rze”isami odrębnymi; 

9) do”uszcza się lokalizacje inwestycji celu 
publicznego z zakresu Jączno`ci ”ublicznej". 

3Ł § ń7 ”kt ń otrzymuje brzmienie: 0% dla 

terenów oznaczonych symbolami 5ŁźC, 6Łźl oraz 7ŁźN 

4Ł Śodaje się ”kt 3 w § ń7 w brzmieniu:  

2% dla terenu oznaczonego symbolem 1.U. 

RozdziaJ 3 

PRźśPISŹ KOKCOWś 

§ 4. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Wójtowi 
Gminy Czarna. 

§ 5. ńŁ UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 
ń4 dni od dnia jej ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym 
Województwa Podkar”ackiegoŁ 

2Ł Niniejsza uchwaJa ”odlega równiew ”ublikacji 
na stronie internetowej Gminy Czarna. 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

ZdzisJaw Jaromi 
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