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UCHWAIA NR Vł33ł2Ńńń 

RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SARZYNIE 

 z dnia 28 lutego 2011 r. 

  
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenów poJowonych w mie`cie Nowa Sarzyna ｦ osiedle Janda 

 
ŚziaJa–ąc na ”odstawie 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, 

zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,  

poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271  

i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717  

i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055  

i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441  

i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128  

i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327,  

Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r.  

Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r.  

Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. 

Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, 

poz.675) oraz 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, zmiany: Dz.  

U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, 

z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, 

z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, 

z 2007 r. Nr 127, poz. 880 oraz z 2008 r. Nr 199, 

poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413 

oraz z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, 

 Nr 106, poz. 675 i Nr 119, poz. 804, Nr 149,  

poz. 996, Nr 155, poz. 1043 i Nr 130, poz. 871) po 

stwierdzeniu zgodno`ci z ustaleniami studium 

uwarun—owaL i —ierun—ów zagos”odarowania 
przestrzennego miasta i gminy Nowa Sarzyna 

uchwalonego ”rzez Radę Mie–s—ą w Nowej Sarzynie 

uchwaJą Nr XXIX/274/2000 z dnia 29 listopada  

2000 r. z ”óun. zm. Rada Mie–s—a uchwala, co 
nastę”u–e: 

§ 1. 1. Uchwala się zmianę mie–scowego ”lanu 
zagos”odarowania ”rzestrzennego terenów 
”oJowonych w mie`cie Nowa Sarzyna ｦ osiedle Janda, 

uchwalonego uchwaJą Nr IX/65/2007 Rady Mie–s—ie– 
w Nowej Sarzynie z dnia 19 marca 2007 r., ogJoszoną 
w Śzienni—u Urzędowym Wo–ewództwa 
Podkarpackiego Nr 42, poz. 1122 z dnia 25 maja 

2007 r., zwaną dale– zmianą ”lanu. 

2. Zmiana planu obejmuje obszar o powierzchni 

o—oJo 4,9 ha ”oJowony na osiedlu Janda w Nowej 

Sarzynie, ”rzylega–ący do ulicy Azalii Ponty–s—ie–. 

3. źaJączni—iem do ninie–sze– uchwaJy –est 
rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych 

w zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruktury 

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

§ 2. W uchwale Nr IX/65/2007 Rady Miejskiej 

w Nowej Sarzynie z dnia 19 marca 2007 r. 

wprowadza się nastę”u–ące zmiany: 

1) w § 3 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

ｭ5) Infrastru—tura techniczna ｦ nalewy ”rzez to 
rozumieć obie—ty i urządzenia techniczne, na —tóre 
s—Jada–ą się systemy —omuni—ac–i (drogi, ulice, ciągi 
pieszo-–ezdne, ”ar—ingi, `ciew—i rowerowe, ”rze–`cia 
piesze) oraz uzbrojenia (sieci i urządzenia 
wodociągowe, —analizacy–ne, w tym bezod”Jywowe 
zbiorni—i na nieczysto`ci cie—Je, ”rzydomowe 
oczyszczalnie `cie—ów, ele—troenergetyczne, gazowe 
i tele—omuni—acy–ne),ｬ; 

2) w § 6 po ust. 1 doda–e się ust. 1a w brzmieniu: 

ｭ1a. Śo”uszcza się wydzielenie dodat—owych 
dróg wewnętrznych nie wyznaczonych na rysunku 

planu o szero—o`ci w liniach rozgranicza–ących nie 
mnie–sze– niw 5,0 m oraz ”laców nawrotowych 
o wymiarach nie mnie–szych niw 5,5 m x 5,5 m.ｬ; 

3) w § 8 pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie: 

ｭa) `cie—ów —omunalnych ”ro–e—towaną 
w obszarze planu siecią —analizac–i sanitarne– 
o `rednicy nie mniejsze– niw Ø160 do —omunalne– 
biologiczne– oczyszczalni `cie—ów zlo—alizowane– 
w Sarzynie,ｬ; 

4) w § 8 po pkt 6 —ro”—ę zastę”u–e się 
przecinkiem i doda–e się ”—t 7 w brzmieniu: 

ｭ7) do”uszcza się indywidualne rozwiązania 
od”rowadzenia `cie—ów —omunalnych do: 

a) bezod”Jywowych zbiorni—ów na nieczysto`ci 
cie—Je, 

b) ”rzydomowych oczyszczalni `cie—ów ”od 
warun—iem, we nie wy—luczy to mowliwo`ci 
zagospodarowania terenów zgodnie 
z ustalonym w ”lanie ”rzeznaczeniem.ｬ. 

§ 3. Wy—onanie uchwaJy zleca się Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Nowa Sarzyna. 

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

 

 

PRźśWOŚNICźĄCY 

RADY MIEJSKIEJ 

 

mgr StanisJaw Kurle– 
 

 


