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źaJącznik Nr 2 

do uchwaJy Nr VIIł22ł2011 

Rady Gminy Radymno 

z dnia 29 kwietnia 2011r 

 

 

OKRś_LśNIś SPOSOBU RśALIZACJI INWśSTYCJI Z ZAKRśSU INFRASTRUKTURY TśCHNICZNśJ 
NALEvĄCYCH ŚO ZAŚAK GMINY ORAZ ZASAŚ ICH FINANSOWANIA 

 

 

Stosownie do art. 20 ustawy z dnia 27 marca 

2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

”rzestrzennym (ŚzŁ UŁ Nr 80, ”ozŁ 717 z ”óuniejszymi 
zmianami), uwzględniając ustalenia zawarte  
w miejscowym planie zagospodarowania 

”rzestrzennego ｭŚ - MJynyｬ Rada Gminy Radymno 
stwierdza, we do zadaL wJasnych gminy naleweć będą: 

”rzebudowa i budowa dróg ”ublicznych, 
gminnych, udziaJ w budowie dróg wewnętrznych, 
ciągów ”ieszo ｦ jezdnych i ciągów ”ieszo ｦ 

rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, 
budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowejŁ 

Wywej wymienione inwestycje celu ”ublicznego 
z zakresu infrastruktury technicznej realizowane będą 
ze `rodków wJasnych gminy oraz ze `rodków 
”omocowych i z udziaJem inwestora realizującego 
zagospodarowanie terenu. 
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UCHWAIA NR VIIł23/2011 

RADY GMINY RADYMNO 

z dnia 29 kwietnia 2011 r. 

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

ｭSo`nica ńｬ w miejscowo`ci So`nica 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 rŁ o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591  

z ”óuniejszymi zmianami) oraz artŁ 20 ustŁ 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), ”o stwierdzeniu 
zgodno`ci ze Studium uwarunkowaL i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Radymno 

”rzyjętego UchwaJą Nr XXIł45ł2000 Rady Gminy 
Radymno z dnia 23 sierpnia 2000 r. ze zmianami 

uchwalonymi UchwaJą Nr VIł49ł2007 Rady Gminy 

Radymno z dnia 29 marca 2007r., Rada Gminy 

Radymno 

uchwala, co nastę”uje 

RozdziaJ ń 

Prze”isy ogólne 

§ 1Ł 1Ł Uchwala się miejscowy ”lan 
zagos”odarowania ”rzestrzennego ｭSo`nica 1ｬ, 
zwany dalej planem. 

2. Plan obejmuje obszar o powierzchni  

ok. 23 ha, ”oJowony w miejscowo`ci So`nica, w 
zakolu rzeki San, w Gminie Radymno. 

 

 

 

3Ł źaJącznikami do niniejszej uchwaJy są: 

1) rysunek planu wykonany na mapie w skali 

1:2000, oznaczony jako źaJącznik Nr 1, 
stanowiący integralną czę`ć uchwaJy, 

2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych 

w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych 
gminy oraz zasadach ich finansowania, 

oznaczone jako źaJącznik Nr 2Ł 

§ 2Ł 1Ł W obszarze ”lanu ustala się nastę”ujące 
przeznaczenie terenów wedJug ”rzyjętych oznaczeL: 

1) PE ｦ teren eksploatacji kruszywa naturalnego, 

2) KDW ｦ teren drogi wewnętrznejŁ 

2Ł Ustalenia ”lanu stanowią tre`ć niniejszej 
uchwaJyŁ 

3Ł Oznaczenia terenów o równym ”rzeznaczeniu 
i o równych zasadach zagos”odarowania o”isane  

w tek`cie ”lanu symbolami literowymi mają 
odniesienie do terenów wyodrębnionych liniami 
rozgraniczającymi i oznaczonych tymi symbolami  
w rysunku planu. 
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4. Oznaczenia informacyjne zawarte na rysunku 

”lanu nie stanowią ustaleL ”lanu i obowiązują  
w zakresie ”rze”isów, w o”arciu, o które zostaJy 
okre`lone lub zawierają odniesienie do warunków 
wystę”ujących w obszarze ”lanuŁ 

§ 3Ł Jeweli w ”lanie jest mowa o: 

1) ｬfilarze ochronnymｬ - nalewy ”rzez to rozumieć 
teren wyznaczony w celu ochrony terenu 

eksploatacji kruszywa przed wodami 

powodziowymi od rzeki San, 

2) ｬobszarze konkurencyjnymｬ - nalewy ”rzez to 
rozumieć obszar obejmujący tereny ”oJowone 
wzdJuw istniejącego rowu melioracyjnego (”oza 
granicami ”lanu), związany z ochroną rowu 
melioracyjnego. 

RozdziaJ 2 

Zasady zagos”odarowania terenów objętych ”lanem 

§ 4Ł 1. W granicach Terenu i Obszaru 

Górniczego ｭSo`nicaｬ w”isanego do rejestru obszarów 
górniczych ”od numerem 10-9/5/402: 

1) do”uszcza się zagos”odarowanie terenu 
zgodnie z ustaleniami planu, 

2) nie dopuszcza się ”rowadzenia eks”loatacji 
zJowa w s”osób ”owodujący przenikanie 

”onadnormatywnych zanieczyszczeL do wód  
i gruntówŁ 

2. W granicach planu ustala się nakazy: 

1) zachowania bez”iecznych odlegJo`ci od sieci  
i urządzeL infrastruktury technicznej, w tym 

zakaz lokalizacji obiektów wzdJuw linii 
elektroenergetycznej 15 kV, w odlegJo`ci minŁ 
7,5 m licząc obustronnie od osi tej linii, 

2) zachowania filara ochronnego od rzeki San, 

obejmującego czę`ć terenu oznaczonego 

symbolem PG i ”oJowonego ”o stronie 
wschodniej terenu eksploatacji kruszywa 

naturalnego, jak oznaczono na rysunku planu. 

3. W granicach planu: 

1) do”uszcza się realizację: 

a) sieci urządzeL  infrastruktury technicznej,  
w tym z zakresu Jączno`ci ”ublicznej, 

b) dróg wewnętrznych, dojazdów, ”rzy 
zachowaniu ”ozostaJych ustaleL ”lanuŁ 

RozdziaJ 3 

Prze”isy szczegóJowe 

§ 5Ł 1Ł Na terenie oznaczonym symbolem PE  

o powierzchni ok. 22,38 ha przeznaczonym na 

eks”loatację kruszywa naturalnego: 

1) do”uszcza się: 

a) skJadowanie kruszywa oraz mas ziemnych, 

b) lokalizację obiektów i urządzeL związanych  
z eks”loatacją kruszywa naturalnego, 

2) wyznacza się: 

a) ｭfilar ochronnyｬ , o którym mowa w § 3, 

b) zasięg ｬobszaru konkurencyjnegoｬ, o którym 
mowa w § 3, 

c) nie”rzekraczalne linie eks”loatacji zJów 
kruszywa. 

2. Ustala się zasady zagos”odarowania terenu: 

1) eks”loatacja, skJadowanie kruszywa i  mas 
ziemnych przy zachowaniu nieprzekraczalnej 

linii eks”loatacji zJów kruszywa, jak oznaczono 

na rysunku planu, 

2) na terenie ”oJowonym ”omiędzy 
nie”rzekraczalną linią eks”loatacji zJów 
kruszywa, a liniami rozgraniczającymi tereny  
o równym ”rzeznaczeniu i o równych zasadach 
zagos”odarowania lub granicą ”lanu: 

a) nakazuje się zachowanie skar”y brzegowej 

rowu melioracyjnego (usytuowanego poza 

granicami planu), 

b) zakazuje się obniwania ”oziomu terenu  
w zasięgu filara ochronnego (w czę`ci  
w granicach planu), 

3) w obrębie ｭobszaru konkurencyjnegoｬ, 
nakazuje się zachowanie drowno`ci ”rze”Jywu 
wód o”adowych z terenu objętego ”lanemŁ 

3Ł Ustala się zasady obsJugi komunikacyjnej  
i infrastruktury technicznej: 

1) obsJuga komunikacyjna terenu z drogi 
wewnętrznej oznaczonej w ”lanie symbolem 
KŚW, ”oJączonej z drogą wewnętrzną 
wJączoną do drogi ”ublicznej relacji Niziny ｦ 

_więte, ”rzebiegającej w kierunku ”óJnocno ｦ 

zachodnim od terenu objętego ”lanem (”oza 
granicami planu), 

2) zasilanie w energię elektryczną z istniejącej 
sieci elektroenergetycznej 15 kV ”rzebiegającej 
”rzez ”oJudniową czę`ć terenu objętego 
granicami ”lanu oraz ”o”rzez ”rzebudowę lub 
rozbudowę tej sieci wraz z budową stacji 

transformatorowej, 

3) od”rowadzenie nadmiaru wód o”adowych  
z terenów nieutwardzonych do zbiornika 
wodnego ”owstaJego w wyniku eks”loatacji, 

4) od”ady ”owstające w wyniku ”rowadzenia 
eks”loatacji i dziaJalno`ci ”rodukcyjnej  
gromadzić i usuwać zgodnie  z obowiązującymi 
w tym zakresie ”rze”isami dotyczącymi 
gospodarki odpadami. 

4Ł Ustala się zasady zagos”odarowania terenu 
”o zakoLczeniu eks”loatacji: 
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1) teren eks”loatacji zJowa kruszywa 
zagos”odarować na zbiorniki wodne z hodowlą 
ryb lub na cele rekreacji oraz zieleni, 

2) ”rzy ”odziale nieruchomo`ci za”ewnić dojazd 
do terenu kawdej dziaJki oraz zachować 
”owierzchnię nowej dziaJki jako nie mniejszą niw 
2,5 ha, 

3) ”rzy wydzieleniu dziaJki na ”otrzeby 
usytuowania obiektów infrastruktury 
technicznej zachować ”owierzchnię nowej 
dziaJki jako nie mniejszą niw 0,05ha, 

4) ”rzy zagos”odarowaniu terenu dziaJki 
zachować minŁ 20% terenu jako ”owierzchni 
biologicznie czynnej. 

§ 6Ł 1. Na terenie oznaczonym symbolem KDW 

o powierzchni ok. 0,34 ha przeznaczonym na teren 

drogi wewnętrznej do”uszcza się: 

1) przeprowadzenie sieci infrastruktury 

technicznej, 

2) wykonanie rowów ”rzydrownych lub 
melioracyjnych, 

3) realizację ciągu ”ieszo ｦ jednego, 

4) realizację `ciewki rowerowejŁ 

2. Ustala się ”arametry drogi: 

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających ｦ  

min. 6m. 

RozdziaJ 4 

Prze”isy koLcoweŁ 

§ 7. Śo czasu realizacji ustaleL ”lanu 
do”uszcza się dotychczasowy s”osób uwytkowania 
terenów w obszarze ”lanuŁ 

§ 8. Ustala się  stawkę ”rocentową sJuwącą 
naliczeniu o”Jat z tytuJu wzrostu warto`ci 
nieruchomo`ci, w związku z uchwaleniem ”lanu,  
w wysoko`ci 1% dla terenów objętych granicami 
planu. 

§ 9. UchwaJa ”odlega ogJoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi 

w wycie ”o u”Jywie 30 dni od daty jej ogJoszeniaŁ 

 

 

PRZEWODNICZĄCY 

Rady Gminy 

 

Ryszard Bocian 
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źaJącznik Nr 2 

do uchwaJy Nr VIIł23ł2011 

Rady Gminy Radymno 

z dnia 2011-04-29 

 

 

OKRś_LśNIś SPOSOBU RśALIZACJI INWśSTYCJI Z ZAKRśSU 

 INFRASTRUKTURY TśCHNICZNśJ NALśvĄCYCH ŚO ZAŚAK GMINY 

ORAZ ZASAD ICH FINANSOWANIA 

 

 

Stosownie do art. 20 ustawy z dnia 27 marca 

2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

”rzestrzennym (ŚzŁ UŁ Nr 80, ”ozŁ 717 z ”óuniejszymi 
zmianami), uwzględniając ustalenia zawarte  
w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego ｭSo`nica 1ｬ w miejscowo`ci So`nicaｬ, 
Rada Gminy Radymno stwierdza, we do zadaL 
wJasnych gminy naleweć będą: 

1Ł UdziaJ w ”rzebudowie drogi wewnętrznej  
lub budowie ciągu ”ieszo ｦ jezdnego, 

2Ł UdziaJ w budowie `ciewki rowerowejŁ 

Wywej wymienione inwestycje celu ”ublicznego 
z zakresu infrastruktury technicznej realizowane będą 
ze `rodków wJasnych gminy oraz ze `rodków 
”omocowych, zgodnie z ”lanem wydatków 
inwestycyjnych ”rzyjętych w ”lanie wieloletnim  
i okre`lanym corocznie w uchwale budwetowej Gminy 
Radymno. 
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UCHWAIA NR VIIł24/2011 

RADY GMINY RADYMNO 

z dnia 29 kwietnia 2011 r. 

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

ｭIazyｬ w Gminie Radymno 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy  

z dnia 8 marca 1990rŁ o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591  

z ”óuniejszymi zmianami) oraz artŁ 20 ustŁ 1 ustawy  
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. 

Nr 80, ”ozŁ 717 z ”óunŁ zmŁ), ”o stwierdzeniu 
zgodno`ci ze Studium uwarunkowaL i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Radymno 

”rzyjętego UchwaJą Nr XXIł45ł2000 Rady Gminy 
Radymno z dnia 23 sierpnia 2000 r. ze zmianami 

uchwalonymi UchwaJą Nr VIł49ł2007 Rady Gminy 

Radymno z dnia 29 marca 2007r., Rada Gminy 

Radymno 

uchwala, co nastę”uje 

RozdziaJ I 

Prze”isy ogólne 

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy ”lan 
zagospodarowania przestrzennego zwany dalej 

planem. 

2. Plan obejmuje granicami obszar  

o powierzchni ok. 61 ha, ”oJowony w Iazach, jak 
”rzedstawiono na zaJączniku graficznymŁ 

 

3. źaJącznikami do niniejszej uchwaJy są: 

1) rysunek planu wykonany na mapie w skali 

1:2000, oznaczony jako źaJącznik Nr 1, 
stanowiący integralną czę`ć uchwaJy, 

2) rozstrzygnięcie o s”osobie realizacji zapisanych 

w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych 
gminy oraz zasadach ich finansowania, 

oznaczone jako źaJącznik Nr 2Ł 

§ 2. 1. W obszarze ”lanu ustala się nastę”ujące 
”rzeznaczenie terenów wedJug ”rzyjętych oznaczeL: 

1) PE - tereny eksploatacji kruszywa naturalnego, 

2) PE/P - tereny eksploatacji kruszywa naturalnego 

oraz ”rodukcji i skJadów, 

3) P/KP - tereny skJadów, magazynów  
i komunikacji wewnętrznej, 

4) ZI - tereny zieleni izolacyjnej, 

5) R ｦ tereny rolnicze, 

5) KDD ｦ teren drogi publicznej, dojazdowej, 

6) KX ｦ teren ciągu ”ieszo ｦ jezdnego, 

 


