
Śzienni— Urzędowy 

Wo–ewództwa Pod—ar”ac—iego Nr 155  - 12855 -  Poz. 2255 i 2256 

od Alkoholu i Ws”óJuzalewnienia w Stalowej 

Woli ul. Śąbrows—iego 5  

 

§ 2. Wy—onanie uchwaJy ”owierza się 
Prezydentowi Miasta.  

 

§ 3. UchwaJa wchodzi w wycie z dniem 

”od–ęcia, ”odlega ogJoszeniu w Śzienni—u Urzędowym 

Wo–ewództwa Pod—ar”ac—iego oraz na tablicy 
ogJoszeL w Urzędzie Miasta w Stalowej Woli.  

 

 

PRźEWODNICźĄCŹ RADŹ 

 

Antoni KJosowski 
 

 

 

 

 

 

2255 

 

UCHWAIA Nr Xł79ł11 

 RADY MIEJSKIEJ W STRźŹvOWIE 

z dnia 1 wrze`nia 2011 r. 
 

w s”rawie utworzenia obwodu gJosowania, ustalenia jego numeru i granic 

oraz siedziby obwodowej komisji wyborczej 
 

Na ”odstawie art. 12 § 4, 10, 11 i 12 ustawy 

z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. 

Nr 21, poz. 112 ze zmianami)  

 

Rada Miejska w Strzywowie uchwala, 
co nastę”uje: 

 

§ 1. Tworzy się na terenie gminy i miasta 

Strzywów odrębny obwód gJosowania w Szpitalu 

Powiatowym w Strzywowie dla ”rze”rowadzenia 
gJosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej 

Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 

zarządzonych na dzieL 9 ”audzierni—a 2011 ro—u. 
 

§ 2. Ustala się nastę”u–ący numer i granicę 
obwodu gJosowania oraz siedzibę obwodowe– —omis–i 
wyborcze–: Nr obwodu gJosowania 20, Granice 

obwodu: Szpital Powiatowy w Strzywowie, Siedziba 
obwodowej komisji wyborczej Szpital Powiatowy 

w Strzywowie ul.700-Lecia 1 tel. 17 27-61-107. 

 

§ 3. UchwaJa wchodzi w wycie z dniem 

”od–ęcia i ”odlega ogJoszeniu w Śzienni—u Urzędowym 
Wo–ewództwa Pod—ar”ac—iego oraz ”odaniu do 
”ubliczne– wiadomo`ci w s”osób zwycza–owo 
”rzy–ęty. 
 

 

PRZEWODNICźĄCŹ 

RADY MIEJSKIEJ 

 

Krzysztof Szlachta 
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UCHWAIA Nr VIIIł24ł2011 

 RADY GMINY CISNA 

z dnia 28 czerwca 2011 r. 

 

w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

ｭCISNA 1ł2004ｬ w gminie Cisna 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z ”óun. zm. ) oraz 
art. 20 ust.1 w związ—u z art. 27 ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z ”óun. zm.), 
stwierdza–ąc zgodno`ć z ustaleniami Studium 

uwarun—owaL i —ierun—ów zagos”odarowania 

”rzestrzennego gminy Cisna uchwalonym UchwaJą 
Rady Gminy w Cisnej Nr XXII/238/2001 z dnia 

7 lutego 2001r.  

 

§ 1. 1. Uchwala się zmianę Mie–scowego Planu 
Zagos”odarowania Przestrzennego ｭCISNA 1/2004ｬ 
w gminie Cisna uchwalonego uchwaJą 
Nr XLIII/267/2006 Rady Gminy w Cisnej z dnia 
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17 sierpnia 2006 roku, opublikowanego w Dzienniku 

Urzędowym Wo–ewództwa Pod—ar”ac—iego Nr 116 
poz.1599 z dnia 15 wrze`nia 2006 ro—u, zwaną dale– 
zmianą ”lanu. 

 

2. Przedmiotem zmiany planu jest zmiana 

kategorii czę`ci drogi ”ubliczne– na drogę wewnętrzną 
do–azdową oraz —ore—ta bJędu ”isars—iego w tre`ci 
uchwaJy. 

 

3. ZaJączni—ami do ninie–sze– uchwaJy są: 
 

1) ZaJączni— nr 1 graficzny w skali 1:1000, 

stanowiący integralną czę`ć uchwaJy, 
s”orządzony na —o”ii fragmentu rysun—u ”lanu 

wymienionego w § 1 ust.1 i obowiązu–ący 
w za—resie o—re`lonym w oznaczeniach do 

zmiany planu. 

 

2) ZaJączni— nr 2 ｦ rozstrzygnięcie o sposobie 

rozpatrzenia uwag do projektu planu. 

 

§ 2. W”rowadza się nastę”u–ące zmiany ”lanu: 
 

1. W”rowadza sie nastę”u–ace zmiany planu: 

 

1) w rozdziale I, § 1, ust. 6, ”—t 20 do”isu–e się 
symbol KDW4; 

 

2) w rozdziale II, § 4, ust. 2, ”—t 2: 
 

a) lit. a otrzymuje brzmienie: 

 

ｭa) obsJuga —omuni—acy–na: 
 

- bez”o`rednio z istnie–ące– drogi ”ubliczne–, 
dojazdowej KD1 oraz z projektowanej drogi 

publicznej dojazdowej KD2; 

 

- oraz ”o”rzez istnie–ące i projektowane drogi 

wewnętrzne KŚW1, KŚW2, KŚW4 i ciągi 
pieszo-jezdne KP-J; 

 

istnie–ącymi lub ”ro–e—towanymi z–azdami; 
 

- dla dziaJe—, —tóre nie ”rzylega–ą bez”o`rednio 
do dróg wyznaczonych w ”lanie, do”uszcza się 
obsJugę —omuni—acy–ną ”o”rzez: drogi 
wewnętrzne i ciągi ”ieszo-–ezdne, ”owiązane 
z drogami publicznymi, w przypadku, gdy nie 

koliduje to z ustaleniami ”lanu;ｬ 
 

b) lit. b otrzymuje brzmienie: 

 

ｭb) nie”rze—raczalna linia zabudowy dla nowych 

budyn—ów usytuowanych w pierwszej linii zabudowy - 

od istnie–ących i ”ro–e—towanych dróg wynosi: 
 

- od dojazdowej KD1ｦ 10,0m; 

 

- od drogi publicznej KD2 i drogi wewnętrzne– 
KDW4 ｦ 8,0m; 

 

- od drogi wewnętrzne– KŚW1 i KDW2 ｦ 6,0m; 

 

- od ciągu ”ieszo-jezdnego ｦ 4,0m; 

 

–edna— nie mnie– niw 4,0 m od granicy wJasne– 
dziaJ—i;ｬ 

 

3. w rozdziale II, § 4, ust. 5, ”—t 2: 
 

a) lit. a otrzymuje brzmienie: 

 

ｭa) obsJuga —omuni—acy–na terenów: 
 

- bez”o`rednio z istnie–ących dróg ”ublicznych, 
zbiorczych KDZ, 

 

- bez”o`rednio z istnie–ące– drogi ”ubliczne–, 
dojazdowej KD1; 

 

- oraz ”o”rzez istnie–ące i projektowane drogi 

wewnętrzne KŚW1, KŚW2 i KŚW4 oraz ciągi 
pieszo jezdne KP-J; 

 

istnie–ącymi lub ”ro–e—towanymi z–azdami; 
 

- dla dziaJe— zabudowy miesz—aniowe– 
jednorodzinne– bez ”rogramu usJugowego, —tóre 
nie ”rzylega–ą bez”o`rednio do dróg 
wyznaczonych w planie, do”uszcza się obsJugę 
—omuni—acy–ną ”o”rzez: drogi wewnętrzne 
i ciągi ”ieszo-–ezdne, ”owiązane z drogami 

publicznymi, w przypadku, gdy nie koliduje to 

z ustaleniami ”lanu;ｬ 
 

b) lit. b otrzymuje brzmienie: 

 

ｭb) nie”rze—raczalna linia zabudowy dla nowych 
budyn—ów usytuowanych w pierwszej linii zabudowy - 

od istnie–ących i ”ro–e—towanych dróg wynosi: 
 

- od zewnętrzne– —rawędzi –ezdni drogi zbiorcze– 
KDZ ｦ w odlegJo`ci minimalne– o—re`lone– 
w ”rze”isach odrębnych dotyczących dróg; 

 

- od drogi dojazdowej KD1ｦ 10,0m 

 

- od drogi dojazdowej KD2 i KDW4 ｦ 8,0m; 

 

- od drogi wewnętrzne– KŚW, KŚW2 i KDW3 ｦ 

6,0m; 

 

- od ciągu ”ieszo-jezdnego KP-J ｦ 4,0m, 

 

–edna— nie mnie– niw 4,0 m od granicy wJasne– 
dziaJ—i;ｬ 

 

4. w rozdziale II, § 4, ust. 7, ”—t 2 

lit. a otrzymuje brzmienie: 

 

ｭa) obsJuga —omuni—acy–na terenów: 
 

- bez”o`rednio z drogi publicznej KD1; 

 

- ”o”rzez istnie–ące i projektowane drogi 

wewnętrzne KŚW2 i KŚW4 oraz ciągi pieszo- 

jezdne KP-J; 

 

istnie–ącymi lub ”ro–e—towanymi z–azdami; 
 

- dla dziaJe— re—reac–i indywidualne–, —tóre nie 
”rzylega–ą bez”o`rednio do dróg wyznaczonych 
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w ”lanie, do”uszcza się obsJugę —omuni—acy–ną 
”o”rzez: drogi wewnętrzne i ciągi ”ieszo-

jezdne, powiązane z drogami publicznymi, 

w przypadku gdy nie koliduje to z ustaleniami 

”lanu;ｬ 
 

5. w rozdziale II, § 4, ust. 10, ”—t 2 

 

a) lit. a otrzymuje brzmienie: 

 

ｭa) obsJuga —omuni—acy–na terenu: 
 

- bez”o`rednio z dróg ”ublicznych KŚZ i KD1; 

 

- bez”o`rednio z dróg wewnętrznych KŚW1, 
KDW2 i KŚW4 wJączonych do dróg 
publicznych; 

 

- istnie–ącymi i ”ro–e—towanymi ciągami ”ieszo-

jezdnymi KD-J; 

 

istnie–ącymi i ”ro–e—towanymi z–azdami;ｬ 
 

b) lit. b otrzymuje brzmienie: 

 

ｭb) nie”rze—raczalna linia zabudowy dla nowych 
budyn—ów usytuowanych w pierwszej linii zabudowy: 

 

- od zewnętrzne– —rawędzi –ezdni istnie–ących 
dróg zbiorczych KŚZ ｦ w odlegJo`ci minimalne– 
okre`lone– w ”rze”isach odrębnych 
dotyczących dróg; 

 

- od drogi publicznej KD1 ｦ 10m; 

 

- od drogi wewnętrzne– KŚW4 ｦ 8m; 

 

- od drogi wewnętrzne– KŚW1ｦ 6m; 

 

- od ciągów ”ieszo-jezdnych KDJ ｦ 4m; 

 

lecz nie mnie– niw 4 m od granicy wJasne– 
dziaJ—i;ｬ 

 

6. w rozdziale II, § 4, ust. 16, ”—t 2 

lit. a otrzymuje brzmienie: 

 

 

ｭa) obsJuga —omuni—acy–na terenów: 
 

- bez”o`rednio z istnie–ących dróg ”ublicznych 
KDZ i KD1; 

 

- ”o”rzez istnie–ące i projektowane drogi 

wewnętrzne KŚW1, KŚW3, KŚW4 i ciągi 
pieszo-jezdne KP-J; 

 

istnie–ącymi i ”ro–e—towanymi z–azdami;ｬ 
 

7. w rozdziale II, § 4, ust. 20, ”—t 3 

lit. a otrzymuje brzmienie: 

 

ｭa) obsJuga —omuni—acy–na terenu ”o”rzez drogi 
wewnętrzne KŚW1, KŚW2, KŚW4 wJączone do dróg 
”ublicznych;ｬ 

 

8. w rozdziale II, § 4, ust. 24, ”—t 2 otrzymuje 

brzmienie: 

 

ｭ2) ObsJuga —omuni—acy–na ”o”rzez ciąg 
pieszo-jezdny KP-J i drogę wewnętrzną KŚW4 
wJączone do drogi ”ubliczne–.ｬ 

 

9. w rozdziale II, § 6, ust. 6, w pkt 2 po literze 

g do”isu–e się lit. h o brzmieniu: 

 

ｭh) KŚW4 ｦ teren projektowanej drogi 

wewnętrzne– do–azdowe– o minimalne– szero—o`ci 
w liniach rozgranicza–ących ｦ 10,0m i szero—o`ci 
–ezdni 5,0m;ｬ 

 

10. w rozdziale III, § 8, w ust. 2, symbol M/U 

zastę”u–e się symbolem MN/U. 
 

§ 3. Wy—onanie UchwaJy ”owierza się Wó–towi 
Gminy Cisna. 

 

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

 

PRźEWODNICźĄCŹ 

Rady Gminy w Cisnej 

 

mgr inwŁ Grzegorz Iukacijewski 
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