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źaJącznik nr 2 

do UchwaJy Nr IXł85łńń 

Rady Miejskiej w Śębicy  
z dnia 08 kwietnia 2011 r. 

 

 

Rozstrzygnięcie o s”osobie realizac–i za”isanych w ”lanie inwestyc–i, z za—resu infrastru—tury 
techniczne–, —tóre nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasadach ich finansowania. 

 

 

Inwestycje z zakresu infrastruktury 

komunikacyjnej i technicznej, które nalewą do zadaL 
wJasnych gminy, wynikające z ustaleL ”lanu, tjŁ: 
dojazd do terenu s”ortu i rekreacji, ”arkingi, ciągi 
piesze i pieszo ｦ jezdne, obiekty maJej architektury, 

urządzenia terenowe, ”odziaJ nieruchomo`ci, 
realizowane będą ze `rodków Unii śuro”ejskiej, 
krajowych `rodków ”ublicznych, w tym: funduszy 
strukturalnych, ochrony `rodowiska oraz `rodków 
gminnych. 

Finansowanie inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL 
wJasnych gminy, ”odlega ”rze”isom ustawy z dnia  

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.  

U. Nr 157, poz. 1240 z ”óunŁ zmŁ), ”rzy czym 
wydatki inwestycyjne finansowane z budwetu Gminy 
Miasta Śębica ustala się w uchwale budwetowejŁ 
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UCHWAIA NR IXł86łńń 

RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY 

 z dnia 8 kwietnia 2011 r. 

  
w sprawie w s”rawie ｬMie–scowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego 

NR ńł2ŃŃ6 MIASTA DĘBICA, obszar w obrębie osiedla Wolica IŁ w Dębicy 

 
ŚziaJając 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 zmŁ), artŁ 2Ń Ustawy z dnia  

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z ”óunŁ zmŁ), 
Rada Miejska w Śębicy:  

§ 1. ńŁ ”o stwierdzeniu zgodno`ci ”rojektu 
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

NR ńł2ŃŃ6 MIASTA ŚĘBICA, obszar w obrębie 
osiedla Wolica I. z ustaleniami Studium uwarunkowaL 
i kierunków zagos”odarowania przestrzennego Miasta 

Śębica, ”rzyjętego UchwaJą Nr XLIł32Ńł98 Rady 
Miejskiej w Śębicy dnia ń6 czerwca ń998rŁ z ”óunŁ 
zmianŁ, 2Ł ”o rozstrzygnięciu o sposobie rozpatrzenia 

uwag zgJoszonych do ”rojektu ”lanu, 3Ł ”o 
rozstrzygnięciu o sposobie realizacji i zasadach 

finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, nalewących do zadaL wJasnych gminy; 
uchwala miejscowy plan zagospodarowania 

”rzestrzennego NR ńł2ŃŃ6 MIASTA ŚĘBICA, obszar 
w obrębie osiedla Wolica IŁ, zwany dalej ”lanemŁ 

DźIAI I 

- PRźEPISY OGÓLNE 

RozdziaJ ń 

USTALENIA PORźĄDKOWE 

§ 2. PRZEDMIOT I źAKRśS UCHWAIY ńŁ Plan 
NR ńł2ŃŃ6 MIASTA ŚĘBICA, obszar w obrębie 

osiedla Wolica I., obejmuje teren w mie`cie Śębica 
o ”owierzchni okŁ ń2,9ń ha, którego granice 
oznaczone są na rysunku ”lanu stanowiącym zaJącznik 
Nr 1 do niniejszej UchwaJyŁ 2Ł Miejscowy ”lan 
zagospodarowania przestrzennego NR 1/2006 

MIASTA ŚĘBICA, obszar w obrębie osiedla Wolica IŁ, 
skJada się z tekstu ”lanu stanowiącego tre`ć niniejszej 
UchwaJy oraz zaJącznika Nr ń - Rysunek planu 

s”orządzony na ma”ie zasadniczej w skali 1:1000.  

3Ł źaJączniki do UchwaJy stanowią: ń) źaJącznik  
Nr 2 ｦ Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 

zgJoszonych do ”rojektu ”lanu; 2) źaJącznik Nr 3 ｦ 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji i zasadach 

finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, nalewących do zadaL wJasnych gminyŁ 

§ 3. OBJA_NIśNIA UvYTYCH 
W USTALśNIACH PLANU OKRś_LśK ńŁ Ilekroć 
w dalszych przepisach jest mowa o: 1) terenie - 

nalewy ”rzez to rozumieć obszar wydzielony liniami 

rozgraniczającymi, o równym ”rzeznaczeniu lub 
równych zasadach zagos”odarowania, jeweli z tre`ci 
niniejszej uchwaJy nie wynika inaczej; 2) terenie 
inwestycji - nalewy ”rzez to rozumieć obszar jednej lub 
kilku dziaJek ewidencyjnych lub ich czę`ci zawierający 
się w terenie przeznaczonym do zainwestowania, 

ograniczonym na rysunku planu liniami 

rozgraniczającymi; 3) ”rzeznaczeniu podstawowym - 

nalewy ”rzez to rozumieć ”lanowany rodzaj 
przeznaczenia terenu inwestycji (obejmujący jedną, 
kilka dziaJek ewidencyjnych lub ich czę`ć), zgodnie 
z ustaleniami szczegóJowymi, który zajmuje nie mniej 
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niw 55% jego ”owierzchni, wraz z elementami 

zagos”odarowania uzu”eJniającego i towarzyszącego, 
związanymi bez”o`rednio z funkcją terenu;  
4) przeznaczeniu dopuszczalnym ｦ nalewy ”rzez to 
rozumieć ”lanowany rodzaj ”rzeznaczenia terenu 
inwestycji (obejmujący jedną, kilka dziaJek 
ewidencyjnych lub ich czę`ć), zgodnie z ustaleniami 

szczegóJowymi, inny niw ”odstawowe ”rzeznaczenie 
terenu, który uzu”eJnia ”rzeznaczenie ”odstawowe 

 i z nim nie koliduje oraz nie koliduje z innym 

przeznaczeniem dopuszczalnym zrealizowanym na 

terenie inwestycji. Przeznaczenie dopuszczalne nie 

mowe ”rzekroczyć 45% ”owierzchni terenu inwestycji 
i lokalizowane jest na zasadach okre`lonych 
w ustaleniach szczegóJowych; 5) usJugach 
podstawowych - nalewy ”rzez to rozumieć usJugi 
związane z zabezpieczeniem codziennych potrzeb 

mieszkaLców, jak zaku” artykuJów s”owywczych, 
gospodarstwa domowego, prasy i ksiąwek, usJugi ty”u 
na”rawa obuwia, s”rzętu gos”odarstwa domowego, 

agencja bankowa, pocztowa, fryzjer, kosmetyczka itp. 

UsJugi ”odstawowe nie obejmują usJug drobnej 
wytwórczo`ci; 6) drobnej wytwórczo`ci - nalewy ”rzez 
to rozumieć dziaJalno`ć gos”odarczą związaną 
z ”rodukcją i rzemiosJem ｦ warsztaty rzemie`lnicze, 
nie stwarzającą uciąwliwo`ci dla sąsiednich terenów 
o innej funkcji n”Ł mieszkaniowej, usJugowej lub 
rekreacyjnej; 7) budownictwie pensjonatowym - 

nalewy ”rzez to rozumieć obiekty ”osiadające co 
najmniej 7 pokoi na wynajem, `wiadczące dla swoich 
klientów caJodzienne wywywienie; 8) nie”rzekraczalnej 
linii zabudowy - nalewy ”rzez to rozumieć linię w której 
mowe być usytuowana `ciana frontowa budynku lub 
sJu”y ”odcieni, bez ”rawa ich ”rzekraczania 
w kierunku linii rozgraniczającej terenuŁ Nie dotyczy to 
elementów architektonicznych takich jak: balkon, 

wspornik, wykusz, gzyms, okap dachu, rynna, rura 

spustowa, podokienniki oraz innych detali wystroju 

architektonicznego, nadwieszonych nad tere-nem;  

9) powierzchni zabudowy - nalewy ”rzez to rozumieć 
”owierzchnię zabudowy kubaturowej; ńŃ) ciągach 
komunikacyjnych - nalewy ”rzez to rozumieć drogi 
wewnętrzne i dojazdy oraz dostę”no`ć do dziaJki na 
zasadzie sJuwebno`ci drogowejŁ 

RozdziaJ 2 

- USTALENIA DLA WSZYSTKICH  

TERENÓW OBJĘTYCH PLANEM 

§ 4. USTALENIA W ZAKRESIE OCHRONY 

_ROŚOWISKA I KSźTAITOWANIA IAŚU 
PRZESTRźśNNśGO ńŁ Na obszarze objętym 
ustaleniami ”lanu, ”rzy zagos”odarowaniu terenów, 
nalewy uwzględnić zakazy i ograniczenia wprowadzone 

w ustaleniach szczegóJowych niniejszej uchwaJy oraz 
warunki ochrony wynikające z ”oJowenia obszaru 
opracowania w obszarze GJównego źbiornika Wód 
Podziemnych Nr 425. 2. Przy realizacji nowych 

budynków i rozbudowie istniejących obowiązuje 
uwzględnienie: ń) wyznaczonych na rysunku ”lanu 
nieprzekraczalnych linii zabudowy;  

2) nieprzekraczalnych linii zabudowy od dróg 
”ublicznych, za wyjątkiem drogi zbiorczej, 

zlokalizowanych w odlegJo`ci 6 metrów od krawędzi 
jedni; 3) nieprzekraczalnych linii zabudowy od drogi 

zbiorczej, zlokalizowanych w odlegJo`ci 8 metrów od 
linii rozgraniczającej drogi; 4) nieprzekraczalnych linii 

zabudowy od dróg wewnętrznych, zlokalizowanych 
w odlegJo`ci 4 metrów od linii rozgraniczającej drogi; 
5) ”rzebiegu magistrali wodociągowej Ø 3ŃŃ -350 m 

i jej stref ochronnych; 6) ”rzebiegu sieci gazociągów 
wysoko”ręwnych ŚN 400 i DN 700 i ich stref 

bez”ieczeLstwa, wynoszących: a) dla budynków 
gospodarczych ｦ ń5 m od gazociągu wysoko”ręwnego 
DN 400 i ŚN 7ŃŃ; b) dla budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych ｦ ń5 m od gazociągu 
wysoko”ręwnego ŚN 4ŃŃ oraz 25 m od gazociągu 
wysoko”ręwnego ŚN 7ŃŃ, za wyjątkiem dziaJek  
nr 618 i 6ń9, dla których odlegJo`ć od gazociągu 
wysoko”ręwnego ŚN 7ŃŃ wynosi ń5 m; c) dla 
budynków uwyteczno`ci ”ublicznej ｦ 16,5 m od 

gazociągu wysoko”ręwnego Ø 4ŃŃ i 50 m od 

gazociągu wysoko”ręwnego ŚN 7ŃŃ; 7) stref 
technicznych od sieci energetycznych; 8) na terenach 

MN bez”o`rednio sąsiadujących z terenami 

oznaczonymi symbolem WSłźI, odlegJo`ci nie 
mniejszej niw 5,ŃŃ metrów od górnej krawędzi skar”y 
brzegowejŁ 3Ł Na obszarze objętym ustaleniami ”lanu 
obowiązuje zakaz realizacji ogrodzeL z wy”eJnieniami 
z prefabrykowanych elementów betonowych oraz 
szczelnych z ”Jyt blaszanychŁ 4Ł Na obszarze objętym 
ustaleniami planu obowiązuje zakaz lokalizacji reklam 
”oza kom”leksami terenów ”rzeznaczonych do 
zabudowy. 5. Utrzymuje się jako tymczasowe - 

dotychczasowe uwytkowanie terenów i obiektów, do 
czasu ich zagospodarowania zgodnie 

z przeznaczeniem ustalonym w niniejszym planie.  

6Ł Na obszarze objętym ustaleniami ”lanu obowiązuje 
ochrona urządzeL melioracji wodnych szczegóJowychŁ 
7. W zakresie ochrony ”rzed haJasem, obowiązuje 
przestrzeganie dopuszczalnych warto`ci haJasu 
w `rodowisku dla terenów oznaczonych symbolami 
MN - jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej.  

8Ł Obowiązuje zakaz realizacji ”rzedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaJywać na `rodowisko,  
dla których wymagane jest obligatoryjne  
s”orządzenie ra”ortu o oddziaJywaniu  
”rzedsięwzięcia na `rodowisko, z wyJączeniem 
gazociągów wysoko”ręwnych oraz infrastruktury 
telekomunikacyjnej (sieci i obiektów)Ł 9Ł Obowiązuje 
zakaz realizacji ”rzedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaJywać na `rodowisko, dla których mowe być 
wymagane s”orządzenie ra”ortu o oddziaJywaniu 
”rzedsięwzięcia na `rodowisko, z wyJączeniem 
gazociągów wysoko”ręwnych i infrastruktury 

telekomunikacyjnej (sieci i obiektów) oraz za 

wyjątkiem tych, dla których ”rze”rowadzona 
”rocedura oceny oddziaJywania na `rodowisko, 
w trakcie której s”orządzono ra”ort o oddziaJywaniu 
na `rodowisko, wykazaJa brak niekorzystnego w”Jywu 
na `rodowiskoŁ ńŃŁ W wy”adku wdrowenia ”rocedury 
scalania dziaJek w terenach przeznaczonych pod 

zainwestowanie kubaturowe, obowiązek 
”rzestrzegania zasad okre`lonych w ustaleniach  

ust. 11 i ustaleL szczegóJowych niniejszego ”lanu dla 
wydzielonych terenówŁ ńńŁ Ustala się nastę”ujące 
zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci w terenach 

przeznaczonych pod zainwestowanie: 1) Dopuszcza 

się zmianę konfiguracji dziaJek (scalenia i ”odziaJy) 
w dostosowaniu do ich ”rzeznaczenia okre`lonego 
w niniejszym planie; 2) Dla nowo wydzielanych 

dziaJek, z zastrzeweniem ”ktŁ3, w terenach 

oznaczonych symbolami MN i MNłMP obowiązuje: a) 
dla zabudowy wolnostojącej - powierzchnia nie 
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mniejsza niw 8ŃŃ m2 i minimalna szeroko`ć frontu 
dziaJek - nie mniejsza niw 2Ń metrów; b) dla zabudowy 
bliuniaczej - powierzchnia nie mniejsza niw 6ŃŃ m2 

 i i minimalna szeroko`ć frontu dziaJek - nie mniejsza 

niw ń6 metrów; 3) Śo”uszcza się zmniejszenie wwŁ 
wielko`ci dziaJek jedynie w wypadku, gdy w wyniku 

”odziaJu danej dziaJki, do osiągnięcia minŁ ”owierzchni 
okre`lonej w ”lanie dla ”oszczególnych terenów 

przeznaczonych pod zainwestowanie, brakuje nie 

więcej niw ńŃ% ”owierzchni; 4) Śo”uszcza się 
”odziaJy związane z ”o”rawą mowliwo`ci 
zagos”odarowania istniejących dziaJek  
tjŁ ”owiększeniem ich powierzchni, zapewnieniem 

dojazdów i doj`ćŁ W terenach budownictwa 

mieszkaniowego jednorodzinnego do”uszcza się 
wtórny ”odziaJ dziaJki zainwestowanej celem 
wydzielenia dziaJki normatywnej zgodnie z ustaleniami 

szczegóJowymi ”lanu, wyJącznie wtedy, gdy ”ozostaJa 
zainwestowana czę`ć dziaJki nie będzie mniejsza niw 
400 m2; 5) Obowiązek ”rowadzenia linii ”odziaJu na 
dziaJki, ”rosto”adle do linii rozgraniczających dróg 
”rzylegających, z tolerancją do 25Ń w obie strony. 

§ 5. USTALENIA W ZAKRESIE 

INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I KOMUNIKACJI  

ńŁ Śo”uszcza się ”rzebudowę i rozbudowę obiektów 
budowlanych infrastruktury technicznej.  

2Ł Obowiązuje uwzględnienie przy rozbudowie 

istniejących budynków oraz realizacji nowych 
”rzebiegu obiektów sieciowych infrastruktury 

technicznej a takwe ich strefŁ 3Ł Śo”uszcza się 
lokalizację nowych obiektów budowlanych 
infrastruktury technicznej niezbędnych dla obsJugi 
terenów ”rzeznaczonych ”od zainwestowanie, 
w liniach rozgraniczających dróg oraz w terenach 

zainwestowanych i zieleni urządzonej, chyba, we 
ustaleniami ”lanu dla tych terenów w”rowadzono 
zakaz ich lokalizacji; 4. W zakresie zaopatrzenia 

terenów w wodę: ń) źaopatrzenie w wodę z miejskiej 

sieci wodociągowej zlokalizowanej w ulicy 

Krakowskiej, Le`nej, S”acerowej, Jasnej i Pięknej, 
siecią rozdzielczą o ”rzekroju nie mniejszym niw  
Ø 4Ń; 2) Przy rozbudowie sieci wodociągowej  
oraz budowie nowej o przekroju nie mniejszym niw  
Ø ń25 obowiązuje uwzględnienie realizacji hydrantów 
zewnętrznych za”ewniających od”owiednią ilo`ć 
wody do gaszenia ”owarówŁ 5Ł W zakresie 

od”rowadzenia `cieków sanitarnych: 1) Docelowo 

obowiązuje od”rowadzenie `cieków sanitarnych  
na komunalną oczyszczalnię `cieków siecią  
kanalizacji sanitarnej o ”rzekroju nie mniejszym niw  
Ø ń6Ń, ”oJączoną z istniejącą siecią kanalizacji 
”rzebiegająca ”rzez tereny oznaczone symbolami: 
1.MN, 2.MN, 7.MN i 4.ZU oraz w ulicy Le`nej, Jasnej 
i Jesiennej na biologiczną komunalną oczyszczalnię 
`cieków w Śębicy; 2) Obowiązuje realizacja 
i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej we wszystkich 

terenach przeznaczonych pod zainwestowanie;  

3) Obowiązuje realizacja rozdzielczych sieci kanalizacji 

sanitarnej i deszczowej. 6. W zakresie odprowadzenia 

wód o”adowych: ń) Śo”uszcza się budowę kanalizacji 
deszczowej oraz rowów odwadniających;  
2) Śo”uszcza się od”rowadzenie wód o”adowych 
”o”rzez realizację nowych sieci o przekroju nie 

mniejszym niw Ø 3ŃŃ ”oJączonych z istniejącą siecią 
w ulicy Le`nej lub ”o”rzez rowy odwadniające do 
cieków wodnych oraz do gruntuŁ 7Ł W zakresie 

skJadowania od”adów: ń) W zakresie gospodarki 

od”adami komunalnymi obowiązują zasady utrzymania 

czysto`ci i ”orządku na terenie Miasta Śębica ustalone 
w Planie Gos”odarki Od”adami; 2) Obowiązek 
unieszkodliwiania od”adów niebez”iecznych poza 

terenem objętym ”lanemŁ 8Ł W zakresie zaopatrzenia 

terenów w gaz: 1) Zaopatrzenie w gaz odbywać się 
będzie siecią rozdzielczą nisko i `rednio”ręwną 
o ”rzekroju nie mniejszym niw Ø 32, ”oJączoną 
z istniejącymi sieciami w ulicach: Le`na, Wiosenna, 
Letnia, Jesienna i Krakowska; 2) Dopuszcza się 
korzystanie z alternatywnych uródeJ gazu, w tym 

zbiorników na gaz ”JynnyŁ 9Ł W zakresie zaopatrzenia 

terenów w cie”Jo: ń) źao”atrzenie w cie”Jo odbywać 
się będzie na bazie kotJowni indywidualnych;  
2) Obowiązuje zakaz stosowania ”aliw o wysokiej 

emisji zanieczyszczeLŁ ńŃŁ W zakresie zaopatrzenia 

terenów w energię elektryczną: ń) Śostawa energii 
elektrycznej siecią niskich na”ięć ”o”rzez stacje 
transformatorowe; 2) Śo”uszcza się realizację stacji 
transformatorowych na dziaJkach o powierzchni nie 

większej niw ń2Ń m2 w zalewno`ci od ”otrzeb, na 
terenach wyznaczonych pod zainwestowanie;  

3) Śo”uszcza się ”rzebudowę i rozbudowę sieci 
elektroenergetycznych niskich i `rednich na”ięć, 
w tym kablowanie istniejących sieci napowietrznych; 

4) Przy lokalizacji budynków obowiązuje 
uwzględnienie stref od linii energetycznych 

napowietrznych wysokich i `rednich na”ięćŁ  
11. W zakresie zao”atrzenia terenów w sieci 

teletechniczne: ń) Obowiązuje realizacja sieci 
telekomunikacyjnych za ”omocą kanalizacji 
teletechnicznej, ”rzyJączy kablowych ziemnych 
i innych dostę”nych rozwiązaLŁ ń2Ł W zakresie 

komunikacji: ń) Utrzymuje się istniejące drogi 
wewnętrzne oraz dojazdy wraz z obiektami 

i urządzeniami towarzyszącymi, z mowliwo`cią ich 
rozbudowy i przebudowy w zalewno`ci od ”otrzeb;  
2) Śo”uszcza się ”rzy ”rzebudowie i rozbudowie dróg 
oraz realizacji nowych, realizację `ciewek rowerowych 
w liniach rozgraniczających dróg; 3) Śo”uszcza się 
realizację ciągów s”acerowych wyznaczonych 

i niewyznaczonych na rysunku planu o szeroko`ci nie 
większej niw 2 m. 

DźIAI II 

PRźEPISY SźCźEGÓIOWE 

RozdziaJ ń 

USTALENIA PLANU DLA TERENÓW 
PRZYRODNICZYCH 

§ 6. USTALśNIA ŚLA TśRśNÓW WÓŚ 
I źIśLśNI ńŁ Tereny wód `ródlądowych ”Jynących 
(potok) z zielenią towarzysząca, oznaczone symbolem 
1.WS ｦ ”owŁ Ń,28 haŁ Obowiązują nastę”ujące 
zasady zagos”odarowania terenów: ń) Śo”uszcza się 
realizację kJadek ”ieszych, `ciewek i szlaków 
rowerowych, na trasie ”rojektowanych ciągów 
”ieszych `ciewek i szlaków rowerowychŁ 2Ł Tereny 
rowów melioracyjnych, oznaczone symbolem 2.WS ｦ 

”owŁ Ń,Ń7 haŁ ń) Obowiązek ochrony i utrzymania 

rowów melioracyjnychŁ 3Ł Tereny zieleni urządzonej, 
oznaczone symbolem 1.ZP ｦ pow. 2,55 ha, 2.ZP ｦ 

”owŁ Ń,53 haŁ Obowiązują nastę”ujące zasady 
zagos”odarowania terenów: ń) Śo”uszcza się 
realizację Parku Miejskiego, na nastę”ujących 
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zasadach: a) obowiązek realizacji zieleni 
komponowanej - krzewy, kwietniki, gazony oraz alejek 

”ieszych, urządzeL i obiektów maJej architektury, 

w tym fontanny i ”omników; b) do”uszcza się 
rekreacyjne zagos”odarowanie terenów, w tym 

realizację urządzonych miejsc do od”oczynku;  
c) dopuszcza się realizację `ciewek ”ieszych;  
d) do”uszcza się realizację obiektów i urządzeL maJej 
architektury sJuwących rekreacji codziennej; 2) źakaz 
budowy budynków; 3) Obowiązuje zabez”ieczenie 
skarp z zastosowaniem materiaJów naturalnych ty”u 
kamieL i drewno oraz ro`linno`ci; 4) Zakaz lokalizacji 

reklam i tablic informacyjnych; 5) Zakaz realizacji 

obiektów tymczasowychŁ 4Ł Tereny zieleni urządzonej, 
oznaczone symbolem 1.ZU ｦ pow. 0,85 ha, 2.ZU ｦ 

pow. 1,46 ha, 3.ZU ｦ pow. 0,27 ha, 4.ZU ｦ pow.  

0, 56 ha, 5.ZU ｦ pow. 0,48 ha, 5a.ZU ｦ pow.  

0,15 ha, 6.ZU ｦ pow. 0,05 ha, 7.ZU ｦ pow. 0,04 ha, 

8.ZU ｦ ”owŁ Ń,ń5 haŁ Obowiązują nastę”ujące zasady 
zagos”odarowania terenów: ń) źakaz budowy 
obiektów budowlanych, za wyjątkiem obiektów 
budowlanych infrastruktury technicznej, obiektów 
i urządzeL maJej architektury sJuwących rekreacji 
codziennej oraz zadaszonych tarasów i drewnianych 

altan; 2) W terenach oznaczonych symbolem 1.ZU 

do”uszcza się realizację zadrzewieL; 3) W terenie 

5aŁźU do”uszcza się lokalizację ”arterowych 
budynków gos”odarczych o wysoko`ci w gJównej 
kalenicy do 5,0 m, o kącie nachylenia gJównych ”oJaci 
”omiędzy 25Ń ｦ 450 i kolorystyce ”okrycia ”oJaci 
dachowych, takiej jak ciemnoczerwony, 

ciemnobrązowy, grafitowy, czarny matowy, 
ciemnozielony lub naturalnej dachówki (kolor 
ceglasty); 4) W terenie 5ŁźU do”uszcza się lokalizację 
miejsc postojowych w zieleni dla budownictwa 

pensjonatowego realizowanego w terenie 6.MN/MP; 

5) Śo”uszcza się rekreacyjne zagos”odarowanie 
terenów, w tym realizację urządzeL s”ortowo ｦ 

rekreacyjnych typu: trawiaste boiska do gier, place 

zabaw dla dzieci, realizację urządzonych miejsc do 
odpoczynku, drewnianych altan, miejsc do grillowania 

i na ognisko it”Ł; 6) Śo”uszcza się realizację `ciewek 
pieszych i rowerowych; 7) Śo”uszcza się realizację 
dojazdów z drogi publicznej oznaczonej symbolem 

ńŁKŚw; 8) Obowiązuje zabez”ieczenie skar” 
”owstaJych w wyniku prac ziemnych 

z zastosowaniem materiaJów naturalnych ty”u kamieL 
i drewno oraz ro`linno`ci; 9) Śo”uszcza się realizację 
zieleni niskiej i wysokiejŁ Śo nasadzeL wskazanym jest 

stosowanie w szczególno`ci gatunków zimozielonych; 
10) W strefie bez”ieczeLstwa od gazociągów 
wysoko”ręwnych obowiązuje zakaz sadzenia drzew 
i krzewówŁ 

RozdziaJ 2 

- USTALENIA PLANU DLA TERENÓW 
OSIEDLEKCźYCH 

§ 7. USTALśNIA ŚLA TśRśNÓW źABUŚOWY 

MIESZKANIOWEJ 1. Tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, oznaczone symbolem 1.MN ｦ pow. 

0,75 ha, 2.MN ｦ pow. 0,59 ha, 3.MN ｦ pow.  

0,26 ha, 4.MN ｦ pow. 0,85 ha, 5.MN ｦ pow.  

0,61 ha, 6.MN/MP ｦ pow. 0,49 ha, 7.MN ｦ pow. 

0,08 ha, 8.MN ｦ pow. 0,08 ha. Obowiązują 
nastę”ujące zasady zagos”odarowania terenów:  
1) Przeznaczenie podstawowe - budownictwo 

mieszkaniowe jednorodzinne, a w terenie 6.MN/MP ｦ 

budownictwo pensjonatowe i budownictwo 

mieszkaniowe jednorodzinne; 2) Przeznaczenie 

do”uszczalne: a) usJugi podstawowe, realizowane jako 

wbudowane; b) obiekty budowlane infrastruktury 

technicznej, drogi wewnętrzne, miejsca ”ostojowe ; 
 3) źakaz lokalizacji wszelkiego rodzaju usJug za 
wyjątkiem wymienionych w ”unkcie 2; 4) Iączna 
powierzchnia zabudowy na wydzielonej dziaJce lub 
terenie inwestycji nie mowe ”rzekroczyć 3Ń% ich 
”owierzchni; 5) Przy ”rzebudowie istniejących 
obiektów obowiązuje: a) stosowanie miejscowych 
materiaJów elewacyjnych i charakterystycznego dla 

regionu detalu (gzymsy, obramienia okienne itp.), 

tradycyjnej kamieniarki oraz wyrobów kowalskichŁ 
Zakaz stosowania na elewacjach sidingu z tworzyw; 

b) zakaz stosowania agresywnej kolorystyki elewacji 

i intensywnych kolorówŁ Obowiązuje stosowanie 
kolorów ”astelowych; c) stosowanie kolorystyki 
pokrycia ”oJaci dachowych, takiej jak 
ciemnoczerwony, ciemnobrązowy, grafitowy, czarny 
matowy, ciemnozielony lub naturalnej dachówki (kolor 
ceglasty); 6) Obowiązują nastę”ujące zasady realizacji 
nowych budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz 
odbudowy, rozbudowy lub nadbudowy istniejących 
budynków mieszkalnych, we wszystkich terenach 
oznaczonych symbolami od 1.MN do 8.MN  

i 6 MNłMP: a) realizacja budynków w zabudowie 

wolnostojącejŁ W wy”adku, gdy szeroko`ć dziaJki 
wynosi 16 m i ”oniwej do”uszcza się zabudowę 
bliuniaczą, w granicy dziaJki; b) do”uszcza się 
lokalizację obiektów wolnostojących w odlegJo`ci  
ń,5 m od dJuwszej granicy dziaJki w wypadku, gdy 

szeroko`ć dziaJki wynosi ń6 m i ”oniwej; c) kubatura 
budynku mieszkalnego jednorodzinnego do 1200 m3. 

Do ww. kubatury nie wlicza się kubatury 
dobudowanego budynku gos”odarczego, garawowego 
lub czę`ci kubatury budynku ”rzeznaczonej dla w/w 

”rzeznaczenia; d) realizacja budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych do trzech kondygnacji nadziemnych, 

w tym jedna w poddaszu i wysoko`ci w kalenicy do 

ń2 metrów nad ”oziom istniejącego terenu; e) ”rzy 
realizacji nowych budynków oraz nadbudowie 

budynków obowiązek realizacji dachów jako dwu-

s”adowych lub wielo”oJaciowych o kącie nachylenia 

gJównych ”oJaci ”omiędzy 25Ń ｦ 450 i kolorystyce 

”okrycia ”oJaci dachowych, takiej jak 
ciemnoczerwony, ciemnobrązowy, grafitowy, czarny 
matowy, ciemnozielony lub naturalnej dachówki (kolor 
ceglasty); f) ”rzy rozbudowie budynków do”uszcza się 
realizację dachów jako dwus”adowych, 
cztero”oJaciowych lub wielo”oJaciowych o kącie 
nachylenia gJównych ”oJaci ”omiędzy 25Ń ｦ 450 oraz 

jednospadowych o kącie nachylenia ”oJaci od ńŃŃ do 
450 i kolorystyce ”okrycia ”oJaci dachowych, takiej 
jak ciemnoczerwony, ciemnobrązowy, grafitowy, 
czarny matowy, ciemnozielony. Zakaz realizacji 

dachów ”Jaskich; g) zakaz ”rzesuwania gJównych 
”oJaci dachowych w ”Jaszczyunie ”ionowejŁ 
Śo”uszcza się otwarcia dachowe w formie lukarn. 

Szeroko`ć jednej lukarny liczona w najszerszym jej 

miejscu, nie mowe ”rzekroczyć ½ dJugo`ci caJej ”oJaci 
dachowejŁ Iączna szeroko`ć lukarn nie mowe 
”rzekroczyć 2ł3 dJugo`ci caJej ”oJaci dachowejŁ źakaz 
realizacji dachów namiotowych; h) dostosowanie 

architektury budynków do lokalnych tradycji 
budowlanych oraz stosowanie miejscowych 
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materiaJów elewacyjnych i charakterystycznego dla 

regionu detalu (gzymsy, obramienia okienne itp.), 

tradycyjnej kamieniarki oraz wyrobów kowalskichŁ 
Zakaz stosowania na elewacjach sidingu z tworzyw 

sztucznych; i) zakaz stosowania agresywnej 

kolorystyki elewacji i intensywnych kolorów. 

Obowiązuje stosowanie kolorów ”astelowych;  

7) Obowiązują nastę”ujące zasady realizacji budynków 
pensjonatowych w terenach oznaczonych symbolem 

6ŁMNłMP: a) realizacja budynków w zabudowie 

wolnostojącej; b) kubatura budynku ”ensjonatowego 
do 5000 m3; c) do”uszcza się realizację jednego 
mieszkania; d) realizacja budynku do trzech 

kondygnacji nadziemnych, w tym jedna w poddaszu 

i wysoko`ci w kalenicy do ń5 metrów nad ”oziom 
istniejącego terenuŁ Śo”uszcza się realizację jednej 
kondygnacji podziemnej; e) realizacji dachów  
jako dwus”adowych lub wielo”oJaciowych  
o kącie nachylenia gJównych ”oJaci ”omiędzy  
250 ｦ 450 i kolorystyce ”okrycia ”oJaci dachowych, 
takiej jak ciemnoczerwony, ciemnobrązowy, 
grafitowy, czarny matowy, ciemnozielony lub 

naturalnej dachówki (kolor ceglasty). Zakaz realizacji 

dachów ”Jaskich; f) zakaz ”rzesuwania gJównych 
”oJaci dachowych w ”Jaszczyunie ”ionowejŁ 
Śo”uszcza się otwarcia da-chowe w formie lukarn. 

Szeroko`ć jednej lukarny liczona w najszerszym jej 

miejscu, nie mowe ”rzekroczyć ½ dJugo`ci caJej ”oJaci 
dachowejŁ Iączna szeroko`ć lukarn nie mowe 
”rzekroczyć 2ł3 dJugo`ci caJej ”oJaci dachowejŁ źakaz 
realizacji dachów namiotowych; g) dostosowanie 

architektury budynków do lokalnych tradycji 
budowlanych oraz stosowanie miejscowych 

materiaJów elewacyjnych i charakterystycznego dla 

regionu detalu (gzymsy, obramienia okienne itp.), 

tradycyjnej kamieniarki oraz wyrobów kowalskichŁ 
Zakaz stosowania na elewacjach sidingu z tworzyw 

sztucznych; h) zakaz stosowania agresywnej 

kolorystyki elewacji i intensywnych kolorówŁ 
Obowiązuje stosowanie kolorów ”astelowych;  

8) Śo”uszcza się lokalizację ”arterowych budynków 
gospodarczych i garawy z ”oddaszem uwytkowym, 

realizowanych jako wolnostojąceŁ Wysoko`ć 
budynków nie mowe ”rzekroczyć w kalenicy 

wysoko`ci 7 metrów nad ”oziom istniejącego terenuŁ 
Obowiązuje realizacja dachów jako dwus”adowych, 
cztero”oJaciowych lub wielo”oJaciowych oraz 
w wy”adku garawy dobudowanych do budynków 
mieszkalnych dachów jednos”adowych, o kącie 
nachylenia ”oJaci ”omiędzy 2ŃŃ ｦ 450 i kolorystyce 

”okrycia ”oJaci dachowych, takiej jak 
ciemnoczerwony, ciemnobrązowy, grafitowy, czarny 

matowy, ciemnozielony lub naturalnej dachówki (kolor 
ceglasty). W wy”adku realizacji budynków jako 
wolnostojących obowiązuje zakaz ”rzesuwania 
w pionie poJaci dachowych o ws”ólnej kalenicy 
i realizacji ”oJaci dachowych o równym kącie 
nachylenia; 9) Obowiązuje zachowanie terenów 
biologicznie czynnych nie mniejszych niw  
5Ń% ”owierzchni dziaJki lub terenu inwestycji;  
ńŃ) Śostę” do terenów z istniejących 
i projektowanych dróg ”ublicznych oraz ”o”rzez 
wewnętrzne ciągi komunikacyjne, realizowane zgodnie 
z ”rze”isami odrębnymi; ńń) Realizacja nie mniej niw 
2 miejsca postojowe na jeden budynek mieszkalny 

jednorodzinnyŁ Śo wwŁ miejsc ”ostojowych wlicza się 
1-no miejsce w garawuŁ Realizacja dodatkowo nie 

mniej niw 2 miejsc postojowych na kawdej dziaJce, na 
której będzie realizowana funkcja usJugowa, a nie 

mniej niw ńŃ na dziaJce, na której będzie realizowana 
zabudowa pensjonatowa. Do ww. miejsc postojowych 

w zabudowie, w której będą realizowane usJugi wlicza 
się miejsca w garawuŁ 

RozdziaJ 3 

USTALENIA PLANU DLA TERENÓW 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

§ 8. USTALśNIA PLANU ŚLA TśRśNÓW 
GOSPODARKI ODPADAMI 1. Tereny gospodarki 

odpadami, oznaczone symbolami: 1.O ｦ pow.  

0,13 ha. Obowiązują nastę”ujące zasady 
zagos”odarowania terenów: ń) Przeznaczenie 
podstawowe terenu ｦ okresowe przechowywanie 

i magazynowanie odpadów, w tym medycznych 

w istniejących obiektach; 2) Przeznaczenie 
dopuszczalne terenu ｦ obiekty budowlane 

infrastruktury technicznej, miejsca postojowe;  

3) źakaz utylizacji od”adów, w tym medycznych; 

4) Śo”uszcza się ”rzebudowę, nadbudowę, odbudowę 
i rozbudowę istniejących obiektów na zasadach 
okre`lonych w ustaleniach pkt.5; 5) Przy realizacji 

nowych budynków oraz rozbudowie, przebudowie, 

odbudowie i nadbudowie istniejących obowiązuje 
uwzględnienie nastę”ujących zasad: a) realizacja 
obiektów jako wolnostojących; b) wysoko`ć liczona 
od `redniego ”rojektowanego poziomu terenu przed 

gJównym wej`ciem do najwywej ”oJowonego elementu 

konstrukcji dachowej nie większej niw ń5 metrów;  
c) realizacja dachów jako dwus”adowych, 
ewentualnie wielo”oJaciowych o kącie nachylenia 
gJównych ”oJaci do 45Ń i kolorystyce ”okrycia ”oJaci 
dachowych, takiej jak ciemnoczerwony, 

ciemnobrązowy, grafitowy, czarny matowy, 

ciemnozielony lub naturalnej dachówki (kolor 
ceglasty)Ł Śo”uszcza się dachy ”ul”itowe i dachy 

”Jaskie; d) zakaz stosowania agresywnej kolorystyki 
elewacji i intensywnych kolorówŁ Obowiązuje 
stosowanie kolorów ”astelowych; 6) Obowiązuje 

uwzględnienie na ”owierzchni nie mniejszej niw  
2Ń% terenów biologicznie czynnych, w tym 

kompozycji zieleni urządzonej; 7) Śostę” do terenu 
z drogi wewnętrznej, ”rzebiegającej ”oza obszarem 
objętym ”lanem; 8) Na stanowiskach ”ostojowych, 
placach magazynowych i drogach wewnętrznych 
obowiązuje realizacja szczelnych nawierzchni ze 

s”adkami za”ewniającymi s”Jyw wody o”adowej do 
w”ustów kanalizacyjnychŁ 

RozdziaJ 4 

USTALENIA PLANU DLA TERENÓW KOMUNIKACJI 

§ 9. USTALśNIA PLANU ŚLA TśRśNÓW ŚRÓG 
1. Tereny komunikacji, oznaczone symbolem: 1.KDz ｦ 

”owŁ ń,Ń8 haŁ źagos”odarowanie terenów 
realizowane będzie na nastę”ujących zasadach:  
1) Teren lokalizacji drogi publicznej klasy zbiorczej 

o szeroko`ci w liniach rozgraniczających 2Ń m i jej 

elementów, takich jak: a) jezdnia o szeroko`ci nie 
mniejszej niw 7 m; b) chodniki; c) przystanki 

komunikacji miejskiej realizowane w wydzielonych 

zatokach; d) obiekty budowlane i urządzenia 
techniczne związane z funkcjonowaniem drogi;  
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2) WJączenie drogi do ulicy Krakowskiej ”o”rzez 
projektowane skrzywowanie; 3) Śo”uszcza się 
realizację zjazdu do terenu ńŁźU; 4) Śo”uszcza się 
w liniach rozgraniczających drogi lokalizację sieci 
infrastruktury technicznej, niezbędnych dla obsJugi 
terenów ”rzeznaczonych ”od zainwestowanie, 
”oJowonych ”oza obszarem objętym ”lanem;  
5) W wypadku realizacji nowych sieci infrastruktury 

technicznej nie związanych z funkcjonowaniem drogi, 

obowiązek ich realizacji ”oza terenem jezdni, 
z wyjątkiem ”rzekroczeL ”o”rzecznych jezdni;  
6) Śo”uszcza się realizację zieleni urządzonej w liniach 

rozgraniczających drogi; 7) Śo”uszcza się realizację 
ogrodzeL w linii rozgraniczającej drogi; 8) Śo”uszcza 
się realizację obiektów i urządzeL zabez”ieczających 
tereny sąsiednie ”rzed ”onadnormatywnym haJasem, 
w tym ”asów zieleni; 9) źakaz lokalizacji reklam 

i tablic informacyjnych, za wyjątkiem znaków 
wymienionych w przepisach o znakach i sygnaJach 
oraz znaków informacyjnych ustawianych ”rzez 
gminę; ńŃ) Śo”uszcza się realizację `ciewki rowerowej 
jednostronnej dla ruchu dwukierunkowego w liniach 

rozgraniczających drogiŁ 2Ł Tereny komunikacji ｦ drogi 

wewnętrzne oznaczone symbolami: ńŁKŚw ｦ pow. 

Ń,43 haŁ Obowiązują nastę”ujące zasady 
zagos”odarowania terenów: ń) Teren ”rzeznaczony 
dla lokalizacji drogi wewnętrznych o szeroko`ci 
w liniach rozgraniczających 8 m i jej elementów takich 
jak: a) jezdnia o szeroko`ci nie mniejszej niw 3,5 m;  
b) chodniki; c) obiekty budowlane i urządzenia 
techniczne związane z funkcjonowaniem drogi 

i obsJugą ruchu; 2) Śo”uszcza się realizację drogi jako 
ciągu ”ieszo ｦ jezdnego. 3. Tereny komunikacji ｦ 

drogi wewnętrzne oznaczone symbolami: ńaŁKŚw ｦ 

”owŁ Ń,ńŃ haŁ Obowiązują nastę”ujące zasady 
zagos”odarowania terenów: ń) Teren ”rzeznaczony 
dla lokalizacji drogi wewnętrznych o szeroko`ci 
w liniach rozgraniczających 6 m i jej elementów takich 

jak: a) jezdnia o szeroko`ci nie mniejszej niw 3,5 m;  
b) chodniki; c) obiekty budowlane i urządzenia 
techniczne związane z funkcjonowaniem drogi 

i obsJugą ruchu; 2) Śo”uszcza się realizację drogi jako 
ciągu ”ieszo ｦ jezdnego. 4. Tereny komunikacji, 

oznaczone symbolem: 1.K ｦ pow. 0,02 ha. 

źagos”odarowanie terenów realizowane będzie na 
nastę”ujących zasadach: 1) Teren przeznaczony dla 

lokalizacji wewnętrznej komunikacji sJuwącej obsJudze 
terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnejŁ 

§ 10. ŚźIAI III - PRźśPISY PRźśJ_CIOWś 
I KOKCOWś Ustala się z tytuJu wzrostu warto`ci 
nieruchomo`ci, wynikającego ze zmiany ”rzeznaczenia 
terenów w związku z uchwaleniem ”lanu, stawkę dla 
naliczania o”Jat w wysoko`ci: ńŁ ń5% dla terenów 
oznaczonych w planie symbolami MN.; 2. 5% dla 

terenów ”ozostaJychŁ 

§ 11. Wykonanie UchwaJy ”owierza się 
Burmistrzowi Miasta ŚębicyŁ 

§ 12. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie  
3Ń dni od dnia jej ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym 
Województwa Podkar”ackiegoŁ 

§ 13. UchwaJa ”odlega publikacji na stronie 

internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu 
Miejskiego w ŚębicyŁ 

 

 

Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Dębicy 

 

Stefan Bieszczad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Śziennik Urzędowy 

Województwa Podkar”ackiego Nr 91  - 9000 -  Poz. 1511 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Śziennik Urzędowy 

Województwa Podkar”ackiego Nr 91  - 9001 -  Poz. 1511 
 

źaJącznik nr 2 

do UchwaJy Nr IX/86/11 

Rady Miejskiej w Śębicy 

z dnia 08 kwietnia 2011 r. 

 

 

ROźSTRźYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY 

O SPOSOBIE ROZPATRZENIA NIEUWZGLENIONYCH UWAG 

źGIOSźONYCH DO ｭMIEJSCOWEGO PLANU 

źAGOSPODAROWANIA PRźESTRźENNEGO NR ńł2ŃŃ6 MIASTA DĘBICA, 
obszar w obrębie osiedla Wolica IｬŁ 

 

 

źgodnie z wykazem uwag zgJoszonych do ”rojektu ｭMiejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego 

NR ńł2ŃŃ6 Miasta Śębica, obszar w obrębie osiedla Wolica Iｬ, wyJowonego do wglądu ”ublicznego, do wwŁ ”rojektu 
zmiany ”lanu w”JynęJy trzy uwagi, które zostaJy uwzględnioneŁ  

W związku z ”owywszym, wymagane ”rze”isami rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Śębicy jest 
bezprzedmiotowe. 

 

 

 

źaJącznik nr 3 

do UchwaJy Nr IXł86łńń 

Rady Miejskiej w Śębicy 

z dnia 08 kwietnia 2011 r. 

 

 

ROźSTRźYGNIĘCIE RADY MIASTA W DĘBICY 

o sposobie realizacji i zasadach finansowania, 

za”isanych w ”rojekcie ”lanu Nr ńł2ŃŃ6 Miasta Śębica ｦ Wolica 1, 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, nalewących do zadaL wJasnych gminy 
 

 

I. S”osób realizac–i, za”isanych w ”lanie, 

inwestyc–i z za—resu infrastru—tury techniczne–, —tóre 
nalewą do zadaL wJasnych gminyŁ 

1. Do realizacji w latach 2010 - 2014, 

”rzewidziano budowę drogi KŚz wraz z chodnikami, 
`ciewką rowerową oraz o`wietleniem ulicznym. 

2. Włw zadanie realizowane będzie zgodnie 

z obowiązującymi ”rze”isami ”rawa materialnego  
i finansowego w tym zakresie. 

3. Realizacja w okresie 2010 ｦ 2014  

i latach nastę”nych, innych inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, nalewących do zadaL 
wJasnych gminy i ”rzewidzianych w ”lanie, nie 

wymaga zmiany niniejszego rozstrzygnięciaŁ 

4. Wydatki na wwŁ zadanie będą wymagaJy 
zabez”ieczenia `rodków finansowych w budwecie 
miasta pochodzących z dochodów wJasnych gminy  
i innych uródeJŁ 

5. WwŁ zadanie realizowane będzie siJami 
wJasnymi miasta z do”uszczeniem realizacji siJami 
zewnętrznymiŁ WyJonienie wykonawcy powinno 

odbywać się w trybie i na zasadach okre`lonych  
w ustawie ｦ Prawo zamówieL ”ublicznych. 

 

 

II. Zasady finansowania zapisanych  

w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 

techniczne–, —tóre nalewą do zadaL wJasnych gminy, 
zgodnie z przepisami o finansach publicznych. 

1. Powywsze zadanie finansowane będzie 
ze `rodków krajowych i unijnychŁ _rodki krajowe 
czę`ciowo ”ochodzić będą ze `rodków wJasnych 
gminy i budwetu ”aLstwa, funduszy i dotacji 
celowych, powyczek i kredytów, `rodków instytucji 
”ozabudwetowychŁ _rodki unijne ”ochodzić będą  
z funduszy strukturalnych. 

2. Śo”uszcza się udziaJ innych niw gmina 
inwestorów w finansowaniu inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL 
wJasnych gminy. 

III. S”osób realizacji i zasady finansowania 

włw inwestycji winny być uwzględnione  
w Wieloletnim planie finansowym i Wieloletnim 

programie inwestycyjnym. 

IV. Zmiany ustalonych w pkt. I i II, 

s”osobów realizacji oraz zasad finansowania 
zapisanych w planie NR ńł2ŃŃ6 Miasta Śębica ｦ 

Wolica 1, inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy, 
dokonane zgodnie z przepisami o finansach 

”ublicznych, nie wymagają zmiany niniejszego 
rozstrzygnięciaŁ 


