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UCHWAIA NR XIIłń53łńń 

RADY MIEJSKIEJ W KOLBUSZOWEJ 

 z dnia 30 wrze`nia 2011 r. 
  

w s”rawie uwyt—u e—ologicznego 

 
Na podstawie art. 7 pkt. 1 i art. 18 ust. 2  

pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (j.t. Dz.U. 2001 z r., Nr 142, poz. 1591, 

z ”óun. zm.) oraz art. 44 ust. ustawy z dnia  

16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  

(j.t. Dz.U. z 2009 r., Nr 151, poz. 1220, z ”óun. zm.), 
Rada Miejska w Kolbuszowej po uzgodnieniu 

z Regionalnym Śyrektorem Ochrony _rodowiska 
w Rzeszowie uchwala co nastę”uje: 

§ 1. 1. UchwaJa dotyczy zmiany tre`ci zakazów 
na czę`ci uwytku ekologicznego obejmującego dziaJki 
oznaczone numerami ewidencyjnymi: 642, 643, 644, 

645, 646, 647, 648, 649, 710, 711 ”oJowonego 
w miejscowo`ci Poręby Ku”ieLskie, na terenie gminy 

Kolbuszowa, ustanowionego Roz”orządzeniem 
Wojewody Rzeszowskiego nr 58/96 z dnia 6 grudnia 

1996 roku (Dz. Urz. Woj. Rzeszowskiego Nr 15,  

poz. 175, z ”óun. zm.), 

2. ŚziaJki wskazane w ust. 1, stanowią teren 
gos”odarstwa rybackiego, będącego wJasno`cią osób 
prywatnych. 

§ 2. Uwytek ekologiczny obejmuje ostoje oraz 
miejsca rozmnawania i miejsca sezonowego 

przebywania chronionych gatunków zwierząt. 

§ 3. W stosunku do uwytku ekologicznego, 
okre`lonego § 1 ust. 1, w”rowadza się nastę”ujące 
zakazy: 

1) Wykonywania prac ziemnych trwale 

znieksztaJcających rzeubę terenu, z wyjątkiem 
”rac związanych z zabezpieczeniem 

przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym 

albo budową, odbudową, utrzymywaniem, 

remontowaniem lub na”rawą urządzeL 
wodnych; 

2) Śokonywania zmian stosunków wodnych, jeweli 
zmiany te nie sJuwą ochronie ”rzyrody albo 
racjonalnej gos”odarce rolnej, le`nej, wodnej 
i rybackiej; 

3) Umy`lnego zabijania dziko wystę”ujących 
zwierząt, niszczenia nor, legowisk zwierzęcych 
oraz tarlisk i zJowonej ikry, z wyjątkiem 
amatorskiego ”oJowu ryb oraz wykonywania 
czynno`ci związanych z racjonalną gos”odarką 
rolną, le`ną, rybacką i Jowiecką. 

§ 4. Wykonanie uchwaJy ”owierza się 
Burmistrzowi Kolbuszowej. 

§ 5. Nadzór nad realizacją uchwaJy ”owierza 
się ”rawnemu zarządcy terenu. 

§ 6. Na ”ozostaJej czę`ci uwytku zakazy 
”ozostają bez zmian. 

§ 7. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie  
14 dni od ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego. 
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UCHWAIA NR XIV/122/11 

RADY MIASTA SANOKA 

 z dnia 20 wrze`nia 2011 r. 
  

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 

zagos”odarowania ”rzestrzennego terenów zabudowy miesz—aniowe– –ednorodzinne– 
i usJug Nr 5ł96 ”rzy ulicy GJogowe– w Sanoku ｦ Śąbrów—a 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(j.t. Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 

z ”óuniejszymi zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy 

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80  

poz. 717 z ”óuniejszymi zmianami), w związku  
z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. 

o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, ustawy o PaLstwowej Ins”ekcji 
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Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece 

nad zabytkami (Dz. U. z 2010 r. Nr 130, poz. 871), 

”o stwierdzeniu zgodno`ci z ustaleniami Studium 

uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania 
przestrzennego miasta Sanoka, uchwalonego uchwaJą 
Nr XV/109/99 Rady Miasta Sanoka z dnia 29 czerwca 

1999 r., zmienioną uchwaJą nr LV/417/10 Rady 

Miasta Sanoka z dnia 18 lutego 2010 r. Rada Miasta 

Sano—a uchwala co nastę”u–e: 

RozdziaJ ń 

PRZśPISY OGÓLNś 

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego ”lanu 
zagos”odarowania ”rzestrzennego terenów zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej i usJug Nr 5/96 ”rzy 
ulicy GJogowej w Sanoku ｦ Śąbrówka, uchwalonego 
UchwaJą Nr LVII/389/97 Rady Miasta Sanoka z dnia 

8.04.1997 r. ogJoszoną w Śzienniku Urzędowym 
Województwa Kro`nieLskiego Nr 13 ”oz. 88 z dnia 

30.06.1997 r., zwaną dalej zmianą ”lanu, 
w granicach okre`lonych na rysunku zmiany planu. 

2. Zmiana planu dotyczy fragmentu obszaru 

objętego ”lanem miejscowym o ”owierzchni okoJo  
2,2 ha, w tym terenu oznaczonego symbolem 1MNj 

oraz fragmentów terenów 8ŚW i 6RP,ZN, zgodnie 

z oznaczeniami zawartymi w tre`ci uchwaJy  
Nr LVII/389/97 Rady Miasta Sanoka z dnia  

8.04.1997 r. oraz na rysunku stanowiącym zaJącznik 
do tej uchwaJy. 

3. ZaJącznikami do niniejszej uchwaJy są: 

1) zaJącznik nr 1 stanowiący integralną czę`ć 
niniejszej uchwaJy ｦ rysunek zmiany planu 

w skali 1:2000, wykonany na ko”ii zaJącznika 
do uchwaJy Nr LVII/389/97 Rady Miasta 
Sanoka z dnia 8.04.1997 r., 

2) zaJącznik nr 2 - Rozstrzygnięcie Rady Miasta 
Sanoka o sposobie realizacji inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej, które 
nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasadach 

ich finansowania, zgodnie z przepisami 

o finansach publicznych. 

§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej 

uchwaJy jest mowa o: 

1) uchwale- nalewy ”rzez to rozumieć niniejszą 
uchwaJę Rady Miasta Sanoka, o ile z tre`ci 
przepisu nie wynika inaczej, 

2) zmianie planu- nalewy ”rzez to rozumieć 
niniejszą zmianę miejscowego ”lanu 
zagospodarowania przestrzennego wg ustaleL  
§ 1 ust. 1 i ust. 2 niniejszej uchwaJy, 

3) rysunku zmiany planu - nalewy ”rzez to 
rozumieć rysunek zmiany ”lanu, o którym 
mowa w § 1 ust. 3 niniejszej uchwaJy, 

4) terenie- nalewy ”rzez to rozumieć teren 
o okre`lonym ”rzeznaczeniu i zasadach 

zagospodarowania wydzielony na rysunku 

zmiany ”lanu liniami rozgraniczającymi 

i oznaczony symbolem literowym i cyfrowym, 

dla którego ustalenia okre`la niniejsza uchwaJa, 

5) froncie dziaJ—i ｦ nalewy ”rzez to rozumieć 
granicę dziaJki na linii styku z drogą stanowiącą 
jej obsJugę komunikacyjną, 

6) obowiązu–ące– linii zabudowy - nalewy ”rzez to 
rozumieć linię, której waden budynek 
”rzekroczyć nie mowe i na której nalewy 
sytuować jedną ze `cian zewnętrznych 
budynku mieszkalnego, 

7) miejscach postojowych ｦ nalewy ”rzez to 
rozumieć miejsca ”ostojowe na ”arkingach lub 
miejsca w garawach ”odziemnych 
i nadziemnych, 

8) ”rzedsięwzięciach o—re`lanych –a—o mogące 
zawsze znacząco oddziaJywać na `rodowis—o - 

nalewy ”rzez to rozumieć ”rzedsięwzięcia 
mogące zawsze znacząco oddziaJywać na 
`rodowisko okre`lone w obowiązujących 
przepisach odrębnych o ochronie `rodowiska, 

9) reklamie - nalewy ”rzez to rozumieć no`nik 
informacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej 

formie wraz z elementami konstrukcyjnymi 

i zamocowaniami, 

§ 3. 1. W rysunku zmiany ”lanu obowiązują 
nastę”ujące oznaczenia graficzne: 

1) granica obszaru objętego zmianą ”lanu, 

2) okre`lenie skali rysunku zmiany ”lanu, w formie 

liczbowej i liniowej, 

3) skre`lenia oznaczeL ”lanu uchwalonego 
uchwaJą Nr LVII/389/97 Rady Miasta Sanoka 
z dnia 8.04.1997 r. 

4) inie rozgraniczające tereny o równym 
przeznaczeniu lub równych zasadach 
zagospodarowania, 

5) symbole literowe i cyfrowe identyfikujące 
tereny o równym ”rzeznaczeniu lub równych 
zasadach zagospodarowania, 

6) obowiązujące linie zabudowy, 

7) oznaczenie strefy technicznej ITE-wn, 

wyznaczonej dla napowietrznej linii 

energetycznej wysokiego na”ięcia 

2. Istniejący stan zagospodarowania 

i uwytkowania terenów oraz obiektów, w tym tre`ć 
”odkJadów ma”owych, nazwy ulic nie stanowią 
ustaleL zmiany ”lanu, lecz są informacją o tym stanie. 

RozdziaJ 2 

ZMIANY W OBOWIĄZUJĄCYCH PRZśPISACH 

§ 4. W uchwale Nr LVII/389/97 Rady Miasta 

Sanoka z dnia 8.04.1997 r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenów zabudowy miesz—aniowe– –ednorodzinne– 
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i usJug Nr 5ł96 ”rzy ulicy GJogowe– w Sanoku ｦ 

Śąbrów—a w”rowadza się nastę”u–ące zmiany: 

1) W § 5 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:  

ｭ1/ tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej wolnostojącej oznaczone na 
rysunku planu symbolami 1MNj i 2MNj 

o ”owierzchni 1,74 ha,ｬ 

2) W § 5 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

 ｭ3/ tereny u”raw rolnych i zieleni 

nieurządzonej oznaczone na rysunku planu 

symbolami 5RP,ZN i 6RP,ZN o powierzchni 

1,06 ha,ｬ 

3) W § 5 ust. 1 po pkt 3 doda–e się ”—t 3a 
w brzmieniu: ｭ3a/ teren rolniczy oznaczony na 
rysunku planu symbolem 6R o powierzchni 

0,40 ha,ｬ 

4) W § 5 ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:  

ｭ5/ tereny komunikacji wewnętrznej oznaczone 
na rysunku planu symbolem 8Dw o powierzchni 

0,37 ha,ｬ 

5) W § 5 ust. 1 po pkt 5 doda–e się ”—t 6 i 7  

w brzmieniu: ｭ6/ teren drogi ”ublicznej 
dojazdowej oznaczony na rysunku planu 

symbolem 9KDD o powierzchni 0,19 ha,  

7/ teren drogi wewnętrznej oznaczony na 
rysunku planu symbolem 10KDW o powierzchni 

0,12 ha,ｬ 

6) W § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie: ｭNa terenie 
zabudowy mieszkaniowej 2MNj, o której  
mowa w § 5 ust. 1 do”uszcza się  
realizację:ｬ, a dalszą tre`ć ustę”u, w tym tre`ć 
pkt 1 i pkt 2 ”ozostawia się bez zmian. 

7) W § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie: ｭW stosunku 
do zabudowy w granicach terenu 2MNj ustala 

się nastę”ujące wymagania:ｬ, a dalszą tre`ć 
ustę”u, w tym tre`ć ”kt 1 i pkt 2 pozostawia 

się bez zmian. 

8) W § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie: ｭW terenie 
2MNj formę budynków mieszkalnych  
nalewy ksztaJtować wedJug nastę”ujących 
zasad:ｬ, a dalszą tre`ć ustę”u, w tym tre`ć  
pkt 1, pkt 2 i pkt 3 ”ozostawia się bez zmian. 

9) W § 6 po ust. 6 doda–e się ustŁ 7 i ust. 8  

w brzmieniu: ｭUst. 7. Wyznacza się teren 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

oznaczony na rysunku planu symbolem 1MNj 

i w”rowadza się nastę”ujące ustalenia 
dotyczące jego ”rzeznaczenia oraz zasad 
zagospodarowania: 1/ Przeznaczenie terenu:  

a) zabudowa jednorodzinna, 2/ Śo”uszcza się: 
a) realizację w budynkach mieszkalnych funkcji 

usJugowych nie stanowiących ”rzedsięwzięć 
okre`lanych jako mogące znacząco oddziaJywać 
na `rodowisko, 3/ Jako uzu”eJnienie 
”rzeznaczenia terenu mogą być realizowane:  
a) drogi wewnętrzne, dojazdy, b) ciągi 
komunikacji ”ieszej, c) sieci, urządzenia 
i obiekty infrastruktury technicznej. 4/ Zasady 

ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: 
a) ustala się nakaz wizualnej izolacji miejsc 

gromadzenia od”adów, w formie zieleni 

izolacyjnej, ogrodzenia lub zabudowy, b) ustala 

się kolorystykę ”okryć dachowych w gamie 

stonowanych odcieni brązu, czerwieni, grafitu 
lub w kolorze naturalnej ceramiki. 5/ Ustalenia 

dotyczące ”arametrów i wskauników 
ksztaJtowania zabudowy oraz 
zagos”odarowania terenów: a) ustala się 
obowiązującą linię zabudowy ”oJowoną 
w odlegJo`ci 8 m od linii rozgraniczającej 
z terenem dróg 9KŚŚ i 10KDW, zgodnie 

z oznaczeniem na rysunku ”lanu, b) ustala się 
wykonywanie dachów symetrycznych 
dwuspadowych lub czterospadowych o kącie 
nachylenia gJównych ”oJaci dachowych  
30-45°, c) maksymalna wysoko`ć zabudowy 
nie mowe ”rzekraczać 12 m, d) maksymalna 
wielko`ć ”owierzchni zabudowy w stosunku do 

”owierzchni dziaJki wynosi 40%, e) minimalny 
udziaJ terenów biologicznie czynnych 
w ”owierzchni dziaJki wynosi 40%,  

6/ Ustalenia dotyczące szczegóJowych zasad 
i warunków scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci, 
w tym okre`lenie ”arametrów dziaJek 
uzyskiwanych w wyniku scalania i ”odziaJu 
nieruchomo`ci: a) ”owierzchnia dziaJki 
”rzeznaczonej ”od zabudowę ”owstaJej 

w wyniku nowych ”odziaJów geodezyjnych nie 
mowe być mniejsza niw 700 m², b) szeroko`ć 
frontu dziaJki ”rzeznaczonej ”od zabudowę 
”owstaJej w wyniku nowych ”odziaJów 
geodezyjnych nie mowe być mniejsza niw 16 m, 
c) kąt ”oJowenia nowo wydzielanych granic 
dziaJek w stosunku do pasa drogowego nie 

”owinien być mniejszy niw 45º, d) zachowanie 
”arametrów wielko`ciowych dziaJek 
”rzeznaczonych ”od zabudowę, ”owstaJych 
w wyniku nowych ”odziaJów geodezyjnych, nie 
obowiązuje w przypadku: - dokonywania 

”odziaJów zgodnie z przebiegiem linii 

rozgraniczających ”oszczególne tereny, - 

wydzielania dróg wewnętrznych, - wydzielania 

nieruchomo`ci ”od urządzenia i obiekty 

infrastruktury technicznej, e) do”uszcza się 
mowliwo`ć scalania dziaJek. 7/ Ustalenia 
dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy 

i budowy systemów komunikacji: a) ustala się 
obsJugę komunikacyjną terenów bez”o`rednio 
z drogi 9KDD i 10KDW, b) nakaz realizacji 

miejsc postojowych w ilo`ci nie mniejszej niw: - 
2 miejsca postojowe na budynek mieszkalny 

w zabudowie jednorodzinnej, - 1 miejsce 

”ostojowe na 30 m² ”owierzchni wewnętrznej 
budynku usJugowego lub lokalu uwytkowego nie 
stanowiącej garawu, magazynu, ”iwnicy, 
”oddasza, ”omieszczeL technicznych, 
gospodarczych, pomocniczych, 8/ Ustalenia 

dotyczące s”osobu i terminu tymczasowego 

zagos”odarowania, urządzania i uwytkowania 
terenów: a) do czasu realizacji ustaleL ”lanu 
tereny nalewy uwytkować w s”osób 
dotychczasowy, bez mowliwo`ci ”odejmowania 
dziaJaL utrudniających w”rowadzenie 
zagospodarowania zgodnego z planem, b) nie 

do”uszcza się innego, tymczasowego 
zagospodarowania terenu, poza wymienionym 

w ”kt. a. 9/ Szczególne warunki 
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zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia 
w ich uwytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:  

a) w obszarze ”oJowonym w oznaczonej na 

rysunku planu strefie technicznej ITE-wn, 

wyznaczonej dla napowietrznej linii 

energetycznej wysokiego na”ięcia, która 
obejmuje obszar lewący w odlegJo`ci 20 m od 
osi linii, ustala się nakaz ”rzestrzegania 
ograniczeL w zagospodarowaniu terenu, w tym 

zakazu lokalizacji zadrzewieL w odlegJo`ci 10 m 
od napowietrznej linii energetycznej wysokiego 

na”ięcia, Ust. 8. Wyznacza się teren rolniczy, 
oznaczony na rysunku planu symbolem 6R 

i w”rowadza się nastę”ujące ustalenia 
dotyczące jego ”rzeznaczenia oraz zasad 
zagospodarowania: 1/ Przeznaczenie terenu: 

 a) tereny rolnicze. 2/ Śo”uszcza się:  
a) realizację sieci, urządzeL infrastruktury 
technicznej w zakresie zgodnym z ustawą 
o ochronie gruntów rolnych i le`nych.  
3/ Zakazuje się: a) lokalizacji zabudowy.  
4/ Ustalenia dotyczące s”osobu i terminu 

tymczasowego zagos”odarowania, urządzania 
i uwytkowania terenów: a) do czasu realizacji 
ustaleL ”lanu tereny nalewy uwytkować 
w s”osób dotychczasowy, bez mowliwo`ci 
”odejmowania dziaJaL utrudniających 
wprowadzenie zagospodarowania zgodnego 

z planem, b) nie do”uszcza się innego, 
tymczasowego zagospodarowania terenu, poza 

wymienionym w ”kt. a.ｬ 

10) W § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

ｭŚla terenów 2MNj, 4U, 7U, 5RP,ZN, 6RP,ZN, 
3ZP,US, 8ŚW ustala się nastę”ujące zasady 
obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej:ｬ, 
a dalszą tre`ć ustę”u, w tym tre`ć ”kt 1, 2, 3, 
4, 5 i 6 ”ozostawia się bez zmian. 

11) W § 7 po ust. 1 doda–e się ustŁ 2 i ust. 3  

w brzmieniu: ｭust. 2. Śla terenów 1MNj, 6R, 
9KDD i 10KŚW ustala się nastę”ujące zasady 
ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu 

kulturowego: 1/ istniejąca i projektowana 

dziaJalno`ć nie mowe ”owodować ”rzekroczeL 
standardów jako`ci `rodowiska ”oza granicami 
terenu, do którego ”rowadzący dziaJalno`ć 
”osiada tytuJ ”rawny, 2/ zakaz ”rowadzenia 
gospodarki wodno-`ciekowej ”owodującej 
zanieczyszczenie wód ”owierzchniowych 
i podziemnych, 3/ w zakresie ochrony przed 

haJasem w”rowadza się nastę”ujące ustalenia: 
a) dla terenu oznaczonego symbolem 1MNj 

do”uszczalny ”oziom haJasu w `rodowisku 
ustala się jak dla terenów ”rzeznaczonych pod 

zabudowę mieszkaniową, 3/ w zakresie 

gos”odarki od”adami ustala się gromadzenie 
od”adów komunalnych w szczelnych 

”ojemnikach na wJasnej dziaJce i usuwanie 

zgodnie z zasadami obowiązującymi na terenie 
Miasta Sanoka. ust. 3. Śla terenów 1MNj, 6R, 
9KDD i 10KŚW ustala się nastę”ujące zasady 
modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 
infrastruktury technicznej: 1/ ustalenia ogólne: 
a) ustala się mowliwo`ć budowy ”rzyJączy, 
sieci, urządzeL i obiektów infrastruktury 
technicznej niezbędnych dla obsJugi terenów 
objętych ”lanem, b)do”uszcza się ”rowadzenie 

sieci infrastruktury technicznej nie związanych 
z obsJugą terenów objętych ”lanem, wyJącznie 
w ”rzy”adku, gdy nie ograniczy to mowliwo`ci 
zagos”odarowania terenów zgodnie 
z ustaleniami planu, 2/ ustalenia w odniesieniu 

do zaopatrzenia w wodę: a) ustala się 
zaopatrzenie w wodę wszystkich odbiorców 
z sieci wodociągowej znajdującej się 
w obszarze objętym ”lanem lub ”oza tym 
obszarem, ”o”rzez ”rzyJącza lub budowę sieci 
wodociągowej o przekroju nie mniejszym niw 
Ø40 mm, b) w bilansach zapotrzebowania na 

wodę oraz ”rzy realizacji sieci nalewy 
uwzględnić ”otrzeby związane z ochroną 
”rzeciw”owarową. 3/ ustalenia w zakresie 

od”rowadzania `cieków komunalnych: a) ustala 
się od”rowadzanie `cieków komunalnych do 
kolektorów sieci kanalizacji sanitarnej 
znajdującej się w obszarze objętym ”lanem lub 
poza tym obszarem, z odprowadzeniem 

`cieków do oczyszczalni `cieków, 
zlokalizowanej ”oza obszarem objętym ”lanem, 
”o”rzez ”rzyJącza lub budowę sieci 
kanalizacyjnej o przekroju nie mniejszym niw 
Ø160 mm dla kanalizacji grawitacyjnej lub  
Ø 63 mm dla kanalizacji tJocznej, 4/ ustalenia 
w zakresie od”rowadzania wód o”adowych 
i rozto”owych: a) ustala się ujmowanie caJo`ci 
wód o”adowych i roztopowych z powierzchni 

terenu drogi 9KDD w system kanalizacji 

deszczowej o `rednicach kanaJów nie 
mniejszych niw Ø160 mm, zao”atrzony 
w urządzenia oczyszczające `cieki ”rzed 
odprowadzeniem do odbiornika, 5/ ustalenia 

w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną: 
a) ustala się utrzymanie i rozbudowę 

istniejącego ukJadu sieci elektroenergetycznych 
`redniego na”ięcia oraz sieci 
elektroenergetycznych niskiego na”ięcia 
zasilanych ze stacji transformatorowych 

znajdujących się ”oza granicą obszaru objętego 
planem, b) w granicach obszaru objętego 
planem ustala się mowliwo`ć budowy nowych 
stacji transformatorowych i sieci 

elektroenergetycznych `redniego i niskiego 

na”ięcia, c) ustala się ”rzyjęcie zasady budowy 
nowych sieci elektroenergetycznych `redniego 
i niskiego na”ięcia oraz rozbudowy 
i przebudowy istniejących sieci `redniego 
i niskiego na”ięcia w systemie ziemnym 

kablowym, d) przy zagospodarowaniu terenu 

nalewy uwzględnić uwarunkowania wynikające 
z ”rzebiegu istniejącej infrastruktury 
elektroenergetycznej, e) w przypadku 

wystą”ienia kolizji ”rojektowanych obiektów 
z istniejącymi sieciami elektroenergetycznymi 
nalewy sieci te ”rzystosować do nowych 
warunków ”racy. 6/ ustalenia w odniesieniu do 

sieci gazowych: a) ustala się zao”atrzenie 
w gaz z sieci gazowej niskiego ci`nienia 
znajdującej się w obszarze objętym ”lanem lub 
”oza tym obszarem, ”o”rzez ”rzyJącza lub 
budowę sieci gazowej niskiego ci`nienia 
o ”rzekroju nie mniejszym niw Ø32 mm,  
7/ ustalenia w odniesieniu do sieci 

teletechnicznych: a) ustala się utrzymanie 
istniejącego ukJadu sieci oraz urządzeL 
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teletechnicznych oraz jego rozbudowę,  
b) ustala się ”rzyjęcie zasady ”odziemnego 
kablowania nowo realizowanych oraz 

przebudowywanych i rozbudowywanych sieci 

teletechnicznych, 8/ ustalenia w odniesieniu do 

zaopatrzenia w energię cie”lną: a) ustala się 
ogrzewanie budynków ”o”rzez ”rzyJączenie do 
istniejącej sieci cie”lnej lub ”o”rzez 
indywidualne uródJa cie”Ja z zastosowaniem 

ekologicznych no`ników energii, 
wykorzystujących n”.: olej o”aJowy, energię 
elektryczną, ”aliwo gazowe i odnawialne uródJa 
energii (kolektory sJoneczne i ”om”y cie”Ja).ｬ 

12) W § 8 po ust. 1 doda–e się ustŁ 2 i ust. 3  

w brzmieniu: ｭust. 2. Wyznacza się teren drogi 
publicznej dojazdowej oznaczony na rysunku 

planu symbolem 9KDD i w”rowadza się 
nastę”ujące ustalenia dotyczące jego 
przeznaczenia oraz zasad zagospodarowania:  

1/ Przeznaczenie terenu: a)droga publiczna 

klasy dojazdowej. 2/ Śo”uszcza się realizację: 
a) zieleni urządzonej, b) sieci, urządzeL 
i obiektów infrastruktury technicznej,  
3/ Wymagania wynikające z potrzeb 

ksztaJtowania ”rzestrzeni publicznych: a)zakaz 

lokalizacji reklam, 4/ Zasady zagospodarowania 

terenu: a) ulica jednojezdniowa, jednopasowa 

z jednostronnym chodnikiem, b) szeroko`ci 
drogi w liniach rozgraniczających ｦ  

8 m, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, 

c) szeroko`ć jezdni 5,0 m, 5/ Ustalenia 
dotyczące s”osobu i terminu tymczasowego 

zagos”odarowania, urządzania i uwytkowania 
terenów: a) do czasu realizacji ustaleL ”lanu 
tereny nalewy uwytkować w s”osób 
dotychczasowy, bez mowliwo`ci ”odejmowania 
dziaJaL utrudniających wprowadzenie 

zagospodarowania zgodnego z planem, b) nie 

do”uszcza się innego, tymczasowego 
zagospodarowania terenu, poza wymienionym 

w ”kt. a.ｬ ust. 3. Wyznacza się teren drogi 
wewnętrznej oznaczony na rysunku ”lanu 
symbolem 10KDW i w”rowadza się 
nastę”ujące ustalenia dotyczące jego 
przeznaczenia oraz zasad zagospodarowania:  

1/ Przeznaczenie terenu: a)droga wewnętrzna, 

nie zaliczona do wadnej kategorii dróg 
publicznych, o charakterze ciągu ”ieszo-

jezdnego bez wydzielonego pasa dla pieszych. 

2/ Dopuszcza się realizację: a) zieleni 
urządzonej, b) sieci, urządzeL i obiektów 
infrastruktury technicznej, 3/ Zasady 

zagospodarowania terenu: a) ulica 

jednojezdniowa, jedno”asowa, b) szeroko`ci 
drogi w liniach rozgraniczających ｦ 8 m, 

zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,  

c) szeroko`ć jezdni minimum 3,0 m, d) zakaz 
lokalizacji zadrzewieL w odlegJo`ci 10 m od 
napowietrznej linii energetycznej wysokiego 

na”ięcia, 4/ Ustalenia dotyczące s”osobu 
i terminu tymczasowego zagospodarowania, 

urządzania i uwytkowania terenów: a) do czasu 
realizacji ustaleL ”lanu tereny nalewy uwytkować 
w s”osób dotychczasowy, bez mowliwo`ci 
”odejmowania dziaJaL utrudniających 
wprowadzenie zagospodarowania zgodnego 

z ”lanem, b) nie do”uszcza się innego, 
tymczasowego zagospodarowania terenu, poza 

wymienionym w ”kt. a.ｬ 

13) Na zaJączni—u do uchwaJy Nr LVIIł389ł97 Rady 
Miasta Sanoka z dnia 8.04.1997 r. wprowadza 

się zmiany zgodnie z ｭOznaczeniami zmiany 
”lanuｬŁ 

RozdziaJ 3 

PRZśPISY KOKCOWś 

§ 5. Wykonanie uchwaJy ”owierza się 
Burmistrzowi Miasta Sanoka. 

§ 6. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie  
30 dni od daty jej ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym 
Województwa Podkar”ackiego. 

 

 

PRZśWOŚNICZĄCY 

RADY MIASTA 

 

Jan Oklejewicz 
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ZaJącznik nr 2 do UchwaJy Nr XIV/122/11 

Rady Miasta Sanoka z dnia 20.09.2011r. 

 

 

Rozstrzygnięcie o s”osobie realizac–i inwestyc–i z za—resu infrastru—tury techniczne–, 
—tóre nalewą do zadaL wJasnych gminy, za”isanych w zmianie mie–scowego ”lanu zagos”odarowania 
”rzestrzennego terenów zabudowy miesz—aniowe– –ednorodzinne– i usJug Nr 5ł96 ”rzy ulicy GJogowe– 
w Sanoku ｦ Śąbrów—a, oraz zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych. 

 

 

ŚziaJając na ”odstawie art. 20 ”kt. 1 ustawy  
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,  

”oz. 717 z ”óuniejszymi zmianami), oraz § 11 ”kt 2 
Roz”orządzenia Ministra Infrastruktury z dnia  
26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu 

projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587) Rada 

Miasta Sanoka ”rzyjmuje ”oniwsze rozstrzygnięcie. 
Szacunkowe kwoty zawiera "Prognoza skutków 
finansowych uchwalenia ”lanu", będąca integralną 
czę`cią dokumentacji ”lanistycznej. 

1. Inwestycje z zakresu infrastruktury 

technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych Gminy 

 i są bez”o`rednim skutkiem uchwalenia ”lanu, 
obejmują koszt wyku”u terenów ”od budowę 
fragmentów drogi ”ublicznej, której ”rzebieg zostaJ  
w ustaleniach zmiany plany skorygowany w stosunku 

do przebiegu wyznaczonego w poprzednim planie 

miejscowym. 

2. Opis sposobu realizacji inwestycji 

wykazanych w ust. 1: 

a)  realizacja inwestycji ”rzebiegać będzie zgodnie 
z obowiązującymi ”rze”isami, w tym m.in. 
ustawą ”rawo budowlane, ustawą  
o zamówieniach ”ublicznych, samorządzie 
gminnym, gospodarce komunalnej 

oraz ochronie `rodowiska, 

b)  s”osób realizacji inwestycji okre`lonych 
w pkt 1 mowe ulegać modyfikacji wraz  
z dokonującym się ”ostę”em technologicznym, 
zgodnie z zasadą stosowania najle”szej 
dostę”nej techniki (okre`loną w art. 3 pkt. 10 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 

ochrony `rodowiska Śz. U. Nr 62, poz. 627), 

o ile nie stanowi naruszenia ustaleL ”lanu. 

3. Finansowanie inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL 
wJasnych gminy ujętych w niniejszym ”lanie ”odlega 

przepisom ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. 

o finansach publicznych (tekst jednolity 

Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z ”óuniejszymi 
zmianami). 

4. Zadania wymienione w pkt 1 finansowane 

będą z: 

a) budwetu miasta, 

b) funduszy ”omocowych (dotacje i ”owyczki  
z funduszy krajowych, pomocowe fundusze 

unijne), 

c) partnerstwa publiczno ｦ prywatnego. 
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UchwaJa Budwetowa na ro— 2Ńńń 

GMINY DZIKOWIEC Nr V/23/2011 

z dnia 31 stycznia 2011 r. 

 
ŚziaJając na ”odstawie art. 18 ust. 2 ”kt 4  

i pkt 9 lit. d, art.51 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst  
z 2001 r. Śz. U. Nr 142, ”oz. 1591 z ”óuniejszymi 
zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, 

art. 217, art. 235,art.236, art. 237, art. 239,  

art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)  

w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sier”nia  
2009 r. ｦ Prze”isy w”rowadzające ustawę  
o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241) 

Rada Gminy Śzi—owiec uchwala, co nastę”u–e: 

§ 1 Ustala się dochody budwetu gminy  
na 2011 r. w kwocie   2ńŁ388Ł587,ŃŃ zJ 

w tym: 

a) dochody biewące -   16.418.543,00 

b) dochody majątkowe -  4.970.044,00 

zgodnie z zaJączoną ”oniwej tabelą nr 1 

 

 


