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2Ł Formularze zgJoszeniowe niekom”letnie 
wy”eJnione nie będą brane ”od uwagęŁ 

3. W spotkaniu konsultacyjnym uczestniczy 

czJonek źarządu oraz ”rzedstawiciel wJa`ciwej 
komórki organizacyjnejŁ 

§ 8. 1. W przypadku konsultacji 

przeprowadzanych z wykorzystaniem Platformy 

Konsultacji S”oJecznych obsJugiwanej drogą 
elektroniczną ”rzez Powiat JarosJawski, konsultacje 
odbywać będą się zgodnie z Regulaminem Platformy 

Konsultacji S”oJecznych stanowiącym integralną czę`ć 
platformy. 

2Ł Przed ”rzystą”ieniem do konsultacji 
organizacje będą zobowiązane do zarejestrowania się 
na platformie z zachowaniem ”rocedury okre`lonej 
w Regulaminie. 

3Ł Platforma Konsultacji S”oJecznych  
zostanie uruchomiona nie ”óuniej niw 2 tygodnie  

przed terminem roz”oczęcia konsultacjiŁ Informacja 
o adresie internetowym platformy zostanie 

zamieszczona na stronie internetowej: 

www.starostwo.jaroslaw.pl, stronie internetowej 

Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu 

JarosJawskiego: htt”:łłwwwŁjaroslawŁsamorzadyŁ”lŁ 

§ 9. 1. Sprawozdanie z przeprowadzonych 

konsultacji źarząd ”odaje do ”ublicznej wiadomo`ci za 
”o`rednictwem strony internetowej ”owiatu oraz 
w Biuletynie Informacji Publicznej, nie ”óuniej niw 
w ciągu 7 dni od zakoLczenia konsultacjiŁ 

2. Sprawozdanie zawiera: 

1) zestawienie wszystkich zgJoszonych wniosków 
i uwag wraz z organizacjami je zgJaszającymi 
w przypadku konsultacji przeprowadzonych 

w formie opisanej w § 6Ł 

2) listę uczestników, temat konsultacji oraz 
”odjęte ustalenia w przypadku konsultacji 

przeprowadzonych w formie opisanej w § 7Ł 

§ 10. 1Ł Rezultaty konsultacji oraz ich w”Jyw 
na tre`ć ”rojektu aktu ”rawa miejscowego 
przedstawiane są w uzasadnieniu projektu aktu prawa 

miejscowego ”rzedkJadanego RadzieŁ 

2Ł Wynik konsultacji nie jest wiąwący dla 
organów ”owiatuŁ 

§ 11. Wykonanie uchwaJy ”owierza się 
źarządowi Powiatu JarosJawskiegoŁ 

§ 12. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie  
14 dni od dnia ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym 
Województwa Podkar”ackiegoŁ 
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UCHWAIA NR XIIł7Ńłńń 

RADY MIEJSKIEJ W BRZOSTKU 

 z dnia 27 wrze`nia 2011 r. 

  
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenu trasy linii ele—troenergetyczne– 4ŃŃ—V Tarnów ｦ Krosno w Gminie Brzostek 

 
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 ”óuniejszymi zmianami) oraz artŁ 20 ustŁ 1 oraz  

art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80  

poz. 717 z ”óuniejszymi zmianami) ”o stwierdzeniu 
zgodno`ci z ustaleniami Studium UwarunkowaL 
i Kierunków źagos”odarowania Przestrzennego  
Gminy Brzostek zatwierdzonego uchwaJą  
Nr XXVIII/249/2001 Rady Gminy w Brzostku z dnia 

30 marca 2001 rŁ zmienionego uchwaJą  
Nr IX/38/2011 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 

8 czerwca 2011 r. Rada Miejska w Brzostku uchwala, 

co nastę”uje: 

§ 1. W uchwale Nr XXIII/215/2000 Rady 

Gminy w Brzostku z dnia 6 ”audziernika 2000 rŁ 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu trasy linii 

elektroenergetycznej linii 400kV Tarnów ｦ Krosno 

w Gminie Brzostek (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego  

Nr 87 poz.939 ) ｦ w”rowadza się nastę”ujące 
zmiany: 

1) w czę`ci tekstowej ”lanu w §3 w”rowadza się: 

a) pkt. 9 w brzmieniu: 

ｭW”rowadza się ”lanowany gazociąg 
wysoko”ręwny ŚN700 relacji Strachocina ｦ Pogórska 
Wola wraz z obiektami, urządzeniami i infrastrukturą 
towarzyszącą, w tym `wiatJowodem w terenach 

rolnych oznaczonych symbolem R, w miejscach 

wskazanych na Rysunku zmiany ”lanuŁｬ 

b) pkt. 10 w brzmieniu: 
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ｭW terenach objętych granicą obszaru 
obowiązywania miejscowego ”lanu do”uszcza się 
prowadzenie sieci infrastruktury technicznej w taki 

s”osób, aby kąt między rzutami ”rosto”adJymi na 
”Jaszczyznę ”oziomą linii i innej sieci infrastruktury 

zawieraJ się między 30o a 90o oraz przy uwzględnieniu 
warunków geotechnicznych gruntuｬ, 

2) na Rysunku ”lanu stanowiącym zaJącznik  
nr 1 dokonuje się zmian w Rys. Nr 1 zgodnie 

z zaJączoną legendą zmiany ”lanu, 

3) na Rysunku ”lanu stanowiącym zaJącznik  
nr 2 dokonuje się zmian w Rys. Nr 14 zgodnie 

z zaJączoną legendą zmiany ”lanuŁ 

§ 2. źaJącznikami do uchwaJy są: 

1) źaJącznik Nr 1 - Rysunek zmiany planu  

Rys. Nr 1 w skali 1:2000, 

2) źaJącznik Nr 2 ｦ Rysunek zmiany planu  

Rys. Nr 14 w skali 1:2000, 

3) źaJącznik Nr 3 ｦ Rozstrzygnięcie o sposobie 

realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej, które 
nalewą do zadaL wJasnych gminy, oraz zasad 
ich finansowania zgodnie z przepisami 

o finansach publicznych. 

§ 3. Wykonanie uchwaJy ”owierza się 
Burmistrzowi Brzostku. 

§ 4. Stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu 
o”Jaty z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, 
w związku z uchwaleniem zmiany planu dla terenu, 

ustala się w wysoko`ci 10%Ł 

§ 5. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie  
30 dni od daty jej ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym 

Województwa Podkar”ackiegoŁ 

 

 

Przewodnicząca Rady 
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źaJącznik Nr 3 do UchwaJy Nr XIIł70ł11 

Rady Miejskiej w Brzostku 

z dnia 27 wrze`nia 2011 rŁ 
 

ROźSTRźŹGNIĘCIś 

Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 27 wrze`nia 2Ńńń rŁ dotyczące sposobu realizac–i inwestyc–i z zakresu 

infrastru—tury techniczne–, —tóre nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasad ich finansowania zgodnie 
z przepisami o finansach publicznych, zapisanych w zmianie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu trasy linii ele—troenergetyczne– 4ŃŃ—V Tarnów ｦ Krosno w Gminie Brzostek. 

 

 

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia  

27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z ”óunŁ zmŁ) 
rozstrzyga się s”osób realizacji za”isanych w zmianie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenu trasy linii elektroenergetycznej 400kV Tarnów 
ｦ Krosno w Gminie Brzostek inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, nalewących do zadaL 
wJasnych Gminy, oraz zasady finansowania 
wymienionych w planie inwestycji, zgodnie 

z przepisami o finansach publicznych. 

1. Sfinansowanie inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, nalewących do zadaL 
wJasnych Gminy, zakJada się ze `rodków 
”ochodzących : 

a) z budwetu Gminy, 

b) pozyskanych z Funduszy Unii Europejskiej 

i innych. 

Starania ”ozyskanie `rodków ”rowadzone będą 
samodzielnie ”rzez Gminę, a takwe w ramach 

porozumieL międzygminnych ｦ zgodnie 

z obowiązującymi ”rze”isami i procedurami 

w nawiązaniu do biewących funduszy oraz ”rogramówŁ 

2. Realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej ”rowadzona będzie ”rzy uwzględnieniu 
zasady wspierania interesu publicznego, we 

ws”óJdziaJaniu z innymi podmiotami publicznymi 

i prywatnymi dziaJającymi i inwestującymi na terenie 
Gminy. 
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UCHWAIA NR XIIł71/11 

RADY MIEJSKIEJ W BRZOSTKU 

 z dnia 27 wrze`nia 2011 rŁ 
 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru Kamienica Górna ｦ cmentarz 

 
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 
zm.) oraz art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia  

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 

z ”óunŁ zmŁ) ”o stwierdzeniu zgodno`ci z ustaleniami 

Studium UwarunkowaL i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brzostek 

zatwierdzonego uchwaJą Nr XXVIIIł249ł2001 Rady 
Gminy w Brzostku z dnia 30 marca 2001 r. - Rada 

Miejska w Brzostku uchwala, co nastę”uje: 

§ 1. W uchwale Nr XXXIII/267/06 Rady Gminy 

Brzostek z dnia 30 stycznia 2006 roku w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru Kamienica Górna ｦ cmentarz (Dz. Urz. Woj. 

Podkarpackiego Nr 19 poz. 276), w czę`ci tekstowej 
”lanu w”rowadza się nastę”ujące zmiany: 

 

1) w § 8: 

a) ust.1 otrzymuje brzmienie: 

ｭ1Ł W granicach caJego obszaru objętego 
”lanem do”uszcza się: lokalizację nie wyznaczonych 
na rysunku planu podziemnych i napowietrznych 

urządzeL i sieci infrastruktury technicznej, w tym 

obiektów Jączno`ci ”ublicznej - jeweli nie jest to 
sprzeczne z okre`lonym w planie przeznaczeniem 

terenu i jest zgodne z ”rze”isami odrębnymi 
”rzebudowę sieci i urządzeL istniejących ”odziemnych 
i na”owietrznychŁｬ 

b) skre`la się ustŁ2Ł 

2) w § 13 w ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

ｭ2) w wyznaczonych planem terenach MN, RM 

i UM do”uszcza się lokalizację inwestycji z zakresu 

Jączno`ci ”ublicznej wyJącznie jako infrastruktury 
telekomunikacyjnej o nieznacznym oddziaJywaniuｬ 


