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UCHWAIA NR XLł355łńŃ 

 RAŚŹ MIśJSKIśJ W PILtNIś 

 z dnia 24 wrze`nia 2010 rŁ 
  

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu gJosowania 

 
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (ŚzŁ 
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z ”óunŁ zmŁ) oraz  
art. 30 ust. 2 b ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - 

Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad ”owiatów 
i sejmików województw ( ŚzŁ UŁ z 2003 r. Nr 159, 

poz.1547 z ”óun. zm.) Rada Miejska w Pilunie 
uchwala, co nastę”uje: 

§ 1. Śla ”rze”rowadzenia wyborów 
samorządowych zarządzonych na dzieL 21 listo”ada 
2010 rŁ, tworzy się na terenie Gminy Pilzno odrębny 
obwód gJosowania: 

 

 

 

Nr obwodu 

gJosowania 
Granica obwodu gJosowania Siedziba Obwodowej Komisji wyborczej 

17 Śom Pomocy S”oJecznej w Parkoszu 
Śom Pomocy S”oJecznej w Parkoszu, Parkosz 26,  

39-220 Pilzno 

 

 

§ 2. UchwaJa ”odlega ogJoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Podkar”ackiego oraz 
podaniu do ”ublicznej wiadomo`ci w s”osób 
zwyczajowo ”rzyjęty, a takwe ”rzekazaniu Wojewodzie 
Podkarpackiemu i Komisarzowi Wyborczemu 

w Rzeszowie. 

§ 3. Wykonanie uchwaJy ”owierza się 
Burmistrzowi Pilzna. 

§ 4. UchwaJa wchodzi w wycie z dniem 

podjęcia. 

 

 

Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Pilunie 

 

CzesJaw źia–a 
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UCHWAIA NR XXXVIIł275łńŃ 

 RADY MIEJSKIEJ W RAŚOMŹ_LU WIśLKIM 

 z dnia 28 czerwca 2010 r. 

  
w sprawie: I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

nr 4/2002 w Radomy`lu Wiel—im przy ulŁ WaJowe– 
 

ŚziaJając na ”odstawie art. Nr 18, ust. 2,  

pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym ｦ (jednolity tekst: Dz. U. Nr 142  

z 2001 roku, poz. 1591 z ”óuniejszymi zmianami) oraz 
art. 20, ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca  

2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, poz. 717 z ”óuniejszymi zmianami) - 

Rada Miejska w Radomy`lu Wielkim ”o stwierdzeniu 
zgodno`ci z ustaleniami ｭStudium uwarunkowaL 
i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta 
i gminy Radomy`l Wielkiｬ, uchwalonego uchwaJą  
Nr XX/172/2000 Rady Miejskiej w Radomy`lu Wielkim 
z dnia 7 grudnia 2000r. i I zmianą uchwaloną uchwaJą 
Nr XXXI/237/2009 Rady Miejskiej w Radomy`lu 
Wielkim z dnia 30 listopada 2009r., uchwala co 

nastę”uje: 

§ 1. 1Ł Uchwala się I zmianę miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego nr 4/2002 

w Radomy`lu Wielkim ”rzy ulŁ WaJowej, uchwalonego 
uchwaJą Nr XXIVł294ł2002 Rady Miejskiej 
w Radomy`lu Wielkim z dnia 30Ł09Ł2002rŁ, ogJoszoną 
w Śzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego Nr 84 z 2002r., poz. 1585 ｦ zwaną 
dalej ｭzmianą ”lanuｬŁ 

2Ł Czę`ciami zmiany ”lanu są: 

1)  ustalenia zmiany ”lanu, stanowiące tre`ć 
niniejszej uchwaJy; 

2)  zaJącznik nr 1 ｦ rysunek zmiany planu w skali 

1:1000 stanowiący integralną czę`ć zmiany 
planu; 
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3Ł źaJącznikami do uchwaJy są ”onadto: 

1)  zaJącznik nr 2 ｦ rozstrzygnięcie o sposobie 

realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej, które 
nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasadach 
ich finansowania */. 

4Ł źakres obowiązywania rysunku zmiany 
planu: 

1)  granice obszaru objętego zmianą ”lanu; 

2)  linie rozgraniczające tereny o równym 
”rzeznaczeniu lub równych zasadach 
zagospodarowania; 

3)  ”rzeznaczenie terenów okre`lone symbolami 
liczbowo ｦ literowymi; 

4)  nieprzekraczalne linie zabudowy. 

§ 2. 1)  w § 3 ust. 1 ”o sJowach: ｭ-KD(w) 

ｦ droga dojazdowa wewnętrznaｬ rozszerza się zakres 
przedmiotu ustaleL ”lanu w brzmieniu: 

ｭUk ｦ teren kaplicy przedpogrzebowej, 

R ｦ tereny rolnicze, 

ZI ｦ tereny zieleni izolacyjnej, 

Zn ｦ tereny zieleni niskiej nieurządzonej, 

WS ｦ tereny wód `ródlądowych, 

KDL ｦ teren drogi publicznej klasy L, 

KDD ｦ teren drogi publicznej klasy D, 

KS ｦ tereny ”arkingówｬŁ 

2)  w § 7 ustalenia ”lanu 4ł2002 otrzymują 
brzmienie: 

ｭ1Ł1Ł Wyznacza się teren o Jącznej ”owierzchni 
o,62ha ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 
z usJugami komercyjnymi, oznaczony na rysunku planu 

symbolem MN,U -jako przeznaczenie podstawowe. 

1Ł2Ł Przeznaczenie uzu”eJniające: 

1) garawe dobudowane lub wbudowane 
w kubatury budynków mieszkalnych; 

2) budynki garawowe i gospodarcze wolnostojące 
lub usytuowane bez”o`rednio ”rzy granicy 
dziaJki budowlanej; 

3) usJugi komercyjne wbudowane w kubatury 

budynków mieszkalnych lub wolnostojące; 

4) obiekty maJej architektury; 

5) sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury 

technicznej. 

1.3. W stosunku do terenów, o których mowa 
w ”ktŁ 1Ł1Ł ustala się nastę”ujące wymagania: 

1)  nieprzekraczalna linia zabudowy w odlegJo`ci: 

a)  od linii rozgraniczającej ”rojektowanej drogi 
1KDL - 8m, 

b)  od granicy cmentarza (1ZC) - 50m, 

c)  odliniiSN15kV-7,5m, 

2)  dla usJug wbudowanych w kubatury budynków 
mieszkalnych - udziaJ ”owierzchni usJugowej 
maksymalnie 30%; 

3)  wskaunik ”owierzchni zabudowy do 
”owierzchni dziaJki - nie więcej niw 40%; 

4)  powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej niw 
20%&gt; ”owierzchni dziaJki; 

5)  wysoko`ć zabudowy: 

a)  mieszkaniowej - nie więcej niw trzy kondygnacje 
nadziemne, w tym poddasze mieszkalne, nie 

więcej niw 10m od ”oziomu najniwej ”oJowonego 
terenu przy budynku do kalenicy, 

b)  usJugowej - nie więcej niw dwie kondygnacje 
nadziemne, w tym poddasze, nie więcej niw 9m 
od poziomu terenu do kalenicy, 

c)  gospodarczej i garawowej - jedna kondygnacja 

nadziemna, nie więcej niw 6m od ”oziomu 
terenu do kalenicy, 

6)  dachy: 

a)  dwuspadowe i wielospadowe o kącie 
nachylenia ”oJaci dachowych od 22° do 45° -
budynki mieszkalne, 

b) ”Jaskie, dwus”adowe i wielospadowe o kącie 
nachylenia ”oJaci dachowych od”owiednio od 
5° do 15° i od 25° do 45° - budynki 

garawowe, gos”odarcze i usJugowe, 

c)  na budynkach gos”odarczych, garawowych 
i usJugowych realizowanych ”rzy granicy 

dziaJki, gdy ”owierzchnia zabudowy nie 

”rzekracza 40m2, do”uszcza się dachy 
jednospadowe, 

d)  na budynkach garawowych dobudowanych do 
budynków mieszkalnych, do”uszcza się dachy 
”Jaskie, 

e)  ”okrycia dachów dachówką ceramiczną lub 
blachą o barwie czerwonej lub brązowej, 

f)  osie kalenic gJównych równolegJe lub 
”rosto”adJe do elewacji frontowej budynków, 

7)  kolorystyka elewacji jasna z mowliwo`cią 
zastosowania ceramiki elewacyjnej, kamienia 

naturalnego i drewna, z wykluczeniem 

stosowania okJadzin ”lastikowych; 

8)  ”oddasza budynków mieszkalnych 
i usJugowych mogą być do`wietlone za ”omocą 
lukarn lub okien ”oJaciowych. 

1Ł4Ł źasady obsJugi komunikacyjnej: 
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1)  dostę”no`ć komunikacyjna terenu z drogi 

publicznej oznaczonej symbolem 1KDL, 

2)  dla kawdego budynku mieszkalnego 

i usJugowego nalewy za”ewnić miejsca 
parkingowe: 

a)  dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - 

1 miejsce ”arkingowe na dziaJce o”rócz miejsca 
w garawu, 

b)  dla zabudowy usJugowe - 2 miejsca parkingowe 

na kawde 100m2 ”owierzchni uwytkowej usJugŁ 

2Ł1Ł Wyznacza się teren o powierzchni  

ok. 0,16ha, oznaczony na rysunku zmiany planu 

symbolem Uk ”od lokalizację ka”licy 
przedpogrzebowej. 

2Ł2Ł Obowiązują nastę”ujące zasady 
zagospodarowania terenu: 

1) zakazuje się sytuowania miejsc grzebalnych; 

2) udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej do  
20% ”owierzchni dziaJki; 

3) wielko`ć ”owierzchni zabudowy w stosunku do 

”owierzchni dziaJki nie większa niw 30%; 

4) wyznacza się nie”rzekraczalną linię zabudowy 
od krawędzi jezdni drogi 2KŚL ｦ 12m; 

5) ogrodzenie nalewy wykonać jako awurowe 
z zakazem stosowania prefabrykowanych 

”rzęseJ betonowych, 

6) ”rzy zagos”odarowaniu terenu uwzględnić 
”rzebiegający gazociąg Ø 150; 

7) ”as terenu nie mniejszy niw 2,0m od strony 
drogi 2KDL i bocznych granic terenu 

zagos”odarować jako ”as zieleni izolacyjnej 

staJo ｦ zielonej; 

8) dostę”no`ć komunikacyjna z dróg ”ublicznych 
oznaczonych na rysunku planu symbolami KDD 

i 2KDL. 

2Ł3 Ustala się nastę”ujące warunki zabudowy: 

1) budynek usytuować ”rosto”adle do krawędzi 
jezdni drogi 2KDL; 

2) front budynku sytuować od strony ”óJnocnej; 

3) szeroko`ć elewacji frontowej budynku nie 
większa niw 12,0m (±20%); 

4) wysoko`ć budynku nie wywsza niw 12,0m licząc 
od ”oziomu terenu do kalenicy gJównej bryJy 
budynku; 

5) wysoko`ć dominanty ty”u: wiewyczka, it”Ł do 
wysoko`ci nie większej niw 15,0m; 

6) dach dwuspadowy lub wielospadowy, o kącie 
nachylenia ”oJaci od 35o do 60o; 

7) kolorystyka dachu w odcieniach srebra ｦ 

do”uszcza się zastosowanie ”okrycia 
tradycyjnego; 

8) kolorystyka `cian zewnętrznych budynku 
jasnoszara i kremowa z zastosowaniem 

ciemnych detali. 

3Ł1Ł Wyznacza się tereny o Jącznej ”owierzchni 
ok. 0,19 ha ”od zabudowę usJugowo ｦ handlową lub 
obsJugi cmentarza, oznaczone na rysunku zmiany 

planu symbolem U (1U do 3U) ｦ jako przeznaczenie 

podstawowe. 

3Ł2Ł Jako ”rzeznaczenie uzu”eJniające ustala 
się lokalizację: 

1) obiektów gos”odarczo ｦ garawowych; 

2) obiektów maJej architektury; 

3) zieleni; 

4) urządzeL i sieci infrastruktury technicznej; 

5) utwardzonych miejsc parkingowych 

i niezbędnych dojazdów dla obsJugi 
przeznaczenia podstawowego. 

3Ł3Ł Obowiązuje zakaz lokalizacji funkcji 

mieszkaniowej. 

3.4. W granicach terenów, o których mowa 
w ”ktŁ 3Ł1Ł obowiązuje zakaz lokalizacji 
tymczasowych obiektów budowlanych za wyjątkiem 
obiektów stanowiących za”lecze budowyŁ 

3Ł5Ł Obowiązują nastę”ujące zasady 
zagospodarowania terenu: 

1)  wyznacza się nie”rzekraczalne linie zabudowy 
od:  

a)  krawędzi jezdni drogi 2KŚL ｦ 8m, dla terenów 
2U i 3U,  

b)  linii rozgraniczającej drogi 1KŚL ｦ 4m, dla 

terenu 1U,  

c)  linii rozgraniczającej drogi KŚŚ ｦ 2m dla terenu 

2U, 

2)  dla terenu 2U dopuszcza się lokalizowanie 
zabudowy w granicy dziaJki z terenem Uk, 

3)  wielko`ć ”owierzchni zabudowy w stosunku do 

”owierzchni dziaJki nie większa niw 50%; 

4)  udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej nie 
mniejsza niw 15% ”owierzchni dziaJki; 

5)  nie dopuszcza się grodzenia terenu od strony 
ciągów komunikacyjnych ”rzy uwyciu 
”refabrykowanych ”rzęseJ betonowych; 

6)  dostę”no`ć komunikacyjna z dróg ”ublicznych 
oznaczonych na rysunku planu symbolami: 

a)  1KDL ｦ do terenu 1U, 

b)  2KDL do terenu 3U, 
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c)  KDD do terenu 2U. 

3Ł6Ł Ustala się nastę”ujące warunki zabudowy: 

1) budynki jednokondygnacyjne i wysoko`ci do 6,0m; 

2)  dachy dwu-lub wielospadowe o kącie 
nachylenia od 22o do 40o i ”Jaskie o kącie 
nachylenia od 5o do 15o; 

3) kolorystyka dachów w tonacji spokojnej czerwieni 

do ciemnego brązuŁ 

4)  kolorystyka `cian budynków w kolorach 

jasnych ws”óJgrających z otoczeniem. 

4Ł1Ł Wyznacza się tereny rolnicze, o Jącznej 
powierzchni ok. 0,69ha, oznaczone na rysunku planu 

symbolem R (1R i 2R) ｦ jako przeznaczenie 

podstawowe. 

4.2. W terenach, o których mowa w ust. 4.1. 

do”uszcza się budowę, remont i ”rzebudowę sieci 
infrastruktury technicznej, 

4Ł3Ł Obowiązuje zakaz: 

1) realizacji wszelkiej zabudowy; 

2) grodzenia, za wyjątkiem u”raw ogrodniczych 
i sadów; 

3) do”uszcza się lokalizację dojazdów 

nieutwardzonych. 

5Ł1Ł Wyznacza się tereny oznaczone symbolem 
1ZC i 2ZC o Jącznej ”owierzchni okŁ 1,0ha, 
z podstawowym przeznaczeniem ”od rozbudowę 
cmentarza. 

5Ł2Ł Obowiązują nastę”ujące zasady 
zagospodarowania terenu: 

1) utrzymanie powierzchni biologicznie czynnej 

minimum 15% terenu; 

2) do”uszcza się ”rzebudowę, rozbudowę 
i budowę nowych sieci infrastruktury 
technicznej; 

3) dla ogrodzeL ustala się obowiązek 
jednorodno`ci zastosowanych materiaJów, 
wykluczając uwycie ”refabrykowanych ”rzęseJ 
betonowych. 

5Ł3Ł ObsJuga komunikacyjna terenu z drogi 

publicznej oznaczonej na rysunku planu symbolem 

KDD. 

6Ł1Ł Wyznacza się teren oznaczony symbolem 
3ZC o powierzchni 0,19ha z podstawowym 

przeznaczeniem pod cmentarz. 

6Ł2Ł Obowiązują nastę”ujące zasady 
zagospodarowania terenu: 

1) utrzymuje się dotychczasowe 
zagospodarowanie terenu; 

2) nakazuje się zachowanie i uzu”eJnienie 
istniejącej warto`ciowej zieleni wysokiej oraz 
urządzenie zieleni niskiej; 

3) do”uszcza się ”rzebudowę, rozbudowę 
i budowę nowych sieci infrastruktury 
technicznej; 

4) dopuszcza się ”rzebudowę, remont istniejącej 
kaplicy; 

5) nie do”uszcza się lokalizowania nowych 
obiektów kubaturowych; 

6) ustala się utrzymanie dotychczasowego 
awurowego, ceramicznego ogrodzenia terenuŁ 

6Ł3Ł ObsJuga komunikacyjna terenu z drogi 

publicznej oznaczonej na rysunku planu symbolem 

2KDG. 

7Ł1Ł Wyznacza się tereny zieleni, o Jącznej 
powierzchni ok. 0,57ha, oznaczone na rysunku planu 

symbolem ZI (od 1ZI do 4ZI), z podstawowym 

”rzeznaczeniem ”od zieleL izolacyjną wysoką i niską 
od terenu cmentarza. 

7.2. Jako przeznaczenie uzu”eJniające ustala 
się mowliwo`ć: 

1) lokalizacji urządzeL i sieci infrastruktury 

technicznej; 

2) w granicach terenu 4ZI prowadzenie upraw 

ogrodowych i sadowniczych. 

1) 7Ł3Ł Ustala się zakaz zabudowy kubaturowejŁ 

8Ł1Ł Wyznacza się tereny zieleni niskiej, 
nieurządzonej, o Jącznej ”owierzchni okŁ 0,7ha, 
oznaczone na rysunku zmiany planu symbolem Zn 

(1Zn i 2Zn), z podstawowym przeznaczeniem pod 

zieleL związaną z wodami `ródlądowymi (rów 
melioracyjny). 

8Ł2Ł Śla terenów, o których mowa  
w ust. 1 wyznacza się pas terenu o szeroko`ci 
minimum 4m, niezbędny do ”rowadzenia robót 
remontowych i konserwacyjnych w korycie cieku, na 

którym obowiązuje zakaz zabudowy kubaturowej oraz 

grodzeniaŁ Szeroko`ć ”asa terenu ”owinna być liczona 
od krawędzi skar”y rowuŁ 

9.1. Wyznacza się teren wód `ródlądowych, 
o powierzchni ok. 0,09ha oznaczony symbolem WS 

z ”odstawowym ”rzeznaczeniem ”od rów 
melioracyjny. 

9.2. Na terenie, o którym mowa w ust. 8.1. nie 

do”uszcza się innego ”rzeznaczeniaŁ 

10Ł1Ł Wyznacza się teren komunikacji, 
o powierzchni ok. 0,80ha, oznaczony na rysunku 

zmiany planu symbolem 1KDL, z podstawowym 

”rzeznaczeniem ”od drogę ”ubliczną klasy LŁ 
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10.2. W terenie, o którym mowa w ust. 9.1. 

do”uszcza się lokalizację: 

1) urządzeL i sieci infrastruktury technicznej; 

2) obiektów i urządzeL obsJugi ruchu; 

3) ”asów zieleni; 

4) do”uszcza się remonty, ”rzebudowę i budowę 
urządzeL i sieci infrastruktury technicznej 

w s”osób nie kolidujący z podstawowym 

przeznaczeniem terenu. 

10Ł3Ł Obowiązują nastę”ujące zasady 
zagospodarowania terenu: 

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających od 16m 
do 24m (zgodnie z rysunkiem zmiany planu); 

2) szeroko`ć jezdni 7,0m; 

3) chodniki; 

4) za”ewnienie odwodnienia elementów ”asa 
drogowego. 

11Ł1Ł Wyznacza się teren komunikacji, 
o powierzchni ok. 0,09ha, oznaczony na rysunku 

zmiany planu symbolem KDD, z podstawowym 

”rzeznaczeniem ”od drogę ”ubliczną klasy ŚŁ 

11.2. W terenie, o którym mowa w ust. 11.1. 

do”uszcza się lokalizację: 

1) urządzeL i sieci infrastruktury technicznej; 

2) obiektów i urządzeL obsJugi ruchu; 

3) ”asów zieleni; 

4) dopuszcza się budowę, ”rzebudowę i remonty 

urządzeL i sieci infrastruktury technicznej 

w s”osób nie kolidujący z podstawowym 

przeznaczeniem terenu. 

11Ł3Ł Obowiązują nastę”ujące zasady 
zagospodarowania: 

1)  szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna: 

a)  10m na odcinku terenów 2U, Uk i 3KS, 

b)  do 14m w miejscu wJączenia do drogi 1KŚL; 

2)  szeroko`ć jezdni minimum 5,0m; 

3)  chodnik jednostronny o szeroko`ci minimum 
2,5m; 

4)  za”ewnić odwodnienie elementów ”asa 
drogowego. 

12Ł1Ł Wyznacza się teren obsJugi komunikacji, 
o Jącznej ”owierzchni okŁ 0,32ha, oznaczony na 
rysunku zmiany planu symbolem KS (od 1KS do 3KS), 

z podstawowym przeznaczeniem pod parkingi. 

12Ł2Ł Obowiązują nastę”ujące zasady 
zagospodarowania terenu: 

1) udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej nie 
mniejszy niw 10% ”owierzchni terenu; 

2) pasy terenu o szeroko`ci nie mniejsze niw 2,0m 
od strony terenu 1ZC i 2źC nalewy 
zagos”odarować jako ”as zieleni izolacyjnej 

staJozielonej; 

3) nie do”uszcza się lokalizacji tablic i urządzeL 
reklamowych; 

4) nakazuje się urządzenie utwardzonego placu na 

ustawienie szczelnych ”ojemników na od”ady; 

12Ł3Ł ObsJuga komunikacyjna terenów 
bez”o`rednio z dróg ”ublicznych KŚL i KŚŚŁｬ 

§ 3. Wykonanie uchwaJy ”owierza się 
Burmistrzowi Radomy`la Wielkiego 

§ 4. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie  
30 dni od daty ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym 
Województwa Podkar”ackiegoŁ 

 

 

Przewodniczący 

Rady Miejskiej w Radomy`lu Wiel—im 

 

Jan Mię—o` 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Podkar”ackiego Nr 96  - 9147 -  Poz. 1749 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Podkar”ackiego Nr 96  - 9148 -  Poz. 1749 
 

źaJącznik Nr 2 

do UchwaJy Nr XXXVIIł275ł10 

Rady Miejskiej w Radomy`lu Wielkim 

z dnia 28 czerwca 2010 r. 

 

 

I. Rozstrzygnięcie o sposobie realizac–i zapisanych w planie inwestyc–i z za—resu infrastru—tury techniczne–, 
—tóre nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasadach ich finansowaniaŁ 
 

 

Lp.  
Zadania  

Sposób realizac–i Inwestor  

Szacunkowy 

koszt 

w zJ *ł  Nazwa  Podstawa prawna  

1. 

Miejscowy plan 

zagospodarowania 

przestrzennego 

1) art. 14 ust. 5 

ustawy o 

planowaniu i 

zagospodarowaniu 

przestrzennym 

UchwaJa Nr 
XXII/162/08 

2) Rady Miejskiej w 

Radomy`lu Wielkim  
z dnia 27.11.2008r.  

Umowa o dzieJo  
Nr 2222/98/2007 

z dnia 8.07.2007r. z 

źes”oJem Projektowym 
pod kierownictwem  

mgr Jana Rakusia 

Gmina 

Radomy`l 
Wielki 

17 000  

2. 

Szacunkowe 

koszty wyJączenia 
gruntów rolnych z 
produkcji rolnej 

Ustawa z dnia 

3.02.1995r. o ochronie 

gruntów rolnych i 
le`nych  

Sukcesywnie w 

zalewno`ci od 
”rzygotowaL i 
zagospodarowania 

terenu 

Gmina 

Radomy`l 
Wielki 

 

3. 
Wykup terenu pod 

zieleL niską 

Ustawa z dnia 

21.08.1997r. o 

gospodarce 

nieruchomo`ciami 

Wykup terenu 

Gmina 

Radomy`l 
Wielki 

 

4. 

Infrastruktura 

techniczna  

– wodociągowa  
– kanalizacyjna 

sanit. 

– deszczowa 

– komunikacyjna 

– o`wietlenie 

Ustawa z dnia 

21.08.1997r. o 

gospodarce 

nieruchomo`ciami 

Sukcesywnie w 

zalewno`ci od 
”rzygotowaL i 
zagospodarowania 

terenu 

Gmina 

Radomy`l 
Wielki 

 

 

 

Dysponenci 

sieci 

 

 

 

 

 

 

832 856  

45 114  

  Razem:  894 970  

 

 

5Ł Poszczególne zadania będą realizowane 
siJami wJasnymi gminy z do”uszczeniem realizacji 
siJami zewnętrznymiŁ 

WyJonienie wykonawcy ”owinno odbywać się 
w trybie i na zasadach okre`lonych w ustawie ｦ 

Prawo o zamówieniach ”ublicznychŁ 

II. Zasady finansowania zapisanych w planie 

inwestyc–i z za—resu infrastru—tury techniczne–, —tóre 
nalewą do zadaL wJasnych gminy, zgodnie  
z przepisami o finansach publicznych. 

1Ł Powywsze zadania finansowe będą ze 
`rodków krajowych i unijnychŁ _rodki krajowe 
czę`ciowo ”ochodzić będą ze `rodków wJasnych 
gminy i budwetu ”aLstwa, funduszy i dotacji 

celowych, ”owyczek i kredytów, `rodków inwestycji 
”ozabudwetowychŁ _rodki unijne ”ochodzić będą  
z funduszy strukturalnych. 

2Ł Śo”uszcza się udziaJ innych niw gmina 
inwestorów w finansowaniu inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL 
wJasnych gminyŁ 

3Ł Rozstrzygnięcie nie jest uchwaJą budwetową 
w s”rawie ”lanowanych wydatków na inwestycje  
z zakresu infrastruktury technicznej, tylko propozycja 

do rozwawenia ”rzy uchwaleniu w ”rzyszJo`ci budwetu 
gminy w tej czę`ciŁ 

 

 

 

 

 

 

 

 


