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trybu ”ostę”owania o udzielenie dotac–i z budwetu 
Gminy, s”osobu rozliczania i —ontroli zadaL zlecanych 
”odmiotom nienalewącym do se—tora finansów 
”ublicznych i niedziaJa–ącym w celu osiągnięcia zys—u 
w”rowadza się nastę”u–ące zmiany: 

1) w paragrafie 5: 

a) dotychczasową tre`ć oznacza się –a—o ustę” ń; 

b) w”rowadza się ustę” 2 w brzmieniu:  
ｭ2Ł O wyborze ”odmiotu dotowanego decydu–e 
Wó–t Gminy Brzys—a ”o zasięgnięciu o”inii 
wJa`ciwe– Komis–i Rady Gminy Brzys—aŁｬ; 

2) ”aragraf 9 otrzymu–e brzmienie: ｭUmowa 
dotacyjna ｦ poza ustaleniami z art. 221 ust. 3 ustawy 

z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. 

U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) ｦ zawiera  

w szczególno`ci: 

1) oznaczenie stron, 

2) o—re`lenie czasu, na –a—i zosta–e zawarta, 

3) szczegóJowy za—res rzeczowy realizowanego 
zadania i termin jego wykonania, 

4) o—re`lenie wyso—o`ci dotac–i, –a—ą Gmina 
”rze—awe ”odmiotowi dotowanemu z tytuJu 
realizacji umowy oraz terminu i tryb jej 

”Jatno`ci, 

5) o—re`lenie trybu i terminów ”rze—azywania 
dotacji, 

6) o—re`lenie s”osobu  i terminów rozliczenia 
udzielonej dotacji i zasady zwrotu nie 

wy—orzystane– czę`ci dotac–i, 

7) zobowiązanie ”odmiotu dotowanego do 
”oddania się —ontroli ”rze”rowadzane– ”rzez 

Urząd Gminy w za—resie ob–ętym umową oraz 
tryb tej kontroli, 

8) o—re`lenie warun—ów wy”owiedzenia umowyŁｬ; 

3) paragraf 12 otrzymuje brzmienie: 

ｭNiewy—orzystane ”rzez ”odmiot dotowany `rod—i 
”odlega–ą zwrotowi na zasadach o—re`lonych  
w ustawie z dn. 27.08. 2009 r. o finansach 

”ublicznych (ŚzŁUŁ Nr ń57, ”ozŁ ń24Ń ze zmŁ)Łｬ; 

4) paragraf 13 otrzymuje brzmienie:  

ｭW umowie zamieszcza się ”ostanowienie, we –eweli 
dotacja nie zostanie rozliczona lub przedstawione 

przez podmiot dotowany rozliczenie nie zostanie 

”rzy–ęte ”rzez Wó–ta Gminy Brzys—a to ”rze—azana 
kwota dotacji podlega zwrotowi wraz z odsetkami jak 

od zalegJo`ci ”odat—owych liczonymi od dnia jej 

”rze—azania aw do dnia zwrotuŁｬ; 

5) paragraf 16 otrzymuje brzmienie:  

ｭW umowie dotacy–ne– zamieszcza się ”ostanowienie, 
iw ”odmiot dotowany wyrawa zgodę na to, by 
od”owiednie referaty Urzędu Gminy Brzys—a 
do—onywaJy —ontroli s”osobu wy—orzystania dotacji. 

Kontrola mowe być s”rawowana ta—we ”rzez 
od”owiednie Komis–e Rady Gminy Brzys—a, —tóre 
wy—onu–ą czynno`ci —ontrolne na do—umentach 
”rze—azanych do Urzędu Gminy Brzys—aŁｬŁ 

§ 2Ł UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie  
ń4 dni od dnia –e– ogJoszenia w Śzienni—u Urzędowym 
Wo–ewództwa Pod—ar”ac—iegoŁ 
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UCHWAIA NR XLIIIł25Ńł2ŃńŃ 

RADY GMINY W BRZYSKACH 

z dnia ń4 wrze`nia 2ŃńŃ rŁ 
 

w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Ujazd II" 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy  

z dnia 8 marca ń99Ń ro—u o samorządzie gminnym 

(ŚzŁ UŁ z 2ŃŃń rŁ nr ń42, ”ozŁ ń59ń, z ”óunŁ zmŁ) 
oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 

U. Nr 80, ”ozŁ 7ń7 z 2ŃŃ3 rŁ z ”óunŁ zmŁ), ”o 
stwierdzeniu zgodno`ci ze Studium Uwarun—owaL  
i Kierun—ów źagos”odarowania Przestrzennego Gminy 
Brzys—aｬ, uchwalonym UchwaJą Rady Gminy  
Nr IV/31/01 z dnia 30 sierpnia 2001 roku, Rada 

Gminy w Brzyskach 

§ ńŁ ńŁ Uchwala Miejscowy Plan 

Zagospodarowania Przestrzennego " Ujazd II" zwany 

dalej planem. 

źaJączni—ami do ninie–sze– UchwaJy są: 

1)  zaJączni— nr ń ｦ rysunek planu w skali 1:2000 

stanowiący integralną –e– czę`ć, 

2)  zaJączni— nr 2 ｦ rozstrzygnięcie o s”osobie 
realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury 

techniczne–, —tóre nalewą do zadaL wJasnych 
gminy. 
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2Ł Plan obe–mu–e tereny w mie–scowo`ci U–azd 
w –e– ”oJudniowo - wschodnie– czę`ciŁ 

§ 2Ł ńŁ Rysune— obowiązu–e w za—resie 
o—re`lonym oznaczeniami ”lanuŁ 

2. Tereny o równym ”rzeznaczeniu oznaczone 
są na rysun—u ”lanu symbolami literowymi 
od”owiada–ącymi ich fun—c–i ustanowione– ”rze”isami 
uchwaJyŁ 

§ 3Ł Ustaleniami obowiązu–ącymi na rysun—u 
”lanu są nastę”u–ące oznaczenia graficzne: 

1)  granica obszaru ob–ętego ”lanem miejscowym; 

2)  linie rozgranicza–ące tereny o równym 
przeznaczeniu; 

3)  oznaczenie obszaru bez”o`redniego zagrowenia 
”owodzią; 

4) symbole literowe o—re`la–ące ”rzeznaczenie 
terenów: 

PE - tereny ”rzemysJu wydobywczego ｦ 

od—ryw—owe– e—s”loatac–i zJowa —ruszywa naturalnego; 

KDW - tereny dogi wewnętrzne–; 

Zn - tereny pasa ochronnego drogi 

wewnętrzne–; 

FO - tereny filara ochronnego od rze—i WisJo—iŁ 

§ 4Ł W obszarze bez”o`redniego zagrowenia 
”owodzią - zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, 

na—azu–e się stosowanie rozwiązaL —onstru—cy–no ｦ 

technicznych i budowlanych, zabez”iecza–ących 
obie—ty budowlane ”rzed oddziaJywaniem wód 
”owodziowych i uwzględnia–ące mowliwo`ć 
wystę”owania o—resowych wylewów wód  
i ”odto”ieLŁ 

§ 5Ł ńŁ Ustala się tereny ”rzemysJu 
wydobywczego ｦ od—ryw—owe– e—s”loatac–i zJowa 
—ruszywa naturalnego o Jączne– ”owierzchni do o—oJo 
15,6ha, oznaczone na rysunku planu symbolem PE. 

2. Tereny PE, ”o za—oLczeniu e—s”loatac–i  
i re—ultywac–i ”rzeznacza się do uwyt—owania 
rolniczego, a ”owstaJych w wyni—u wydobycia 

—ruszywa naturalnego zbiorni—ów wodnych na cele 
gos”odar—i rybac—ie– i re—reacy–ne–Ł Teren w odlegJo`ci 
100-ń5ŃmŁ od górne– —rawędzi s—ar”y brzegowe–  
rzŁ WisJo—i - zgodnie z oznaczeniem informacyjnym na 

rysun—u ”lanu, nalewy, w miarę e—s”loatac–i zJowa 
—ruszywa, su—cesywnie odbudowywać masami 
ziemnymi. 

3Ł Śostę”no`ć —omuni—acy–na terenów PE 

drogom wewnętrzną graniczącą z obszarem ”lanu od 
strony ”oJudniowe– i zachodnie–Ł 

4. W terenach PE o —tórych mowa w ustŁ ń: 

1) na—azu–e się zachowanie drowno`ci ”rze”Jywu 
wód o”adowych z terenu ob–ętego ”lanem; 

2) na—azu–e się ”rowadzenie od—ryw—owe– 
e—s”loatac–i —ruszywa naturalnego w s”osób 

gwarantu–ący ochronę wód ”odziemnych ”rzed 
zanieczyszczeniem oraz ochronę warstwy 
izolu–ące– ”oziom wodono`ny ”rzed 
uszkodzeniem lub zniszczeniem; 

4)  za—azu–e się sztucznego obniwania ”oziomu wód 
gruntowych przez odprowadzanie wody  

z doJów ”ourob—owych; 

5)  za—azu–e się lo—alizac–ę obie—tów, budowli  
i urządzeL budowlanych nie związanych  
z e—s”loatac–ą —ruszywa naturalnego; 

6)  do”uszcza się lo—alizac–ę tymczasowych 
obie—tów —ubaturowych związanych  
z e—s”loatac–ą zJów, stanowiących za”lecze 
za—Jadu górniczegoŁ 

§ 6Ł ńŁ Ustala się tereny drogi wewnętrzne–, 
oznaczone na rysunku planu symbolem KDW. 

2Ł Pro–e—tu–e się drogę o szero—o`ci w liniach 

rozgranicza–ących minimum 6,Ńm i o szero—o`ci –ezdni 
minimum 4,5m. 

3. Na terenach drogi KDW do”uszcza się: 

1) lo—alizac–ę towarzyszących urządzeL 
komunikacyjnych - ”asów ”osto–owych, 
chodni—ów, `ciewe— rowerowych, 

2) lo—alizac–ę urządzeL i sieci infrastruktury 

technicznej. 

§ 7Ł ńŁ Ustala się tereny ”asa ochronnego, 
oznaczone na rysunku planu symbolem Zn, 

”ro–e—towane– drogi wewnętrzne–, oznaczone– na 
rysunku planu symbolem KDWŁ Ustala się szero—o`ć 
”asa ochronnego w odlegJo`ci ńŃm od granicy drogi 
wewnętrzne–Ł 

2Ł Uwyt—owanie terenów Zn ustala się –a—o 
terenów zieleniŁ 

3. W terenach Zn o —tórych mowa w ustŁ ń: 

1)  za—azu–e się: 

a)  e—s”loatac–i zJowa —ruszywa naturalnego, 

b)  lo—alizac–i obie—tów —ubaturowych; 

2)  do”uszcza się: 

a)  nasadzenie zieleni niskiej, 

b)  magazynowanie mas ziemnych, stanowiących 
warstwy nad—Jadu, celem wy—orzystania do 
”rac re—ultywacy–nych ”o za—oLczeniu 
e—s”loatac–i zJowaŁ 

§ 8Ł ńŁ Ustala się tereny filara ochronnego od 
rze—i WisJo—i oznaczone na rysun—u ”lanu symbolem 
FO. 

2. W terenach FO o —tórych mowa w ustŁ ń: 

1)  za—azu–e się: 

a)  e—s”loatac–i zJowa —ruszywa naturalnego, 

b)  lo—alizac–i obie—tów —ubaturowychŁ 
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3Ł Uwyt—owanie terenów FO ustala się –a—o 
rolnicze. 

§ 9Ł ńŁ Śo czasu ”rzystą”ienia do realizac–i 
inwestycji tereny ob–ęte ”lanem ”ozosta–ą  
w dotychczasowym uwyt—owaniuŁ 

2Ł Śla terenów ob–ętych ”lanem ustala się 
nastę”u–ące zasady w za—resie infrastru—tury 
technicznej: 

1) zao”atrzenie w wodę: z wodociągu wie–s—iego 
lub z u–ęcia indywidualnego; 

2) od”rowadzanie `cie—ów sanitarnych: ustaJa się 
stosowanie ”rzeno`nych —abin wc lub ”rzycze” 
sanitarnych; 

3) gos”odar—a `cie—ami technologicznymi:  
z zastosowaniem rozwiązaL s”eJnia–ących 
wymogi ochrony `rodowis—a; 

4) gos”odar—a od”adami ”owsta–ącymi w związ—u 
z ”rowadzoną e—s”loatac–ą zJowa, w tym 

odpadami niebezpiecznymi, z zastosowaniem 

rozwiązaL zabez”iecza–ących `rodowis—o od 
zanieczyszczeL; 

5) gromadzenie i usuwanie staJych od”adów 
—omunalnych na zasadach o—re`lonych  
w gminie; 

6) zasilanie w energię ele—tryczną z istnie–ące– na 
terenie miejscowo`ci U–azd sieci 
elektroenergetycznej. 

3Ł Śo”uszcza się lo—alizac–ę - bez wyznaczenia 

na rysun—u ”lanu urządzeL i sieci infrastru—tury 
technicznej. 

§ ńŃŁ Ustala się staw—ę sJuwącą naliczaniu 
–ednorazowe– o”Jaty w razie zbycia nieruchomo`ci 
ob–ętych obszarem ”lanu w wyso—o`ci 3Ń% wzrostu 
–e– warto`ci w związ—u z uchwaleniem ”lanuŁ 

§ ńńŁ Wy—onanie UchwaJy ”owierza się 
Wó–towi Gminy Brzys—aŁ 

§ ń2Ł UchwaJa ”odlega ogJoszeniu w Śzienni—u 
Urzędowym Wo–ewództwa Pod—ar”ac—iego i wchodzi 
w wycie ”o u”Jywie 3Ń dni od dnia –e– ogJoszeniaŁ 
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źaJączni— Nr 2  
 

 

do UchwaJy Nr XLIIIł25Ńł2ŃńŃ Rady Gminy 
Brzys—a z dnia ń4 wrze`nia 2ŃńŃ ro—u dotŁ 
uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego ｭU–azd IIｬ w gminie Brzys—aŁ 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia  

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

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

z ”óunŁ zmŁ)Ł Rada Gminy w Brzyskach rozstrzyga 

§ ńŁ o s”osobie realizacji zapisanych w planie 

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

o samorządzie gminnym z dnia 8 marca ń99Ń rŁ  
(tŁ –Ł ŚzŁ UŁ z 2ŃŃń rŁ Nr ń42 ”ozŁ ń59ń z ”óunŁ zmŁ) 
oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z ustawą  
o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 r. 

(tŁ–Ł ŚzŁ UŁ z 2ŃŃ3 rŁ Nr ń5 ”ozŁ ń48 z ”óunŁ zmŁ)Ł 

§ 2Ł Wszel—ie inwestyc–e dotyczące 
infrastruktury technicznej i komunikacji na terenie 

o”racowania ”lanu odbywać się będą na —oszt 

Inwestora. 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE 
 

 

do UchwaJy Nr XLIII/250/2010 Rady Gminy 

Brzys—a z dnia ń4 wrze`nia 2ŃńŃ ro—u, dotŁ 
uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego ｭU–azd IIｬ w gminie Brzys—aŁ 

źgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2ŃŃ3 rŁ 
 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 

UŁ z 2ŃŃ3 rŁ Nr 8Ń, ”ozŁ 7ń7 z ”óunie–szymi 
zmianami) oraz § ń2 ”—t ń9 Roz”orządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie 

wymaganego zakresu projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. 

Nr ń64, ”ozŁ ń587) wyni—a —onieczno`ć ”isemnego 
uzasadnienia ”ode–mowane– ”rzez Radę Gminy 
uchwaJy w s”rawie uchwalenia Mie–scowego Planu 
źagos”odarowania Przestrzennego ｭU–azd IIｬ w gminie 
Brzyska. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia  

8 marca ń99Ń rŁ o samorządzie gminnym (te—st 
–ednolity z 2ŃŃń rŁ ŚzŁ UŁ ń42, ”ozŁ ń59ń z ”óuŁ zmŁ) 
do zadaL wJasnych gminy nalewą s”rawy: Jadu 
”rzestrzennego, gos”odar—i nieruchomo`ciami, 
ochrony `rodowis—a i ”rzyrody oraz gos”odar—i 
wodnej.  

Realizu–ąc zadania wJasne Rada  
Gminy w Brzyskach na podstawie art. 18 ust. 2  

”—tŁ ń5 ustawy o samorządzie gminnym w dniu 
Ń3Łń2Ł 2ŃŃ8 rŁ ”od–ęJa uchwaJę Nr XXIIIłń3ńł2ŃŃ8  
o ”rzystą”ieniu do s”orządzenia Mie–scowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego ｭU–azd IIｬ w gminie 
Brzyska. 

Po ”od–ęciu ”rzez Radę Gminy w Brzys—ach 
uchwaJy Nr XXIIIłń3ńł2ŃŃ8 z dnia Ń3Łń2Ł 2ŃŃ8 rŁ  
o ”rzystą”ieniu do s”orządzenia Mie–scowego Planu 
źagos”odarowania Przestrzennego ｭU–azd IIｬ w gminie 
Brzys—a Wó–t Gminy Brzys—a –a—o organ wykonawczy 

kolejno:  

ńŁ ogJosiJ w ”rasie mie–scowe– (Nowiny z dnia 
11 lutego 2009 r.) oraz przez obwieszczenie na 

tablicach ogJoszeL, a ta—we w s”osób zwycza–owo 
”rzy–ęty o ”od–ęciu uchwaJy o ”rzystą”ieniu do 
s”orządzenia ”lanu, o—re`la–ąc formę, mie–sce i termin 

s—Jadania wnios—ów do ”lanu, w terminie nie —rótszym 

niw 2ń dni od daty u—azania się ogJoszenia, t–Ł do  
10 marca 2009r.,  

2Ł zawiadomiJｪ na ”i`mie (zna—: B-7323/1/09  

z dnia Ń9ŁŃ2Ł 2ŃŃ9rŁ) o ”od–ęciu uchwaJy  
o ”rzystą”ieniu do s”orządzenia ”lanu instytucje  

i organy wJa`ciwe do uzgodnienia i o”iniowania ”lanu, 

3Ł w ustawowym terminie roz”atrzyJ zJowone 
wnioski do planu,  

4Ł s”orządziJ ”ro–e—t ”lanu mie–scowego wraz  
z ”rognozą oddziaJywania na `rodowis—o 
uwzględnia–ąc ustalenia studium uwarun—owaL  
i —ierun—ów zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy 
Brzyska,  

5Ł s”orządziJｪ ”rognozę s—ut—ów finansowych 
uchwalenia ”lanu mie–scowego, i uzys—aJｪ uzgodnienia 
”ro–e—tu ”lanu (termin uzgodnieL od Ń7 wrze`nia 
2ŃŃ9 rŁ do 3Ń wrze`nia 2ŃŃ9 rŁ) z:  

a) wojewodą, zarządem wo–ewództwa, zarządem 
”owiatu w za—resie od”owiednich zadaL 
rządowych i samorządowych, 

b) wJa`ciwym wo–ewódz—im —onserwatorem 
zabyt—ów, 

c) organami wJa`ciwymi do uzgadniania ”ro–e—tu 
”lanu na ”odstawie ”rze”isów odrębnych, 

d) wJa`ciwym zarządcą drogi, 

e) wJa`ciwymi organami wo–s—owymi oraz 
organami bez”ieczeLstwa ”aLstwa, 

f) regionalnym dyre—torem ochrony `rodowis—a, 

g) ”aLstwowym ”owiatowym ins”e—torem 
sanitarnym, 

h) ”rezesem Urzędu Komuni—ac–i śle—troniczne–Ł 

6Ł wyJowyJ ”ro–e—t ”lanu do ”ublicznego wglądu 
(termin wyJowenia od ń6 listo”ada 2ŃŃ9 rŁ do  
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Ń8 grudnia 2ŃŃ9 rŁ) oraz ”rze”rowadziJ dys—us–ę 
”ubliczną w dniu Ń4 grudnia 2ŃŃ9 rŁ, 

7Ł wyznaczyJ w ogJoszeniu termin, w —tórym 
osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne 

nie ”osiada–ące osobowo`ci ”rawne– mogą wnosić 
uwagi dotyczące ”ro–e—tu ”lanu, nie —rótszy niw ń4 dni 
od dnia u—oLczenia o—resu wyJowenia ”lanu, t–Ł do  
23 grudnia 2009 r.,  

8Ł uzys—aJｪ o”inię o ”ro–e—cie ”lanu:  

a) Gminnej Komisji Urbanistyczno-

Architektonicznej w Brzyskach z dnia  

Ń6 ”audzierni—a 2ŃŃ9 rŁ 
9Ł ”rzedstawiJ Radzie Gminy ”ro–e—t 

mie–scowego ”lanu ze stosownymi zaJączni—ami –a— 
stwierdzeniem –ego zgodno`ci z ustaleniami studium, 
rozstrzygnięciem o s”osobie realizac–i za”isanych  
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 

techniczne–, —tóre nalewą do zadaL wJasnych gminy 
oraz zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami 

o finansach publicznych ｦ źaJączni— Nr 2 oraz 
Uzasadnienie co jest zgodne z art. 20 ust. 1 ustawy  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

ńŃŁ S—ala ma”y do s”orządzenia czę`ci 
graficznej (rysunku planu) jest zgodna z art. 16 ust.1 

ustawy z dnia 27 marca o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. 

Nr 8Ń ”ozŁ 7ń7 z ”óunie–szymi zmianami)Ł  

Przedmiotem miejscowego planu 

zagos”odarowania ”rzestrzennego ｭU–azd IIｬ –est 
”ro–e—towany teren ”oJowony w mie–scowo`ci U–azd  
z ”rzeznaczeniem ”od e—s”loatac–ę —ruszywa 
naturalnego.  

Okre`la s”osób ich zagos”odarowania  
i zabudowy z uwzględnieniem ”olityki ”rzestrzennej 

okre`lonej w ｭStudium UwarunkowaL i Kierunków 
Zagos”odarowania Przestrzennego gminy Brzyskaｬ 
(art. 9 ust 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). 

Teren o”racowania wymaga zgody na zmianę 
”rzeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze ｦ 

OtrzymaJ zgodę na ”odstawie Śecyz–i Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi pismem znak: GZ.tr.057-

602-221/10 z dnia 11.08.2010 r. w sprawie 

wyrawenia zgody na ”rzeznaczenie na cele nierolnicze 
gruntów rolnych —lasy IIIŁ 

Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego ｭU–azd IIｬ w gminie Brzys—a zostaJ 
opracowany zgodnie z ustaleniami art. 15 ustawy  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, nie 

za—Jóca Jadu ”rzestrzennego, w tym urbanisty—i  
i archite—turyŁ źa”ewnia rozwó– s”oJeczno - 

gos”odarczy z zachowaniem równowagi ”rzyrodnicze– 
oraz trwaJo`ci ”odstawowych ”rocesów 
”rzyrodniczych, w celu zagwarantowania mowliwo`ci 
zas”o—o–enia ”odstawowych ”otrzeb s”oJeczno`ci 
zarówno ws”óJczesnego ”o—olenia –a— i ”rzyszJych 
”o—oleLŁ Pro–e—t włw ”lanu zostaJ s”orządzony  
z uwzględnieniem stosowanych standardów ”rzy 
za”isywaniu ustaleL ”ro–e—tów te—stu ”lanu i rysun—u, 
w”rowadzonych Roz”orządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie 

wymaganego zakresu projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, 

poz. 1587).  

Pod–ęcie uchwaJy uchwala–ące– mie–scowy ”lan 
zagos”odarowania ”rzestrzennego ｭU–azd IIｬ w Gminie 
Brzyska jest jak najbardziej zasadne. 

 

 

 

 

PODSUMOWANIE i UZASADNIENIE 
 

 

łs”orządzone na ”odstawie art.42 pkt.2 oraz 

artŁ 55 ustŁ 3 ustawy z dnia 3 ”audzierni—a 2ŃŃ8rŁ  
o udostę”nianiu informac–i o `rodowis—u i –ego 
ochronie, udziale s”oJeczeLstwa w ochronie 
`rodowis—a oraz o ocenach oddziaJywania na 
`rodowis—o (ŚzŁ UŁ 2ŃŃ8 nr ń99 ”ozŁ ń227) 
dotyczące: 

Miejscowego Planu Zagospodarowania 

 Przestrzennego Ujazd II. 

oraz informac–a o uwzględnieniu: 

 UstaleL zawartych w ”rognozie oddziaJywania 
na `rodowis—o; 

 O”inii wJa`ciwych organów, o —tórych mowa  
w art. 57 i 58; 

 źgJoszone uwagi i wnios—i, ( artŁ42 ) 

 Wyni—ów ”ostę”owania dotyczącego 
transgranicznego oddziaJywania na `rodowis—o, 
–eweli zostaJo ”rze”rowadzone; 

 Pro”ozyc–i dotyczących metod i częstotliwo`ci 
”rze”rowadzania monitoringu s—ut—ów realizac–i 
”ostanowieL do—umentuŁ 

Miejscowy Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego U–azd II zostaJ o”racowany w trybie 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. 

Nr 8Ń ”ozŁ 7ń7 z ”óunŁ zmŁ)Ł Do projektu 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

Ujazd II zostaJa o”racowana ”rognoza oddziaJywania 
na `rodowis—oŁ Pro–e—t ”lanu zostaJ o”racowany  
w –edne– wers–i ”oniewaw nie zachodziJa ”otrzeba 
o”racowania rozwiązaL alternatywnychŁ Ponadto, 
nalewy uznać, we nie wystę”u–ą uzasadnione ”rzesJan—i 
wariantowania rozwiązaL ”rzedstawionych  

w ”ro–e—cie ”lanuŁ Ponadto nalewy zauwawyć, iw 
o—re`lone w ”ro–e—cie ”lanu ”rzeznaczenie terenów 



Śzienni— Urzędowy 

Wo–ewództwa Pod—ar”ac—iego Nr 106  - 10333 -  Poz. 1953 
 

–est wyni—iem ”rze”rowadzanych analiz i badaLŁ 
O—re`lone lo—alizac–e inwestyc–i są ograniczone 
wieloma względamiŁ 

Ustalenia zawarte w opracowaniu 

e—ofiz–ograficznym oraz w ”rognozie oddziaJywania na 
`rodowis—o zostaJy uwzględnione w ”ro–e—cie 
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

Ujazd II. 

Wystę”owano o o”inie w ramach strategiczne– 
oceny oddziaJywania na `rodowis—o do Regionalnego 
Dyre—tora Ochrony _rodowis—a i PaLstwowego 
Wo–ewódz—iego Ins”e—tora SanitarnegoŁ O”inia 
PaLstwowego Wo–ewódz—iego Ins”e—tora Sanitarnego 
–a— i Regionalnego Śyre—tora Ochrony _rodowis—a –est 
pozytywna, bez uwag. 

Nie ”rze”rowadzano ”ostę”owania 
dotyczącego transgranicznego oddziaJywania ”lanu na 
`rodowis—o z e względu na zasięg ”lanowanego 
”rzedsięwzięciaŁ 

Monitoring s—ut—ów realizac–i ”ostanowieL  
w za—resie oddziaJywania na `rodowis—o będzie 
”rowadzony równolegle i równocze`nie z realizac–ą 
”rze”isów artŁ 32 ustawy z dnia 27 marca 2003r  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 

UŁ Nr 8Ń ”ozŁ 7ń7 z ”óunŁ zmŁ) to znaczy co na–mnie– 
raz w czasie kadencji. Proponowane metody to przede 

wszyst—im analizy wJasne, analiza ewentualnych 
wnios—ów i interwenc–i dotyczących s—ut—ów realizac–i 
ustaleL ”lanu U–azd II w gminie Brzys—aŁ 

Uwagi i wnioski wniesione w toku opracowania 

zostaJy uwzględnione i roz”atrzone w trybie ustawy  
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. 

Nr 8Ń ”ozŁ 7ń7 z ”óunŁ zmŁ)Ł 

Procedura opracowania projektu,  

a w szczególno`ci czynno`ci związane  
z o”racowaniem ”lanu dotyczące ”rocedury 
uzgadniania, opiniowania, rozpatrzenia uwag (brak 

zgJoszonych uwag w tra—cie wyJowenia ”lanu do 
”ublicznego wglądu ) ”ro–e—tu ”lanu, zostaJa 
o”racowana zgodnie z we–`ciem w wycie ustawy  
z dnia 3 ”audzierni—a 2ŃŃ8rŁ o udostę”nianiu 
informac–i o `rodowis—u i –ego ochronie, udziale 
s”oJeczeLstwa w ochronie `rodowis—a oraz o ocenach 
oddziaJywania na `rodowis—o (ŚzŁUŁ 2ŃŃ8 nr 199  

poz. 1227). 
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UCHWAIA NR XXXVII/216/2010 

 RAŚY GMINY ŚYNÓW 

 z dnia ń2 ”audzierni—a 2ŃńŃ rŁ 
  

w s”rawie wyznaczenia obszarów, na —tórych nastą”iJo zniszczenie  
lub usz—odzenie obie—tów budowlanych w wyni—u osunięcia się ziemi oraz  

warun—ów, na —tórych mowe odbywać się odbudowa obie—tów budowlanych 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 

ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze 

zmianami) oraz art. 13a ust. 1 ustawy z dnia  

11 sierpnia 2001r. o szczególnych zasadach 
odbudowy, remontów i rozbióre— obie—tów 
budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych 

w wyni—u dziaJania wywioJu oraz nie—tórych innych 
ustaw (Dz. U. Nr 84, poz. 906 ze zmianami) RADA 

GMINY W ŚŹNOWIś uchwala co nastę”u–e:  

§ 1. ńŁ Wyznacza się obszary na terenie gminy 
Śynów, na —tórych nastą”iJo zniszczenie lub 
usz—odzenie obie—tów budowlanych w wyniku 

osunięcia ziemi i na —tórych odbudowa obie—tów 
odbywa się na warun—ach o—re`lonych w ustawie. 

2. Obszary, o —tórych mowa w ust. 1 stanowią 
zaJączni— do uchwaJyŁ 

§ 2. Wy—onanie uchwaJy zleca się Wó–towi 
Gminy ŚynówŁ 

§ 3. Nadzór nad wy—onaniem uchwaJy 
”owierza się Komis–i Gos”odarcze– Budwetu 
i FinansówŁ 

§ 4. UchwaJa wchodzi w wycie ń4 dni od 
ogJoszenia w Śzienni—u Urzędowym Wo–ewództwa 
Podkarpackiego 

 

 

PRźśWOŚNICźĄCY 

RADY GMINY 

 

Tadeusz Paudziorny 

 

 

 

 

 


