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nego zobowiązania pieniężnego określonego w art. 
6 c ust.1 ustawy o podatku rolnym z dnia 
15.11.1984 r. (j.t. z 2006 r. Dz. U. Nr 136, poz. 969 
z późn. zm.). 

§ 2. Inkasentami podatków określonych 
w § 1 ustanawia się:  

1. Bargiel Janina - Targoszów 

2. Krawczyk Grzegorz - Lachowice 

3. Hutniczak Krystyna - Stryszawa 

4. Kiepura Mieczysław - Stryszawa 

5. Szczerba Andrzej - Pewelka 

6. Gąska Jan - Kurów 

7. Miklusiak Krzysztof - Kuków 

8. Hadka Adam - Krzeszów 

9. Janeczko Krzysztof - Hucisko 

§ 3. Ustala się prowizję za inkaso w następującej 
wysokości:  

1. Bargiel Janina - 14 % 

2. Krawczyk Grzegorz - 9 % 

3. Hutniczak Krystyna - 9 % 

4. Kiepura Mieczysław - 9 % 

5. Szczerba Andrzej - 14 % 

6. Gąska Jan - 14 % 

7. Miklusiak Krzysztof - 10 % 

8. Hadka Adam - 9 % 

9. Janeczko Krzysztof - 14 % 

§ 4.  

1. Inkasenci zobowiązani są do wpłaty pobranych po-
datków bezpośrednio na rachunek bankowy Urzędu 
Gminy Stryszawa. 

2. Ustala się, że ostatecznego rozliczenia z pobranych 
podatków inkasenci dokonują w terminie 3 dni na-
stępujących po ostatnim dniu, w którym zgodnie 
z odpowiednimi przepisami prawa podatkowego 
wpłata podatku powinna nastąpić. 

3. W terminie, o którym mowa w ust. 2 inkasenci winni 
rozliczyć się z pobranych kwitariuszy. 

§ 5. Wypłata wynagrodzenia, o którym mowa 
w § 3 nastąpi przelewem na rachunek bankowy inkasen-
ta w terminie 14 dni od dnia rozliczenia się inkasenta.  

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy.  

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Małopolskiego i obowiązuje od 01 stycznia 2011 roku.  
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UCHWAŁA NR XLII/324/10 
 RADY GMINY STRYSZAWA 

 z dnia 26 października 2010 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czĉņci wsi Stryszawa 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003 r. z późn.zm.), 
art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity ( tekst jednolity 
Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn.zm.), po stwier-
dzeniu zgodności projektu planu zagospodarowania 
przestrzennego z ustaleniami Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Stryszawa Rada Gminy Stryszawa uchwala, co następu-
je:  

§ 1.  

1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego części wsi Stryszawa, 
uchwalonego uchwałą Rady Gminy Stryszawa Nr 
XXXVI/260/10 z dnia 19 lutego 2010 roku. 

2. Plan obejmuje część sołectwa Stryszawa, wskazaną 
w Uchwale Rady Gminy Nr XXI/145/08 z dnia 09 
października 2008 roku. 

3. Plan składa się z: 

1) tekstu niniejszej uchwały, 
2) załącznika nr 1 - zawierającego informacje na te-

mat sposobu rozpatrzenia uwag do projektu, 

3) załącznika nr 2 - zawierającego informacje na temat 
sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do 
zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowa-
nia. 

§ 2. W uchwale Rady Gminy Stryszawa 
Nr XXXVI/260/10 z dnia 19 lutego 2010 roku wprowadza 
się następujące zmiany:  

1. w § 2 ust. 2 pkt 3: 

1) dodaje się lit. d w brzmieniu: 
„instalacje do podziemnego magazynowania ga-
zów łatwopalnych, z wyłączeniem zbiorników na 
gaz płynny o pojemności nieprzekraczającej 20m3, 
niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 42: " 

2) dodaje się lit. g w brzmieniu: 
„poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin:  
- połączone z robotami geologicznymi wykony-

wanymi przy użyciu materiałów wybuchowych, 
- na obszarach morskich Rzeczypospolitej Pol-

skiej, 
- prowadzone metodą podziemną;" 

3) dodaje się lit. m w brzmieniu: 
„drogi publiczne o nawierzchni utwardzonej, nie-
wymienione w § 2 ust. 1 pkt 29 i 30, z wyłączeniem 
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ich remontu i przedsięwzięć polegających na bu-
dowie, przebudowie, montażu, remoncie lub roz-
biórce: zjazdu z drogi publicznej, przejazdu drogo-
wego, pasa postojowego, pasa dzielącego, pobo-
cza, chodnika, ścieżki rowerowej, konstrukcji opo-
rowej, przepustu, kładki oraz obiektów i urządzeń 
wyposażenia technicznego dróg; " 

4) dodaje się lit. q w brzmieniu: 
„kanały odkryte lub rurociągi wodociągowe magi-
stralne do przesyłania wody oraz przewody wodo-
ciągowe magistralne doprowadzające wodę od 
stacji uzdatniania do przewodów wodociągowych 
rozdzielczych; " 

5) dodaje się lit. t w brzmieniu: 
„stacje obsługi lub remontowe sprzętu budowla-
nego lub rolniczego, lub środków transportu, nie-
wymienione w pkt 17-19 i w pkt 45, z wyłączeniem 
myjni i stacji kontroli pojazdów; " 

 

 
6) dodaje się lit. v w brzmieniu: 

„kanały zbiorcze przeznaczone do zbierania ście-
ków z co najmniej dwóch kanałów bocznych; " 

2. w § 2 ust. 4 prostuje się oczywistą omyłkę pisarską 
polegającą na korekcie przywołania w § 12 ust. 10: 
w miejsce przywołania: „§ 10 pkt 3” wprowadza się 
przywołanie: „§ 3 pkt 10”. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Stryszawa.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Małopolskiego.  

 
 Przewodniczący Rady Gminy  

Ryszard Hadka 

Załącznik nr 1 
do uchwały Nr XLII/324/10 
Rady Gminy Stryszawa 
z dnia 26 października 2010 r. 

 
SPOSÓB ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŉONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU 

MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZĈŅCI WSI STRYSZAWA ORAZ PROGNOZY 
ODDZIAŁYWANIA NA ŅRODOWISKO (plan „145”) 

 

Lp. Lp. z rozstrzygnięcia Wój-
ta w sprawie rozpatrzenia 

uwagi z wyłożenia 

Treść 
uwagi 

Oznaczenie nieru-
chomości, której 
dotyczy uwaga 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy- załącznik 
do uchwały nrXLII/324/10 

Uwagi 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga nie-
uwzględniona 

1 2 3 4 5 6 7 
       
       

Uwaga: Integralną częścią wykazu jest zbiór złożonych wniosków. 

W trakcie procedury planistycznej nie zgłoszono uwag, które stanowiłyby przedmiot rozstrzygnięcia Rady 
Gminy.  

 
 Przewodniczący Rady Gminy  

Ryszard Hadka 

Załącznik nr 2 
do uchwały Nr XLII/324/10 
Rady Gminy Stryszawa 
z dnia 26 października 2010 r. 

 
Informacja na temat sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które naleŊą 

do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania 

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003 r. z późniejszymi zmianami) rozstrzyga się o sposobie realizacji zapisanych 
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej. 

Zmiana planu nie pociąga za sobą realizacji nowych zadań z zakresu infrastruktury technicznej, a tym samym 
nie występuje konieczność zabezpieczenia środków finansowych na ich realizację. 
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