
 

 

OBWIESZCZENIE NR 1 

RADY MIEJSKIEJ W KOLBUSZOWEJ 

z dnia 26 lutego 2015 r. 

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/95  

obejmującego rejon ulic Topolowej i Obrońców Pokoju w Kolbuszowej 

1.  

Na podstawie art.16 ust.3 zdanie drugie i ust.4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów 

normatywnych niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz.1172 i nr 232,  

poz. 1378, z późn. zm.) Rada Miejska w Kolbuszowej ogłasza w załączniku Nr 1 do niniejszego obwieszczenia 

tekst jednolity uchwały nr XIX/147/96 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 21 lutego 1996 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/95 obejmującego rejon ulic Topolowej 

i Obrońców Pokoju w Kolbuszowej (Dz. Urz. Woj. Rzeszowskiego z 1996 nr 3. Poz.30), z uwzględnieniem 

zmian wprowadzonych: 

1) uchwałą nr LIII/397/2002 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 9 października 2002 r. w sprawie 

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/95 obejmującego rejon ulic 

Topolowej i Obrońców Pokoju w Kolbuszowej (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 72, Poz.1431) 

2) uchwałą Nr XXXVII/309/2005 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie 

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/95 obejmującego rejon ulic 

Topolowej i Obrońców Pokoju w Kolbuszowej (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 98, Poz.1652) 

3) uchwałą Nr XXI/224/12 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia 

III zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/95 obejmującego rejon ulic 

Topolowej i Obrońców Pokoju w Kolbuszowej (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2012 r., Poz.1268) 

4) uchwałą Nr XIX/221/2012 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia 

IV zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/95 obejmującego rejon ulic 

Topolowej i Obrońców Pokoju w Kolbuszowej (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2012 r., Poz.1062) 

5) uchwałą Nr XLVI/521/13 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia 

V zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/95 obejmującego rejon ulic 

Topolowej i Obrońców Pokoju w Kolbuszowej (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z dnia 27 stycznia 2014 r., 

Poz.375) 

2. Podany w załączniku nr 1 do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje: 

1) nieaktualnej podstawy prawnej w brzmieniu: “Na podstawie art.12 ust.2 p.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie terytorialnym (Dz.U. nr 16 z późn. zmianami) oraz art.26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 89, poz.415)”, 

2) nieaktualnej treści § 2, ust.1, pkt 4) uchwały, który stanowi: 
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„w oznaczonych na rysunku planu granicach obszaru chronionego krajobrazu Mielecko-Kolbuszowsko-

Głogowskiego, obowiązują ustalenia zawarte w rozporządzeniu nr 35/92 Wojewody Rzeszowskiego 

z dnia 14 lipca 1992 r. w sprawie zasad zagospodarowania obszarów chronionego krajobrazu na terenie 

województwa rzeszowskiego (Dz. U. Woj. Rzeszowskiego Nr 7/92 poz.74)”; 

3) nieaktualnej treści § 2, ust.2 uchwały, w części dotyczącej terenów oznaczonych symbolem: LS 4, która 

stanowi: 

„- obowiązują ustalenia określone uchwałą nr XIX/66/83 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie 

z dnia 20 października 1983 r. w sprawie ustalenia ochronnych obszarów leśnych (Dz. U. Wojewódzkiej 

Rady Narodowej Nr 6/83 poz.78).”; 

4) nieaktualnej treści § 2, ust.5 uchwały, który stanowi: 

„Zabudowa mieszkaniowa na terenach oznaczonych symbolami MN1, MN2, MN3, MN4, MN5 i MN6, 

może być realizowana po modernizacji wysypiska odpadów komunalnych oznaczonego symbolem 

NU.”; 

5) § 3, § 4, § 6, § 7, § 8 uchwały, które stanowią: 

„§ 3. Ustala się stawkę służącą naliczaniu opłaty od wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego 

ustaleniami niniejszego planu na 30%, 

§ 4. 1.   Anuluje się ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta 

Kolbuszowa, uchwalonego uchwałą nr VII/30/77 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Kolbuszowej dnia 

27 września 1977r. i uchwałą nr XXX/218/93 Rady Miasta w Kolbuszowej z dnia 25 marca 1993 r. 

w sprawie zmiany planu (Dz.U. Woj. Rzesz. nr 4/93 w granicach objętych planem, o którym mowa w §1. 

2. Wprowadza się w rysunku miejscowego planu ogólnego wymienionego w ust. 1 oznaczenie granic 

terenu objętego niniejszym planem, a w tekście ustaleń dotyczących obszaru funkcjonalnego R3, 

zastępuje się liczbę 104,00ha liczba 91,00ha i odpowiednio liczby 12,50ha i 91,50ha liczbami 10,50ha 

i 80,50ha.”. 

§ 6. Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Miasta i Gminy w Kolbuszowej 

§ 7. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Gospodarki Komunalnej, Planowania 

Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Rzeszowskiego” 

6) §1, § 4, § 5, uchwały Nr LIII/397/2002 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 9 października 2002 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/95 obejmującego 

rejon ulic Topolowej i Obrońców Pokoju w Kolbuszowej (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 72, Poz.1431), 

które stanowią: “§ 1. 

1. Uchwala się zmianę uchwały Nr XIX/147/96 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 21 lutego 1996 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/95 obejmujacego rejon ulic Topolowej 

i Obrońców Pokoju w Kolbuszowej ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Rzeszowskiego  

Nr 3 poz.30 z dnia 29 marca 1996 r. 

2. Załącznikami do niniejszej uchwały są: 

1) załącznik graficzny nr 1 na rysunku planu wymienionego w ust.1 w skali 1:5000, 

2) załącznik graficzny nr 2 jako nowy rysunek planu Nr 3 w skali 1:1000, które obowiązują w zakresie 

zastosowanych tam oznaczeń.” 

§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Miasta i Gminy w Kolbuszowej. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego.” 

7) §1, § 3, § 5 uchwały Nr XXXVII/309/2005 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 29 czerwca 2005 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/95 obejmującego 

rejon ulic Topolowej i Obrońców Pokoju w Kolbuszowej (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 98, Poz.1652), 

które stanowią: 
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„§ 1. 1. Uchwala się drugą zmianę uchwały Nr XIX/147/96 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 

21 lutego 1996 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/95 

obejmujacego rejon ulic Topolowej i Obrońców Pokoju w Kolbuszowej ogłoszonej w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Rzeszowskiego Nr 3 poz.30 z dnia 29 marca 1996 r. 

2. Załącznikami do niniejszej uchwały są: 

1) załącznik graficzny nr 1 na rysunku planu wymienionego w ust. 1 w skali 1:5000, z oznaczeniem 

granicy terenu, dla którego obowiązuje nowy rysunek planu nr 4, 

2) załącznik graficzny nr 2 jako nowy rysunek planu Nr 4 w skali 1:2000, które obowiązują w zakresie 

zastosowanych tam oznaczeń, 

§ 3. Do czasu zagospodarowania zgodnie z ustaleniami zmiany planu, tereny mogą być wykorzystywane 

w sposób dotychczasowy. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego.”; 

8) §1, §2 ust.1, §3, §4, §5, §6 uchwały Nr XXI/224/12 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 26 kwietnia 

2012 r. w sprawie uchwalenia III zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/95 

obejmującego rejon ulic Topolowej i Obrońców Pokoju w Kolbuszowej (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego 

z 2012 r., Poz.1268), które stanowią: 

„§ 1. 1.   Uchwala się trzecią zmianę – etap I uchwały Nr XIX/147/96 Rady Miejskiej w Kolbuszowej 

z dnia 21 lutego 1996r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

Nr 1/95 obejmujacego rejon ulic Topolowej i Obrońców Pokoju w Kolbuszowej ogłoszonej w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 3 poz.30 z dnia 29 marca 1996 r., z późniejszymi 

zmianami, zwaną dalej zmianą planu. 

2. Zmiana planu, o której mowa w ust.1, obejmuje obszar o powierzchni około 11,06 ha, w granicach 

oznaczonych na załączniku graficznym nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały. 

3. Załącznikami do niniejszej uchwały są: 

1) załącznik graficzny nr 1 - sporządzony na kopii rysunku planu (wymienionego w ust. 1) nr 2 w skali 

1:1000, z oznaczeniem granic terenów objętych zmianą, 

2) załącznik graficzny nr 2 - sporządzony na kopii rysunku planu (wymienionego w ust. 1) nr 4 w skali 

1:2000, z oznaczeniem granic terenów objętych zmianą. 

§ 2. ust.1: w §2 ust.1, punkt 4): po przecinku dodaje się słowa: „z wyłączeniem terenów objętych  

III zmianą planu”, 

§ 3. 1. W części graficznej, na załączniku graficznym nr 1, o którym mowa w §1 ust.3 ppkt10 niniejszej 

uchwały, wprowadza sie nowy przebieg nieprzekraczalnej linii zabudowy, 

2. w części graficznej, na załączniku graficznym nr 2, o którym mowa w §1 ust.3 ppkt.2) niniejszej 

uchwały: 

1) likwiduje się wewnętrzne linie podziału terenu na działki, 

2) likwiduje się symbole terenów: MN13, MN14, R/MN, 

3) wprowadza się nowe symbole terenów; P1, P2, U3, U4, MN24, 

4) wprowadza się linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu pomiędzy terenami 

oznaczonymi na rysunku planu symbolami: U4 i MN24, U4 i KDW oraz MN24 i KDW, zgodnie 

z oznaczeniami III zmiany planu – etap I.”. 

§ 4. Do czasu zagospodarowania zgodnie z ustaleniami zmiany planu tereny mogą być wykorzystywane 

w sposób dotychczasowy. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kolbuszowej. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego.” 
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9) §1, §2 ust.1, §3, §4, §5, uchwały Nr XIX/221/2012 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 23 lutego 2012 r. 

w sprawie uchwalenia IV zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/95 

obejmującego rejon ulic Topolowej i Obrońców Pokoju w Kolbuszowej (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego 

z 2012 r., Poz.1062), które stanowią: “ §1. 

1.   Uchwala się czwartą zmianę uchwały Nr XIX/147/96 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 21 lutego 

1996 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/95 obejmujacego 

rejon ulic Topolowej i Obrońców Pokoju w Kolbuszowej ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Podkarpackiego Nr 3 poz.30 z dnia 29 marca 1996 r., z późniejszymi zmianami. 

2. Zmiana planu, o której mowa w ust.1, obejmuje obszar o powierzchni około 3,43 ha, w granicach 

oznaczonych na załączniku graficznym do niniejszej uchwały. 

3. Załącznikiem do niniejszej uchwały jest załącznik graficzny - sporządzony na kopii rysunku planu 

(wymienionego w ust. 1) nr 2 w skali 1:1000, z oznaczeniem granic terenów objętych zmianą.” 

§ 2. ust.1: w §2 ust.1, punkt 4): kropkę zastępuje się przecinkiem, po przecinku dodaje się słowa:  

„z wyłączeniem terenów objętych IV zmianą planu”, 

§ 3. W części graficznej, na załączniku nr1 graficznym, o którym mowa w § 1 ust.3 ppkt.1) niniejszej 

uchwały: 

1) wprowadza się możliwość likwidacji niektórych orientacyjnych linii podziału wewnętrznego, 

2) wprowadza się nowy symbol terenu: UK1, 

3) wprowadza się ścisle określoną linię rozgraniczającą tereny o różnym przeznaczeniu pomiędzy terenami 

oznaczonymi na rysunku planu symbolami: MN2 i UK1, zgodnie z oznaczeniami IV zmiany planu.” 

§ 4. Do czasu zagospodarowania zgodnie z ustaleniami zmiany planu tereny mogą być wykorzystywane 

w sposób dotychczasowy. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kolbuszowej.” 

10) §1, §2 ust.1, §3, §4, §5, §6 uchwały Nr XLVI/521/13 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 19 grudnia 

2013 r. w sprawie uchwalenia V zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/95 

obejmującego rejon ulic Topolowej i Obrońców Pokoju w Kolbuszowej (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego 

z dnia 27 stycznia 2014 r., Poz.375), które stanowią 

„§ 1. 1. Uchwala się piątą zmianę uchwały Nr XIX/147/96 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 

21 lutego 1996r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/95 

obejmujacego rejon ulic Topolowej i Obrońców Pokoju w Kolbuszowej ogłoszonej w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Rzeszowskiego Nr 3 poz.30 z dnia 29 marca 1996 r., z późniejszymi 

zmianami. 

2. Zmiana planu, o której mowa w ust.1, obejmuje obszar o powierzchni około 0,71ha, w granicach 

oznaczonych na załączniku graficznym do niniejszej uchwały. 

3. Załącznikami do niniejszej uchwały są: 

1) załącznik nr 1 – graficzny, sporządzony na kopii rysunku planu (wymienionego w ust. 1) nr 4, 

w skali 1:2000, z oznaczeniem granic terenu objętego zmianą, 

2) załącznik nr 2 zawierający rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu 

zmiany planu.”. 

§ 2. ust.1: w §2 ust.1, punkt 4): po słowach: „z wyłączeniem terenów objętych III zmianą planu”, likwiduje 

się kropkę i dodaje się słowa: „z wyłączeniem terenu objętego V zmianą planu”. 

§ 3. W części graficznej, na załączniku graficznym, o którym mowa § 1 ust.3 pkt 1) niniejszej uchwały, 

wprowadza sie nowy symbol terenu: P3, zgodnie z oznaczeniami V zmiany planu. 

§ 4. Do czasu zagospodarowania zgodnie z ustaleniami zmiany planu teren może być wykorzystywany 

w sposób dotychczasowy. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kolbuszowej. 
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§ 6. Uchwała wchodzi w zycie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego.” 

3.   

1) Załączniki graficzne, o których mowa w §1 ust.2 uchwały nr XIX/147/96 Rady Miejskiej w Kolbuszowej 

z dnia 21 lutego 1996 r., rysunki planu w skali 1:5000, 1:2000 i 1:1000 oraz jego zmian zostają dołączone 

jako kolejne załączniki do załącznika nr 1 niniejszego obwieszczenia (załączniki: Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4,  

Nr 5, Nr 6, Nr 8, Nr 9, Nr 10, Nr 11) 

2) Załącznik Nr 7 do załącznika Nr 1 niniejszego obwieszczenia stanowi załącznik Nr 3 do uchwały  

Nr XXXVII/309/2005 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/95 obejmującego rejon ulic Topolowej 

i Obrońców Pokoju w Kolbuszowej (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 98, Poz.1652) określający sposób 

realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań 

własnych gminy oraz zasady ich finansowania. 

3) Ujednoliceniu podlegają: rysunek planu nr 1 w skali 1: 5000, rysunek planu nr 2 w skali 1: 1000, rysunek 

planu nr 4 w skali 1: 2000 w skali, które zostają dołączone jako kolejne załączniki do załącznika  

nr 1 niniejszego obwieszczenia (załączniki: Nr 12, Nr 13, Nr 14). 

4. Obwieszczenie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący  

Rady Miejskiej w Kolbuszowej 

 

 

Krzysztof Aleksander Wilk 
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