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UCHWAIA NR 99ł2Ńńń 

RADY MIEJSKIEJ W PRźśMY_LU 

 z dnia 26 maja 2011 r. 

  
w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagos”odarowania ”rzestrzennego ｭBIśLSKIśGO Iｬ 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, 

z ”óuniejszymi zmianami) oraz artŁ 2Ń ustŁ ń ustawy 

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

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

Nr 80, poz. 717, z ”óuniejszymi zmianami) ”o 
stwierdzeniu zgodno`ci ze Studium UwarunkowaL 
i Kierunków źagos”odarowania Przestrzennego Miasta 
Przemy`la uchwalonego UchwaJą Nr 26ł2ŃŃ6 Rady 
Miejskiej w Przemy`lu z dnia 23 lutego 2006 r. Rada 

Miejska w Przemy`lu uchwala, co nastę”uje: 

RozdziaJ ń 

Prze”isy ogólne 

§ 1. ńŁ Uchwala się miejscowy plan 

zagospodarowania ”rzestrzennego ｭBIśLSKIśGO Iｬ, 
zwany w dalszej czę`ci uchwaJy ”lanemŁ 

2. Plan obejmuje granicami obszar 

o ”owierzchni okoJo 3Ń,74 ha, ”oJowony w Przemy`lu 
na ”oJudnie i wschód od ulicy Marcina Bielskiego, 
Jącznie z czę`cią tej ulicy, do ulicy GeneraJa 
WJadysJawa Sikorskiego i do istniejącego cmentarza 
na poJudniu oraz do terenów zamkniętych na 
wschodzie, zgodnie z rysunkiem planu. 

3Ł źaJącznikami do niniejszej uchwaJy są: 

1) źaJącznik Nr ń - rysunek planu w skali 1:2000 

stanowiący integralną czę`ć uchwaJy, który 
obowiązuje w zakresie zastosowanych tam 

oznaczeL stanowionychŁ 

2) źaJącznik Nr 2 - okre`lający s”osób realizacji 
zapisanych w planie inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, które nalewą do 
zadaL wJasnych gminy oraz zasadach ich 

finansowania. 

3) źaJącznik Nr 3 - zawierający rozstrzygnięcia 
o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu 

planu. 

§ 2. ńŁ W obszarze ”lanu ustala się nastę”ujące 
”rzeznaczenie terenów wedJug ”rzyjętych oznaczeL: 

1) ZC ｦ teren cmentarza komunalnego, 

2) KP - tereny ”arkingów ogólnodostę”nych, 

3) MN - tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, 

4) U ｦ tereny zabudowy usJugowej, 

5) UK ｦ teren zabudowy usJugowej sakralnej, 

6) R/RU ｦ tereny rolnicze ogrodnicze z terenami 

obsJugi ”rodukcji w gospodarstwach 

ogrodniczych, 

7) RM/RUｦ teren zabudowy zagrodowej 

w gospodarstwach ogrodniczych z terenem 

obsJugi ”rodukcji w gospodarstwach 

ogrodniczych, 

8) ZP - tereny zieleni urządzonej, 

9) KDZ ｦ tereny dróg ”ublicznych zbiorczych, 

10) KDD ｦ tereny dróg ”ublicznych dojazdowych, 

11) KDW ｦ tereny dróg wewnętrznych, 

12) KDX - teren ”ublicznego ciągu ”ieszo ｦ 

jezdnego, 

13) E ｦ teren urządzeL infrastruktury technicznej 
elektroenergetycznej. 

2Ł Ilekroć w uchwale mówi się o: 

1) tymczasowym obiekcie handlowym ｦ nalewy 
”rzez to rozumieć obiekty rozbieralne ty”u 
stragan lub stoisko, niezwiązane trwale 
z gruntem, sJuwące wyJącznie obsJudze 
okoliczno`ciowego handlu w wyznaczonym 

okresie `wiątecznym, 

2) okresie `wiątecznym ｦ nalewy ”rzez to 
rozumieć okres od 23 ”audziernika do 

8 listopada, 

3) odlegJo`ci bez”iecznej (kontrolowanej) od sieci 
i urządzeL ko”alni gazu - nalewy ”rzez to 
rozumieć ”asy terenu wokóJ odwiertów 
gazowych i wzdJuw sieci gazowych 
z ograniczeniami w zagospodarowaniu, 

4) strefie ochrony krajobrazu fortecznego 

Twierdzy Przemy`l ｦ nalewy ”rzez to  
rozumieć ”as terenu dla eks”ozycji  
obiektów i urządzeL fortecznych 
z ograniczeniami w zagospodarowaniu, 

z ochroną konserwatorską, 

5) dominancie architektonicznej ｦ nalewy ”rzez to 
rozumieć obiekt budowlany lub jego czę`ć, 
która koncentruje uwagę obserwatorów ze 
względu na swoją wyrówniającą formę 
architektoniczną, 
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6) ”unkcie szczególnym ｦ nalewy ”rzez to 
rozumieć niewielki obiekt ”rzyciągający uwagę 
obserwatorów, taki jak: ”omnik, fontanna, 
instalacja plastyczna, 

7) bruku ｭkocie Jbyｬ ｦ nalewy ”rzez to rozumieć 
rodzaj bruku ze `ci`le ”rzylegających do siebie 
kamieni ”olnych lub nieregularnych ciosów 
kamiennych, 

8) retencji gruntowej ｦ nalewy ”rzez to rozumieć 
czasowe zatrzymanie wody opadowej lub 

roztopowej w gruncie w s”osób naturalny 
(nasiąkanie) lub w s”osób zorganizowany 
poprzez stworzenie warunków do zwiększonej 
nasiąkliwo`ci, 

9) retencji zbiornikowej ｦ nalewy ”rzez to rozumieć 
czasowe zatrzymanie wody opadowej lub 

roztopowej w zbiornikach podziemnych lub 

nadziemnych, 

10) retencji powierzchniowej ｦ nalewy ”rzez to 
rozumieć czasowe zatrzymanie wody o”adowej 
lub rozto”owej ”o”rzez interce”cję szaty 
ro`linnej, zwilwanie, zatrzymanie 

w nierówno`ciach terenu, w wodach stojących, 
w lodzie i `nieguŁ 

3Ł W obszarze ”lanu ustala się strefę ochrony 
krajobrazu fortecznego Twierdzy Przemy`l w pasie 

terenu zawartym ”omiędzy liniami rozgraniczającymi 
dróg ”ublicznych ńKŚź i 2KDZ, zgodnie z rysunkiem 

planu, w której obowiązują ustalenia zawarte 
w przepisach szczegóJowych w § ńń ustŁ3 ”kt ńŁ 

4Ł W obszarze ”lanu do”uszcza się ”odziaJy 
terenów na ”otrzeby lokalizacji dróg ”ublicznych 
i wewnętrznych oraz sieci i urządzeL infrastruktury 
technicznej o ”owierzchniach wynikających z ich 

parametrów technicznych oraz na zasadach 

okre`lonych w ”rze”isach szczegóJowychŁ 

5Ł Przy zagos”odarowaniu terenów objętych 
”lanem nalewy uwzględnić ”rzebiegi istniejących sieci 
infrastruktury technicznej, w tym gazociągów oraz 
urządzeL ko”alni gazu, ”o”rzez zachowanie 
wymaganych przepisami odlegJo`ci lokalizowanych 
obiektów od tych sieci, w dostosowaniu do 

ustalonego w planie przeznaczenia terenu, zgodnie 

z ”rze”isami niniejszej uchwaJyŁ 

6. W obszarze planu, w ”asach terenów 
pomiędzy liniami rozgraniczającymi tereny komunikacji 
i infrastruktury technicznej a liniami zabudowy, 

do”uszcza się lokalizację: 

1) murów o”orowych, 

2) skarp i nasy”ów, 

3) schodów terenowych i pochylni, 

4) zieleni, 

5) reklam, tablic informacyjnych, 

6) ”arkingów, miejsc ”ostojowych i stojaków dla 
rowerów, 

7) obudowanych miejsc na pojemniki do 

czasowego gromadzenia od”adów staJych, 

8) sieci i urządzeL infrastruktury technicznejŁ 

7. W obszarze planu, w ”asach terenów 
w odlegJo`ci ń5Ń,ŃŃ m od granic terenu istniejącego 
cmentarza poza obszarem opracowania planu i terenu 

ZC przeznaczonego w planie dla cmentarza, zakazuje 

się budowy studni dla zao”atrzenia w wodę do ”icia 
i celów gos”odarczychŁ 

8. W obszarze planu, w ”asach terenów 
w odlegJo`ci 5Ń,ŃŃ m od granic terenu istniejącego 
cmentarza poza obszarem opracowania planu i terenu 

ZC przeznaczonego w planie dla cmentarza, zakazuje 

się budowy budynków z funkcją: mieszkalną, 
gastronomiczną, ”rodukcji i przechowywania 

wywno`ciŁ 

9Ł W obszarze ”lanu zakazuje się: 

1) lokalizacji garawy blaszanych i obiektów 
gospodarczych blaszanych, 

2) ogrodzeL w formie murów ”eJnych, za 
wyjątkiem ogrodzenia cmentarza. 

10. Tereny: cmentarza komunalnego ZC, 

parkingów ogólnodostę”nych KP, zieleni urządzonej 
źP, dróg ”ublicznych zbiorczych KŚź, dróg 
”ublicznych dojazdowych KŚŚ, dróg wewnętrznych 
KDW, publicznego ciągu ”ieszo-jezdnego KDX, ustala 

się jako ”rzestrzeL ”ublicznąŁ 

RozdziaJ 2 

Prze”isy szczegóJowe 

§ 3. ńŁ Wyznacza się TśRśN CMśNTARźA 
KOMUNALNEGO o powierzchni 5,58 ha, oznaczony 

na rysunku planu symbolem ZC. 

2. Na terenie, o którym mowa  
w ust. 1 do”uszcza się lokalizację: 

1) tablic informacyjnych związanych 
z funkcjonowaniem cmentarza, 

2) staJych, ogólnodostę”nych sanitariatów 
o powierzchni zabudowy do 15,00 m2, 

3) obiektów maJej architektury, 

4) sieci i urządzeL infrastruktury technicznejŁ 

3. Na terenie, o którym mowa  
w ust. 1 zakazuje się lokalizacji: 

1) reklam, 

2) budynków tymczasowych, 

3) miejsc grzebalnych w promieniu 5,00 m od 

sJu”ów linii elektroenergetycznej oraz w zasięgu 
odlegJo`ci bez”iecznej od sieci i urządzeL 
kopalni gazu. 

4. W powierzchni ogólnej terenu ustala się co 
najmniej 40% powierzchni biologicznie czynnej, w tym 

co najmniej 30% powierzchni zieleni wysokiej i niskiej. 
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5Ł Ogrodzenie cmentarza trwaJe, w formie 

muru o wysoko`ci od 3,ŃŃ do 3,5Ń m od ”oziomu 
terenu: ”eJnego lub czę`ciowo awurowego z polami 

z krat metalowych ozdobnych. 

6Ł Nawierzchnie dróg wewnętrznych, ciągów 
pieszo-jezdnych i ”ieszych, ”laców ｦ brukowana, 

`ciewek i doj`ć do miejsc ”ochówków - utwardzona. 

7Ł Śostę”no`ć terenu cmentarza z dróg 
publicznych 1KDZ, 2KDZ i 3KŚź za ”omocą dróg 
wewnętrznych 2KŚW, 3KŚW ”oJączonych z drogami 

publicznymi. 

§ 4. ńŁ Wyznacza się TśRśNŹ PARKINGÓW 
OGÓLNOŚOSTĘPNŹCH, oznaczone na rysunku ”lanu 
symbolami: 

1) 1KP o powierzchni 0,27 ha, 

2) 2KP o powierzchni 0,93 ha. 

2. Na terenach, o których mowa  
w ust. 1 do”uszcza się lokalizację: 

1) maJej architektury, 

2) tablic informacyjnych i reklamowych 

o powierzchni do 3,00 m2, 

3) przystanku autobusowego z ”ętlą i wiatą, 

4) ”rzeno`nych kabin sanitarnych i tymczasowych 

obiektów handlowych w okresie `wiątecznym, 

5) jednego budynku dla obsJugi ”arkingu, dla 
którego ustala się: 

a) maksymalną ”owierzchnię zabudowy ｦ do 

10,00 m2 

b) maksymalną wysoko`ć ｦ jedna kondygnacja 

nadziemna, nie więcej niw 4,5Ń m od ”oziomu 
terenu ”rzy wej`ciu do budynku do 
najwywszego ”oziomu dachu, 

c) dach dwuspadowy lub wielospadowy 

o pokryciu z dachówki lub materiaJów 
imitujących dachówkęŁ 

3Ł Śostę”no`ć komunikacyjna terenów z drogi 

publicznej 1KDD, z drogi wewnętrznej 2KŚW oraz 
z drogi ”ublicznej ńKŚź za ”omocą maksymalnie 
dwóch zjazdów na kawdy terenŁ 

4. Dopuszczalna nawierzchnia asfaltowa, 

z kostki brukowej lub z ”refabrykowanych ”Jyt 
awurowych, 

5Ł Ustala się minimalną ”owierzchnię 
biologicznie czynną 2Ń% ”owierzchni dla kawdego 
terenu. 

§ 5. ńŁ Wyznacza się TśRśNŹ źABUŚOWŹ 
MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ oznaczone na 

rysunku planu symbolami: 

1) 1MN o powierzchni 0,05 ha, 

2) 2MN o powierzchni 0,19 ha, 

3) 3MN o powierzchni 0,76 ha, 

4) 4MN o powierzchni 1,05 ha, 

5) 5MN o powierzchni 0,11 ha, 

6) 6MN o powierzchni 0,13 ha, 

7) 7MN o powierzchni 0,35 ha. 

2. Na terenach, o których mowa  
w ust. 1, do”uszcza się lokalizację: 

1) budynków mieszkalnych jednorodzinnych 
w zabudowie wolnostojącej i bliuniaczej, 
w ilo`ci ń budynek na 1 dziaJce budowlanej, 

2) budynków gos”odarczych i garawowych 
wolnostojących lub dobudowanych do 
budynków mieszkalnych, w ilo`ci ”o ń budynku 

na 1 dziaJce budowlanej, 

3) dróg wewnętrznych, ciągów ”ieszo-jezdnych. 

3Ł Śla terenów, o których mowa w ust.1 ustala 

się: 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy w odlegJo`ci: 

a) 8,00 m od linii rozgraniczającej teren drogi 
publicznej zbiorczej 1KDZ, 

b) 6,ŃŃ m od linii rozgraniczających tereny drogi 
”ublicznej dojazdowej 2KŚŚ, ”ublicznego ciągu 
pieszo-jezdnego KDX i dróg wewnętrznych 
1KDW i 4KDW, 

2) udziaJ ”owierzchni zabudowanej do ”owierzchni 

dziaJki budowlanej: maksymalnie 5Ń%, 

3) minimalną ”owierzchnię biologicznie czynną:  
4Ń % ”owierzchni dziaJki budowlanej, 

4) dla terenów 6MN i 7MN nakazuje się 
utrzymanie istniejącego cieku wodnego, 

5) ogrodzenie dziaJek: awurowe o wysoko`ci do 
2,00 m, w liniach rozgraniczających dróg 
i ciągów ”ieszo-jezdnych, z dopuszczeniem 

cofnięcia do 6,ŃŃ m w gJąb dziaJki w miejscach 

lokalizacji bram wjazdowych. 

4Ł Śla budynków ustala się: 

1) w stosunku do budynków istniejących 
do”uszcza się ”rzebudowę, rozbudowę 
i nadbudowę, z zastrzeweniem zakazu zmiany 
obrysu dla czę`ci budynków znajdujących się 
”omiędzy liniami zabudowy i liniami 

rozgraniczającymi dróg i ciągów ”ieszo-

jezdnych, 

2) do”uszcza się lokalizację budynków 
bezpo`rednio ”rzy granicy dziaJki, 

3) wysoko`ć zabudowy dla budynków 
mieszkalnych - do 3 kondygnacji nadziemnych, 

w tym poddasze uwytkowe, ”rzy zachowaniu 
nie”rzekraczalnej wysoko`ci ń2,Ń m od najniwej 
”oJowonej czę`ci budynku do najwywszego 
poziomu dachu, 
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4) wysoko`ć zabudowy dla garawy  
i budynków gos”odarczych - do 2 kondygnacji 

nadziemnych, przy zachowaniu 

nie”rzekraczalnej wysoko`ci 6,Ńm od  
najniwej ”oJowonej czę`ci budynku do 
najwywszego ”oziomu dachu, 

5) dachy dwuspadowe lub wielospadowe, o kącie 
nachylenia ”oJaci dachowych: 3Ń0 - 450, 

6) ”okrycie dachów dachówką ceramiczną lub 
innymi materiaJami imitującymi dachówkę 
ceramiczną, o barwie naturalnej dachówki 
ceramicznej, oliwkowej lub grafitowej, 

7) osie gJówne kalenic równolegJe lub ”rosto”adJe 
do elewacji frontowej, 

8) kolorystyka i wystrój elewacji z zastosowaniem 

szlachetnych materiaJów wykoLczeniowych lub 

imitacji tych materiaJówŁ 

5Ł źasady obsJugi komunikacyjnej: 

1) dostę”no`ć terenów: z dróg ”ublicznych ńKŚź, 
2KŚŚ bez”o`rednio lub ”o”rzez drogi 
wewnętrzne KŚW i ”ubliczny ciąg ”ieszo-

jezdny KDX, 

2) obsJuga ”arkingowa: dla kawdego budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego nalewy za”ewnić 
co najmniej 2 miejsca postojowe otwarte lub 

garawowe w obrębie dziaJkiŁ 

6Ł źasady ”odziaJu na dziaJki budowlane: 

1) ”owierzchnia dziaJki - nie mniejsza niw Ń,06 ha, 

2) szeroko`ć frontu dziaJki - nie mniejsza niw 
20,00 m, 

3) kąt ”omiędzy granicami nowych dziaJek 
i drogami ｦ 85° - 9Ń°Ł 

7Ł Poziom haJasu nie mowe ”rzekraczać 
dopuszczalnego ”oziomu haJasu dla terenów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

§ 6. 1. Wyznacza się TśRśN źABUŚOWŹ 
USIUGOWśJ oznaczony na rysunku ”lanu symbolem 
U - o powierzchni 0,16 ha, 

2. Na terenie, o którym mowa  
w ust. 1 do”uszcza się lokalizację: 

1) budynków usJugowych wolnostojących lub 
szeregowych w ilo`ci ń budynek na jednej 

dziaJce, z do”uszczalnym zakresem usJug: 
rzemie`lniczych, administracyjnych, biurowych, 
handlowych, z zastrzeweniem ustaleL §2 ustŁ 8, 

2) murowanych: garawy i obiektów 
gospodarczych, 

3) murów o”orowych, 

4) obiektów maJej architektury, 

5) ”unktów szczególnychŁ 

3. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala 

się: 

1) nie”rzekraczalną linię zabudowy w odlegJo`ci 
6,ŃŃ m od linii rozgraniczającej teren ciągu 
pieszo-jezdnego KDX, 

2) udziaJ ”owierzchni zabudowanej do ”owierzchni 

dziaJki budowlanej: maksymalnie 7Ń%, 

3) minimalną ”owierzchnię biologicznie czynną: 
2Ń% ”owierzchni dziaJki budowlanejŁ 

4Ł źasady obsJugi komunikacyjnej: 

1) dostę”no`ć komunikacyjna terenu z drogi 

”ublicznej 2KŚŚ ”o”rzez ”ubliczny ciąg ”ieszo-

jezdny KDX, 

2) obsJuga ”arkingowa: 

a) co najmniej 2 miejsca postojowe dla 

samochodów na kawdej dziaJce budowlanej, 

b) obowiązkowe miejsca dla ”arkowania rowerówŁ 

5Ł Śla budynków usJugowych ustala się: 

1) do”uszcza się lokalizację budynków 
bezpo`rednio ”rzy granicy dziaJki, 

2) do”uszcza się ”rzebudowę i rozbudowę 
istniejącego budynku, 

3) wysoko`ć zabudowy do 2 kondygnacji 

nadziemnych, nie więcej niw 9,Ń m od najniwej 
”oJowonej czę`ci budynku do najwywszego 
poziomu dachu, 

4) dachy dwuspadowe lub wielospadowe,  

o kącie nachylenia gJównych ”oJaci dachowych 
150 - 450, 

5) do”uszczalne ”okrycie dachów: dachówką 
ceramiczną, innymi materiaJami imitującymi 
dachówkę ceramiczną w kolorze naturalnej 

dachówki ceramicznej oraz szkJem, 

6) kolorystyka i wystrój elewacji z zastosowaniem 

szlachetnych materiaJów wykoLczeniowych lub 

imitacji tych materiaJówŁ 

6Ł Śla garawy, budynków gos”odarczych ustala 
się: 

1) do”uszcza się lokalizację budynków 
bezpo`rednio ”rzy granicy dziaJki, 

2) wysoko`ć zabudowy do 3,ŃŃ m od ”oziomu 
terenu ”rzy wej`ciu lub wjeudzie do budynku do 
najwywszego ”oziomu dachu, 

3) dachy jednospadowe, dwuspadowe lub 

wielospadowe o kącie nachylenia gJównych 
”oJaci 5°- 3Ń°, ”okrycie dachu z blachy 

”Jaskiej i profilowanej. 

7Ł źasady ”odziaJu na dziaJki budowlane: 

1) minimalna ”owierzchnia dziaJki: Ń,Ń25 ha, 
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2) minimalna szeroko`ć frontu dziaJki: ńŃ,ŃŃ m, 

3) kąt ”omiędzy granicami dziaJek i drogami:  

8Ń°- 9Ń°Ł 

§ 7. ńŁ Wyznacza się TśRśN źABUŚOWŹ 
USIUGOWśJ SAKRALNśJ o powierzchni 1,15 ha, 

oznaczony na rysunku planu symbolem UK. 

2. Na terenie, o którym mowa  
w ust. 1 do”uszcza się lokalizację: 

1) budynku administracyjno-mieszkalnego, 

2) garawy, budynków gos”odarczych, ka”lic, 

3) dróg wewnętrznych, ”laców, 

4) murów o”orowych, 

5) obiektów maJej architektury, 

6) ”unktów szczególnychŁ 

3Ł Na terenie zakazuje się lokalizacji reklam 
niezwiązanych z funkcją usJug sakralnych i kultu 

religijnego. 

4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala 

się: 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy: 

a) w odlegJo`ci 8,ŃŃ m od linii rozgraniczającej 
drogi ”ublicznej 2KŚź, terenu urządzeL 
infrastruktury technicznej elektroenergetycznej 

E oraz od granicy z terenem ulŁ GeneraJa 
WJadysJawa Sikorskiego, stanowiącej granicę 
opracowania planu, 

b) w odlegJo`ci 6,ŃŃ m od linii rozgraniczającej 
drogi publicznej 1KDD. 

2) udziaJ czę`ci terenu zabudowanego: nie więcej 

niw 3Ń % ”owierzchni terenu, 

3) ”owierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 
50 % powierzchni terenu. 

5Ł źasady obsJugi komunikacyjnej: 

1) dostę”no`ć komunikacyjna terenu z dróg 
publicznych 2KDZ, 1KDD oraz z ulicy GeneraJa 
WJadysJawa Sikorskiego, lewącej ”oza obszarem 

planu, 

2) obsJuga ”arkingowa: 

a) co najmniej 1 miejsce ”ostojowe lub garawowe 

dla kawdego mieszkania, 

b) co najmniej 1 miejsce postojowe na 25,00 m2 

”owierzchni uwytkowej ko`cioJa, 

c) dojazdy i miejsca dla ”arkowania rowerówŁ 

6Ł Śla budynków ustala się 

1) wysoko`ć budynku ko`cioJa: co najmniej  
15,00 m i nie więcej niw 4Ń,ŃŃ m od najniwej 
”oJowonej czę`ci budynku do najwywszego 
poziomu dominanty architektonicznej, 

2) wysoko`ci ”ozostaJych budynków: do ń2,ŃŃ m 
od najniwej ”oJowonej czę`ci budynku do 
najwywszego poziomu dachu, 

3) dachy wielospadowe o kątach nachylenia 
gJównych ”oJaci: 3Ń° - 600, 

4) dla budynków garawowych i gospodarczych 

do”uszczalne dachy ”Jaskie z ”owierzchnią 
biologicznie czynną, 

5) pokrycie z dachówki ceramicznej lub blachy 
profilowanej w kolorze naturalnej dachówki 
ceramicznej, 

7Ł Poziom haJasu nie mowe ”rzekraczać 
dopuszczalnego ”oziomu haJasu dla terenów 
mieszkaniowo-usJugowychŁ 

§ 8. ńŁ Wyznacza się TśRśNŹ źIśLśNI 
URZĄDZONEJ oznaczone na rysunku planu 

symbolami: 

1) 1ZP - o powierzchni 1,06 ha, 

2) 2ZP ｦ o powierzchni 0,69 ha. 

2Ł Śla terenów, o których mowa w ust. 

1 ustala się: 

1) ochronę naturalnych cieków wodnych wraz 
z pasem terenu o szeroko`ci ”o 5,ŃŃ m od 
kawdego brzegu, ”olegającą na zakazie zmiany 
linii brzegowych i kierunku przebiegu cieków, 

2) ochronę naturalnych wąwozów i jarów, 
polegającą na zakazie zmiany uksztaJtowania 
terenu, za wyjątkiem `ciewek ”ieszych, 
rowerowych, ”lacyków dla obiektów maJej 
architektury oraz budowli dla retencji 

gruntowej, powierzchniowej i zbiornikowej wód 
opadowych i roztopowych. 

3. Na terenach, o których mowa  
w ust. 1 zakazuje się budowy budynkówŁ 

4. Na terenach, o których mowa  
w ust. 1 do”uszcza się: 

1) ciągi ”iesze o szeroko`ci maksymalnie ń,5Ń m, 
`ciewki rowerowe i pieszo-rowerowe 

o szeroko`ci maksymalnie 2,50 m i nawierzchni 

ziemnej lub wwirowej, 

2) mostki nad ciekami wodnymi i wąwozami, 

3) obiekty maJej architekturyŁ 

§ 9. ńŁ Wyznacza się TśRśNŹ ROLNICźś 
OGRODNICZE Z TśRśNAMI OBSIUGI PROŚUKCJI 
W GOSPODARSTWACH OGRODNICZYCH, oznaczone 

na rysunku planu symbolami: 

1) 1R/RU o powierzchni 1,42 ha, 

2) 2R/RU o powierzchni 7,21 ha, 

3) 3R/RU o powierzchni 2,24 ha. 

2. Na terenach, o których mowa  
w ust. 1 zakazuje się: 
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1) zmian konfiguracji terenu zakJócających 
naturalny s”Jyw wód ”owierzchniowych, 

2) przebudowy, rozbudowy, nadbudowy 

istniejących budynków, 

3) budowy nowych budynkówŁ 

3. Na terenach, o których mowa  
w ust. 1 do”uszcza się: 

1) drogi wewnętrzne, ciągi ”iesze i pieszo ｦ 

jezdne, 

2) obiekty maJej architekturyŁ 

4Ł Ustala się udziaJ ”owierzchni funkcji rolniczej 

ogrodniczej w ”owierzchni ogólnej terenów, o których 
mowa w ust. 1: 

1) dla terenu 1R/RU ｦ 70%, 

2) dla terenu 2R/RU ｦ 90%, 

3) dla terenu 3R/RU ｦ 60%. 

5Ł Śostę”no`ć komunikacyjna terenów z dróg 
”ublicznych 3KŚź, ńKŚŚ, 2KŚŚ bez”o`rednio i za 

pomocą dróg wewnętrznych ńKŚW, 2KŚW, 3KŚW 
i 4KDW. 

§ 10. ńŁ Wyznacza się TśRśN  
ZABUDOWY ZAGRODOWEJ W GOSPODARSTWACH 

OGRODNICZYCH Z TśRśNśM OBSIUGI PROŚUKCJI 
W GOSPODARSTWACH OGRODNICZYCH 

o powierzchni 3,80 ha, oznaczony na rysunku planu 

symbolem RM/RU, 

2. Na terenie, o którym mowa  
w ust. 1 do”uszcza się: 

1) budynki mieszkalne jednorodzinne w zagrodach 

w gospodarstwach ogrodniczych w ilo`ci 
1 budynek na 1 dziaJce zagrodowej, 

2) budynki usJugowe i mieszkalno ｦ usJugowe 
z do”uszczalnym zakresem usJug: gastronomia, 

handel, ”rzetwórstwo ”Jodów rolnych, 
agroturystyka - w ilo`ci ń budynek usJugowy 
lub mieszkalno-usJugowy na ń dziaJce , 

3) drogi wewnętrzne, ciągi ”iesze i ciągi ”ieszo ｦ 

jezdne, 

4) obiekty maJej architekturyŁ 

3Ł Śla terenu RMłRU ustala się: 

1) udziaJ powierzchni przeznaczonej dla terenu 

zabudowy zagrodowej w gospodarstwach 

ogrodniczych ｦ co najmniej 60% powierzchni 

ogólnej terenu, 

2) nieprzekraczalne linie zabudowy w odlegJo`ci: 

a) 8,ŃŃ m od linii rozgraniczającej drogi ”ublicznej 

1KDZ, 

b) 6,00 m od linii rozgraniczającej drogi 
wewnętrznej ńKŚWŁ 

3) udziaJ ”owierzchni zabudowanej do ”owierzchni 

dziaJki budowlanej zagrodowej: maksymalnie 
30%, 

4) ”owierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niw 
6Ń % ”owierzchni dziaJkiŁ 

4Ł Śla budynków ustala się: 

1) maksymalną wysoko`ć zabudowy 
mieszkaniowej i mieszkalno-usJugowej 
w zagrodach ogrodniczych: dwie kondygnacje 

nadziemne w tym ”oddasze uwytkowe, nie 
więcej niw 9,5Ń m od ”oziomu terenu ”rzy 
wej`ciu do najwywszego ”oziomu dachu, 

2) maksymalną wysoko`ć zabudowy dla 

pozostaJych budynków: 6,ŃŃ m od ”oziomu 
terenu ”rzy gJównym wej`ciu do najwywszego 
poziomu dachu, 

3) do”uszczalne ksztaJty dachów: dwus”adowy, 
wielospadowy o kącie nachylenia gJównych 
”oJaci dachowych 2Ń°- 45°, ”óJkolisty, 

4) ”okrycie dachu: dachówka ceramiczna, blacha 

”rofilowana, szkJo, folie ”rzezroczyste, 
kolorystyka i wystrój elewacji z zastosowaniem 

szlachetnych materiaJów wykoLczeniowych lub 
imitacji tych materiaJówŁ 

5Ł źasady obsJugi komunikacyjnej: 

1) dostę”no`ć komunikacyjna terenu z dróg 
publicznych ńKŚź bez”o`rednio i za ”omocą 
drogi wewnętrznej ńKŚW, 

2) obsJuga ”arkingowa: co najmniej 2 miejsca 

”ostojowe lub garawowe dla kawdej dziaJkiŁ 

6Ł źasady ”odziaJu na dziaJki: 

1) minimalna ”owierzchnia dziaJki budowlanej 
zagrodowej: 0,5 ha, 

2) minimalna ”owierzchnia ”ozostaJych dziaJek: 
0,05 ha. 

7Ł Poziom haJasu nie mowe ”rzekraczać 
do”uszczalnego ”oziomu haJasu dla terenów 
zabudowy zagrodowej. 

§ 11. ńŁ Wyznacza się TśRśNŹ ŚRÓG 
PUBLICZNYCH ZBIORCZYCH, oznaczone na rysunku 

planu symbolami: 

1) 1 KDZ o powierzchni 0,77 ha, 

2) 2 KDZ o powierzchni 0,50 ha, 

3) 3KDZ o powierzchni 0,20 ha. 

2Ł W stosunku do terenów, o których mowa 
w ust. 1 ustala się: 

1) teren dla ”oszerzenia istniejącej ulŁ Marcina 
Bielskiego lewącej ”oza obszarem ”lanu do 
”arametrów ulicy klasy zbiorczej, o zmiennej 

szeroko`ci w liniach rozgraniczających od  
3,00 do 12,00 m, jak na rysunku planu, 

oznaczony symbolem 1KDZ, 
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2) ulica klasy zbiorczej o minimalnej szeroko`ci 
w liniach rozgraniczających 2Ń,ŃŃ m, ze 
skrzywowaniem z ulŁ GeneraJa WJadysJawa 

Sikorskiego lewącą ”oza obszarem ”lanu, jak na 
rysunku planu, z jedną jezdnią z co najmniej 

dwoma pasami ruchu po 3,50 m, oznaczony 

symbolem 2KDZ, 

3) teren dla ”oszerzenia istniejącej ulŁ B”a Glazera 

lewącej ”oza obszarem ”lanu do ”arametrów 
ulicy klasy zbiorczej, o zmiennej szeroko`ci 
w liniach rozgraniczających od 6,ŃŃ do  
20,00 m, jak na rysunku planu, oznaczony 

symbolem 3KDZ. 

3Ł Śla ulic ustala się: 

1) nawierzchnia dla dróg ńKŚź i 2KDZ z kostki 

brukowej kamiennej, na odcinku oznaczonym 

na rysunku planu ｭńｬ ｦ ｭ2ｬ z brukiem typu 

ｭkocie Jbyｬ, dla drogi 3KŚź ｦ asfaltowa, 

2) chodnik co najmniej jednostronny oraz 

jednostronna `ciewka ”ieszo-rowerowa, 

z nawierzchnią z kostki betonowej lub 

kamiennej, 

3) od”rowadzenie wód o”adowych i roztopowych 

do miejskiej kanalizacji deszczowej, 

4) o`wietlenie obustronneŁ 

4Ł Śo”uszcza się odstę”stwa od ”rzyjętych 
w ust. 2 ustaleL ”od warunkiem za”ewnienia: 

1) co najmniej 2 ”asów ruchu, 

2) chodnika i `ciewki ”ieszo - rowerowej na 

terenach dróg lub na terenach bez”o`rednio 
przylegających do drógŁ 

§ 12. ńŁ Wyznacza się TśRśNŹ ŚRÓG 
PUBLICZNYCH DOJAZDOWYCH, oznaczone na 

rysunku planu symbolami: 

1) 1KDD o powierzchni 0,41 ha, 

2) 2KDD o powierzchni 0,04 ha. 

2Ł W stosunku do terenów, o których mowa 
w ust. 1 ustala się nastę”ujące wymagania: 

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających ｦ 

zmienna, co najmniej 10,00 m, 

2) droga jednojezdniowa z dwoma pasami ruchu 

o szeroko`ci co najmniej ”o 2,5Ń m, 

3) chodniki obustronne bez”o`rednio ”rzy 
krawędzi jezdni, 

4) o`wietlenie co najmniej jednostronne, 

5) od”rowadzenie wód o”adowych i roztopowych 

do kanalizacji deszczowej miejskiej. 

§ 13. ńŁ Wyznacza się TśRśNŹ ŚRÓG 
WśWNĘTRźNŹCH, oznaczone na rysunku ”lanu 
symbolami: 

1) 1KDW ｦ o powierzchni 0,18 ha, 

2) 2KDW ｦ o powierzchni 0,98 ha, 

3) 3KDW ｦ o powierzchni 0,17 ha, 

4) 4KDW ｦ o powierzchni 0,30 ha. 

2Ł W stosunku do terenów, o których mowa 
w ustŁ ńŁ ustala się nastę”ujące wymagania: 

1) drogi wewnętrzne o szeroko`ci w liniach 

rozgraniczających co najmniej  
5,00 m z ”oszerzeniami ”rzy skrzywowaniach 
z innymi drogami i na Jukach, jak na  
rysunku planu, 

2) chodnik jednostronny, 

3) o`wietlenie jednostronne, 

4) od”rowadzenie wód o”adowych i roztopowych 

do kanalizacji deszczowej miejskiej. 

§ 14. ńŁ Wyznacza się TśRśN PUBLICźNśGO 
CIĄGU PIśSźO ｦ JEZDNEGO o powierzchni 0,03 ha, 

oznaczony na rysunku planu symbolem KDX. 

2Ł W stosunku do terenu ustala się: 

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna, 

nie mniej niw 5,ŃŃ m, jak na rysunku ”lanu, 
z poboczami ziemnymi lub brukowanymi, 

2) nawierzchnia z kostki brukowej lub asfaltowa, 

3) o`wietlenie jednostronne, 

4) od”rowadzenie wód ”owierzchniowych do 
kanalizacji miejskiej. 

§ 15. ńŁ Wyznacza się TśRśN URźĄŚźśK 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

ELEKTROENERGETYCZNEJ o powierzchni 0,01 ha, 

oznaczony na rysunku planu symbolem E. 

2Ł Ustala się do”uszczalne ogrodzenie terenu 
w liniach rozgraniczających, awurowe o wysoko`ci 
1,50 m - 2,00 m. 

3Ł ObsJuga komunikacyjna terenu z drogi 

publicznej 2KDZ i ulicy GeneraJa WJadysJawa 
Sikorskiego lewącej ”oza obszarem ”lanuŁ 

§ 16. ńŁ Ustala się nastę”ujące zasady obsJugi 
terenu objętego granicami ”lanu w zakresie 

komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) w zakresie komunikacji: 

a) dostę”no`ć obszaru ｦ z dróg ”ublicznych 
zbiorczych oznaczonych na rysunku planu 

symbolami 1KDZ, 2KDZ, 3KDZ oraz ulicy 

GeneraJa WJadysJawa Sikorskiego lewącej ”oza 
obszarem ”lanu od strony ”oJudniowej, 

b) dostę”no`ć ”oszczególnych terenów ”o”rzez 
sieć dróg ”ublicznych dojazdowych, dróg 
wewnętrznych oraz ciąg ”ieszo-jezdny, 

”oJączonych z drogami publicznymi 

i oznaczonych na rysunku planu symbolami: 

KDD, KDW i KDX, 
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2) w zakresie zaopatrzenia w wodę: 

a) zasilanie z miejskiej sieci wodociągowej ”o”rzez 
budowę sieci rozdzielczej lub ”rzyJączy od 
istniejących sieci wodociągowych: 

- ø 9Ń i ø ńńŃ w ulicy Marcina Bielskiego 

i równolegle do ulicy Marcina Bielskiego, 

sąsiadującej z obszarem planu od strony 

zachodniej, 

- ø ńńŃ i ø 9Ń wzdJuw ulŁ GeneraJa WJadysJawa 
Sikorskiego na terenie osiedla Rycerskie, 

lewących ”oza obszarem ”lanu od strony 
”oJudniowej, 

- ø 9Ń w ulŁ BolesJawa _miaJego, Cmentarnej 
i ŚrzymaJy, lewących ”oza obszarem ”lanu od 
strony ”oJudniowo-wschodniej, 

- ø 9Ń w projektowanej drodze 1KDW, 

3) w zakresie gos”odarki `ciekowej: 

a) od”rowadzenie `cieków komunalnych do 
miejskiej sieci kanalizacyjnej: 

- istniejącej ogólnos”Jawnej ø 4ŃŃ, ø 3ŃŃ, ø 3ń5 
w ulicach: Bielskiego, Sikorskiego, Glazera, 

ŚrzymaJy, Cmentarnej, 

- ”rojektowanej ogólnos”Jawnej dla zlewni 
w kierunku ulŁ BolesJawa _miaJego, 

- z do”uszczeniem indywidualnych zbiorników 
i ”rzydomowych oczyszczalni `cieków 
w terenach MN i RM/RU, 

b) od”rowadzenie `cieków deszczowych i wód 
roztopowych: 

- do sieci kanalizacji miejskiej z zastosowaniem 

retencji terenowej, gruntowej lub zbiornikowej, 

- z ”owierzchni narawonych na zanieczyszczenia 

(drogi, place postojowe, parkingi) oraz z terenu 

cmentarza ”o”rzez urządzenia oczyszczające do 
kanalizacji miejskiej, 

- do”uszcza się skanalizowanie cieków wodnych 

staJych i okresowych na wszystkich terenach 

za wyjątkiem terenów źP, 

4) w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi 

i ”owstającymi w wyniku prowadzonej 

dziaJalno`ci gos”odarczej: gromadzenie 
i usuwanie prowadzone na zasadach 

obowiązujących na terenie miasta Przemy`la, 

5) w zakresie cie”Jownictwa: 

a) ”odstawowy system ogrzewania obiektów 
o”arty na indywidualnych uródJach cie”Ja 
minimalizujących ｭniską emisjęｬ zanieczyszczeL 
do powietrza, z ograniczeniem: maksymalnie 

1 uródJo cie”Ja dla ń dziaJki na terenach 
oznaczonych na rysunku planu symbolami MN, 

U, RM/RU, 

 

 

b) ”rowadzenie sieci cie”Jowniczych systemem 
podziemnym i w s”osób nie ograniczający 
mowliwo`ci uwytkowania terenu zgodnie z ich 

przeznaczeniem ustalonym w planie, 

6) w zakresie elektroenergetyki: 

a) zasilanie z istniejących i projektowanych 

urządzeL i sieci elektroenergetycznych, przez 

stacje transformatorowe, za ”omocą sieci 
rozdzielczej kablowej, 

7) w zakresie zaopatrzenia w gaz: 

a) z istniejących sieci gazowniczych: 
`rednio”ręwnego gazociągu gŚ8Ń w ul. Zofii 

Chrzanowskiej oraz nisko”ręwnego gazociągu 
gD100 w ulŁ Marcina Bielskiego, lewących ”oza 
obszarem ”lanu od strony ”óJnocnej, 

b) do”uszcza się mowliwo`ć ”rzebudowy, 
rozbudowy, remontu i rozbiórki istniejących 
i budowy nowych urządzeL związanych 
z eks”loatacją gazu ziemnego w ramach 

zasięgu odlegJo`ci bez”iecznych od sieci 
i obiektów budowlanych oraz innych urządzeL 
infrastruktury technicznej związanych 
z eks”loatacją gazu ziemnego, 

8) w zakresie telekomunikacji: 

a) za”ewnienie Jączno`ci telefonicznej 
z istniejących i projektowanych sieci i urządzeL 
z zakresu Jączno`ci ”ublicznejŁ 

2Ł Jako gJówną zasadę ”rzyjmuje się realizację 
sieci i urządzeL infrastruktury technicznej w specjalnie 

do tego celu wydzielonej przestrzeni pasa drogowego 

lub ciągu ”ieszo-jezdnego oraz do”uszcza się ją 
w ”asach terenów ”omiędzy liniami rozgraniczającymi 
tereny komunikacji i infrastruktury technicznej 

a liniami zabudowy oraz na ”ozostaJych terenach 
objętych planem. 

3Ł Śo”uszcza się ”rzebudowę istniejących 
urządzeL infrastruktury i napowietrznych sieci, 

kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem 

terenówŁ 

4Ł Śo”uszcza się zmianę ”arametrów sieci, 
o których mowa w pkt 2a, 3a, w zakresie ich 

”arametrów technicznych do ńŃŃ% w przypadku ich 

remontu, przebudowy lub rozbudowy. 

RozdziaJ 3 

Prze”isy koLcowe 

§ 17. Śo czasu realizacji ustaleL ”lanu 
dopuszcza się dotychczasowy s”osób 
zagos”odarowania, urządzenia i uwytkowania terenów 
w granicach planu. 

§ 18. ńŁ Ustala się nastę”ujące stawki 
”rocentowe, sJuwące naliczeniu o”Jaty z tytuJu wzrostu 
warto`ci nieruchomo`ci w związku z uchwaleniem 

planu: 
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1) 30% ｦ dla terenów: MN, RMłRU, UŁ 

2) 0,1% ｦ dla ”ozostaJych terenówŁ 

§ 19. Wykonanie uchwaJy ”owierza się 
Prezydentowi Miasta Przemy`laŁ 

§ 20. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie  
3Ń dni od daty jej ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym 
Województwa Podkar”ackiegoŁ 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
 

Jan BartmiLski 
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źaJącznik nr 2 do UchwaJy Nr 99ł2Ńńń 

Rady Miejskiej w Przemy`lu 

z dnia 26 maja 2011 r. 

 

 

OKRś_LśNIś SPOSOBU RśALIźACJI INWśSTYCJI ź ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

NALśvĄCYCH ŚO źAŚAK WIASNYCH GMINY ORAź źASAŚACH ICH FINANSOWANIA 
 

Stosownie do art. 20 ustawy z dnia  

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z ”óuniejszymi 
zmianami), uwzględniając ustalenia zawarte 
w miejscowym planie zagospodarowania 

”rzestrzennego ｭBielskiego Iｬ Rada Miejska 
w Przemy`lu stwierdza, we do zadaL wJasnych gminy 
naleweć będą: 

1) Przebudowa i rozbudowa odcinka ulicy  

M. Bielskiego 1KDZ i 2KDZ, przebudowa 

i rozbudowa odcinka ul. Bpa Glazera 3KDZ, 

2) Budowa drogi publicznej 1KDD, 

3) Budowa dróg wewnętrznych: ńKŚW, 2KŚW, 
3KDW, 4KDW, 

4) Przebudowa ciągu ”ieszo-jezdnego KDX, 

5) Budowa ”arkingów ogólnodostę”nych  
1KP i 2KP z ”ętlą i przystankiem autobusowym, 

6) Przebudowa sieci SN na terenie  

ZC (skablowanie), 

7) Budowa sieci kanalizacyjnej ogólnos”Jawnej  
dla zlewni w kierunku ulŁ BŁ _miaJego, 
deszczowej wraz z urządzeniami infrastruktury 
technicznej (urządzenia dla retencji na terenach  

ZC, 1ZP, 3R/RU). 

Wywej wymienione inwestycje celu ”ublicznego 
z zakresu infrastruktury technicznej realizowane będą 
ze `rodków wJasnych gminy, centralnych oraz ze 
`rodków ”omocowych, zgodnie z ”lanem wydatków 
inwestycyjnych ”rzyjętych w Wieloletnim Planie 

Inwestycyjnym, okre`lanych corocznie w uchwale 

budwetowej Gminy Miejskiej Przemy`lŁ 
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UCHWAIA NR Vł3Ńł2Ńńń 

RAŚY GMINY BOJANÓW 

 z dnia 13 maja 2011 r. 

  
zmieniająca uchwaJę w s”rawie szczegóJowych warunków ”rzyznawania 

i od”Jatno`ci za usJugi o”iekuLcze oraz szczegóJowych warunków czę`ciowego 

lub caJkowitego zwolnienia z o”Jat, jak równiew trybu ich ”obierania 

 
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 ze zmianami) oraz  

art. 17 ust. 1 pkt 11, art. 50 ust. 6, art. 104  

ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

s”oJecznej (tekst jednolity ŚzŁ UŁ Nr ń75, ”ozŁ ń362 
z 2ŃŃ9 rŁ zŁ zmŁ) Rada Gminy Bojanów uchwala, co 
nastę”uje: 

§ 1. W uchwale Nr XII/109/2004 Rady Gminy 

Bojanów z dnia 24 wrze`nia 2ŃŃ4 roku w sprawie 

szczegóJowych warunków ”rzyznawania i od”Jatno`ci 
za usJugi o”iekuLcze oraz szczegóJowych warunków 
czę`ciowego lub caJkowitego zwolnienia z o”Jat, jak 
równiew trybu ich ”obierania w”rowadza się 
nastę”ujące zmiany: 

1) § 4 uchwaJy otrzymuje brzmienie: 

 

 

PrzedziaJ ”rocentowy wedJug 
kryterium dochodowego 

Wysoko`ć od”Jatno`ci w ”rocentach ustalona od ceny usJugi dla: 

osób samotnie gos”odarujących osób w gos”odarstwach wieloosobowych 

do 100% nieodpJatnie nieod”Jatnie 

101 - 150% 5% 10% 

151 - 200% 10% 15% 

201% - 300% 15% 20% 

301 - 400% 20% 25% 

”owywej 4ŃŃ% 100% 100% 

 

 

2) § 5 uchwaJy otrzymuje brzmienie:  

"Cena jednej godziny usJug o”iekuLczych 
`wiadczonych ”rzez Gminny O`rodek Pomocy 
S”oJecznej w Bojanowie będzie wynosić ńŃ zJŁ 

§ 2. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Wójtowi 
Gminy. 

§ 3. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie  
ń4 dni od dnia ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym 
Województwa Podkar”ackiegoŁ 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

śmil BieleL 
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UCHWAIA NR Vł34/2011 

RAŚY GMINY BOJANÓW 

 z dnia 13 maja 2011 r. 

 

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniwek nauczycielom, którym ”owierzono 
stanowiska kierownicze w szkoJach ”rowadzonych ”rzez Gminę Bojanów 

 
Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 

8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  
(tekst jednolity: Dz. U z 2001 r. Nr 142,poz. 1591 

z ”óunŁ zmianami) w związku z art. 42 ust. 6  

i ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r ｦ
Karta Nauczyciela (Dz. U z 2006roku Nr 97, poz. 764 

z ”óunŁ zmŁ) Rada Gminy Bojanów uchwala, co 
nastę”uje: 


