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UCHWAIA NR Xł43ł2Ńńń 

RADY MIEJSKIEJ W KOIACZYCACH 

 z dnia 27 maja 2011 r. 

  
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenu trasy linii ele—troenergetyczne– 4ŃŃ—V Tarnów - Krosno w Gminie KoJaczyce 

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

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

z ”óuniejszymi zmianami) oraz artŁ 20 ustŁ 1 i art. 27 

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80  

poz. 717 z ”óuniejszymi zmianami) ”o stwierdzeniu 
zgodno`ci z ustaleniami Studium UwarunkowaL 
i Kierunków źagospodarowania Przestrzennego Gminy 

KoJaczyce zatwierdzonego uchwaJą Nr XXXIXł243ł01 
Rady Gminy KoJaczyce z dnia 12 grudnia 2001 r. 

z ”óuniejszymi zmianami, Rada Miejska w KoJaczycach 
uchwala, co nastę”uje: 

§ 1. W uchwale Nr XXIII/135/2000 Rady 

Gminy w KoJaczycach z dnia 27 czerwca 2000 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu trasy linii 

elektroenergetycznej 400kV Tarnów ｦ Krosno 

w Gminie KoJaczyce (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego  

Nr 59 poz.694 ) ｦ w”rowadza się nastę”ujące 
zmiany: 

1) w czę`ci tekstowej ”lanu w §3 w”rowadza się: 

a) pkt. 10 w brzmieniu: 

ｭW”rowadza się ”lanowany gazociąg 
wysoko”ręwny ŚN700 relacji Strachocina ｦ Pogórska 
Wola wraz z obiektami, urządzeniami i infrastrukturą 
towarzyszącą w tym `wiatJowodem w terenach 

rolnych oznaczonych symbolem R, w terenach le`nych 
oznaczonych symbolem LS, w terenach 

zakrzaczonych oznaczonych symbolem LZ oraz terenie 

rzek i wód otwartych oznaczonych symbolem  
W, w miejscach wskazanych na Rysunku zmiany 

”lanuŁｬ 

b) pkt. 11 w brzmieniu: 

ｭW terenach objętych granicą obszaru 
obowiązywania miejscowego ”lanu do”uszcza się 
prowadzenie sieci infrastruktury technicznej w taki 

s”osób, aby kąt między rzutami ”rosto”adJymi na 
”Jaszczyznę ”oziomą linii i innej sieci infrastruktury 

zawieraJ się między 30° a 90°ｬ, 

2) na Rysunku zmiany ”lanu stanowiącym 
zaJącznik nr 1 dokonuje się zmian w Rys. Nr 2, 

zgodnie z zaJączoną legendą zmiany ”lanu, 

3) na Rysunku zmiany ”lanu stanowiącym 
zaJącznik nr 2 dokonuje się zmian w Rys. Nr 6, 

zgodnie z zaJączoną legendą zmiany ”lanu, 

4) na Rysunku zmiany ”lanu stanowiącym 
zaJącznik nr 3 dokonuje się zmian w Rys. Nr 7, 

zgodnie z zaJączoną legendą zmiany ”lanu, 

5) na Rysunku zmiany ”lanu stanowiącym 
zaJącznik nr 4 dokonuje się zmian w Rys. Nr 8  

i 9, zgodnie z zaJączoną legendą zmiany ”lanuŁ 

§ 2. źaJącznikami do uchwaJy są: 

1) źaJącznik Nr 1 - Rysunek zmiany planu Rys.  

Nr 2 w skali 1:2000, 

2) źaJącznik Nr 2 ｦ Rysunek zmiany planu Rys.  

Nr 6 w skali 1:2000, 

3) źaJącznik Nr 3 ｦ Rysunek zmiany planu Rys.  

Nr 7 w skali 1:2000, 

4) źaJącznik Nr 4 ｦ Rysunek zmiany planu Rys.  

Nr 8 i Nr 9 w skali 1:2000, 

5) źaJącznik Nr 5 ｦ rozstrzygnięcie o sposobie 

realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej, które 
nalewą do zadaL wJasnych gminy, oraz zasad 

ich finansowania zgodnie z przepisami 

o finansach publicznych. 

§ 3. Wykonanie uchwaJy ”owierza się 
Burmistrzowi KoJaczycŁ 

§ 4. Stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu 
o”Jaty z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci 
w związku z uchwaleniem zmiany planu dla terenu 

ustala się w wysoko`ci 0,1 %Ł 

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

 

 

PRZśWOŚNICZĄCY RAŚY 

 

StanisJaw Śuna– 
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źaJącznik Nr 5 

do UchwaJy Nr Xł43ł2011 

Rady Miejskiej w KoJaczycach 

z dnia 27 maja 2011 r. 

 

ROZSTRZYGNIĘCIś 

Rady Miejskiej w KoJaczycach z dnia 27 ma–a 2Ńńń rŁ dotyczące sposobu realizac–i inwestyc–i  
z zakresu infrastruktury techniczne–, —tóre nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasad ich finansowania  

zgodnie z przepisami o finansach publicznych, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego terenu trasy linii ele—troenergetyczne– 4ŃŃ—V Tarnów ｦ Krosno w Gminie KoJaczyceŁ 
 

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 

2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z ”óunŁ zmŁ) 
rozstrzyga się s”osób realizacji za”isanych w zmianie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenu trasy linii elektroenergetycznej 400kV Tarnów 
ｦ Krosno w Gminie KoJaczyce inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, nalewących do zadaL 
wJasnych Gminy, oraz zasady finansowania 
wymienionych w planie inwestycji, zgodnie 

z przepisami o finansach publicznych. 

1) Sfinansowanie inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, nalewących do zadaL 
wJasnych Gminy, zakJada się ze `rodków 
”ochodzących : 

- z budwetu Gminy, 

- pozyskanych z Funduszy Unii Europejskiej 

i innych. 

Starania ”ozyskanie `rodków ”rowadzone będą 
samodzielnie ”rzez Gminę, a takwe w ramach 

porozumieL międzygminnych ｦ zgodnie 

z obowiązującymi ”rze”isami i procedurami 

w nawiązaniu do biewących funduszy oraz ”rogramówŁ 

2) Realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej prowadzona będzie ”rzy 
uwzględnieniu zasady ws”ierania interesu 
”ublicznego, we ws”óJdziaJaniu z innymi 

podmiotami publicznymi i prywatnymi 

dziaJającymi i inwestującymi na terenie GminyŁ 
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UCHWAIA NR XIIł94łńń 

RADY MIEJSKIEJ W USTRZYKACH DOLNYCH 

 z dnia 21 lipca 2011 r. 

  
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu gJosowania w Szpitalu w Ustrzykach Dolnych 

 
Na podstawie art. 30, ust.1 ustawy z dnia  

12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz. U. z 2007 r. Nr 190, poz. 1360 z ”óunŁ 
zm.), na wniosek Burmistrza Ustrzyk Dolnych - 

Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych 

uchwala, co nastę”uje: 

§ 1. Śla ”otrzeb ”rze”rowadzenia wyborów do 
Sejmu i Senatu Rzeczy”os”olitej Polskiej tworzy się 
odrębny obwód gJosowania, jn: 
 

Numer 

obwodu 
Granice obwodu 

Siedziba Obwodowej 

Komisji Wyborczej 

20 

dla wyborców 
”rzebywających 

w Szpitalu 

Sz”ital Ogólny SP źOź 
w Ustrzykach Dolnych 

ul. 29 Listopada 57 

 

§ 2. UchwaJa ”odlega ogJoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz 

zostaje ”odana do wiadomo`ci ”ublicznej w formie 

obwieszczenia. 

§ 3. UchwaJa wchodzi w wycie z dniem 

”odjęciaŁ 

 

 

PRZśWOŚNICZĄCY 

RADY MIEJSKIEJ 

 

Julian Czarnecki 

 

 

 

 

 

 

 


