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UCHWAIA NR XIIIł97łńń 

RAŚŹ MIśJSKIśJ W PILtNIś 

 z dnia 28 listopada 2011 r. 

  
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Pilzno w mie–scowo`ciach Ię—i Górne, źwierni— i SJotowa - Etap I. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z ”óunŁ zmŁ) oraz 

art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  

(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z ”óunŁ zmŁ), ”o stwierdzeniu 
zgodno`ci z ustaleniami studium uwarunkowaL 
i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego Gminy 
Pilzno uchwalonego uchwaJą Nr XXIXł173ł2000 Rady 
Miejskiej w Pilunie z dnia 28 stycznia 2000 roku 

zmienionego uchwaJą Nr XIł86ł2011 Rady Miejskiej 
w Pilunie z dnia 31 sierpnia 2011 roku. ｦ Rada 

Miejska w Pilunie uchwala, co nastę”uje: 

§ 1. 1Ł Uchwala się miejscowy ”lan 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Pilzno 

w miejscowo`ciach Ięki Górne, źwiernik i SJotowa ｦ 

Etap I, zwany dalej planem. 2. Plan obejmuje tereny 

o Jącznej ”owierzchni 8,74 ha w Gminie Pilzno 

”oJowone w miejscowo`ciach Ięki Górne, źwiernik 
i SJotowa w granicach okre`lonych na Rysunku ”lanuŁ 
3Ł źaJącznikami do uchwaJy są: 1) źaJącznik Nr 1 ｦ 

stanowiący integralną czę`ć uchwaJy ｦ Rysunek planu 

skJadający się z arkusza nr 1 i 2 w skali 1:2000 

obowiązujący w zakresie: a) granic terenów objętych 
planem, b) linii rozgraniczających tereny o równym 
”rzeznaczeniu lub równych zasadach 
zagospodarowania, c) przeznaczenia terenu  

wg symboli podanych w § 5-8 d) przebiegu 

”lanowanego ”rzesyJowego gazociągu 
wysoko”ręwnego ŚN700 relacji Strachocina ｦ 

Pogórska Wola 2) źaJącznik Nr 2 ｦ rozstrzygnięcie 
o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do 
zadaL wJasnych gminy oraz zasadach ich 
finansowania ｦ nie stanowiący ustaleL ”lanuŁ 

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:  

1) podstawowym przeznaczeniu- nalewy ”rzez to 
rozumieć ustalony w ”lanie ”rzewawający s”osób 
zagospodarowania terenów w odrębie obszaru 
wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, któremu 
winny być ”od”orządkowane inne s”osoby 
zagos”odarowania okre`lone jako dopuszczone, 

uzu”eJniające i wzbogacające ”odstawowe 
przeznaczenie terenu, 2) wielkogabarytowych 

urządzeniach reklamowych ｦ nalewy ”rzez to rozumieć 
elementy reklamowe ｦ wolnostojące (w tym tzwŁ 
billboardy): a) ”Jaszczyznowe ｦ o powierzchni 

ekspozycji (elewacji) większej niw 6,0 m2,  
b) trójwymiarowe ｦ o wymiarach, z których co 
najmniej jeden przekracza 2,0 m, o wysoko`ci 
najwywszej krawędzi elementu ”rzekraczającej 2,5 m 
od ”oziomu ”rzylegJego terenu, c) sJu”y i maszty 

reklamowe o wysoko`ci ”rzekraczającej 4,0 m od 

”oziomu ”rzylegJego terenuŁ 

§ 3. 1Ł Ustala się nastę”ujące symbole dla 
okre`lenia ”odstawowego ”rzeznaczenia terenów:  
1) ZL - tereny lasów (§5) 2) źR - tereny zieleni 

naturalnej (§6) 3) WS - teren wód ”owierzchniowych 
(§7) 4) G - tereny infrastruktury technicznej 

gazowniczej (§8)Ł 2Ł Tereny na rysunkach ”lanu, oraz 
w tek`cie niniejszej uchwaJy wyrówniono symbolem 
cyfrowo- literowo np. 2ZL, gdzie: 1) litery ｦ oznaczają 
podstawowe przeznaczenie terenu, 2) cyfra ｦ oznacza 

kolejny numer ”orządkowy terenu wyrówniający go 
s”o`ród ”ozostaJychŁ 

§ 4. 1Ł Ustala się nastę”ujące zasady ochrony 
i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: 1) zakazuje się 
lokalizowania obiektów tymczasowych za wyjątkiem 
tymczasowych obiektów na okres budowy 
infrastruktury technicznej, 2) zabrania się lokalizacji 
wielkogabarytowych urządzeL reklamowych na terenie 
objętym ”lanemŁ 2Ł Ustala się zasady rozbudowy 
i budowy systemów infrastruktury technicznej:  
1) do”uszcza się budowę i ”rzebudowę infrastruktury 
technicznej w tym ”rzesyJowego gazociągu 
wysoko”ręwnego ŚN700 z obiektami i urządzeniami 
towarzyszącymi w tym `wiatJowodem oraz 
”rzebudowę sieci i urządzeL infrastruktury technicznej 
w s”osób nie kolidujący z innymi ustaleniami planu,  

2) do”uszcza się lokalizację inwestycji celu 
publicznego z zakresu Jączno`ci ”ublicznejŁ 

§ 5. 1Ł Wyznacza się tereny lasów oznaczone 
na rysunku planu symbolami 1ZL, 2ZL, 7ZL, 9ZL, 

10ZL, 11ZL, 12ZL, 13ZL, 14ZL, 15ZL, 16ZL, 18ZL 

i 19źL obejmujące grunty le`ne Ls, zgodnie 
z ewidencją gruntówŁ 2Ł W terenach wyznaczonych 

w ustŁ1 do”uszcza się wzdJuw istniejących dróg 
le`nych, ciągi ”iesze oraz szlaki turystyczneŁ  
3Ł Obowiązuje zakaz zmiany uwytkowania terenów 
wyznaczonych w ustŁ1 na cele niele`ne i zakaz 

realizacji obiektówŁ 4Ł Wszystkie ”odejmowane 
”rzedsięwzięcia w zakresie zagospodarowania 

terenów wyznaczonych w ustŁ1 stosować Jącznie 
z ustaleniami zawartymi w § 4Ł 

§ 6. 1Ł Wyznacza się tereny zieleni naturalnej, 
oznaczone na rysunku planu symbolami 6ZR i 7ZR 

z ”odstawowym ”rzeznaczeniem ”od niską zieleL 
naturalnąŁ 2Ł W terenach wyznaczonych w ust.1 poza 

”odstawowym ”rzeznaczeniem do”uszcza się:  
1) wody stojące i ”Jynące, 2) obiekty maJej 
architektury (Jawki, ka”liczki it”Ł), 3) dojazdy, doj`cia 
i `ciewki rowerowe, 3Ł W terenach wyznaczonych 

w ustŁ1 obowiązuje zakaz zabudowy trwale związanej 
z gruntem z wyjątkiem obiektów, o których mowa 
w § 4 ust.2 pkt 2. 4. W terenach wyznaczonych 

w ustŁ1 do”uszcza się budowę i ”rzebudowę 
infrastruktury technicznej zgodnie z § 4 ust.2 pkt 1. 
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5. Wszystkie podejmowane przedsięwzięcia 
w zakresie zagos”odarowania terenów wyznaczonych 
w ustŁ1 stosować Jącznie z ustaleniami zawartymi 

w § 4Ł 

§ 7. 1Ł Wyznacza się teren wód 
powierzchniowych, oznaczony na rysunku planu 

symbolem 1WS z podstawowym przeznaczeniem pod 

potok Zwiernicki wraz z jego obudową biologicznąŁ  
2. W terenie wyznaczonym w ustŁ1 do”uszcza się 
realizację urządzeL wodnych, ”rzekroczeL drogami, 
mostami, infrastrukturą techniczną, w tym 

”rzesyJowym gazociągiem wysoko”ręwnym ŚN700 
w miejscu wskazanym na Rysunku planu. 3. W terenie 

wyznaczonym w ustŁ1 obowiązuje zakaz realizacji 
zabudowy za wyjątkiem do”uszczeL w ust.2.  

4Ł Wszystkie ”odejmowane ”rzedsięwzięcia 
w zakresie zagospodarowania terenu wyznaczonego 

w ustŁ1 stosować Jącznie z ustaleniami zawartymi 

w § 4Ł 

§ 8. 1. Wyznacza się tereny infrastruktury 
technicznej gazowniczej oznaczone na rysunku planu 

symbolami 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, 6G i 7G 

z ”odstawowym ”rzeznaczeniem ”od ”rzesyJowy 
gazociąg wysoko”ręwny ŚN700 wraz z obiektami, 

urządzeniami i towarzyszącą infrastrukturą techniczną 
w tym `wiatJowodemŁ 2Ł W terenach wyznaczonych 

w ust.1 w miejscu ”rze”Jywu cieków ustala się 

obowiązek realizacji urządzeL gwarantujących 
zachowanie ich ciągJo`ciŁ 3Ł Wszystkie ”odejmowane 
”rzedsięwzięcia w zakresie zagospodarowania 

terenów wyznaczonych w ustŁ1 stosować Jącznie 
z ustaleniami zawartymi w § 4Ł 

§ 9. Tereny dla których ”lan ustala nowe 
”rzeznaczenie, utrzymuje się w dotychczasowym 

uwytkowaniu, do czasu ich zagospodarowania zgodnie 

z planem. 

§ 10. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

ustala się jednorazową o”Jatę od wzrostu warto`ci 
nieruchomo`ci w wysoko`ci 0,1 %Ł 

§ 11. Wykonanie uchwaJy ”owierza się 
Burmistrzowi Pilzna. 

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

 

 

Przewodniczący 

Rady Miejskiej w Pilunie 

 

WiesJaw CiszczoL 
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źaJącznik Nr 2 do UchwaJy Nr XIIIł97ł11 

Rady Miejskiej w Pilunie 

z dnia 28 listopada 2011 r. 

 

Rozstrzygnięcie 

 

Rady Miejskiej w Pilunie z dnia 28 listopada 

2011 rŁ dotyczące s”osobu realizacji inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do 
zadaL wJasnych gminy oraz zasad ich finansowania 

zgodnie z przepisami o finansach publicznych, 

zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Pilzno w miejscowo`ciach Ięki 
Górne, źwiernik oraz SJotowaŁ 

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z ”óunŁ zmŁ) 
rozstrzyga się o sposobie realizacji, zapisanych 

w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Pilzno w miejscowo`ciach Ięki 
Górne, źwiernik oraz SJotowa, inwestycji z zakresu 

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

z przepisami o finansach publicznych. 

1) Finansowanie inwestycji będzie odbywać się 
poprzez: 

1. Wydatki z budwetu gminy, 

2Ł Ws”óJfinansowanie `rodkami zewnętrznymi, 
”o”rzez budwet gminy ｦ w ramach m.in.: 

a)  `rodków ”ochodzących z budwetu Unii 
Europejskiej, 

b)  dotacji samorządu województwa, 

c)  dotacji i ”owyczek z funduszy celowych, 

d)  kredytów i ”owyczek bankowych, 

e)  innych `rodków zewnętrznychŁ 

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

”orozumieL międzygminnych ｦ zgodnie 

z obowiązującymi ”rze”isami i procedurami 

w nawiązaniu do biewących funduszy oraz ”rogramówŁ 

2) Realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury 

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

podmiotami publicznymi i prywatnymi 

dziaJającymi i inwestującymi na terenie GminyŁ 

 

 

Uzasadnienie 
 

do UchwaJy Nr XIIIł97ł2011 Rady Miejskiej 
w Pilunie z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Pilzno w miejscowo`ciach Ięki 
Górne, źwiernik, SJotowa ｦ Etap I. 

ŚziaJając na ”odstawie artŁ 17 ”kt 14 ustawy 

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,  

poz. 717 z ”óuniejszymi zmianami) Burmistrz Pilzna 
przedstawia Radzie Miejskiej w Pilunie do uchwalenia 
projekt miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Pilzno w miejscowo`ciach Ięki 
Górne, źwiernik, SJotowa ｦ Etap I.  

IŁ Śane ogólne  

1) Rada Miejska w Pilunie w dniu 24 wrze`nia 
2010 roku ”odjęJa na ”odstawie artŁ18 ustŁ2 
pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym 
UchwaJę Nr XLł353ł10 w sprawie 

”rzystą”ienia do s”orządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Pilzno w miejscowo`ciach Ięki Górne, źwiernik, 
SJotowaŁ  

2) Plan obejmuje tereny ”oJowone w ”oJudniowo ｦ 

zachodniej oraz ”oJudniowej czę`ci Gminy, 
”rzez które ”rzebiega linia ”rojektowanego 
przesyJowego gazociągu wysoko”ręwnego 
DN700 relacji Strachocina ｦ Pogórska Wola 

wraz z obiektami, urządzeniami i towarzyszącą 
infrastrukturą techniczną w tym `wiatJowodemŁ  

3) Projekt ”lanu zostaJ s”orządzony w trybie  

art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 

z ”óuniejszymi zmianami), oraz na ”odstawie 
roz”orządzenia Ministra Infrastruktury z dnia  

26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego 

zakresu projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy  

(DZ. U. Nr 164, poz. 1587).  

II. Procedura opracowania projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Prze”rowadzono ”eJną ”rocedurę wynikającą z art. 17 

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennymŁ Po ”odjęciu ”rzez 
Radę Miejską w Pilunie włw uchwaJy Burmistrz Pilzna 
jako organ wykonawczy kolejno:  

1) ogJosiJ w prasie miejscowej (Polska Gazeta 

Krakowska, z dnia 13 stycznia 2011 r.) i przez 

obwieszczenie na tablicach ogJoszeL (z dnia  
10 stycznia 2011 r.), oraz na BIP (z dnia  

11 stycznia 2011 r.) a takwe w s”osób 
zwyczajowo ”rzyjęty o ”odjęciu uchwaJy 
o ”rzystą”ieniu do s”orządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Pilzno w miejscowo`ciach Ięki Górne, źwiernik, 
SJotowa, okre`lając formę, miejsce i termin 
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skJadania wniosków, w terminie nie krótszym 
niw 21 dni od daty ukazania się ogJoszenia, tjŁ 
do 3 lutego 2011 r.; w wyznaczonym terminie 

nie w”JynęJy wnioski od osób fizycznych, 
dlatego tew brak ich roz”atrzenia, 

2) zawiadomiJ na ”i`mie (znak: 7321-4/1/2011 

z dnia 10 stycznia 2011 r.), o ”odjęciu uchwaJy 
o ”rzystą”ieniu do s”orządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Pilzno w miejscowo`ciach Ięki Górne, źwiernik, 
SJotowa, instytucje i organy wJa`ciwe do 
uzgodnienia i opiniowania projektu 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego;  

3) s”orządziJ ”rojekt miejscowego ”lanu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Pilzno 

w miejscowo`ciach Ięki Górne, źwiernik, 
SJotowa;  

4) uzyskaJ w dniu 6 kwietnia 2011 rŁ o”inię 
Miejskiej Komisji Urbanistyczno ｦ 

Architektonicznej w Pilunie;  

5) uzyskaJ w dniu 12 kwietnia 2011 r. 

uzgodnienie z źarządem Województwa 
Podkarpackiego w zakresie zgodno`ci 
z ustaleniami planu zagospodarowania 

”rzestrzennego województwa;  

6) uzyskaJ w dniu 7 kwietnia 2011 r. uzgodnienie 

z Wojewodą Podkar”ackim w zakresie 

zgodno`ci z ”rogramami zawierającymi zadania 
rządowe, sJuwące realizacji inwestycji celu 
publicznego o znaczeniu krajowym;  

7) uzyskaJ uzgodnienie:  

a)  zarządu ”owiatu,  

b)  wJa`ciwego wojewódzkiego konserwatora 

zabytków,  

c)  wJa`ciwych organów wojskowych, ochrony 
granic oraz bez”ieczeLstwa ”aLstwa,  

d)  wJa`ciwego organu nadzoru górniczego 
w zakresie zagos”odarowania terenów 
górniczych,  

e)  wJa`ciwego zarządcy drogi,  

f)  wJa`ciwego organu administracji geologicznej,  

g)  dyrektora regionalnego zarządu gos”odarki 
wodnej w zakresie zagos”odarowania obszarów 
narawonych na niebez”ieczeLstwo ”owodzi,  

h)  PaLstwowego Powiatowego Ins”ektora 
Sanitarnego.  

8)  uzyskaJ o”inie:  

a)  miejskiej komisji urbanistyczno ｦ 

architektonicznej,  

b)  gmin sąsiednich,  

c)  Regionalnego Śyrektora Ochrony _rodowiska,  

d)  PaLstwowego Powiatowego Ins”ektora 
Sanitarnego,  

e)  Prezesa Urzędu Komunikacji ślektronicznej 
w zakresie telekomunikacji.  

9)  uzyskaJ decyzję znak: GG.I.7151.31.2011.KM 

z dnia 18 sier”nia 2011 rŁ MarszaJka 
Województwa Podkar”ackiego o wyraweniu 
zgody na ”rzeznaczenie na cele niele`ne 
gruntów le`nych niestanowiących wJasno`ci 
Skarbu PaLstwa o pow. 0,5659 ha;  

10)  wyJowyJ ”rojekt miejscowego ”lanu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Pilzno 

w miejscowo`ciach Ięki Górne, źwiernik, 
SJotowa do ”ublicznego wglądu (termin 
wyJowenia od 7 czerwca 2011 r. do 27 czerwca 

2011 rŁ) oraz ”rze”rowadziJ dyskusję ”ubliczną 
w dniu 14 czerwca 2011 r.  

11)  wyznaczyJ w ogJoszeniu termin, w którym 
osoby fizyczne i prawne oraz jednostki 

organizacyjne nie ”osiadające osobowo`ci 
”rawnej mogą wnosić uwagi dotyczące 
”rojektu zmiany ”lanu, nie krótszy niw 14 dni od 
dnia zakoLczenia okresu wyJowenia, tjŁ do  
11 lipca 2011 r. (brak zgJoszonych uwag do 
miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Pilzno 

w miejscowo`ciach Ięki Górne, źwiernik, 
SJotowa)Ł  

IIIŁ Uzasadnienie obja`niające ”rzyjęte 
rozwiązania w projekcie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Pilzno 

w miejscowo`ciach Ięki Górne, źwiernik, SJotowa ｦ 

Etap I.  

Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Pilzno w miejscowo`ciach Ięki 
Górne, źwiernik, SJotowa ｦ śta” I, s”orządzono na 
”odstawie UchwaJy Nr XLł353ł10 Rady Miejskiej 
w Pilunie z dnia 24 wrze`nia 2010 rŁ w sprawie 

”rzystą”ienia do s”orządzenia miejscowego ”lanu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Pilzno 

w miejscowo`ciach Ięki Górne, źwiernik, SJotowaŁ Na 
podstawie przeprowadzonej analizy i zgodnie z ustawą 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 

poz.717 z ”óuniejszymi zmianami) w projekcie planu 

w”rowadzono tereny ”od inwestycję ”lanowanego 

”rzesyJowego gazociągu wysoko”ręwnego ŚN700 
”rzebiegającego ”rzez tereny le`ne źL oraz czę`ciowo 
tereny zieleni naturalnej ZR. Z uwagi na oczekiwania 

s”oJeczne na eta”ie ”rocesowania ”lanu dotŁ gJównie 
terenów wyznaczonych w planie jako obszary rolnicze 

R, zgJaszane uwagi na eta”ie s”orządzania zmiany 
sukiz” Gminy oraz znaczenie ”lanowanego gazociągu 
wysoko”ręwnego ŚN700, ”odjęto decyzję 
o eta”owaniu ”rojektu, wskazując te tereny do 
dalszego procedowania w Etapie II. Tereny 

infrastruktury technicznej gazociągowej (1G, 2G, 3G, 
4G, 5G, 6G, 7G), lasów (1źL, 2źL, 9źL, 10źL, 11źL, 
12ZL, 13ZL, 14ZL, 15ZL, 16ZL, 18ZL, 19ZL), zieleni 

naturalnej (6źR, 7źR) oraz wód ”owierzchniowych 
(1WS) ujęto w Etapie I.  
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IV. Wnioski  

1)  Czę`ć graficzna (rysunek ”lanu) s 
”orządzona jest na ma”ie w skali 1:2000, 

”ochodzącej z ”aLstwowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego, zgodnie  

z §5 Roz”orządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie zakresu 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587).  

2)  Śo uchwaJy uchwalającej miejscowy ”lan 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Pilzno 

w miejscowo`ciach Ięki Górne, źwiernik, 
SJotowa ｦ Etap I zaJącza się:  

a)  źaJącznik nr 1 ｦ rysunek planu w skali 1:2000,  

b)  źaJącznik nr 2 ｦ rozstrzygnięcie o sposobie 

realizacji zapisanych w planie inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej, które 
nalewą do zadaL wJasnych gminy, oraz ich 
finansowania.  

Nie ma ”otrzeby zaJączania do ”rzedmiotowej 
uchwaJy zaJącznika rozstrzygającego o sposobie 

roz”atrzenia uwag, ”oniewaw w okresie wyJowenia do 
”ublicznego wglądu nie w”JynęJa wadna uwagaŁ  

PrzedkJadany do uchwalenia ”rojekt 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Pilzno w miejscowo`ciach Ięki Górne, 
źwiernik, SJotowa ｦ Etap I nie narusza ”rze”isów 
odrębnych i nie pozostaje w s”rzeczno`ci z interesem 

”ublicznym oraz uwzględnia wymogi ochrony 

`rodowiska, zatem tworzy ”odstawę do realizacji 
celów, o których mowa w uzasadnieniu. 
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UCHWAIA NR XVłń49łńń 

RADY MIEJSKIEJ W ROPCZYCACH 

 z dnia 28 listopada 2011 r. 

  
w sprawie trybu i szczegóJowych —ryteriów oceny wnios—ów 

o realizac–ę zadaL publicznych w ramach inicjatyw lokalnych 

 
Na podstawie art. 40 ust..1 ustawy z dnia 

8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(tekst jednŁ 
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591ze zm.) oraz  

art. 19 c ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o dziaJalno`ci ”owytku ”ublicznego i o wolontariacie 

(tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze 

zmŁ) uchwala się, co nastę”uje: 

§ 1. Ustala się tryb oraz szczegóJowe kryteria 
oceny wniosków o realizację zadaL ”ublicznych 
w ramach inicjatyw lokalnych. 

§ 2. Postanowienia ogólneŁ 

1. Inicjatywa lokalna w rozumieniu niniejszej 

uchwaJy jest formą ws”óJ”racy Gminy Ro”czyce z jej 

mieszkaLcami, w celu ws”ólnego realizowania zadaL 
”ublicznych na rzecz s”oJeczno`ci Gminy Ro”czyceŁ 

2Ł Podejmowanie inicjatyw lokalnych ma sJuwyć 

realizacji ”rzedsięwzięć zmierzających do zas”okajania 

zbiorowych ”otrzeb ws”ólnoty samorządowej oraz 
”rzyczyniać się do ”o”rawy warunków wycia 
spoJeczno`ci lokalnejŁ 

§ 3. 1Ł ź inicjatywą lokalną mogą wystą”ić 
mieszkaLcy Gminy Ro”czyce bez”o`rednio bądu za 

po`rednictwem organizacji ”ozarządowych lub 
”odmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaJalno`ci ”owytku 
publicznego i wolontariacie (tekst. jedn. Dz. U. z 2010 

rŁ Nr 234, ”ozŁ 1536 ze zmŁ), zwanej dalej ,,ustawąｬŁ 

2. Podmioty okre`lone w ust. 1, zwane dalej 

Wnioskodawcami mogą wystę”ować z inicjatywą 
realizacji zadaL w ramach inicjatywy lokalnej 

w zakresie okre`lonym w art. 19b ust. 1 ustawy. 

§ 4. 1Ł WkJad wJasny Wnioskodawcy 
w realizację zadania ”ublicznego, stanowią: 

1) `rodki finansowe zgromadzone ”rzez 
Wnioskodawcę, które w przypadku zadania 

inwestycyjnego ”owinny stanowić co najmniej 
50% warto`ci inwestycji; Burmistrz Ro”czyc 
mowe obniwyć udziaJ Wnioskodawcy do nie 

mniej niw 25% warto`ci inwestycji lokalnejŁ 

2) praca wJasna `wiadczona ”rzez Wnioskodawcę; 

3) `wiadczenia rzeczowe, w szczególno`ci: 
dokumentacja projektowa, kosztorysy 

inwestorskie, usJugi trans”ortowe, materiaJy 
niezbędne do realizacji inicjatywy lokalnejŁ 

2Ł UdziaJ Gminy Ro”czyce w realizacji zadaL 
w ramach inicjatywy lokalnej mowe ”olegać na: 

1) `wiadczeniach ”ienięwnych - z zastrzeweniem 
za”isów ustŁ 1 pkt 1; 

2) wsparciu merytorycznym przy opracowywaniu 

dokumentacji oraz w zakresie doradztwa 

w realizacji inicjatywy lokalnej, w ramach 

mowliwo`ci Gminy Ropczyce oraz innych 

jednostek Gminy. 


