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UCHWAIA Nr XIVłń22ł2Ńńń 

 RADY MIEJSKIEJ W GIOGOWIś MAIOPOLSKIM 

z dnia 27 ”audzierni—a 2011 rŁ 
 

w sprawie uchwalenia II zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Nr 2/99 w gminie GJogów MaJopolski 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o sam“rządzie gminnym (te—st 
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 

z ”óunie–szymi zmianami), artŁ 20 ustŁ1 i art. 27 

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

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

Nr 80 poz. 717 z ”óunie–szymi zmianami), ”“ 
stwierdzeniu zg“dn“`ci z ustaleniami Studium 

uwarun—“waL i —ierun—ów zag“s”“dar“wania 
przestrzennego miasta i gminy GJ“gów MaJ“”“ls—i, 
uchwal“neg“ UchwaJą Nr XLIVł407ł2002 Rady 
Miejskiej w GJ“g“wie MaJ“”“lskim z dnia 29 maja 

2002 r. z ”óunie–szymi zmianami,  
 

Rada Miejska w GJogowie MaJopolskim 

uchwala co następuje: 
 

Przepisy ogólne  
 

§ 1. 1Ł Uchwala się II zmianę mie–sc“weg“ 
planu zagospodarowania przestrzennego Nr 2/99 

w gminie GJ“gów MaJ“”“ls—i, uchwal“neg“ uchwaJą 
Nr XVII/129/99 Rady Miejskiej w GJ“g“wie 
MaJ“”“lskim z dnia 15 grudnia 1999 rŁ “gJ“sz“ną 
w Śzienni—u Urzęd“wym W“–ewództwa 
P“d—ar”ac—ieg“ Nr 35 ”“zŁ 1322 , zwaną dale– zmianą 
planu. 

 

2Ł źmiana ”lanu “be–mu–e czę`ć terenu 
oznaczonego w zaJączni—u graficznym d“ uchwaJy 
Nr XVII/129/99 symbolem R4 o powierzchni 7,16 ha. 

 

3Ł źaJączni—ami d“ ninie–sze– uchwaJy są: 
 

1) zaJączni— Nr 1 (graficzny) s”“rządz“ny na —“”ii 
rysunku planu w skali 1:2000, stan“wiący 
integralną czę`ć zmiany ”lanu, “b“wiązu–ący 
w za—resie “znaczeL zmiany ”lanu, 

 

2) zaJączni— Nr 2 (graficzny) s”“rządz“ny na —“”ii 
mapy zasadniczej w s—ali 1:1000, stan“wiący 
integralną czę`ć zmiany ”lanu, “b“wiązu–ący 
w za—resie “znaczeL zmiany planu, 

 

3) zaJączni— Nr 3 - “—re`la–ący s”“sób realizac–i 
zapisanych w planie inwestycji z zakresu 

infrastruktury techniczne–, —tóre nalewą d“ 
zadaL wJasnych gminy “raz zasadach ich 
finansowania, 

 

Przepisy szczegóJowe  
 

§ 2. 1. W tre`ci uchwaJy Nr XVII/129/99 Rady 

Miejskiej w GJ“g“wie MaJ“”“ls—im z dnia 15 grudnia 

1999 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 2/99 w gminie 

GJ“gów MaJ“”“ls—i w”r“wadza się nastę”u–ące 
zmiany: 

 

1) w § 4: 
 

a) w ust.1: 

 

- po pkt 3 dodaje się ”—t 3a i 3b w brzmieniu:  

 

ｭ3a) teren usJug —“mercy–nych, handlu, 
zabud“wy ”r“du—cy–ne–, s—Jadów i magazynów 
oznaczony na rysunku planu symbolem 1U,P 

o pow. ok. 5,59 ha; 

 

3b) teren usJug —“mercy–nych, handlu, 
oznaczony na rysunku planu symbolem 1U 

o pow. “—“J“ 1,05 ha;ｬ, 
 

- w ”—t 11 d“da–e się litŁ e w brzmieniu: 

 

ｭe) KDW (1 KDW i 2KDW) o ”“wierzchni “—“J“ 
0,52 ha dr“ga wewnętrzna;", 
 

b) d“da–e się ustŁ 3 w brzmieniu:  

 

ｭ3Ł Na terenach “znacz“nych w rysunku planu 

symbolami: 1UP, 1U, 1KDW i 2KDW: 

 

1) obowiązu–e za”ewnienie zach“wania ciągJ“`ci 
istnie–ąceg“ systemu urządzeL meli“rac–i 
w“dnych szczegóJ“wych (system drenars—i 
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i rowy melioracyjne) poza granicami terenu 

“b–ęteg“ ”lanem; 
 

2) d“”uszcza się l“—aliz“wanie sieci i urządzeL 
infrastruktury techniczne–, nie związanych 
z “bsJugą terenów “b–ętych ”lanem ”“d 
warun—iem, we nie wy—luczy t“ m“wliw“`ci 
zag“s”“dar“wania tych terenów zg“dnie 
z ustaleniami ”lanuŁｬ; 

 

2) w § 5: 
 

a) po ust. 3 d“da–e się ustŁ 3a i 3b w brzmieniu: 

 

ｭ3a Na terenie “znacz“nym w zaJączniku 

graficznym d“ uchwaJy symb“lem 1U,P: 

 

1) teren m“we być zag“s”“dar“wany dla fun—c–i 
usJug“wych, w tym handlu, z dopuszczeniem 

produkc–i “raz s—Jadów i magazynów 
związanych z usJugami lub ”r“du—c–ą; 

 

2) d“”uszcza się l“—aliz“wanie ”rzedsięwzięć 
m“gących zawsze i ”“tenc–alnie znacząc“ 
“ddziaJywać na `r“d“wis—“, “ ile 

przeprowadzona procedura oceny 

“ddziaJywania na `r“d“wis—“ wy—awe bra— 
”rze—r“czenia n“rm `r“d“wis—a; 

 

3) d“”uszcza się “bie—ty handl“we “ powierzchni 

s”rzedawy ”“wywe– 400 m2; 

 

4) w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt 

ludzi “b“wiązu–e zast“s“wanie zabez”ieczeL 
”rzed haJasem, ”rze—racza–ącym n“rmy 
“—re`l“ne w ”rze”isach “drębnych dla terenów 
mieszkaniowo-usJug“wych; 

 

5) d“”uszcza się l“—alizac–ę: 
 

a) zes”“Jów ”ar—ingów, 
 

b) “bie—tów maJe– architektury, 

 

c) d“dat—“wych d“–azdów wewnętrznych, 
”“wiązanych z dr“gą “znacz“ną na rysun—u 
planu symbolem 2 KDW i z dr“gą wewnętrzną 
zna–du–ącą się ”“za zach“dnią granicą ”lanu, 
“bsJugu–ącą Par— Naukowo-Technologiczny, 

 

d) urządzeL dla re—lamy; 
 

6) nieprzekraczalne linie zabudowy - 5,0 m od linii 

r“zgranicza–ące– dr“gę wewętrzną “znacz“ną 
symbolem 2KDW; 

 

7) zasady ”“dziaJu terenu na dziaJ—i bud“wlane: 
 

a) minimalna ”“wierzchnia dziaJ—i bud“wlane– - 

0,50 ha, 

 

b) minimalna szer“—“`ć fr“ntu dziaJ—i “d str“ny 

dr“gi wewnętrzne–, “znacz“ne– symb“lem 
2 KDW - 50,0 m, 

 

c) za”ewnienie d“stę”u —awde– dziaJ—i d“ dr“gi 
wewnętrzne–, “znacz“ne– w rysunku planu 

symbolem 2 KŚW lub d“ dr“gi wewnętrzne– 
“bsJugu–ące– Par— Nau—“w“-Technologiczny 

zna–du–ące– się ”“za granicami planu, poza 

granicami terenu “b–ęteg“ II zmianą ”lanu, 
“bsJugu–ącą Par— Nau—“w“-Technilogiczny, 

Jączącą dr“gi ”“wiat“we Rudna MaJa - Lipie 

i Rudna MaJa - R“g“unica, uwid“czni“ną na 
aktualnej mapie zasadniczej w zaJączni—u nr 
2 d“ ninie–sze– uchwaJy, bez”“`redni“ lub 
”“”rzez wydziel“ne d“–azdy wewnętrzne d“ te– 
dr“gi, szer“—“`ć d“–azdów wewnętrznych - nie 

mnie– niw 10,0 m, 
 

d) d“”uszcza się wydzielenie dziaJe— dla urządzeL 
i “bie—tów infrastru—tury techniczne– “ innych 

parametrach niz wymienione w punkcie a i b, 

w —sztaJcie i wiel—“`ci za”ewnia–ące– 
zach“wanie warun—ów technicznych zabud“wy 
i P“ls—ich N“rm d“tyczacych tych urządzeL 
i “bie—tów “ ile nie wykluczy t“ m“wliw“`ci 
zagospodarowania terenu zgodnie 

z przeznaceniem ustalonym w planie; 

 

8) powierzchnia zabud“wy nie wię—sza niw 80% 
”“wierzchni dziaJ—i bud“wlane–, 

 

9) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza 

niw 10% ”“wierzchni dziaJ—i bud“wlane–, 
 

10) na terenie wystę”“wania t“rfów “znacz“nym 
w rysun—u ”lanu uwzględnić warun—i 
uniem“wliwia–ące bez”“`rednie ”“sad“wienie 
fundamentów “bie—tów bud“wlanych, 

 

11) zag“s”“dar“wanie “t“czenia “bie—tów 
bud“wlanych zielenią urządz“ną, 

 

12) w granicach wJasne– dziaJ—i nalewy urządzić 
mie–sca ”“st“–“we dla sam“ch“dów, 
”rzy–mu–ąc ws—auni—i: 

 

a) co najmniej 1 stanowisko dla samochodu 

osobowego na 35m2 ”“wierzchni uwyt—“we– 
czę`ci biur“we– zabud“wy terenu, lub 

 

b) co najmniej 1 stanowisko dla samochodu 

osobowego na 4 osoby zatrudnione w czę`ci 
usJugowej i produkcyjnej zabudowy terenu; 

 

13) miejsca postojowe dla samoch“dów 
dostawczych nalewy za”ewnić wgŁ ”“trzeb, 

 

14) w granicach wJasne– dziaJ—i nalewy za”ewnić 
mie–sca ”“st“–“we dla r“werów 

 

- nie mnie– niw 1 mie–sce na 20 ”rac“wni—ów, 
 

15) d“”uszcza się urządzenie ws”ólnych, dla 
równych dziaJe— ”ar—ingów na wydziel“nym 

terenie, ta—we wiel“”“zi“m“wych 
z wykluczeniem podziemnych; 

 

16) wys“—“`ć budyn—ów usJug“wych, 
produkcyjnych, magazynowych i s—Jad“wych ｦ 

nie więce– niw 20 m licząc “d ”“zi“mu terenu 
d“ —alenicy lub d“ szczytu dachu, wys“—“`ć 
innych “bie—tów bud“wlanych nie 
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”rze—racza–ąca wys“—“`ci bezwzględne– 
252 mnpm.; 

 

17) wy—lucza się —“ndygnac–e ”“dziemne 
w budynkach; 

 

18) elewac–e fr“nt“we budyn—ów biur“wych 
i usJug“wych -przeszklone na co najmniej 30% 

powierzchni elewacji; 

 

19) dachy o —ącie nachylenia 10º-45º; 
 

20) “bsJuga —“muni—acy–na terenu: 
 

a) “bsJugę —“muni—acy–ną terenu “b–ęteg“ ”lanem 

ustala się dr“gą ”“wiat“wą Rudna MaJa ｦ Lipie 

”“J“w“ną ”“za ”óJn“cną granicą zmiany ”lanu 
bez”“`redni“ i ”“”rzez dr“gę wewnętrzną 
“znacz“ną symbolami 1 KDW i 2KDW oraz nie 

wyznaczone w rysunku planu dojazdy 

wewnętrzne d“ tych dróg, “ szer“—“`ci nie 
mnie–sze– niw 10,0 m, 

 

b) d“”uszcza się “bsJugę —“muni—acy–ną terenu 
”“”rzez istnie–ącą dr“gę wewnętrzną ”“za 
granicami terenu “b–ęteg“ II zmianą ”lanu, 
“bsJugu–ącą Par— Nau—“w“- Technologiczny, 

Jączącą dr“gi ”“wiat“we Rudna MaJa ｦ Lipie 

i Rudna MaJa ｦ R“g“unica, uwid“czni“ną na 
aktualnej mapie zasadniczej w zaJączni—u 
nr 2 d“ ninie–sze– uchwaJy; 

 

21) zasady bud“wy systemów infrastru—tury 
technicznej. 

 

a) w zakresie elektroenergetyki i telekomunikacji: 

 

- zaopatrzenie w energię ele—tryczną ｧ z sieci 

ele—tr“energetyczne– `rednieg“ na”ięcia 15 —V, 
”“”rzez bud“wę linii 15 —V “raz stac–i 
transformatorowych 15/0,4 kV, 

 

- d“”uszcza się m“wliw“`ć —“rzystania 
z indywidualnych uródeJ energii elektrycznej, 

pod warunkiem niepogorszenia stanu 

`r“d“wis—a; 
 

- linie elektroenergetyczne i telekomunikacyjne 

”rzew“d“we nalewy bud“wać –a—“ ”“dziemne; 
 

b) w zakresie gazownictwa: 

 

- zaopatrzenie w gaz ziemny GZ-50 

z istnie–ąceg“ gaz“ciągu `rednieg“ ci`nienia 

DN 150 mm ”rzebiega–ąceg“ ”“za wsch“dnią 
granicą ”lanu; 

 

- r“z”r“wadzenie sieci gaz“we– `rednieg“ 
ci`nienia “ `rednicach nie mnie–szych niw ŚN 65 
mm; 

 

c) w za—resie cie”J“wnictwa: 
 

- zaopatrzenie w energię cie”lną 
z indywidualnych uródeJ cie”Ja “”artych na 

”aliwach e—“l“gicznych nie ”“garsza–ących 
stanu `r“d“wis—a naturalneg“, 

 

d) w zakresie zaopatrzenia w w“dę: 
 

- zaopatrzenie w w“dę z istnie–ące– gminne– sieci 
w“d“ciąg“we– ”rzebiega–ące– ”“za granicami 
terenu “b–ęteg“ ”lanem, z w“d“ciągu 
Ø 160 mm, 

 

- r“z”r“wadzenie w“dy ”“ terenie “b–ętym 
”lanem ”“”rzez bud“wę sieci w“d“ciąg“we– 
o `rednicach “d Ø 90 d“ Ø 110 mm; 

 

e) w za—resie “d”r“wadzania `cie—ów: 
 

- “d”r“wadzenie `cie—ów —“munalnych d“ 
gminne– “czyszczalni `cie—ów w GJ“g“wie 
MaJ“”“lskim poprzez projektowany dla PNT 

kolektor o `rednicy Ø 200ł300 mm, 
usytuowany poza granicami planu; 

 

- “bsJuga ”lan“wane– zabud“wy ”“”rzez —anaJy 
sanitarne grawitacyjno-tJ“czne “ `rednicach nie 
mnie–szych niw Ø 200 mm, Ø 90 mm “raz 
”“m”“wnię sieci“wą `cie—ów sanitarnych; 

 

- “d”r“wadzenie `cie—ów techn“l“gicznych 
”“”rzez r“związania indywidualne, w s”“sób 
nie ”“w“du–ący ”rzeni—ania 
ponadnormatywnych zanieczyszczeL d“ wód 
i gruntów “raz zg“dnie z “b“wiązu–ącymi 
w tym za—resie ”rze”isami “drębnymi; 

 

f) w zakresie odprowadzenia wód “”ad“wych: 
 

- “d”r“wadzenie wód “”ad“w“-roztopowych 

z dróg, ”ar—ingów, ”laców “raz z terenów 
zabud“wy siecią —analizac–i deszcz“we– 
o `rednicach nie mniejszych niw Ø 300 mm d“ 
”r“–e—t“waneg“ dla PPNT —anaJu deszcz“weg“ 
Ø 600ł800 mm, usytu“waneg“ ”“za planem 

a nastę”nie d“ istnie–ąceg“ ”“za ”lanem cie—u 
wodnego; 

 

- d“”uszcza się czę`ci“we “d”r“wadzenie wód 
opadowych z budyn—ów d“ gruntu ”“ wJasnym 
terenie; 

 

- gr“madzenie wód “”ad“w“-roztopowych 

w “—resie szczyt“wych il“`ci “”adów, 
w zbiorniku retencyjnym zlokalizowanym poza 

obszarem planu; 

 

g) w zakresie gospodarki odpadami: 

 

- magazyn“wanie “d”adów —“munalnych 
w szczelnych ”“–emni—ach na wJasnych 
dziaJ—ach i “”równianie ich na zasadach 
“b“wiązu–ących w gminie, 

 

- indywidualne r“związanie magazyn“wania 
od”adów techn“l“gicznych, w s”“sób nie 
zagrawa–ący `r“d“wis—u “raz teren“m sąsiednim 
i usuwanie zgodnie z “b“wiązu–ącymi w tym 

zakresie przepisami odrębnymi; 
 

h) l“—alizac–a gJównych sieci i urządzeL 
infrastru—tury techniczne– ”“między liniami 
r“zgranicza–ącymi dróg wyznacz“nych 
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w rysunku planu oraz nieprzekraczalnymi liniami 

zabud“wy wyznacz“nymi “d tych dróg na 
terenach z nimi sąsiadu–ących, 
z uwzględnieniem ”rze”isów “drębnych, 
d“tyczących sytu“wania tych sieci i urządzeL 
oraz z zast“s“waniem ”arametrów, 
za”ewnia–ących “bsJugę caJeg“ terenu; 
d“”uszcza się sieci i urządzenia infrastru—tury 
techniczne– na innych terenach, –e`li nie 
wy—luczy t“ m“wliw“`ci zag“s”“dar“wania 
i zabud“wy terenów zg“dnie z ich 

przeznaczeniem i zasadami zagospodarowania 

“—re`l“nymi w planie; 

 

i) w ”rzy”ad—u —“liz–i ”r“–e—t“wanych “bie—tów 
z istnie–ącymi sieciami infrastru—tury 
technicznej nalewy sieci te ”rzyst“s“wać d“ 
n“wych warun—ów ”racy, w szczególn“`ci 
”rzez zmianę trasy lub zamianę linii 
nadziemnych na linie podziemne, prowadzone 

po nowych trasach ｦ w dostosowaniu do 

planowanego zagospodarowania terenu przy 

zach“waniu wymagaL “—re`l“nych ”rze”isami 
“drębnymi w tym zakresie. 

 

3b. Na terenie oznaczonym w zaJączni—u 
graficznym d“ uchwaJy symb“lem 1U: 

 

1) nie d“”uszcza się l“—alizac–i ”rzedsięwzięć 
m“gących zawsze znacząc“ “ddziaJywać na 
`r“d“wis—“, z wy–ąt—iem sieci i urządzeL 
infrastruktury technicznej, w tym sieci 

i urządzeL tele—“muni—acy–nych, 
 

2) d“”uszcza się l“—aliz“wanie ”rzedsięwzięć 
m“gących ”“tenc–alnie znacząc“ “ddziaJywać 
na `r“d“wis—“, “ ile przeprowadzona procedura 

“ceny “ddziaJywania na `r“d“wis—“ wy—awe, we 
”rzedsięwzięcia te nie stan“wią zagr“wenia dla 
zas“bów GźWP nr 425 ｭŚębica ｦ Stalowa 

Wola ｦ Rzeszówｬ; 
 

3) d“”uszcza się “bie—ty handl“we, ta—we 
o powierzchni sprzedawy ”rze—racza–ące– 
400 m2, 

 

4) d“”uszcza się l“—alizac–ę: 
 

a) zes”“Jów ”ar—ingów, 
 

b) “bie—tów maJe– archite—tury, 
 

c) d“dat—“wych d“–azdów wewnętrznych, nie 
wyznaczonych w rysun—u ”lanu, ”“wiązanych 
z dr“gą “znacz“ną na rysun—u ”lanu symb“lem 
1 KDW, 

 

d) urządzeL dla re—lamy, 
 

5) nieprzekraczalne linie zabudowy: 

 

- 20,0 m “d —rawędzi –ezdni dr“gi ”“wiat“we– 
Rudna MaJa ｦ Lipie 

 

- 5,0 m “d linii r“zgranicza–ących dr“gę 
wewnętrzną “znacz“ną w rysunku planu 

symbolem 1KDW, 
 

6) zasady ”“dziaJu terenu na dziaJki budowlane: 

 

a) minimalna ”“wierzchnia dziaJ—i bud“wlane– ｦ 

0,30 ha, 

 

b) minimalna szer“—“`ć fr“ntu dziaJ—i “d str“ny 
dr“gi wewnętrzne– “znacz“ne– symb“lem: 
1 KDW - 30,0 m, 

 

c) za”ewnienie d“stę”u —awde– dziaJ—i d“ dr“gi 
wewnętrzne–, “znacz“ne– w rysunku planu 

symbolem 1 KŚW bez”“`redni“ lub ”“”rzez 
wydziel“ne d“–azdy wewnętrzne d“ te– dr“gi, 
o szer“—“`ci minimum 10,0 m, 

 

d) d“”uszcza się wydzielenie dziaJe— dla urządzeL 
i “bie—tów infrastru—tury techniczne– “ innych 

”arametrach niw wymieni“ne w punkcie a i b, 

w —sztaJcie i wiel—“`ci za”ewnia–ące– 
zach“wanie warun—ów technicznych zabud“wy 
i P“ls—ich N“rm, d“tyczących tych urządzeL 
i “bie—tów, “ ile nie wy—luczy t“ m“wliw“`ci 
zagospodarowania terenu zgodnie 

z przeznaczeniem ustalonym w planie; 

 

7) powierzchnia zabudowy kubaturowej nie 

wię—sza niw 60% ”“wierzchni dziaJ—i 
budowlanej, 

 

8) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza 

niw 15% ”“wierzchni terenu; 
 

9) w granicach wJasne– dziaJ—i nalewy za”ewnić 
mie–sca ”“st“–“we dla sam“ch“dów 
osobowych przy zachowaniu ws—auni—ów: 
1 stanowisko dla samochodu osobowego na 

35 m2 ”“wierzchni uwyt—“we– lub 1 stanowisko 

dla samochodu osobowego na 4 osoby 

zatrudnione w czę`ci usJug“we– i produkcyjnej 

zabudowy terenu; 

 

10) zag“s”“dar“wanie “t“czenia “bie—tów 
budowlanych zielenią urządz“ną; 

 

11) d“stę”n“`ć —“muni—acy–na d“ dróg ”ublicznych 
- d“ dr“gi ”“wiat“we– Rudna MaJa ｦ Lipie 

”“J“w“ne– ”“za ”óJn“cną granicą zmiany ”lanu 
bez”“`rednio i ”“”rzez dr“gę wewnętrzną 
“znacz“ną symb“lem 1 KDW oraz nie 

wyznaczone w rysunku zmiany planu dojazdy 

wewnętrzne d“ tych dróg, “ szer“—“`ci nie 
mnie–sze– niw 10,0 m; 

 

12) zasady “bsJugi w zakresie infrastruktury 

technicznej jak w § 5 ust 3a ”—t 21ｬ 
 

b) w ust. 13 po pkt 3 d“da–e się ”un—t 3a 
w brzmieniu: 

 

3a) dr“ga wewnętrzna “znacz“na na rysunku 

planu symbolem KDW:  

 

- szer“—“`ć w liniach r“zgranicza–ących - 15,0 m 

na odcinku oznaczonym sumbolem 1 KDW 

i 10, 0 m na odcinku drogi oznaczonej 

symbolem 2 KDW, 
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- szer“—“`ć –ezdni - 6,0 m, 

 

- chodnik jednostronny o szer“—“`ci nie mnieszej 

niw 1,5 m, 
 

- d“”uszcza się `ciew—ę r“wer“wą 
dwukierun—“wą, 

 

- d“”uszcza się usytu“wanie sieci i urządzeL 
infrastruktury technicznej w pasie drogowym 

z zach“waniem ”rze”isów “drębnych, 
d“tyczących tych sieci", 

 

3) w § 7: 
 

—r“”—ę zastę”u–e się ”rzecin—iem i dodaje zdanie 

w brzmieniu: ｭz wy–ąt—iem terenów “znacz“nych 
w rysunku planu symbolami: 1UP, 1U, 1KDW 

i 2KŚW, dla —tórych ustala się staw—ę 20 %ｬŁ 
 

2Ł W rysun—u ”lanu stan“wiącym zaJączni— 
graficzny d“ uchwaJy Nr XVIIł129ł99 Rady Mie–s—ie– 
w GJ“g“wie MaJ“”“ls—im z dnia 15 grudnia 1999 r. 

w”r“wadza się zmiany “—re`l“ne “znaczeniami 
graficznymi w zaJączni—ach nr 1 i nr 2 do niniejszej 

uchwaJyŁ 
 

Przepisy koLcowe  
 

§ 3. Wy—“nanie uchwaJy ”“wierza się 
Burmistrz“wi GJ“g“wa MaJ“”“ls—ieg“Ł 

 

§ 4. UchwaJa wch“dzi w wycie ”“ u”Jywie 

30 dni “d –e– “gJ“szenia w Śzienni—u Urzęd“wym 
Województwa P“d—ar”ac—ieg“Ł 
 

 

Wiceprzewodnicząca Rady 

Miejskiej 

 

Maria ŚrzaJ 
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źaJączni— nr 3 

d“ uchwaJy Nr XIVł122ł2011 

Rady Mie–s—ie– w GJ“g“wie MaJ“polskim 

z dnia 27 ”audzierni—a 2011 rŁ 
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIś 

o sposobie realizacji zapisanych w II zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 2/99  

w gminie GJogów MaJopolski inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy 
oraz zasadach ich finansowania. 

 

St“s“wnie d“ ”rze”isów artŁ 20 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 

z ”óunŁ zmŁ), ”“ za”“znaniu się z ustaleniami II zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Nr 2ł99 w gminie GJ“gów MaJ“”“ls—i i d“—umentac–ą 
”lanistyczna związaną ze s”“rządzeniem te– zmiany 
”lanu, w tym z Pr“gn“zą s—ut—ów finans“wych 
uchwalenia II zmiany ”lanu, Rada Mie–s—a w GJ“g“wie 

MaJ“”“ls—im stwierdza, we inwestyc–e z za—resu 
infrastru—tury techniczne–,  nalewące d“ zadaL 
wJasnych gminy, za”isane w zmianie ”lanu i “—re`l“ne 
w Pr“gn“zie s—ut—ów finans“wych uchwalenia zmiany 
”lanu, będą realiz“wane ze `r“d—ów Gminy ”rzy 
udziale potencjalnych inwestorów realizu–ących 
inwestyc–e usJug“we, ”r“du—cy–ne i magazyn“w“-

s—Jad“we na “bszarze “b–ętym ”lanemŁ  
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UCHWAIA Nr XIIIłń6ńłńń 

 RADY MIEJSKIEJ W KOLBUSZOWEJ 

z dnia 28 ”audzierni—a 2011 rŁ 
 

w sprawie ustalenia podstawy naliczania podatku rolnego na obszarze 

Miasta i Gminy Kolbuszowa 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 

ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o sam“rządzie 
gminnym /jedn. tekst: Dz. U. z 2001r Nr 142 poz. 

1591 z ”óunŁ zmŁł, w związ—u z art. 6 ust. 2 

i 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r o podatku 

rolnym /Dz.U. z 2006r Nr 136 poz. 969 z ”óunŁ zmŁł, 
art. 4 ust. 1 w zw. z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 

20 lipca 2000r o “gJaszaniu a—tów n“rmatywnych 
i nie—tórych innych a—tów ”rawnych ł–ednŁ te—st 
z 2005r Dz. U. Nr 190 poz. 1606 z ”óunŁ zm./ oraz 

Komunikatu Prezesa GUS z dnia 19 ”audzierni—a 
2011r. w s”rawie `rednie– ceny s—u”u wyta za “—res 
”ierwszych trzech —wartaJów 2011r, Rada Mie–s—a 
w Kolbuszowej postanawia:  

 

§ 1. Obniwyć cenę s—u”u wyta stan“wiącą 
”“dstawę ustalenia ”“dat—u r“lnego na 2012 rok na 

obszarze Miasta i Gminy Kolbuszowa z kwoty 

74,18 zJ ł sJ“wnie: siedemdziesiąt cztery zJ 18ł100ł 

za 1 —wintal wyta d“ —w“ty 45,00 zJ łsJ“wnie: 
czterdzie`ci ”ięć zJŁł za 1 —wintal wytaŁ 

 

§ 2. Wy—“nanie uchwaJy ”“wierza się 
Burmistrzowi Kolbuszowej. 

 

§ 3. UchwaJa wch“dzi w wycie ”“ u”Jywie 
14 dni “d dnia “gJ“szenia w Śzienni—u Urzęd“wym 
Województwa P“d—ar”ac—ieg“ i ma zastosowanie do 

nalewn“`ci wch“dzących w s—Jad Jączneg“ 
z“b“wiązania ”ienięwneg“ r“lni—ów Miasta i Gminy 

Kolbuszowa na rok 2012. 

 

 

PRZśWOŚNICZĄCY 

Rady Miejskiej w Kolbuszowej 

 

Marek OpaliLski 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


