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UCHWAIA Nr Xł8ńł2Ńńń 

 RADY GMINY SANOK 

z dnia 28 lipca 2011 r. 

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

Gminy Sanok dla czę`ci miejscowo`ci Strachocina 
 

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

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

z ”óunie–szymi 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 ”óunie–szymi zmianami) ”o stwierdzeniu 
zgodno`ci z ustaleniami Studium UwarunkowaL 
i Kierun—ów źagos”odarowania Przestrzennego Gminy 
Sano— zatwierdzonego uchwaJą Nr Nr XXXVł227ł98 
Rady Gminy Sanok z dnia 16 czerwca 1998 r. 

z ”óunie–szymi zmianami, Rada Gminy Sano— uchwala, 
co nastę”u–e:  
 

RozdziaJ ń 

Ustalenia w”rowadzające 

 

§ 1. 1. Uchwala się mie–scowy ”lan 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Sanok dla 

czę`ci miejscowo`ci Strachocina zwany dale– ”lanemŁ 
 

2. Plan obejmuje obszar o powierzchni 3,9 ha, 

”oJowony we wschodnie– czę`ci Gminy Sano— 
w mie–scowo`ci Strachocina ｦ w granicy o—re`lone– 
na rysunku planu. 

 

3Ł źaJączni—ami do ninie–sze– uchwaJy są: 
 

1) źaJączni— Nr 1 ｦ stanowiący integralną czę`ć 
uchwaJy - rysunek planu w skali 1:2000 

obowiązu–ący w zakresie: 

 

a) granic obszaru objętego ”lanem, 
 

b) linii rozgraniczających tereny o równym 
przeznaczeniu lub równych zasadach 
zagospodarowania, 

 

c) przeznaczenia terenu wg symboli podanych 

w § 7 - 11, 

 

d) stref ochrony konserwatorskiej stanowisk 

archeologicznych, 

 

2) źaJączni— Nr 2 ｦ rozstrzygnięcie o sposobie 

realizacji zapisanych w planie inwestycji 

z za—resu infrastru—tury techniczne–, —tóre 
nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasadach 

ich finansowania. 

 

§ 2. 1Ł Ile—roć w uchwale jest mowa o: 

 

1) terenie ｦ nalewy ”rzez to rozumieć teren 
wyznaczony w planie, ograniczony na rysunku 

planu liniami rozgranicza–ącymi i oznaczony 

symbolem; 
 

2) podstawowym przeznaczeniu ｦ nalewy ”rzez to 
rozumieć ustalony w ”lanie s”osób 
zagos”odarowania terenów w obrębie terenu 
wyznaczonego liniami rozgranicza–ącymi, 
—tóremu winny być ”od”orządkowane inne 

sposoby zagos”odarowania o—re`lone –a—o 
do”uszczone, uzu”eJnia–ące i wzbogaca–ące 
podstawowy s”osób zagos”odarowaniaŁ 
W ”rzeznaczeniu ”odstawowym mieszczą się 
równiew towarzyszące elementy 
zagospodarowania terenu: 

 

a) zieleL urządzona, niezbędna do za”ewnienia 

wJa`ciwego ”rocentowego ws—auni—a 
powierzchni terenu biologicznie czynnej, 

 

b) dojazdy i do–`cia, 
 

c) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej, 

niezbędne dla obsJugi terenuŁ 
 

2Ł PozostaJe o—re`lenia uwyte w uchwale nalewy 
rozumieć zgodnie z ich definic–ami o—re`lonymi 
przepisami odrębnymiŁ 

 

§ 3. 1Ł Ustala się nastę”u–ące symbole dla 
o—re`lenia ”odstawowego ”rzeznaczenia terenów: 
 

1) R - tereny rolnicze (§7), 
 

2) R.PG - tereny rolnicze zna–du–ące się 
w obszarze i terenie górniczym 
ｭSTRACHOCINA ｦ PMGｬ(§8), 

 

3) ZL - tereny lasów (§9), 
 

4) G - tereny sieci gazociągowe– (§10), 
 

5) KDL - tereny dróg ”ublicznych —lasy L 
(lokalnej) (§11)Ł 
 

2Ł Kawdy teren o równym ”rzeznaczeniu na 
rysun—u ”lanu zostaJ ograniczony linią rozgranicza–ącą 
obowiązu–ącą w osi jej oznaczenia graficznego. 

 

RozdziaJ 2 

Ustalenia Ogólne 

 

§ 4. Dla ochrony dziedzictwa kulturowego 

i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej ustala się 
nastę”u–ące zasady: 
 

1) ustala się strefy ochrony konserwatorskiej 

wskazane na rysunku planu dla stanowisk 

archeologicznych: 
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a) nr 8 Strachocina (AZP 112-77/41) - `lady 
osadnictwa z okresu prahistorycznego, 

 

b) nr 9 Strachocina (AZP 112-77/42) - `lady 
osadnictwa z okresu prahistorycznego oraz 

”óunego o—resu w”Jywów rzyms—ich, 
 

*2)  

 

§ 5. Dla ochrony `rodowiska, ”rzyrody 

i krajobrazu kulturowego ustala się: obowiąze— 
uwzględnienia uwarun—owaL wyni—a–ących 
z ”oJowenia czę`ci terenu ob–ętego ”lanem w Obszarze 

i Terenie Górniczym ｭSTRACHOCINA - PMGｬ, 
okre`lonych w decyzji nr BKk/MN/111/96/97 

Ministerstwa Ochrony _rodowis—a, źasobów 
Naturalnych i Le`nictwa z dnia 28 stycznia 1997 r. 

 

§ 6. Utrzymu–e się wy—orzystanie istnie–ących 
obie—tów budowlanych i terenów w s”osób 
dotychczasowy, do czasu zagospodarowania terenu 

zgodnie z ustaleniami planu. 

 

RozdziaJ 3 

Ustalenia szczegóJowe 

 

§ 7. 1Ł Wyznacza się tereny rolnicze oznaczone 

na rysunku planu symbolem 1R, 2R i 3R 

z podstawowym przeznaczeniem pod uprawy rolne. 

 

2Ł W granicach terenów wyznaczonych 
w ust. 1 poza podstawowym przeznaczeniem 

do”uszcza się: 
 

1) Ją—i i pastwiska, 

 

2) uprawy ogrodnicze, 

 

3) plantacje, 

 

4) sady produkcyjne, 

 

5) zadrzewienia i za—rzewienia wzdJuw szla—ów 
komunikacyjnych i cie—ów wodnych, 

 

*6)  

 

7) wody sto–ące, 
 

8) obie—ty, urządzenia i sieci infrastruktury 

technicznej. 

 

3. Wszystkie podejmowane przedsięwzięcia 
w zakresie zagospodarowania terenu wyznaczonych 

w ust. 1 stosować Jącznie z ustaleniami zawartymi 

w Rozdziale II. 

 

§ 8. 1Ł Wyznacza się tereny rolnicze znajdujące 
się w obszarze i terenie górniczym ｭSTRACHOCINA - 
PMGｬ oznaczone na rysunku planu symbolami 1R.PG 

i 2R.PG z podstawowym przeznaczeniem pod uprawy 

rolne. 

 

2Ł W granicach terenów wyznaczonych w ust.1 

”oza ”odstawowym ”rzeznaczeniem obowiązu–ą 
dopuszczenia wymienione w § 7 ust. 2. 

 

3Ł źachować warun—i wyni—a–ące z ”oJowenia 
terenów w obszarze i terenie górniczym 
ｭSTRACHOCINA - PMGｬŁ 

 

4Ł Wszyst—ie ”ode–mowane ”rzedsięwzięcia 
w zakresie zagospodarowania terenu wyznaczonych 

w ust. 1 stosować Jącznie z ustaleniami zawartymi 

w Rozdziale II. 

 

§ 9. 1Ł Wyznacza się tereny lasów oznaczone 

na rysunku planu symbolami 1ZL i 2ZL obe–mu–ące 
lasy i grunty le`ne Ls zgodnie z ewidenc–ą gruntów, 
dróg `ródle`nychŁ 

 

2Ł W granicach terenów wyznaczonych 
w ust. 1 do”uszcza się realizac–ę ciągów ”ieszych 
i `ciewe— dyda—tycznych wzdJuw istnie–ących dróg 
`ródle`nychŁ 

 

3Ł Obowiązu–e za—az realizac–i obie—tów 
z wy–ąt—iem ”rzy”ad—ów do”uszczonych ”rze”isami 
odrębnymi z za—resu ochrony gruntów rolnych 
i le`nych oraz o lasach. 

 

4Ł Przedsięwzięcia w zakresie 

zagospodarowania terenu wyznaczonego 

w ust. 1 stosować Jącznie z ustaleniami zawartymi 

w Rozdziale II. 

 

§ 10. 1Ł Wyznacza się teren sieci gazociągowej 
oznaczony na rysunku planu symbolem G 

z ”odstawowym ”rzeznaczeniem ”od ”rzesyJowy 
gazociąg wyso—o”ręwny ŚN 700 wraz z obiektami 

i urządzeniami infrastru—tury towarzyszące–, w tym 

`wiatJowodemŁ 
 

2. W granicy terenu wyznaczonego 

w ust. 1 poza podstawowym przeznaczeniem 

do”uszcza się: 
 

a) Ją—i i pastwiska, 

 

b) uprawy ogrodnicze, 

 

c) nasadzenia zieleni niskiej, 

 

d) sieci infrastruktury technicznej realizowane 

w formie przekroczeLŁ 
 

3Ł Wszyst—ie ”ode–mowane ”rzedsięwzięcia 
w zakresie zagospodarowania terenu wyznaczonych 

w ust. 1 stosować Jącznie z ustaleniami zawartymi 

w Rozdziale II. 

 

§ 11. 1Ł Wyznacza się tereny dróg ”ublicznych 
klasy L (lokalnej) oznaczone na rysunku planu 

symbolem 1KDL i 2KDL z podstawowym 

przeznaczeniem pod drogi publiczne klasy L (lokalne) 

wraz z urządzeniami odwodnienia i o`wietleniaŁ 
 

2Ł W granicach terenów wyznaczonych 
w ust. 1 poza podstawowym przeznaczeniem 

do”uszcza się: 
 

1) obie—ty maJe– archite—tury, 
 

 



Śzienni— Urzędowy 

Wo–ewództwa Pod—ar”ac—iego Nr 150  - 12578 -  Poz. 2169 

2) zieleL ozdobną, 
 

3) ”rze—roczenie ”rzesyJowego gazociągu 
wyso—o”ręwnego ŚN700 w miejscu 

wyznaczonym na rysunku planu, 

 

4) sieci infrastru—tury techniczne– innych niw 
wymienione w pkt. 3. 

 

3Ł W granicach terenów wyznaczonych 
w ust. 1 obowiązu–e za—az lokalizacji wszelkich 

urządzeL re—lamowychŁ 
 

4Ł Wszyst—ie ”ode–mowane ”rzedsięwzięcia 
w za—resie zagos”odarowania terenów wyznaczonych 
w ust. 1 stosować Jącznie z ustaleniami zawartymi 

w Rozdziale II. 

 

 

 

RozdziaJ 4 

Ustalenia koLcowe 

 

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

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

ustala się –ednorazową o”Jatę od wzrostu warto`ci 
nieruchomo`ci w wyso—o`ci 10 %Ł 

 

§ 13. Wy—onanie uchwaJy ”owierza się 
Wó–towi Gminy Sanok. 

 

§ 14. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 
30 dni od daty –e– ogJoszenia w Śzienni—u Urzędowym 
Wo–ewództwa Pod—ar”ac—iegoŁ 
 

 

PRźśWOŚNICźĄCY RAŚY 

GMINY SANOK 

 

Tomasz Lewicki 
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źaJączni— Nr 1 do UchwaJy Nr Xł81ł2011 

Rady Gminy Sanok 

z dnia 28 lipca 2011 r. 

 

 

 

Rysunek planu w skali 1:2000 
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źaJączni— Nr 2 do UchwaJy Nr X/81/2011 

Rady Gminy Sanok 

z dnia 28 lipca 2011 r. 

 

 

ROźSTRźYGNIĘCIś 

 

Rady Gminy Sanok z dnia 28 li”ca 2Ńńń 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 ”lanie zagos”odarowania ”rzestrzennego Gminy Sanok dla czę`ci 
miejscowo`ci StrachocinaŁ  

 

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 o sposobie realizacji, zapisanych 

w miejscowym planie zagospodarowania 

”rzestrzennego Gminy Sano— dla czę`ci mie–scowo`ci 
Strachocina, inwestycji z zakresu infrastruktury 

techniczne–, nalewących do zadaL wJasnych Gminy, 
oraz zasady finansowania wymienionych w planie 

inwestycji, zgodnie z przepisami o finansach 

publicznych.  

 

1Ł Finansowanie inwestyc–i będzie odbywać się 
poprzez: 

 

1) Wydatki z budwetu gminy, 
 

2) Ws”óJfinansowanie `rod—ami zewnętrznymi, 
”o”rzez budwet gminy ｦ w ramach m.in.: 

 

a) `rod—ów ”ochodzących z budwetu Unii 
Europejskiej, 

 

b) dotac–i samorządu wo–ewództwa, 
 

c) dotacji i ”owycze— z funduszy celowych, 

 

d) —redytów i ”owycze— ban—owych, 
 

e) innych `rod—ów zewnętrznychŁ 
 

Starania o ”ozys—anie `rod—ów ”rowadzone 
będą samodzielnie ”rzez Gminę, a ta—we w ramach 

porozumieL międzygminnych ｦ zgodnie 

z obowiązu–ącymi ”rze”isami i procedurami 

w nawiązaniu do biewących funduszy oraz ”rogramówŁ 
 

2. Realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury 

techniczne– ”rowadzona będzie ”rzy uwzględnieniu 
zasady wspierania interesu publicznego, we 

ws”óJdziaJaniu z innymi podmiotami publicznymi 

i ”rywatnymi dziaJa–ącymi i inwestu–ącymi na terenie 
Gminy. 

 

* Stwierdzono niewawno`ć Rozstrzygnięciem 
Nadzorczym Wojewody Podkarpackiego 

Nr P.II.4131.2.124.2011 z dnia 2011 - 09- 02 

 

 

PRźśWOŚNICźĄCY RAŚY 

GMINY SANOK 

 

Tomasz Lewicki 
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UCHWAIA Nr IXł72ł2Ńńń 

 RAŚY GMINY TRYKCźA 

z dnia 16 sierpnia 2011 r. 

 

w s”rawie s”osobu s”rawienia ”ogrzebu oraz zasad zwrotu wydatków związanych 
z obowiązkiem s”rawiania ”ogrzebu 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 

ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 

roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 

poz. 1591 z 2001 roku z ”óunŁ zmŁ) i art. 17 

ust. 1 pkt. 15, art. 36 pkt. 2 lit. f, art. 44 i art. 96 

ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy 

s”oJeczne– (t–Ł z 2009 Dz. U. Nr 175 poz. 1362 

z ”óunŁ zmŁ)  
 

§ 1. Ustala się ｭS”osób s”rawienie ”ogrzebu 
oraz zasady zwrotu wydat—ów związanych 
z obowiąz—iem s”rawiania ”ogrzebu" - w brzmieniu 

stanowiącym zaJączni— do ninie–sze– uchwaJyŁ 

§ 2. Wy—onanie uchwaJy ”owierza się Wó–towi 
Gminy TryLczaŁ 

 

§ 3. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 

14 dni od dnia ogJoszenia w Śzienni—u Urzędowym 
Wo–ewództwa Pod—ar”ac—iegoŁ 
 

 

PRźśWOŚNICźĄCY 

RAŚY GMINY TRYKCźA 

 

StanisJaw Konieczny 

 


