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źaJącznik Nr 3 

do UchwaJy Nr VIł3ńł2Ńńń 

Rady Miejskiej w Radomy`lu 

Wielkim z dnia 28 lutego 2011 r. 

 

 

Plan ”rzychodów i kosztów źakJadu Gos”odarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Radomy`lu Wielkim na 2Ń11 rok 

 

ŚziaJ RozdziaJ Stan `rodków obrotowych 
na ”oczątek roku 
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UCHWAIA NR VIIł49łńń 

RADY MIEJSKIEJ W STRźŹvOWIś 

 z dnia 28 kwietnia 2011 r. 

  
w s”rawie ustalenia wysoko`ci o”Jaty za w”is do rejestru 

wJobków i klubów dziecięcych 

 
Na podstawie art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (ŚzŁ 
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz  

art. 33 ust. 1-3 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. 

o o”iece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, 

poz. 235) 

Rada Miejska w Strzywowie uchwala, co 
nastę”uje: 

§ 1. Ustala się o”Jatę za w”is do rejestru 
wJobków i klubów dziecięcych w wysoko`ci 5Ń zJŁ 

§ 2. Wykonanie uchwaJy zleca się Burmistrzowi 
StrzywowaŁ 

§ 3. Nadzór nad wykonaniem uchwaJy 
”owierza się Komisji O`wiaty, Kultury, źdrowia, 
Spraw SpoJecznych i Prawnych Rady Miejskiej. 

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

 

 

PRźśWOŚNICźĄCŹ 

RADY MIEJSKIEJ 

 

Krzysztof Szlachta 
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UCHWAIA NR VIł28ł2Ńńń 

RADY GMINY CHMIELNIK 

 z dnia 31 marca 2011 r. 

  
w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego  

Nr 2ł2ŃńŃ terenu ”oJowonego w miejscowo`ciach Wola RafaJowska i Chmielnik 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, pkt 15 

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

zm.) 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), 
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”o stwierdzeniu zgodno`ci z ustaleniami Studium 

uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania 

przestrzennego gminy Chmielnik uchwalonego 

uchwaJą Nr IIIł2ńł2ŃŃ2 Rady Gminy Chmielnik z dnia 

31 grudnia 2002 r. z ”óunŁ zmŁ, 

Rada Gminy Chmielnik uchwala co nastę”uje: 

I. 

PRźśPISŹ OGÓLNś  

§ 1. Uchwala się miejscowy ”lan 
zagospodarowania przestrzennego dla terenu 

o ”owierzchni okoJo 4,67 ha, ”oJowonego 
w miejscowo`ciach Wola RafaJowska i Chmielnik, przy 

drodze gminnej relacji Wola RafaJowska ｦ PrzysJo”y 
w gminie Chmielnik. 

§ 2. ńŁ źaJącznikami do niniejszej uchwaJy są: 

1) źaJącznik Nr ń ｦ rysunek planu, wykonany na 

mapie w skali ń:ńŃŃŃ, stanowiący integralną 
czę`ć uchwaJy; 

2) źaJącznik Nr 2 ｦ rozstrzygnięcie o sposobie 

realizacji zapisanych w niniejszym planie 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz 

o zasadach ich finansowania. 

2Ł Rysunek ”lanu obowiązuje w zakresie 

zastosowanych na nim oznaczeLŁ 

§ 3. ńŁ W granicach ”lanu wyznacza się tereny 
o równym ”rzeznaczeniu, oznaczone na rysunku ”lanu 
symbolami: 

1) US ｦ tereny usJug s”ortu, o Jącznej ”owierzchni 

okoJo 3Ł35 ha; 

2) Z - teren zieleni naturalnej, o ”owierzchni okoJo 
0,24 ha; 

3) ZL ｦ teren lasu, o ”owierzchni okoJo Ń,ń9 ha; 

4) KD ｦ teren drogi publicznej, o powierzchni 

okoJo Ń,89 haŁ 

2Ł Ilekroć w uchwale ”rzywoJuje się symbole, 
o których mowa w ust. 1 oraz § 6 ust. 2 ”kt 3, nalewy 
”rzez to rozumieć symbole zastosowane na zaJączniku 
nr 1 do uchwaJy (rysunku ”lanu), od”owiadające 
terenom o okre`lonym w uchwale przeznaczeniu lub 

odpowiednich zasadach zagospodarowania. 

§ 4. ńŁ Ogólne zasady zagos”odarowania 

terenów w granicach planu : 

1) przy lokalizowaniu i ”osadowieniu obiektów 
nalewy uwzględnić wystę”owanie zJowonych lub 
skom”likowanych warunków geotechnicznych 
gruntu (tereny osuwiskowe); 

2) do”uszcza się lokalizowanie sieci, urządzeL 
i obiektów infrastruktury technicznej, które nie 
są związane wyJącznie z obsJugą terenów 
objętych ”lanem, ”od warunkiem, we nie 
wykluczy to mowliwo`ci zagos”odarowania 

tych terenów zgodnie z ”ozostaJymi ustaleniami 
planu 

§ 5. ńŁ źasady obsJugi terenów w zakresie 

infrastruktury technicznej oraz rozbudowy sieci: 

1) zaopatrzenie w energię elektryczną: 

a) zaopatrzenie z sieci elektroenergetycznej 

niskiego lub `redniego na”ięcia, w tym 

”rzebiegających w rejonie drogi powiatowej 

relacji Wola RafaJowska ｦ Malawa, zwanej dalej 

drogą ”owiatową; 

b) lokalizacja stacji transformatorowej na terenach 

US; 

2) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej 

zlokalizowanej wzdJuw drogi ”owiatowej, 
”o”rzez sieć gazową o `rednicy nie mniejszej 
niw Ø4Ń; 

3) zaopatrzenie w wodę indywidualne ze studni 
zlokalizowanej w granicach planu lub poza nim, 

a docelowo z sieci wodociągowej ｦ `rednica 
sieci ”rzebiegająca wzdJuw drogi KŚń nie 
mniejsza niw Ø ńńŃ; 

4) od”rowadzenie `cieków komunalnych do 
kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej wzdJuw 
drogi powiatowej, poprzez sieć kanalizacyjną 
o `rednicy nie mniejszej niw Ø 2ŃŃ; 

5) od”rowadzenie wód o”adowych i roztopowych 

siecią kanalizacji deszczowej lub systemem 

otwartych rowów odwadniających do cieku 
wodnego graniczącego z planem od strony 

”oJudniowej a z terenu USń mowliwa do innego 

odbiornika; 

6) w granicach planu, sieci infrastruktury 

technicznej nalewy ”rowadzić w liniach 

rozgraniczających drogę KŚ; 

7) ogrzewanie budynków indywidualne; 

8) gromadzenie i usuwanie od”adów na zasadach 

obowiązujących w gminie oraz zgodnie 

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 

odrębnymi, w dostosowaniu do rodzaju 

prowadzonej dziaJalno`ciŁ 

IIŁ USTALśNIA SźCźśGÓIOWś  

§ 6. 1. Tereny oznaczone na rysunku planu 

symbolami: US1, o ”owierzchni okoJo Ń,25 ha i US2, 

o ”owierzchni okoJo 3,ńŃ ha ”rzeznacza się ”od usJugi 
sportu. 

2. Zasady zagospodarowania i warunki 

zabudowy terenów: 

1) tereny US1 i US2 nalewy zagos”odarować jako 
jeden kom”leks usJug s”ortu; 

2) na terenie USń do”uszcza się lokalizację usJugi 

handlu i gastronomii, w nie więcej niw dwóch 
lokalach usJugowych, o ”owierzchni uwytkowej 
nie przekraczającej ńŃŃ m2 kawdy, w budynku 

usJug s”ortu lub odrębnym obiekcie; 
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3) w granicach terenów US wyznacza się tereny 
oznaczone symbolem ŻKSłB], które mogą 
zostać zagospodarowane pod parkingi, 

zabudowę usJug s”ortu lub inne 
zagos”odarowanie związane z funkcją terenu, 

4) ”oza terenami ŻKSłB] nie do”uszcza się 
lokalizowania miejsc postojowych w grupach 

”owywej ńŃ stanowisk oraz zabudowy, 
z zastrzeweniem ”kt ń2, 

5) teren USń nalewy zagos”odarować jako jedną 
dziaJkę budowlaną; 

6) teren US2 nalewy zagos”odarować jako jedną 
lub dwie dziaJki budowlane, o parametrach 

dostosowanych do sposobu zagospodarowania 

terenu: 

a) dziaJki o ”owierzchni nie mniejszej niw Ń,ń5 ha, 

b) linie ”odziaJu na dziaJki nalewy ”rowadzić 
o kierunku ”rosto”adJym do linii 
rozgraniczającej drogę KŚ, z tolerancją 5º lub 
równolegJym do linii ”odziaJu wewnętrznego, 

c) kawda dziaJka o bez”o`rednim dostę”ie do drogi 
KD, 

d) do”uszcza się dodatkowo wydzielenie dziaJki 
”od lokalizację stacji transformatorowej, 

o parametrach dostosowanych do jej potrzeb 

technicznych; 

7) Jączna ”owierzchnia zabudowy na terenie USń - 
nie większa niw 4ŃŃ m2, a na terenie US2 - nie 

większa niw 6ŃŃ m2, nie wliczając trybun; 

8) powierzchnia terenu biologicznie czynnego - nie 

mniejsza niw 2Ń% ”owierzchni terenu USń i nie 

mniejsza niw 4Ń% ”owierzchni terenu US2; 

9) nalewy lokalizować obiekty i urządzenia s”ortu, 
w tym boiska sportowe wraz z niezbędną 
infrastrukturą; 

10) ”rzy lokalizacji budynków nalewy uwzględnić 
nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na 

rysunku planu; 

11) cechy budynków, z zastrzeweniem ”kt ń2: 

a) wysoko`ć - nie większa niw 8,Ń m, licząc do 
kalenicy dachu, 

b) dachy o schemacie dwuspadowym lub 

czterospadowym z kalenicą, 

c) ”oJacie dachowe o symetrycznych spadkach 

i kącie nachylenia - od 3Ńº do 35 º, 

d) kalenice budynków lokalizowanych na terenie 
USń ”rosto”adJe, a na terenie US2 równolegJe 
do linii rozgraniczającej drogę KŚ, z tolerancją 
3º; 

12) do”uszcza się lokalizowanie obiektów za”lecza 
sportowego jako tymczasowych, typowych 

obiektów kontenerowych na caJym terenie USń 
oraz US2. 

3Ł Śostę”no`ć komunikacyjna terenów 
bezpo`rednia z drogi publicznej, oznaczonej symbolem 

KD. 

4Ł ObsJuga w zakresie miejsc postojowych ｦ 

nalewy za”ewnić nie mniej niw 4Ń stanowisk 
postojowych, w tym zlokalizowanych na parkingach 

w granicach terenów ŻKSłB]Ł 

5Ł Ustala się do”uszczalny ”oziom haJasu jak 
dla terenów rekreacyjno - wypoczynkowych 

§ 7. 1. Teren oznaczony na rysunku planu 

symbolem Z ”rzeznacza się ”od zieleL naturalnąŁ 

2. Teren nalewy ”ozostawić 
w dotychczasowym uwytkowaniu jako zieleL tworzącą 
obudowę biologiczną cieku wodnegoŁ 

§ 8. 1. Teren oznaczony na rysunku planu 

symbolem źL ”rzeznacza się ”od lasŁ 

2. Zasady zagospodarowania terenu: 

1) teren nalewy zagos”odarować jako u”rawy 

le`ne; 

2) zakazuje się lokalizowania budynkówŁ 

§ 9. 1. Teren oznaczony na rysunku planu 

symbolem KŚ ”rzeznacza się ”od drogę ”ublicznąŁ 

2. Zasady zagospodarowania terenu: 

1) klasa drogi - dojazdowa, 

2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających ｦ  

12,0 m, z poszerzeniem w rejonie skrzywowania 
z drogą ”owiatową oraz na Jukach drogi; 

§ 10. Ustala się 3 % stawkę sJuwącą naliczeniu 
jednorazowych o”Jat za wzrost warto`ci 
nieruchomo`ci, dla wszystkich terenów objętych 
planem.  

III. 

PRźśPISŹ KOKCOWś  

§ 11. Wykonanie uchwaJy zleca sie Wójtowi 
Gminy Chmielnik . 

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

 

 

Przewodniczący Rady  
Gminy 

 

Antoni Śzierwak 
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ZaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr VIł28ł2Ńńń 

Rady Gminy Chmielnik 

z dnia 31 marca 2011 r. 

 

Rozstrzygnięcie 

o sposobie realizacji zapisanych w Miejscowym Planie Zagospodarowania 

Przestrzennego Nr 2ł2ŃńŃ terenu ”oJowonego w miejscowo`ciach Wola RafaJowska 

i Chmielnik, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz o zasadach ich finansowania 

 
1. Finansowanie zapisanych w planie inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej, nalewących do 
zadaL wJasnych gminy, (droga ”ubliczna, sieci 

infrastruktury wodnokanalizacyjnej) będzie odbywać 
się ze `rodków wJasnych gminy, ze `rodków Unii 
śuro”ejskiej lub `rodków ”rywatnychŁ 

2Ł NakJady ”onoszone na realizację w 

wŁ inwestycji będą od”owiednio zagwarantowane  
w wieloletnim planie inwestycyjnym oraz w budwecie 
gminy, z uwzględnieniem wykorzystania `rodków 
”ozabudwetowychŁ 
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UCHWAIA NR IVł34łńń 

RADY GMINY LASZKI 

 z dnia 30 marca 2011 r. 

  
W SPRAWIś UTWORźśNIA źśSPOIU SźKÓI W LASZKACH 

 
Na podstawie art. 5 ust.2 pkt 1 i art. 58 ust. 1, 

2 i 6 oraz art. 62 ust. 1, 3, 4 i 5b ustawy z dnia 

7 wrze`nia ń99ń roku o systemie o`wiaty (ŚzŁ 
U. z 2004 roku Nr 256, poz.2572 z ”óunŁzm) oraz  
art. 18 ust.2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca  

1990 roku o samorządzie gminnym (ŚzŁ 
U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z ”óunŁzmŁ) RAŚA 
GMINY W LASźKACH UCHWALA, CO NASTĘPUJś: 

§ 1. Utworzyć z dniem 1 wrze`nia 2Ńńń rŁ 
źes”óJ SzkóJ w Laszkach z siedzibą: Laszki 28Ń, 
zwany dalej "Zes”oJem"Ł 

§ 2. W skJad źes”oJu SzkóJ w Laszkach 

wchodzą: 

1) SzkoJa Podstawowa im. Jana III Sobieskiego 

w Laszkach, 

2) Gimnazjum w Laszkach. 

§ 3. Akt zaJowycielski źes”oJu SzkóJ 
w Laszkach stanowi zaJącznik Nr ń do niniejszej 

uchwaJyŁ 

§ 4. Organizację źes”oJu okre`la statut 
stanowiący zaJącznik nr 2 do niniejszej uchwaJyŁ 

§ 5. Wykonanie uchwaJy zleca się Wójtowi 
Gminy Laszki. 

§ 6. UchwaJa wchodzi w wycie z dniem 

1 wrze`nia 2Ńńń roku i ”odlega ogJoszeniu 
w Śzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego. 

 

 

PRźśWOŚNICźĄCŹ 

RADY GMINY 

 

Józef Król 
 

 

źaJącznik nr ń do UchwaJy Nr IVł34łńń 

Rady Gminy Laszki 

z dnia 30 marca 2011 r. 

 

AKT źAIOvŹCIśLSKI 
 

Z dniem 1 wrze`nia 2Ńńń roku zakJada się 
szkoJę ”ubliczną o nazwie: źes”óJ SzkóJ w Laszkach 

z siedzibą: Laszki 28ŃŁ 

§ 1. W skJad źes”oJu SzkóJ w Laszkach 

wchodzą: 

- SzkoJa Podstawowa imŁ Jana III Sobieskiego 

w Laszkach, Laszki 280, 


