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1628
ROZPORZĄDZENIE Nr 63/06
WOJEWODY PODKARPACKIEGO
z dnia 13 września 2006 r.
w sprawie zniesienia ochrony pomnika przyrody
Na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880;
z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087) zarządza się,
co następuje:

§ 2. Wykonanie rozporządzenia powierza
Wojewódzkiemu Konserwatorowi Przyrody w Rzeszowie.

się

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podkarpackiego.

§ 1. Znosi się ochronę pomnika przyrody ustanowionego
na podstawie decyzji nr RLS.III-7141/50/79 z dnia 23 listopada
1979 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody (Dz. Urz. Woj.
Krośnieńskiego Nr 3, poz. 31 z dnia 23 listopada 1979 r.)
oraz obwieszczenia Wojewody Podkarpackiego z dnia 25 marca
1999 r. w sprawie wykazu aktów prawa miejscowego (Dz. Urz.
Woj. Podkarpackiego Nr 5, poz. 100), to jest drzewa gatunku dąb
szypułkowy Quercus robur o obwodzie 400 cm.

WOJEWODA PODKARPACKI
Ewa Draus

1629
UCHWAŁA Nr XXXIX/227/06
RADY MIEJSKIEJ W BŁAŻOWEJ
z dnia 29 sierpnia 2006 r.
w sprawie utworzenia Sołectwa Błażowa Dolna - Mokłuczka
Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 8 marca l990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591
z późn. zm.) oraz załącznika Nr 6 do Statutu Gminy Błażowa
uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej Nr IV/130/03 z 28 lutego
2003 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
Nr 28 poz. 50, z 2003 r.) Rada Miejska w Błażowej stanowi:
§ 1. Z inicjatywy mieszkańców wsi Błażowa Dolna
przysiółek Mokłuczka, po przeprowadzeniu konsultacji
z mieszkańcami Sołectwa Błażowa Dolna, tworzy się nowe
Sołectwo Błażowa Dolna - Mokłuczaka powstałe z podziału
Sołectwa Błażowa Dolna, obejmujące część wsi Błażowa Dolna
określone numeracją porządkową budynków od numeru 560
do numeru 622.

§ 2. Szczegółowe zasady działania Sołectwa Błażowa
Dolna - Mokłuczka określi jej Statut nadany odrębnym trybem.
§ 3. Zobowiązuje się Burmistrza Gminy Błażowa do
przeprowadzenia pierwszych wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej
w terminie 2 miesięcy od daty wejścia w życie uchwały
określającej Statut Sołectwa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej
ogłoszenia
w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Podkarpackiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Stanisław Bialic
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1630
UCHWAŁA Nr XLIV/379/06
RADY MIEJSKIEJ W IWONICZU - ZDROJU
z dnia 30 sierpnia 2006 r.
w sprawie zmiany uchwały własnej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15) ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 90 f ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572,
z późn. zm.), Rada Miejska w Iwoniczu - Zdroju uchwala,
co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXIX/273/05 Rady Miejskiej
w Iwoniczu - Zdroju z dnia 22 kwietnia 2005 roku w sprawie
ustalenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
Gminy Iwonicz - Zdrój, wzór wniosku o przyznanie stypendium

szkolnego otrzymuje
do niniejszej uchwały.

brzmienie,

określone

w

załączniku

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia
w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Podkarpackiego.
Przewodniczący Rady
Kazimierz Kuziemka
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Załącznik
do uchwały Nr XLIV/379/06
Rady Miejskiej w Iwoniczu - Zdroju
z dnia 30 sierpnia 2006 r.

Iwonicz-Zdrój, dnia..........................................
BURMISTRZ GMINY IWONICZ-ZDRÓJ
WNIOSEK
O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO
I. Dane osobowe ucznia/słuchacza ubiegającego się o stypendium

Nr wniosku

1. Nazwisko
2. Imiona
3. PESEL ucznia/słuchacza
4. Data i miejsce urodzenia
5. Imię i nazwisko ojca
6. Imię i nazwisko matki
7. Numer telefonu kontaktowego
II. Miejsce zamieszkania i stałego pobytu
1. Adres zamieszkania
ul.
kod pocztowy

nr domu
-

Miejscowość

2. Adres zameldowania na pobyt stały
ul.

nr domu

kod pocztowy

Miejscowość

-

nr mieszkania

nr mieszkania

III. Uzasadnienie składania wniosku
1. Oświadczam, że do wspólnego gospodarstwa domowego wchodzą wymienione niżej osoby, które w miesiącu poprzedzającym złożenie
wniosku osiągnęły następujące dochody:
Data
Stopień
Miejsce zatrudnienia
Wysokość netto
Lp. Imię i nazwisko
Źródła dochodu
urodzenia
pokrewieństwa
lub nauki
dochodu w zł
1
Stypendysta
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Dochód razem
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2. Uczeń/słuchacz znajduje się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów. Miesięczna wysokość dochodu na jedną osobę
nie przekracza kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
Ponadto w rodzinie występują (właściwe zaznaczyć w kratce x):
□ bezrobocie, □ niepełnosprawność, □ ciężka lub długotrwała choroba, □ wielodzietność, □ alkoholizm lub narkomania, □ brak umiejętności
wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, □ niepełna rodzina, □ zdarzenie losowe.
3. Uczeń *otrzymuje/nie otrzymuje (* niewłaściwe skreślić) inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych w wysokości
................................. zł przyznane przez ............................................................ na okres od ....................................... do ....................................
4.* Pożądana forma świadczenia pomocy materialnej ( *można wpisać kilka form zaznaczając w kratce x):
□ Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, (zajęciach, pozalekcyjnych, zajęciach wyrównawczych,
zajęciach dla uczniów zdolnych, o charakterze informatycznym, artystycznym, sportowym, nauki języka obcego, którego nie ma w
szkole, zajęciach korygujących wady rozwojowe).
□ Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, (zakup podręczników, zakup książek pomocniczych, zakup przyborów szkolnych, stroju
sportowego czy szkolnego, dofinansowanie wycieczki szkolnej, dofinansowanie tzw. zielonej szkoły, dofinansowanie wyjazdu na
konkursy, dofinansowanie zakupu – uczniom uzdolnionym – komputera, sprzętu muzycznego, dofinansowanie abonamentu za Internet).
□ Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, (zakwaterowanie
w internacie czy bursie, zakup posiłków w internacie lub stołówce szkolnej, koszt dojazdu do szkoły w formie imiennego biletu
miesięcznego w tym także komunikacji miejskiej).

Uzasadnienie o zasadności wybranej formy pomocy.
....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
5. Ze względu na brak możliwości zrealizowania stypendium w formach wymienionych powyżej proszę o przyznanie stypendium w formie
świadczenia pieniężnego

Uzasadnienie:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

6. Załączniki dołączone do złożonego wniosku (właściwe zaznaczyć x i wpisać ilość dołączonych zaświadczeń):

□ Zaświadczenia o dochodach uzyskiwanych przez członków rodziny.
□ Dla osób powyżej 18 roku życia nie posiadających dochodów należy załączyć zaświadczenie ze szkoły/kolegium/uczelni
o pobieraniu nauki lub potwierdzoną przez szkołę/kolegium/uczelnię kserokopię legitymacji.
□ Dla osób bezrobotnych należy załączyć zaświadczenie (ważne 1 miesiąc przed datą złożenia wniosku) z ostatniego miesiąca
o pozostawaniu bez pracy.
□ Inne ....................................................................................................................

................
…………
…………
.................
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IV. Oświadczenia – potwierdzenie prawdziwości danych przez wnioskodawcę
1. Oświadczam, że w ciągu 12 miesięcy obejmujący okres od ......................................... do .............................. i poprzedzających miesiąc
złożenia wniosku ................................................................................................
lub w okresie pobierania świadczenia, ja ani członkowie mojej rodziny nie uzyskałem/łam/li dochodu jednorazowego przekraczającego
pięciokrotnie kwotę :
- kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej - ..................................................... zł
- kryterium dochodowego rodziny - .......................................................................................... zł
jak również dochodu należnego za dany okres.
2. Oświadczam, że dane podane we wniosku są zgodne z prawdą.
3. Oświadczam, że zobowiązuję się powiadomić organ, który przyznał stypendium o ustaniu przyczyn stanowiących podstawę przyznania
stypendium szkolnego.
4. Jestem świadomy/a, że należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o
postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
5. Oświadczam, że wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz udostępnianie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku,
dla potrzeb realizacji programu stypendialnego.
......................................................
(miejscowość i data)

...........................................................
(czytelny podpis wnioskodawcy)

Art. 233 § 1 Kodeksu karnego stanowi: „Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym
postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub utaja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.
Potwierdzam, że zapoznałem/łam się z treścią wyż. cyt. przepisu i własnoręcznym podpisem potwierdzam prawdziwość danych zawartych we
wniosku stypendialnym.
........................................................
(miejscowość i data)

..........................................................
(czytelny podpis wnioskodawcy)

V. Informacja o szkole i opinia Dyrektora w sprawie zasadności i rodzaju form pomocy
(wypełnia szkoła)
1. Nazwa szkoły/kolegium
2. Adres szkoły/kolegium
ul.
nr budynku
kod pocztowy
Miejscowość
3. Potwierdzenie Dyrektora szkoły prawdziwości danych wymienionych w części V wniosku.
4. Opinia dyrektora w sprawie zasadności pomocy.
Ubiegający się o stypendium szkolne ................................................................... jest uczniem klasy ............................... Przewidziany termin
zakończenia nauki w szkole - ...............................................
Ze względu na sytuację materialną i rodzinną ucznia przyznanie stypendium w formie …………………………….………………………….
.………………………………………………... uważam za celowe, ponieważ……………..………………………………..………………….
…………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………
…...............................................................................................................................................................................................................................
..................................................
(miejscowość i data)

...........................................................
(podpis i pieczęć Dyrektora Szkoły)

VI. Potwierdzenie złożenia wniosku
Potwierdzam, że stypendysta i osoby wymienione
w pkt. III są zameldowani pod wskazanym adresem.

Potwierdzam, że dochód rodziny w przeliczeniu na jedną
osobę wyniósł ......................................zł.
Potwierdzam, że wniosek wraz z ................ szt. załączników
został złożony w .............................
........................................................................
Wniosek zarejestrowano pod numerem

..............................................................................................................................
data i podpis pracownika ewidencji ludności Urzędu Gminy Iwonicz-Zdrój)
Uwagi………………………………………………………………………………

.....................................................................................
(data i podpis pracownika Urzędu Gminy Iwonicz - Zdrój))
.....................................................................................
(data i podpis osoby przyjmującej wniosek)
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UCHWAŁA Nr LIII/365/06
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE
z dnia 27 kwietnia 2006 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków (Dz. U. z 2001 r. Nr 72, poz. 747, z 2002 r. Nr 113
poz. 984, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz.1808 i z 2005 r.
Nr 85, poz. 729, Nr 130, poz. 1087) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15,
art. 40 ust. 1 i art.42 oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80,
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441
i z 2006 r. Nr 17, poz. 128), po przeanalizowaniu projektów
regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków Rada
Miejska w Nowej Dębie uchwala, co następuje

studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej
braku do granicy nieruchomości gruntowej,
5)

przyłącze wodociągowe - odcinek przewodu łączącego
sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową
w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za
wodomierzem głównym,

6)

sieć - przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz
z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi dostarczana jest
woda lub którymi odprowadzane są ścieki, będące
w posiadaniu
przedsiębiorstwa
wodociągowo
kanalizacyjnego,

7)

ścieki - wprowadzane do wód lub do ziemi:

a)

wody zużyte, w szczególności na cele bytowe lub
gospodarcze,

b)

ciekłe odchody zwierzęce, z wyjątkiem gnojówki
i gnojowicy przeznaczonych do rolniczego wykorzystania
w sposób i na zasadach określonych w ustawie z dnia
26 lipca 2000 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 89,
poz. 991 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 876),

c)

wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub
zamknięte
systemy
kanalizacyjne,
pochodzące
z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni,
w szczególności z miast, portów, lotnisk, terenów
przemysłowych, handlowych, usługowych i składowych,
baz transportowych oraz dróg i parkingów,

3. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

d)

odbiorca usług (zwany dalej Odbiorcą) - każdego, kto
korzysta z usług wodociągowo - kanalizacyjnych z zakresu
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na podstawie pisemnej umowy
z przedsiębiorstwem wodociągowo - kanalizacyjnym,

wody odciekowe ze składowisk odpadów i miejsc ich
magazynowania, wykorzystane solanki, wody lecznicze
i termalne,

e)

wody pochodzące z odwodnienia zakładów górniczych,
z wyjątkiem wód wtłaczanych do górotworu, jeżeli rodzaje
i ilość substancji zawartych w wodzie wtłaczanej do
górotworu są tożsame z rodzajami i ilościami substancji
zawartych w pobranej wodzie,

f)

wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub
hodowli ryb łososiowatych,

g)

wody wykorzystane odprowadzane z obiektów chowu lub
hodowli ryb innych niż łososiowate albo innych
organizmów wodnych, o ile produkcja tych ryb lub
organizmów, rozumiana jako średnioroczny przyrost masy
tych ryb albo tych organizmów w poszczególnych latach
cyklu produkcyjnego, przekracza 1 500 kg z 1 ha
powierzchni użytkowej stawów rybnych tego obiektu
w jednym roku danego cyklu,

8)

ścieki bytowe - ścieki z budynków mieszkalnych,
zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej,
powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1. Uchwala się regulamin dostarczania wody
i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie Gminy
Nowa Dęba.
1. Regulamin określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa
wodociągowo-kanalizacyjnego oraz odbiorców usług w zakresie
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków.
2. Ilekroć w regulaminie używa się określenia „ustawa”,
należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747, z późn. zm.).

1)

2)

3)

4)

osoba korzystająca z lokalu - osobę posiadającą tytuł
prawny do lokalu lub osobę korzystającą z lokalu
o nieuregulowanym stanie prawnym,
przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne (zwane
dalej Przedsiębiorstwem) - przedsiębiorcę w rozumieniu
przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli
prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zbiorowego
zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania
ścieków oraz gminne jednostki organizacyjne nie
posiadające osobowości prawnej, prowadzące tego rodzaju
działalność,
przyłącze kanalizacyjne - odcinek przewodu łączącego
wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości
odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą
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funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki
o zbliżonym składzie pochodzące z tych budynków,
9)

10)

ścieki komunalne - ścieki bytowe lub mieszaninę ścieków
bytowych ze ściekami przemysłowymi albo wodami
opadowymi
lub
roztopowymi,
odprowadzane
urządzeniami służącymi do realizacji zadań własnych
gminy w zakresie kanalizacji i oczyszczania ścieków
komunalnych,
ścieki przemysłowe - ścieki, nie będące ściekami
bytowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi,
powstałe w związku z prowadzoną przez zakład
działalnością
handlową,
przemysłową,
składową,
transportową lub usługową, a także będące ich mieszaniną
ze
ściekami
innego
podmiotu,
odprowadzane
urządzeniami kanalizacyjnymi tego zakładu,

11)

taryfa - zestawienie ogłoszonych publicznie cen i stawek
opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków oraz warunki ich stosowania,

12)

taryfowa grupa odbiorców usług - odbiorców
wyodrębnionych na podstawie charakterystyki zużycia
wody lub odprowadzanych ścieków, warunków
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków, a także na podstawie sposobu
rozliczeń za świadczone usługi,

13)

14)

umowa: umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie
ścieków
zawarta
między
Przedsiębiorstwem
wodociągowo-kanalizacyjnym a Odbiorcą usług (o której
mowa w art. 6 ust. 1 ustawy),
urządzenia kanalizacyjne - sieci kanalizacyjne, wyloty
urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzania
ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzenia
podczyszczające
i
oczyszczające
ścieki
oraz
przepompownie ścieków,

15)

urządzenie pomiarowe - przyrząd pomiarowy mierzący
ilość odprowadzanych ścieków, znajdujący się na
przyłączu kanalizacyjnym,

16)

urządzenia wodociągowe - ujęcia wód powierzchniowych
i podziemnych, studnie publiczne, urządzenia służące do
magazynowania i uzdatniania wód, sieci wodociągowe,
urządzenia regulujące ciśnienie wody,
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19)

wodomierz główny - przyrząd pomiarowy mierzący ilość
pobranej wody, znajdujący się na każdym przyłączu
wodociągowym,

20)

zbiorowe odprowadzanie ścieków - działalność polegającą
na odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków, prowadzoną
przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne,

21)

zbiorowe zaopatrzenie w wodę - działalność polegającą na
ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody, prowadzoną
przez przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne

§ 2. 1. Przedsiębiorstwo wykonuje swoją działalność
w oparciu o zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków udzielone decyzją
burmistrza zgodnie z art. 16 ustawy.
2. Przedsiębiorstwo świadczy usługi zaopatrzenia w wodę
lub odprowadzania ścieków wyłącznie na podstawie pisemnej
umowy zawartej z Odbiorcą.
§ 3. Odbiorca wody powinien racjonalnie gospodarować
wodą i używać ją zgodnie z przeznaczeniem oraz warunkami
wynikającymi z zawartej umowy.
Rozdział II
Minimalny poziom usług świadczonych przez
przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne w zakresie
dostarczania wody i odprowadzania ścieków
§ 4. Poziom świadczonych usług Przedsiębiorstwa
w zakresie ilości, jakości oraz ciągłości dostarczania wody
i odprowadzania ścieków określa zezwolenie, o którym mowa
w § 2 oraz pozwolenie wodnoprawne wydane na podstawie
odrębnych przepisów.
§ 5. 1. Minimalne i maksymalne zapotrzebowanie na wodę
określa Odbiorca usług we wniosku o wydanie warunków
przyłączenia.
2. W przypadku, gdy Przedsiębiorstwo posiada techniczne
możliwości musi zapewnić odbiór ścieków w ilościach
maksymalnego zapotrzebowania na wodę, na które wyraziło
zgodę Odbiorcy usług w wydanych warunkach przyłączenia.
3. Przedsiębiorstwo może zmniejszyć maksymalne
zapotrzebowanie na wodę tylko wówczas, gdy nie posiada
technicznych możliwości zapewnienia dostarczania wody w ilości
zgłoszonej przez Odbiorcę usług lub nie ma możliwości odbioru
ścieków w takiej ilości, a Odbiorca usług nie wyrazi zgody na ich
czasowe gromadzenie w szczelnych zbiornikach i odbiór wozami
asenizacyjnymi.

17)

właściciel - także posiadacza samoistnego i użytkownika
wieczystego,

18)

woda przeznaczona do spożycia przez ludzi:

a)

wodę w stanie pierwotnym lub po uzdatnieniu,
przeznaczoną do picia, przygotowania żywności lub
innych celów domowych, niezależnie od jej pochodzenia
i od tego, czy jest dostarczana z sieci dystrybucyjnej,
cystern, w butelkach lub pojemnikach,

4. Przedsiębiorstwo wyraża zgodę na zrzut zwiększonej
ilości ścieków w porównaniu do maksymalnego zapotrzebowania
na wodę wówczas, gdy nieruchomość Odbiorcy jest wyposażona
również we własne ujęcie wody i jest ono opomiarowane oraz
istnieją techniczne możliwości odbioru zwiększonej ilości
ścieków.

b)

wodę wykorzystywaną przez przedsiębiorstwo produkcji
żywności do wytworzenia, przetworzenia, konserwowania
lub wprowadzania do obrotu produktów albo substancji
przeznaczonych do spożycia przez ludzi,

5. Dopuszczalny poziom zanieczyszczeń dostarczonych
ścieków wynikający z posiadanych przez Przedsiębiorstwo
technicznych i technologicznych możliwości ich oczyszczenia nie
może przekraczać:
−

temperatura - 25oC

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego

- 8469 -

−

odczyn ph - 6,5 - 9,5

−

substancje ekstrahujące się eterem naftowym - 20 mg/l

−

azot ogólny - 50 mg/l

−
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2. Umowa winna w szczególności zawierać postanowienia
dotyczące:
1)

ilości i jakości świadczonych usług wodociągowych lub
kanalizacyjnych oraz warunki ich przestrzegania,

azot amonowy - 20 mg/l

2)

sposobu i terminów wzajemnych rozliczeń,

−

fosfor ogólny - 6 mg/l

3)

praw i obowiązków stron umowy,

−

BZT5 - 200 mg/l

4)

−

ChZT - 400 mg/l

warunków usuwania awarii przyłączy wodociągowych lub
przyłączy kanalizacyjnych będących w posiadaniu
Odbiorcy usług,

−

zawiesina ogólna - 175 mg/l

5)

procedur i warunków kontroli urządzeń wodociągowych
i urządzeń kanalizacyjnych,

−

suma metali ciężkich - 0,56 mg/l

6)

−

fenole lotne - 0 mg/l

ustaleń zawartych w Zezwoleniu na prowadzenie
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków,

−

cyjanki - 0 mg/l

7)

okresu obowiązywania umowy oraz odpowiedzialności
stron za niedotrzymanie umowy, w tym warunków
wypowiedzenia.

Powyższe parametry nie
w miejscu rozgraniczenia
określonym w umowie.

mogą być przekroczone
odpowiedzialności stron

6. Minimalne ciśnienie wody, jakie winno zapewnić
Przedsiębiorstwo na zaworze głównym za wodomierzem
głównym nie może być niższe niż 0,05 MPa.
7. Maksymalne ciśnienie wody, jakie winno zapewnić
Przedsiębiorstwo na zaworze głównym za wodomierzem
głównym nie może być wyższe niż 0,6 Mpa.
8. Przedsiębiorstwo zapewnia utrzymanie parametrów
określonych w ust. 6 i 7 wówczas, gdy Odbiorca usług utrzymuje
przyłącza w należytym stanie technicznym.
9. Woda do spożycia przez ludzi winna odpowiadać
wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.
Nr 203, poz. 1718).
10. W wyjątkowych przypadkach Przedsiębiorstwo może
wyrazić zgodę na zrzut do kanalizacji sanitarnej wód opadowych
i roztopowych.
11. Odbiorca usług, który dostał od Przedsiębiorstwa
zgodę na zrzut wód opadowych i roztopowych do kanalizacji
sanitarnej będzie ponosić za nie opłaty, takie same jak za
pozostałe ścieki.
§ 6. Przedsiębiorstwo jest obowiązane do regularnego
informowania burmistrza o jakości wody. Badania jakości wody
winny być wykonywane 10 razy w roku.

3. Przedsiębiorstwo może odmówić zawarcia umowy na
zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków z właścicielem
lub zarządcą budynku wielolokalowego i osobami korzystającymi
z lokali w tym budynku, gdy nie są spełnione równocześnie
wszystkie niżej wymienione warunki:
1)

instalacja wodociągowa w budynku jest wyposażona
w wodomierze, zainstalowane zgodnie z obowiązującymi
warunkami technicznymi, przy wszystkich punktach
czerpalnych,

2)

jest możliwy odczyt wskazań wodomierzy w terminie
uzgodnionym przez Przedsiębiorstwo z właścicielem
lub zarządcą,

3)

właściciel lub zarządca rozlicza, zgodnie z art. 26 ust. 3
ustawy, różnicę wskazań między wodomierzem głównym,
a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych przy
punktach czerpalnych wody,

4)

właściciel lub zarządca na podstawie umowy, o której
mowa w ust. 1, reguluje należności wynikające z różnicy
wskazań między wodomierzem głównym, a sumą wskazań
wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych
wody,

5)

właściciel lub zarządca określa warunki utrzymania
wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych
oraz warunki pobierania wody z punktów czerpalnych
znajdujących się poza lokalami,

6)

został uzgodniony z właścicielem lub zarządcą budynku
sposób przerywania dostarczania wody do lokalu bez
zakłócania dostaw wody do pozostałych lokali;
w szczególności przez możliwość przerwania dostarczania
wody do lokalu rozumie się założenie plomb na
zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do
lokalu,

7)

został uzgodniony z właścicielem lub zarządcą sposób
przerywania dostarczania wody z punktów czerpalnych

Rozdział III
Szczegółowe warunki i tryb zawierania umów z Odbiorcami
usług
§ 7. 1. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest zawrzeć umowę
o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków z Odbiorcą,
którego nieruchomość zostanie przyłączona do sieci, jeżeli
wystąpi on z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy.
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właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego lub
budynków wielolokalowych dokonuje wyboru metody
rozliczania kosztów różnicy wskazań, o której mowa w § 7
ust. 3 pkt 3 Regulaminu.

5. Przedsiębiorstwo odcinające dostawę wody z przyczyn,
o których mowa w ust. 4 pkt. 1 i 2 jest obowiązane do
równoczesnego udostępnienia zastępczego punktu poboru wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi i poinformowanie
o możliwościach korzystania z tego punktu. Za wodę pobraną
z zastępczego punktu Odbiorca usług ponosi opłaty zgodnie
z taryfą.

4. Przedsiębiorstwo może zawrzeć umowę z osobami
korzystającymi z lokali w budynkach wielolokalowych wówczas,
gdy są spełnione następujące warunki:

6.
Przedsiębiorstwo
może
zamknąć
przyłącze
kanalizacyjne ze skutkiem natychmiastowym w następujących
przypadkach:

1)

nie ma jednego właściciela budynku lub nie ma zarządcy,

1)

2)

wszystkie punkty czerpalne w lokalach są opomiarowane,

gdy Odbiorca usług zrzuca ścieki o składzie mogącym
stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia pracowników
obsługujących sieć kanalizacyjną lub Oczyszczalnię,

3)

wszyscy właściciele lokali lub ich najemcy uzgodnili
z Przedsiębiorstwem sposób rozliczania różnic pomiędzy
wskazaniami wodomierza głównego, a sumą wskazań
wodomierzy
zainstalowanych
w
poszczególnych
mieszkaniach,

2)

gdy Odbiorca usług zrzuca ścieki o składzie powodującym
zaburzenie procesu technologicznego Oczyszczalni
ścieków, wskutek czego zostaną przekroczone parametry
określone w pozwoleniu wodnoprawnym.

4)

wszyscy właściciele lokali lub ich najemcy wyrazili zgodę
na ponoszenie dodatkowych opłat abonamentowych
zgodnie z obowiązującą taryfą.

znajdujących się poza lokalami, bez zakłócania dostaw
wody do lokali,
8)

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, właściciel lub
zarządca
budynku
wielolokalowego
lub
budynków
wielolokalowych jest uprawniony do zainstalowania wodomierzy
przy wszystkich punktach czerpalnych wody w danym budynku.
Osoba korzystająca z lokalu jest obowiązana udostępnić lokal
w celu zainstalowania wodomierzy oraz dokonywania ich
odczytów, legalizacji, konserwacji i wymiany.
§ 8. 1. Umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie
ścieków może być zawarta na czas nieokreślony lub określony.
2. Umowa winna określać możliwość jej rozwiązania.
3. Rozwiązanie umowy może nastąpić za porozumieniem
stron, z zachowaniem okresu wypowiedzenia przewidzianego
w umowie i na skutek odstąpienia Przedsiębiorstwa od umowy.

7. Rozwiązanie umowy skutkuje zastosowaniem przez
Przedsiębiorstwo środków technicznych uniemożliwiających
dalsze korzystanie z usług.
§ 9. 1. Z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy na
dostawę wody i/ lub zrzut ścieków przyszły Odbiorca usług może
wystąpić po dokonaniu przez Przedsiębiorstwo odbioru
technicznego przyłącza oraz po spełnieniu pozostałych warunków
określonych w warunkach przyłączenia.
2. W przypadku zmiany Odbiorcy usług bez konieczności
zmiany pozostałych warunków świadczenie usług, umowa
z nowym Odbiorcą może być zawarta po przedłożeniu przez niego
pisemnego wniosku wraz z tytułem prawnym oraz po skutecznym
rozwiązaniu lub zmianie umowy z dotychczasowym Odbiorcą.
3. Podstawowym trybem rozwiązania lub zmiany umowy
z dotychczasowym Odbiorcą usług będzie porozumienie stron.

1)

przyłącze wodociągowe lub przyłącze kanalizacyjne
wykonano niezgodnie z przepisami prawa,

4. Ponowne przyłączenie do sieci, po wcześniejszym
odcięciu dostawy wody i/ lub zamknięciu przyłącza
kanalizacyjnego, następuje po ustaniu wszystkich przyczyn
rozwiązania umowy i ponownym złożeniu przez Odbiorcę usług
wniosku o zawarcie umowy. Ponowne rozpoczęcie świadczenia
usług przez Przedsiębiorstwo następuje po podpisaniu umowy
i wniesieniu przez Odbiorcę opłaty za wznowienie świadczenia
usług.

2)

odbiorca usług nie uiścił należności za pełne dwa okresy
obrachunkowe, następujące po dniu otrzymania
upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty,

5. Przedsiębiorstwo w terminie 14 dni od daty złożenia
wniosku, przedkłada Odbiorcy do podpisania projekt umowy lub
odmawia podpisania umowy podając przyczyny.

3)

jakość wprowadzonych ścieków nie spełnia wymogów
określonych w § 5 ust. 5 lub stwierdzono celowe
uszkodzenie albo pominięcie urządzenia pomiarowego,

6. Przedsiębiorstwo rozpoczyna dostawę wody i /lub
odbiór ścieków w ciągu 48 godzin od podpisania umowy.

4)

został stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne
odprowadzanie ścieków, to jest bez zawarcia umowy, jak
również przy celowo uszkodzonych albo pominiętych
wodomierzach
lub
urządzeniach
pomiarowych.
Odstąpienie od umowy następuje poprzez oświadczenie
Przedsiębiorstwa doręczone Odbiorcy usług na 20 dni
przed terminem odcięcia wody lub zamknięcia przyłącza
kanalizacyjnego.

4. Przedsiębiorstwo
w następujących przypadkach:

może

odstąpić

od

umowy

Rozdział IV
Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat
§ 10. 1. W rozliczeniach, strony umowy obowiązane są
stosować aktualnie obowiązującą taryfę.
2. Należności za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków ustala się jako iloczyny
taryfowych cen i stawek opłat oraz odpowiadających im ilości
świadczonych usług.
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3. Ilość pobranej wody w budynkach wyposażonych
w wodomierze główne ustala się zgodnie z ich wskazaniami.
4. W przypadku braku wodomierzy, o których mowa
w ust. 2, ilość dostarczonej wody do budynku ustala się zgodnie
z przeciętnymi normami zużycia wody, określonymi w odrębnych
przepisach.
5. W zależności od wyposażenia w urządzenia pomiarowe
i wodomierze do pomiaru ilości wody bezpowrotnie zużytej, ilość
odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie wskazań
urządzenia pomiarowego, a w przypadku jego braku - jako równą
ilości wody pobranej lub ilości wody pobranej pomniejszonej
o ilość wody bezpowrotnie zużytej, określoną zgodnie z art. 27
ust. 6 ustawy.
6. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę
i odprowadzone ścieki w terminie określonym w fakturze, który
nie może być krótszy niż 14 dni od daty jej dostarczenia.
7. Zgłoszenie przez Odbiorcę usług zastrzeżeń do
wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty.
8. W przypadku nadpłaty zalicza się ją na poczet
przyszłych należności lub, na żądanie Odbiorcy usług, zwraca się
ją w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie.
9. W przypadku niesprawności wodomierza głównego,
jeżeli umowa nie stanowi inaczej, ilość pobranej wody ustala się
na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie
roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody
w roku ubiegłym i liczby miesięcy niesprawności wodomierza.
10. Przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne na
wniosek Odbiorcy usług dokonuje sprawdzenia prawidłowości
działania wodomierza.
11. W przypadku, gdy sprawdzenie prawidłowości
działania nie potwierdza zgłoszonej przez Odbiorcę usług
niesprawności wodomierza, pokrywa on koszty sprawdzenia.
12. Niezależnie od obowiązujących taryf Przedsiębiorstwo
może obciążyć Odbiorcę usług dodatkowymi opłatami za zrzut
ścieków. Opłaty te są naliczane wówczas, gdy analizy kontrolne
zrzucanych ścieków wykażą przekroczenia dopuszczalnego
poziomu zanieczyszczeń. Dodatkowe opłaty są naliczane według
zasad i stawek, jakie obowiązują Przedsiębiorstwo w przypadku
przekroczenia warunków pozwolenia wodnoprawnego.
§ 11. Odbiorca jest zobowiązany do terminowego
regulowania należności za dostawę wody i odprowadzanie
ścieków.
§ 12. 1. Okresy rozliczeniowe mogą być: miesięczne,
dwumiesięczne lub kwartalne.
2. Termin, formę i sposób zapłaty Przedsiębiorstwo
określa w umowie.
§ 13. Przedsiębiorstwo ogłasza taryfę w sposób
zwyczajowo przyjęty, tj. na tablicach ogłoszeń w poszczególnych
miejscowościach, na swojej stronie internetowej oraz na tablicach
ogłoszeń w siedzibie Przedsiębiorstwa i w Urzędzie Miasta
i Gminy Nowa Dęba. Przedsiębiorstwo ogłasza taryfy w terminie
określonym w art. 24 ust. 7 lub ust. 9 ustawy.
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Rozdział V
Warunki przyłączenia do sieci i sposób dokonywania odbioru
przez przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne
wykonanego przyłącza
§ 14. 1. Przyłączenie nieruchomości do sieci
wodociągowej lub kanalizacyjnej jest odpłatne i* odbywa się na
pisemny wniosek o przyłączenie i określenie warunków
przyłączenia, zwanych dalej „warunkami przyłączenia” złożony
przez osobę ubiegającą się o przyłączenie.
2. Z wnioskiem o przyłączenie do sieci wodociągowej lub
kanalizacyjnej może występować osoba posiadająca tytuł prawny
do korzystania z nieruchomości, która ma być przyłączona do
sieci.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien
w szczególności zawierać:
1)

dane dotyczące identyfikacji wnioskodawcy,

2)

adres podłączanej nieruchomości,

3)

rodzaj podłączenia (wodociągowe, kanalizacyjne),
*zgodnie z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody
Podkarpackiego P.I.0911/73/06 z dnia 31.05.06 r.

4)

minimalne i maksymalne zapotrzebowanie na wodę,
maksymalną ilość i rodzaj zrzucanych ścieków,

5)

dane wykonawcy,

6)

datę i podpis wnioskodawcy.

4. W uzasadnionych przypadkach Przedsiębiorstwo może
wyrazić zgodę na przyłączenie nieruchomości do sieci osobie,
która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie
prawnym.
§ 15. Do wniosku Odbiorca ubiegający się o przyłączenie
do sieci załącza:
1) dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania
z nieruchomości, której dotyczy wniosek, a w przypadku
nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, opis jego
statusu prawnego w stosunku do nieruchomości,
2) aktualną mapę sytuacyjną, określającą usytuowanie
nieruchomości względem istniejących sieci wodociągowej lub
kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.
§ 16. 1. Przedsiębiorstwo określa warunki przyłączenia
i przekazuje je wnioskodawcy w terminie nie dłuższym niż 14 dni
od dnia złożenia wniosku. W przypadkach szczególnych
przyłączenie do sieci następuje na podstawie umowy
o przyłączenie, której projekt sporządza Przedsiębiorstwo.
2. Warunki przyłączenia są ważne 2 lata od dnia ich
wydania.
3. Warunki przyłączenia określają:
1)

miejsca i sposób przyłączenia sieci wodociągowej lub
kanalizacyjnej z instalacjami Odbiorcy,

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego

- 8472 -

2)

maksymalne dobowe zapotrzebowanie na pobór wody,

3)

miejsca zainstalowania wodomierza głównego oraz
miejsca zainstalowania urządzenia pomiarowego liczącego
ilość odprowadzanych ścieków,

4)

dopuszczalną ilość i jakość odprowadzanych ścieków,

5)

termin ważności warunków przyłączenia.

§ 17. 1. Przyłączenie do sieci wodociągowej lub
kanalizacyjnej może nastąpić po spełnieniu warunków
przyłączenia, o których mowa w § 16, a w przypadku zawarcia
umowy o przyłączenie do sieci, po spełnieniu warunków w niej
określonych.
2. Umowa o przyłączenie do sieci może być zawarta m.
in. w przypadkach związanych z budową sieci lub ich
finansowaniem przez składającego wniosek o przyłączenie.
Umowa o przyłączenie powinna w szczególności określać koszty
związane z realizacją takiego przedsięwzięcia, zasady
finansowania i sposób rozliczeń wraz z wymaganą dokumentacją.
§ 18. 1. Warunki przyłączenia względnie umowa
o przyłączenie stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac
projektowych oraz budowlano-montażowych.
2. Określone w warunkach względnie umowie
o przyłączenie próby i odbiory częściowe oraz końcowe są
przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli
stron.
3. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w ust. 2
są potwierdzane przez strony w protokołach, których wzory,
uwzględniając postanowienia § 19, określa Przedsiębiorstwo.
4. Sposób dokonywania odbioru wykonanego przyłącza
jest określany przez przedsiębiorstwo wodociągowo kanalizacyjne.
§ 19. 1. Odbiór przyłącza dokonywany jest na podstawie
końcowego protokołu odbioru technicznego według zasad
określonych w warunkach przyłączenia względnie umowie
o przyłączenie.
2. Protokół odbioru technicznego przyłącza powinien
zawierać co najmniej:
1)

datę odbioru,

2)

przedmiot odbioru z wyszczególnieniem przeznaczenia
przyłącza (rodzaju: wodociągowe, kanalizacyjne),
średnicy, materiałów i długości,

3)

rodzaj
odprowadzanych
kanalizacyjnego,

ścieków

dla

przyłącza

4)

skład komisji, w tym: wykonawcę i użytkownika,

5)

adres nieruchomości, do której wykonano podłączenie,

6)

podpisy członków komisji.

3.
Protokół
końcowy
stanowi
potwierdzenie
prawidłowości wykonania podłączenia i jego podpisanie przez
strony upoważnia Odbiorcę do złożenia pisemnego wniosku
o zawarcie umowy.
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§ 20. 1. Włączenia do sieci nowego lub wymienianego
przyłącza mogą dokonać tylko uprawnieni pracownicy
Przedsiębiorstwa. Koszt włączenia do sieci pokrywa Odbiorca
usług zgodnie z zawartą umową o przyłączeniu.
2. Koszt zakupu, zainstalowania i utrzymania wodomierza
głównego pokrywa Przedsiębiorstwo, a urządzenia pomiarowego Odbiorca usług.
Rozdział VI
Techniczne warunki określające możliwości dostępu do usług
wodociągowo - kanalizacyjnych
§ 21. 1. Przedsiębiorstwo może odmówić przyłączenia do
sieci:
1)

jeśli ze względów technicznych lub technologicznych nie
może zapewnić parametrów dostawy wody lub odbioru
ścieków określonych przez Odbiorcę usług we wniosku
o przyłączenie do sieci,

2)

gdy dana nieruchomość gruntowa nie jest uzbrojona w sieć
i rozbudowa sieci jest ekonomicznie nieuzasadniona
w terminie, w którym Odbiorca usług planuje podłączenie.

2. W przypadku określonym w § 21 ust. 1 pkt. 2
Przedsiębiorstwo winno zapewnić odbiór ścieków wozem
asenizacyjnym.
3. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia do
sieci, jeśli przyłącze zostało wykonane bez uzyskania zgody
Przedsiębiorstwa, bądź zostało wykonane niezgodnie z wydanymi
warunkami przyłączenia.
4. Poziom dostępu do usług wodociągowo kanalizacyjnych w poszczególnych latach wyznaczają wieloletnie
plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
i kanalizacyjnych Przedsiębiorstw opracowane na podstawie
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy oraz miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy.
§ 22. 1. W zakresie dostawy wody, miejscem wydania
rzeczy w rozumieniu kodeksu cywilnego, jest zawór za
wodomierzem głównym.
2. W przypadku braku studzienki rewizyjnej na terenie
nieruchomości gruntowej Odbiorcy odprowadzającego ścieki,
miejscem rozdziału sieci i instalacji oraz odpowiedzialności - jest
granica nieruchomości gruntowej.
3. Miejsce rozdziału sieci kanalizacyjnej obejmującej
przyłącze stanowiące własność Przedsiębiorstwa i instalacji
wewnętrznej oraz rozdziału odpowiedzialności, w przypadku
lokalizacji studzienki rewizyjnej na terenie nieruchomości
gruntowej Odbiorcy odprowadzającego ścieki - znajduje się za
pierwszą studzienką licząc od strony budynku.
4. W przypadku przyłącza kanalizacyjnego stanowiącego
własność Odbiorcy usługi dostarczającego ścieki miejscem
rozdziału sieci i odpowiedzialności jest miejsce połączenia sieci
kanalizacyjnej z przyłączem.
§ 23. 1. Istniejące przyłącze wodociągowe i przyłącze
kanalizacyjne Odbiorca usług wymienia na własny koszt.
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2. Na co najmniej czternaście dni przed przystąpieniem do
robót Odbiorca usług informuje Przedsiębiorstwo o zamiarze
wymiany przyłącza.
3. Wpięcie wymienionego przyłącza do istniejącej sieci
oraz montaż wodomierza mogą wykonać tylko pracownicy
Przedsiębiorstwa.
4. Wymienione przyłącze musi odpowiadać obecnie
obowiązującym przepisom.
5. W przypadku, gdy wymieniane przyłącze biegnie inną
trasą niż dotychczasowe, Odbiorca usług ma obowiązek
sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
i przekazanie jednego egzemplarza mapy Przedsiębiorstwu.
6.
Wymienione
przyłącze
podlega
odbiorowi
technicznemu przez uprawnionego pracownika Przedsiębiorstwa.
7. Przedsiębiorstwo wznawia dostawę wody po dokonaniu
odbioru technicznego przyłącza.
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5 godzin od wystąpienia awarii, Przedsiębiorstwo przystąpi do
usuwania awarii, a kosztami obciąży Odbiorcę usług.
4. W przypadku, gdy zamknięcie zasuwy nie
spowodowało odcięcia wycieku wody Odbiorca usług winien
natychmiast powiadomić Przedsiębiorstwo.
§ 29. Odbiorca usług zobowiązany jest do
natychmiastowego powiadamiania Przedsiębiorstwa o wszelkich:
1) stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza głównego
lub urządzenia pomiarowego, w tym o zerwaniu plomby,
2) zmianach technicznych w instalacji wewnętrznej, które
mogą mieć wpływ na działanie sieci.
§ 30. Odbiorca usług jest obowiązany wpuścić na teren
nieruchomości lub do obiektu budowlanego osoby reprezentujące
Przedsiębiorstwo, po okazaniu przez nich legitymacji służbowej
i pisemnego upoważnienia w celu:
1) zainstalowania lub demontażu wodomierza głównego,

Rozdział VII
Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości
usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody
i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków
§ 24. O przewidywanych zakłóceniach w realizacji usług
zaopatrzenia
w
wodę
lub
odprowadzania
ścieków
Przedsiębiorstwo winno uprzedzić Odbiorców w sposób
zwyczajowo przyjęty.
§ 25. O planowanych przerwach lub ograniczeniach
w dostawie wody oraz przewidywanym obniżeniu jej jakości
Przedsiębiorstwo winno poinformować Odbiorców w sposób
zwyczajowo przyjęty co najmniej na 2 dni przed planowanym
terminem.
§ 26. W przypadku przerwy w dostawie wody
przekraczającej 24 godziny Przedsiębiorstwo powinno zapewnić
zastępczy punkt poboru wody i poinformować Odbiorcę o jego
lokalizacji i warunkach korzystania z tego punktu.
§ 27. Przedsiębiorstwo może odciąć dostawę wody lub
zamknąć przyłącze kanalizacyjne wyłącznie w przypadkach i na
warunkach określonych w § 8 Regulaminu, przy czym
zobowiązane jest spełnić obowiązek wynikający z § 8 ust. 5
Regulaminu.
Rozdział VIII
Obowiązki Odbiorców usług zaopatrzenia w wodę
i odprowadzania ścieków
§ 28. 1. Odbiorca winien zapewnić niezawodne działanie
wodomierzy i urządzeń pomiarowych poprzez ich odpowiednie
zabezpieczanie przed uszkodzeniami mechanicznymi lub
skutkami niskich temperatur oraz przed dostępem osób
nieuprawnionych, utrzymać w sprawności zasuwę na przyłączu.
2. W przypadku stwierdzenia nieszczelności na przyłączu
Odbiorca usług winien natychmiast odciąć wodę zakręcając
zasuwę na przyłączu, niezwłocznie przystąpić do usuwania awarii
i powiadomić Przedsiębiorstwo.
3. W przypadku, gdy Odbiorca usług nie odetnie
skutecznie wycieku wody na przyłączu i nie usunie awarii w ciągu

2) przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego,
wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych na
punktach czerpalnych i dokonania odczytu ich wskazań oraz
dokonania badań i pomiarów,
3) przeprowadzenia przeglądów i napraw urządzeń
posiadanych przez Przedsiębiorstwo,
4) sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzonych
do kanalizacji,
5) poboru próbek wody do badań kontrolnych,
6) odcięcia przyłącza wodociągowego lub przyłącza
kanalizacyjnego lub założenia plomb na zamkniętych zaworach
odcinających dostarczanie wody do lokalu,
7) usunięcia awarii przyłącza wodociągowego lub
przyłącza kanalizacyjnego, jeśli Odbiorca usług nie przystąpił do
jej usunięcia w terminie określonym w § 28 ust. 3, gdy tak
stanowi umowa zawarta pomiędzy Przedsiębiorstwem a dostawcą.
§ 31. Odbiorca zobowiązany jest do pisemnego
powiadamiania Przedsiębiorstwa o zmianach własnościowych
nieruchomości lub zmianach użytkownika lokalu.
Rozdział IX
Standardy obsługi Odbiorców usług
Sposób załatwiania reklamacji oraz wymiana informacji
w zakresie zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu
ścieków
§ 32. Przedsiębiorstwo winno zapewnić Odbiorcom
należyty poziom świadczonych usług.
§ 33. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udzielania na
życzenie Odbiorcy pełnej informacji dotyczącej realizacji usług,
informacji objętych regulaminem oraz zawartych w taryfie.
§ 34. W przypadku stwierdzenia przez Przedsiębiorstwo
lub organ Inspekcji Sanitarnej obniżenia jakości dostarczanej
wody Odbiorcy przysługuje upust lub odszkodowanie na zasadach
określonych w umowie.
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§ 35. 1. W przypadku dostaw wody o jakości niezgodnej
z regulaminem lub przerw w dostawach wody, Odbiorca usług
może złożyć pisemną reklamację w terminie trzech dni od dnia,
w którym zakończyła się przerwa w świadczeniu usługi lub
świadczenie usługi o obniżonej jakości.
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3) jednostki ochrony przeciwpożarowej Wojskowej Straży
Pożarnej.
§ 37. Pobór wody na cele przeciwpożarowe z sieci
eksploatowanej przez Przedsiębiorstwo dokonywany jest
w miejscach uzgodnionych z Przedsiębiorstwem.

2. Reklamacja powinna zawierać:
1)

imię i nazwisko albo nazwę lub firmę oraz adres Odbiorcy,

2)

przedmiot reklamacji,

3)

przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację,

4)

zgłoszenie roszczenia o odszkodowanie,

5)

numer i datę umowy,

6)

podpis Odbiorcy.

1) powiadomienia Przedsiębiorstwa o miejscu pożaru
niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia,
2) powiadomienia Przedsiębiorstwa o poborze wody na
cele przeciwpożarowe z podaniem lokalizacji hydrantu nie później
jednak niż 12 godzin od zakończenia akcji gaśniczej,

3.
Zgłoszona
reklamacja
wymaga
pisemnego
potwierdzenia jej przyjęcia oraz ewidencji w rejestrze reklamacji
Przedsiębiorstwa.
4. Przedsiębiorstwo rozpatruje reklamację niezwłocznie,
nie dłużej jednak, niż w terminie czternastu dni od dnia jej
wniesienia.
5. Przedsiębiorstwo udziela odpowiedzi na reklamację
w formie pisemnej. Odpowiedź winna zawierać:
1)

nazwę Przedsiębiorstwa,

2)

powołanie podstawy prawnej,

3)

rozstrzygnięcie
o
uwzględnieniu
uwzględniania reklamacji,

4)

pouczenie w sprawie możliwości dochodzenia roszczeń
w innym trybie,

5)

podpis upoważnionego pracownika reprezentującego
Przedsiębiorstwo, z podaniem zajmowanego przez niego
stanowiska.

3) prowadzenia ewidencji ilościowej wody zużytej na cele
przeciwpożarowe i przekazywania tej informacji do
Przedsiębiorstwa w okresach kwartalnych do 15 dnia miesiąca
następującego po danym kwartale.
§ 39. 1. Przedsiębiorstwo obciąża gminę za wodę pobraną
na cele przeciwpożarowe stosując ceny ustalone w taryfie, może
też zawrzeć umowę z gminą, w której określone zostaną zasady
rozliczeń za pobraną wodę na cele przeciwpożarowe jak i inne
cele wymienione w art. 22 ustawy.
2. Rozliczenia za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe
dokonywane są raz do roku za okres od 1 stycznia do 31 grudnia.
Rozdział XI
Przepisy końcowe

lub

odmowie

6. W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji
w całości lub w części, odpowiedź na reklamację winna zawierać
uzasadnienie faktyczne i prawne.
7.
W
przypadku
uwzględnienia
reklamacji
Przedsiębiorstwo powiadamia Odbiorcę o wyniku rozpatrzenia,
a także o wysokości i formie wypłaty przyznanego
odszkodowania lub należności.
Rozdział X
Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe
§ 36. Uprawnionymi do
przeciwpożarowe
z
sieci
Przedsiębiorstwo są:

§ 38. Uprawnieni do poboru wody na cele
przeciwpożarowe z sieci eksploatowanej przez Przedsiębiorstwo
zobowiązani są do:

poboru wody na cele
eksploatowanej
przez

§ 40. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem
obowiązują przepisy prawa, a w szczególności ustawy z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747
z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na jej
podstawie.
§ 41. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne
zobowiązane jest do bezpłatnego udostępniania niniejszego
regulaminu na żądanie Odbiorcy.
§ 42. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy Nowa Dęba.
§ 43. Nadzór nad wykonaniem uchwały sprawuje Komisja
Rolnictwa, Melioracji i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej
w Nowej Dębie.
§ 44. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci
moc uchwała Nr LIV/397/02 Rady Miejskiej w Nowej Dębie
z dnia 30 września 2002 r. w sprawie uchwalenia regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
§ 45. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia
w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Podkarpackiego.

1) jednostki ochrony przeciwpożarowej Państwowej
Straży Pożarnej,
PRZEWODNICZĄCY RADY
2) jednostki ochrony przeciwpożarowej Ochotniczej
Straży Pożarnej,

Andrzej Chejzdral
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UCHWAŁA Nr XLIII/341/06
RADY MIEJSKIEJ W PILŹNIE
z dnia 29 czerwca 2006 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego
w Pilźnie pomiędzy ulicami: Paderewskiego, Kraszewskiego, Legionów, Węgierską, Kaszubskiego
wraz z terenem Klasztoru oo. Karmelitów i Lwowską
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 późniejszymi zmianami) i art. 20 ust. 1
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi
zmianami ) oraz po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Pilzno ”Rada Miejska w Pilźnie uchwala,
co następuje:
I. PRZEPISY WPROWADZAJĄCE
Rozdział 1
USTALENIA WSTĘPNE
§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego obszaru o pow. ok. 86 ha, położonego w Pilźnie
pomiędzy ulicami: Paderewskiego, Kraszewskiego, Legionów,
Węgierską, Kaszubskiego wraz z terenem Klasztoru
o.o. Karmelitów i Lwowską, zwany dalej „planem”, którego
tekstowe ustalenia zawierają przepisy niniejszej uchwały.
2. Część graficzna planu - rysunek planu w skali 1:1000,
który stanowi załącznik N 1 do niniejszej uchwały, zawiera:
1)

granice obszaru objętego planem;

2)

linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu
i różnych zasadach zagospodarowania;

3)

symbole identyfikujące tereny, o których mowa w pkt.;

4)

zasady kształtowania zabudowy -linie zabudowy;

5)

strefy;

6)

inne oznaczenia.

3. Rozstrzygnięcie uwag do projektu planu stanowi
załącznik N 2 do niniejszej uchwały*.
4. Sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań
własnych gminy, oraz zasady ich finansowania, zgodnie
z przepisami o finansach publicznych, stanowi załącznik N 3
do niniejszej uchwały*.
Rozdział 2
SŁOWNIK PLANU I SYMBOLE IDENTYFIKUJĄCE
TERENY
§ 2. Ile razy w dalszej treści niniejszej uchwały pojawią
się pojęcia wymienione poniżej, należy przez to rozumieć:

1) uchwała – niniejsza uchwała Rady Miejskiej w Pilźnie;
2) plan – ustalenia planu zawarte w tekście planu i na
rysunku planu;
3) rysunek planu – rysunek wymieniony w § 1 pkt. 2;
4) przepisy szczególne – obowiązujące przepisy ustaw
wraz z aktami wykonawczymi;
5) linie rozgraniczające – linie o nienaruszalnym
przebiegu, wprowadzone na rysunku planu, rozdzielające tereny
o różnych
funkcjach,
przeznaczeniu
lub
zasadach
zagospodarowania;
6) przeznaczenie podstawowe terenu – rodzaj
przeznaczenia, który dominuje w obszarze wydzielonym liniami
rozgraniczającymi;
7) przeznaczenie dopuszczalne terenu – rodzaj
przeznaczenia, który uzupełnia przeznaczenie podstawowe
w obszarze wydzielonym liniami rozgraniczającymi;
8) usługi publiczne – usługi służące realizacji celu
publicznego, polegające na budowie, odbudowie, rozbudowie lub
nadbudowie obiektów dla urzędów, organów władzy,
administracji, szkół publicznych, a także publicznych obiektów
ochrony zdrowia, przedszkoli, domów opieki społecznej,
placówek opiekuńczo– wychowawczych, straży pożarnej,
obiektów kultury i kultu itp.;
9) usługi komercyjne – usługi realizowane ze środków
niepublicznych, w szczególności usługi z zakresu handlu,
gastronomii, rzemiosła, turystyki oraz inne usługi o zbliżonym
charakterze;
10) dojazdach nie wydzielonych – istniejące drogi nie
wydzielone liniami rozgraniczającymi na rysunku planu, lecz
niezbędne dla zapewnienia prawidłowej obsługi działek
i obiektów;
11) droga wewnętrzna – droga wydzielona liniami
rozgraniczającymi, lecz nie spełniająca parametrów i nie
zaliczona do kategorii dróg publicznych;
12) wymagania parkingowe – minimalna ilość miejsc
postojowych, którą należy zapewnić na terenie działki
budowlanej;
13) opłata planistyczna – jednorazowa opłata wnoszona
na rzecz Gminy przy zbyciu nieruchomości, określona w stosunku
procentowym do wzrostu wartości nieruchomości w związku
z uchwaleniem planu;
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14) wskaźnik intensywności zabudowy (I) – parametr
efektywnego wykorzystania terenów zabudowy mieszkaniowej
i usługowej ustalony na podstawie proporcji: sumy powierzchni
wszystkich kondygnacji naziemnych, liczonej po zewnętrznym
obrysie murów (Po) do powierzchni terenu w granicach działki
(lub działek) jako terenu przeznaczonego na cele inwestycyjne,
wchodzącej w obszar ustalenia w ramach projektu jego
zagospodarowania (T) – określony wzorem: I = Po / T. Wszędzie,
gdzie ustala się wskaźnik intensywności zabudowy, odnosi się on
do terenu liczonego jako suma powierzchni zabudowy wszystkich
budynków, oraz powierzchni zieleni przydomowej, placyków
gospodarczych, dojazdów i dojść pieszych, miejsc postojowych
do obsługi mieszkańców lub zatrudnionych, bez usług i urządzeń
publicznych na wydzielonych działkach;

12)

K D W – teren dróg wewnętrznych;

13)

E – teren infrastruktury technicznej – elektroenergetyka;

14)

G – teren infrastruktury technicznej – gazownictwo;

15)

K – teren infrastruktury technicznej – kanalizacja.

1)

E 15 kV – pas techniczny infrastruktury technicznej
przebiegu linii elektroenergetycznych średniego napięcia
15kV;

15) zieleń izolacyjna – formy zieleni urządzonej,
zadrzewień i zakrzewień, stanowiące barierę przed skutkami
niekorzystnych oddziaływań takich jak: hałas, drgania,
zanieczyszczenie powietrza;

2)

G 250 – pas techniczny infrastruktury technicznej
przebiegu gazociągu wysokoprężnego ∅ 250;

3)

A – 310 – strefa ochrony konserwatorskiej zespołu
zabytkowego w Pilźnie;

4)

B – 5 – strefa ochrony zachowanych elementów
zabytkowych;

5)

Ek – 2 – strefa ochrony ekspozycji zabytkowych zespołów
i obiektów;

6)

H – 8 – strefa ochrony obszarów historycznego
zainwestowania;

16) zabudowa sąsiednia – zabudowa występująca na
działce graniczącej z nieruchomością wymienioną w tekście, po
tej samej stronie ulicy/drogi.
§ 3. 1. Ustala się następujące oznaczenia literowe
dotyczące terenów o różnym przeznaczeniu podstawowym
i dopuszczalnym oraz różnych warunkach zagospodarowania:

2. Uwzględnia się strefy oznaczone na rysunku planu
symbolami:

1)

MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

2)

U – teren zabudowy usługowej – usług komercyjnych;

7)

K – 5 – strefa ochrony krajobrazu kulturowego;

3)

Up – teren zabudowy usługowej – usług publicznych,
w tym:

8)

OW – 1 – strefa obserwacji archeologicznej.

a)

teren oświaty, oświatowo - wychowawczy: Up – O,

b)

teren kultu religijnego i obiektów towarzyszących:
Up – K,

c)

teren administracji: Up – A;

4)

US – teren sportu i rekreacji;

5)

R – teren rolniczy;

6)

RM – teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwach
rolnych, hodowlanych i ogrodniczych;

7)

P – teren zabudowy techniczno - produkcyjnej;

8)

ZW – teren zieleni nie urządzonej;

9)

ZP – teren zieleni urządzonej;

10)

WS – teren wód powierzchniowych śródlądowych;

11)

K D – tereny dróg publicznych, w tym:

a)

droga (krajowa) główna ruchu przyspieszonego: KD-GP,

b)

droga (powiatowa) zbiorcza: KD-Z,

c)

droga (gminna) lokalna: KD-L,

d)

droga (gminna) dojazdowa: KD-D;

II. USTALENIA OGÓLNE
Rozdział 3
ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU
PRZESTRZENNEGO
§ 4. 1. Nakazuje się kształtować formę i gabaryty nowych
budynków w dostosowaniu do cech lokalnego krajobrazu
i istniejącego
zainwestowania,
tak,
by
harmonijnie
wkomponowywać nowe elementy zagospodarowania w otoczenie,
zapewniając obiektom funkcjonalność i estetykę i stosując zasady,
warunki, parametry i wskaźniki wymienione w § 5 uchwały.
2. Zakazuje się w obszarze planu lokalizacji obiektów
handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2.
3. Przy realizacji obiektów mieszkaniowych zachować
dbałość o detal architektoniczny, gabaryty oraz układ
kompozycyjny wzorując się na formach regionalnych i stosując
tradycyjne materiały.
4. Nośniki reklamowe na budynkach, elementy małej
architektury oraz oświetlenie uliczne powinno być dostosowane
do zabytkowego charakteru miasta i obiektów zabytkowych.
5. Zabrania się lokalizacji reklam wielkogabarytowych
billboardów o wymiarach: 2 m x 3m i większych w obrębie stref
ochrony konserwatorskiej oraz punktów widokowych.
6. Dopuszcza się lokalizację obiektów kubaturowych
w granicach działki budowlanej lub w przybliżeniu do granic tej
działki.
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Rozdział 4
PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA
ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU
§ 5. 1. Określa się linie zabudowy jako:
1)

2)

obowiązujące
nowe
budynki
przeznaczenia
podstawowego należy sytuować przy tej linii elewacją
frontową, dopuszczając przekroczenie jej przez ganki
wejściowe, tarasy, balkony i inne, podobne elementy
obiektu;
nieprzekraczalne - nowe budynki nie mogą przekroczyć
wyznaczonej linii, przy czym zachować należy linie
zabudowy
od
ciągów
komunikacyjnych
(dróg
publicznych) położonych poza obszarem planu.

Poz. 1632
5. Jako pokrycie dachów należy stosować dachówki lub
blachę o fakturze dachówek, lecz dopuszcza się również inne
materiały, z wyłączeniem blachy trapezowej.
6. Wprowadza się ustalenia dotyczące kolorystyki
i estetyki elewacji:
1)

należy stosować jasne barwy tynków bądź okładzin
z dopuszczeniem ciemnych barw dla elementów
wykończeniowych;

2)

barwy dachów należy utrzymać w kolorze zbliżonym do
dachówki ceramicznej lub ciemnej zieleni;

3)

główne wejście do budynku mieszkalnego powinno być
widoczne od strony drogi, z której wjeżdża się na działkę
budowlaną, mieszczącą ten budynek;

4)

otwory okienne w nowym budynku mieszkalnym powinny
stanowić min. 20% powierzchni elewacji frontowej.

2. Ustala się maksymalne gabaryty nowych obiektów:
1)

2)

3)

4)

mieszkaniowych
jednorodzinnych
jako
dwie
kondygnacje
nadziemne,
w
tym
poddasze
wykorzystywane do celów mieszkalnych, lecz wysokość
budynku nie może przekroczyć 10 m od poziomu terenu
do najwyższego punktu dachu. Przy lokalizacji zabudowy
uzupełniającej w Rynku i przy ulicach wylotowych
z Rynku tj. ul. Węgierskiej, ul. Legionów i ul. Lwowskiej
w ramach odbudowy, rozbudowy lub nadbudowy
obiektów istniejących należy dostosować wysokość
i formę budynku do cech zabudowy sąsiedniej;
usługowych - jako maksymalnie dwie kondygnacje
nadziemne, lecz wysokość budynku nie może przekroczyć
12m od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu;
produkcyjnych, składowych, magazynowych - jako jedną
kondygnację nadziemną dostosowaną do technologii, lecz
wysokość budynku nie może przekroczyć 15m od
poziomu terenu do najwyższego punktu dachu
z uwzględnieniem zasad zawartych w § 26 ust.4 uchwały;
gospodarczych towarzyszących zabudowie mieszkaniowej
(w tym garaży) - jako jedną kondygnację nadziemną, lecz
wysokość budynku nie może przekroczyć 4,5 m od
poziomu terenu do najwyższego punktu dachu.

7. Przy budowie ogrodzeń działek od strony frontowej
należy stosować materiały typu kamień, cegła, drewno, elementy
metalowe i inne nawiązujące do miejscowych tradycji.
8. Ustala się wskaźniki intensywności zabudowy działek:
1)

dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - max. 0,30;

2)

dla zabudowy zagrodowej - max. 0,25;

3)

dla zabudowy usługowej - max. 0,30;

4)

dla zabudowy techniczno- produkcyjnej - max. 0,30.

9. Ustala się procentowy udział powierzchni biologicznie
czynnej działek:
1)

dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - min. 60%;

2)

dla zabudowy zagrodowej - min. 60%;

3)

dla zabudowy usługowej - min. 20%;

4)

dla zabudowy techniczno- produkcyjnej - min. 10%.

3. Ustala się, iż rzędna poziomu parteru budynku powinna
znajdować się nie wyżej niż 1,5 m nad poziomem terenu przy
głównym wejściu.
4. Określa się jako obowiązkowe zastosowanie
na nowych,
rozbudowywanych,
nadbudowywanych
i odbudowywanych budynkach dachów spadzistych o kącie
nachylenia połaci dachowych 35 - 450 z tolerancją 50, przy czym:
1)
2)

zaleca się, by kalenica główna była poprowadzona
równolegle do dłuższego boku budynku;
w przypadku obiektów usługowych i przemysłowych
dopuszcza się odstępstwa od tych wymogów, przy czym
ze względu na usytuowanie terenów usługowych
i techniczno - produkcyjnych na obszarach położonych
u podnóża historycznego centrum, należy „piątą elewację”
- dach budynku (konstrukcję, materiały pokrycia
i kolorystykę) dostosować do zabudowy sąsiedniej, jak też
wkomponować obiekt w panoramę widokową miasta.

10. Ustala się parametry nowowydzielonych działek:
1)

minimalna szerokość działki dla zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej:

a)

wolnostojącej - 20 m,

b)

bliźniaczej - 16 m;

2)

minimalna szerokość działki dla zabudowy zagrodowej 25 m;

3)

minimalna szerokość działki dla zabudowy usługowej
i techniczno - produkcyjnej - 30 m;

4)

minimalna powierzchnia działki
mieszkaniowej jednorodzinnej:

a)

wolnostojącej - 0,07 ha,

dla

zabudowy
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b)

bliźniaczej - 0,06 ha;

5)

minimalna powierzchnia działki dla zabudowy zagrodowej
- 0,10h a;

6)

minimalna powierzchnia działki dla zabudowy usługowej 0,10 ha;

7)

minimalna powierzchnia działki dla zabudowy techniczno
- produkcyjnej - 0,25 ha.

11.
Dopuszcza
się
sytuowanie
budynków
w poszczególnych kategoriach przeznaczenia terenu na już
istniejących, wolnych działkach o powierzchni mniejszej niż
wymienione w ust. 10.
Rozdział 5
ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
§ 6. 1. W zakresie ochrony środowiska, przyrody
i krajobrazu kulturowego ustala się następujące zasady ogólne:
1)

wprowadza się zakaz działalności mogącej pogorszyć stan
elementów środowiska i przyrody, a w szczególności:

a)

zakaz zrzutu nie oczyszczonych ścieków do wód i gleb,

b)

zakaz składowania odpadów w miejscach do tego nie
przeznaczonych,

c)

zakaz emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do powietrza,

d)

zakaz przekraczania normatywnych progów poziomu
hałasu,
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zanieczyszczeń powietrza i odorów, a także musi wiązać
się ze spełnieniem wymagań parkingowych;
5)

budowa i modernizacja mostów i przepustów w dolinie
potoku Dulczy powinna uwzględniać rozwiązania
proekologiczne, zapewniające ciągłość korytarzy i ciągów
ekologicznych;

6)

dla celów ochrony przed hałasem ustala się dopuszczalne
poziomy hałasu w środowisku w terenach wymienionych
w § 3 uchwały zgodnie z przepisami szczególnymi:

a)

dla terenów RM, MN, – poziom hałasu dopuszczonego
odpowiednio jak dla terenów zabudowy zagrodowej oraz
mieszkaniowej
jednorodzinnej
z
usługami
rzemieślniczymi,

b)

dla terenów Up-O – poziom hałasu dopuszczonego jak dla
terenów
zabudowy
związanej
ze
stałym lub
wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży,

c)

dla pozostałych terenów, na których dopuszcza się
zabudowę mieszkaniową poziom hałasu dopuszczonego
jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
z usługami rzemieślniczymi;

7)

w zakresie gospodarki odpadami przyjmuje się zasady
zgodne z przyjętym w Pilźnie programem gospodarki
odpadami;

8)

w zakresie regulowania stosunków wodnych uwzględnia
się istniejące urządzenia melioracyjne i przyjmuje
następujące zasady:

a)

zabudowa i zagospodarowanie terenów zmeliorowanych
(zdrenowanych) wymaga uwzględnienia warunków
administratora urządzeń melioracji szczegółowych: sieci
drenarskiej,
rowów
melioracyjnych,
dotyczących
sposobów zabezpieczenia tych urządzeń kolidujących
z zamierzeniem inwestycyjnym,

e)

zakaz zmiany stosunków wodnych oraz trwałego
utwardzania dna i brzegów cieków wodnych, z wyjątkiem
umocnienia brzegów w terenach zagrożonych osuwaniem
się mas ziemnych;

2)

wprowadza się zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko, dla których jest
wymagane sporządzenie raportu oddziaływania na
środowisko, z wyjątkiem przedsięwzięć w zakresie:

b)

inwestycje nie mogą powodować ograniczenia dostępu do
wód publicznych – zabrania się grodzenia nieruchomości
przyległej do wód publicznych w odległości mniejszej niż
1,5 m od górnej krawędzi skarpy cieku,

a)

geologii,

c)

do sieci drenarskiej nie można podłączać urządzeń
kanalizacyjnych.

b)

górnictwa,

c)

nie kubaturowych obiektów infrastruktury technicznej;

3)

wprowadza się obowiązek zachowania, tworzenia
i właściwej pielęgnacji terenów zieleni urządzonej, w tym:

a)

skwerów,

b)

parków,

c)

pasów zieleni izolacyjnej,

d)

zieleni umacniającej skarpy;

4)

prowadzenie działalności usługowej lub produkcyjnej nie
może
powodować
powstawania
uciążliwości
wykraczającej poza granice działki, do której użytkownik
ma tytuł prawny, a zwłaszcza: hałasu, wibracji,

2. Obejmuje się ochroną wartości krajobrazu naturalnego
i kulturowego zespołu miejskiego Pilzna, na które składają się:
1)

ukształtowanie
terenu
podzielonego
południkowo
naturalną skarpą wytworzoną wskutek długotrwałego,
erozyjnego działania Wisłoki (ZP4, ZP6, ZP7, R2, R6);

2)

naturalny system wodny jaki tworzy potok Dulcza (WS1,
WS2, WS3);

3)

zespoły zieleni kilkukondygnacyjnej i wielogatunkowej
w dolinie potoku Dulcza (ZW1, ZW2, ZW3, ZW4, ZW5,
ZW6, ZW7), a także towarzyszące rowom (ZW8, ZW9,
ZW11, ZW12, ZW14) i stawom (ZW13) oraz zabudowie
(ZP5)

i wprowadza się zakaz zmian w sposobie zagospodarowania
wymienionych elementów krajobrazu i zalecenie kontynuacji
w kształtowaniu form zieleni (rodzime gatunki drzew liściastych).
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Rozdział 6
ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

Poz. 1632
-

Nr 21, zagroda - chałupa drewniana (XIX w.), stodoła
drewn. (pocz. XX w.),

f)

w zespole zabudowy ulicy Węgierskiej:

§ 7. 1. Ustala się ochronę konserwatorską niżej
wymienionych obiektów:

-

Nr 1, budynek mur., parterowy (XIX),

1)

-

Nr 5, budynek drew., parterowy (XIX w.),

-

Nr 7, budynek mur., parterowy (XIX / XX w.),

-

Nr 9, budynek mur., parterowy (XIX / XX w.)

-

Nr 15, budynek mur., parterowy (XIX w.) - wpisany do
rejestru,

-

Nr 17, budynek mur., parterowy (I poł. XIX w.) - wpisany
do rejestru,

-

Nr 19, budynek mur. - drew., parterowy (I poł. XIX w.),

-

Nr 27, budynek mur., parterowy (XIX w.),

g)

przy ulicy Słowackiego:

-

Nr 5, chałupa drewniana (XIX w.),

-

Nr 6, chałupa drewn. - mur. (XIX w.),

-

Nr 7, chałupa drewniana (XIX w.),

-

Nr 19, chałupa drewniana (pocz. XX w.),

-

Nr 23, chałupa drewniana (XIX w.),

-

przedszkole przy ul. Słowackiego- budynek murowany
(I ćw. XX w.),

obejmuje się ochroną jednostkową, bez względu na stan
zachowania,
następujące
dzieła
architektury
i budownictwa oraz inne ujęte w ewidencji obiektów
zabytkowych:

a)

w zespole zabudowy Rynku :

-

Nr 1, budynek mur., parter z sutereną (XIX / XXw.),

-

Nr 5, budynek mur., jednopiętrowy (XIX w.),

-

Nr 6, budynek mur., jednopiętrowy (XIX w.),

-

Nr 7, budynek mur., jednopiętrowy (XIX w.),

-

Nr 8, budynek mur., parterowy (XIX w.), przebudowa w
XX w.,

-

Nr 13, budynek mur., dwupiętrowy (XIX w.), przebudowa
w XX w.,

-

Nr 14, budynek mur.,
przebudowa w XX w.,

jednopiętrowy

-

Nr 15, budynek mur.,
przebudowa w XX w.;

jednopiętrowy

b)

w zespole zabudowy ulicy Mickiewicza

-

Nr 6, budynek mur., parterowy (XIX / XX w.),

-

budynek szkoły, mur. kilkukondygnacyjny (z 1906 r.);

h)

w zespole zabudowy przy ulicy Dąbrowskiego:

c)

w zespole zabudowy ulicy S. Petrycego:

-

Nr 3, chałupa drewniana (XIX w.),

-

Nr 1, budynek mur., jednopiętrowy (XIX / XX w.),

-

Nr 5, chałupa drewniana (XIX w.),

-

Nr 2, budynek mur., parterowy (XIX / XX w.),

-

Nr 1a, zagroda chałupa drewniana (XIX w.),

-

Nr 3, budynek mur., jednopiętrowy (XIX / XX w.),

-

Nr 7/9, chałupa drewniana (XIX / XX w.),

-

Nr 4, budynek mur., jednopiętrowy (XIX / XX w.),

-

Nr 11, chałupa drewniana (XIX w.),

-

Nr 6, budynek mur., parterowy (XIX / XX w.),

-

Nr 15, chałupa drewniana (XIX w.),

-

Nr 8, budynek mur., parterowy (pocz. XX w.),

-

Nr 17, chałupa drewniana (XIX / XX w.),

-

Nr 8a, budynek mur., parterowy (pocz. XX w.),

i)

w zespole zabudowy przy ulicy Lwowskiej:

-

Nr 10, budynek mur., parterowy (pocz. XX w.),

-

Nr 5, chałupa drewniana (XIX w.),

-

Nr 19, chałupa drewniana, bud. inwentarski drewn.
(XIX w.);

-

Nr 7/9, budynek
przebudowany,

d)

przy ul. Podwale:

-

Nr 11, chałupa drewniana (XIX w.),

-

Nr 3, chałupa drewniana (XIX w.),

-

Nr15/ 17, budynek murowany, parterowy (XIX / XX w.),

e)

przy ul. Paderewskiego:

-

Nr 21, budynek drew./ mur., parterowy (1918 - 1939),

(XIX
(XIX

w.),
w.),

drew./

mur.(pocz.

XX

w.),
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-

Nr 23/25, budynek murowany, parterowy (I ćw. XX w.),

j)

w zespole kościoła parafialnego rzymskokatolickiego
p.w. św. Jana Chrzciciela:

-

budynek kościoła gotycki, murowany, orientowany,
jednowieżowy (XIV w.), później przebudowywany,

-

plebania murowana, parterowa (XVIII / XIX w.),

-

wikarówka murowana (z 1896 r.),

-

dom katechetyczny murowany, parterowy (XIX w.),

k)

w zespole klasztoru
Augustianów):

-

budynek kościoła pod wezwaniem św. Barbary
i Katarzyny - gotycki, murowany, orientowany,
jednowieżowy (XV w.) później przebudowywany,

o.o.

Karmelitów

-

budynek
klasztoru
jednopiętrowy (z 1848 r.),

-

budynki gospodarcze (spichlerz i stajnia),

l)

relikty obwarowań miejskich (ZP4, ZP6, ZP7),

ł)

zabytkowe nawierzchnie placów i innych wnętrz
architektoniczno - krajobrazowych (KDW5, KDW7),

m)

układ topograficzny terenu
(w strefach konserwatorskich);

2)

murowany,

(pierwotnie

i

zieleni

Nr arkusz
AZP
104 - 69

1)

zespół zabytkowy w Pilźnie, na który składają się
następujące
elementy
położone
w
granicach
strefy wyznaczonej decyzją wpisu do rejestru zabytków
nr A - 310:

a)

układ urbanistyczny dawnego średniowiecznego miasta
lokowanego w 1354 r. na prawie magdeburskim (obecnie
teren o zabudowie zwartej wokół kwadratowego Rynku
i wychodzących z niego ulic: Węgierskiej, Grodzkiej
i Legionów),

b)

zespół dawnych obwarowań ziemnych, które stanowią:

-

obwarowania
ścianowego,

-

obwarowania nowożytne z XVI w. (barbakan Bramy
Krakowskiej, front zach. umocnień w linii wałów z basztą
i arsenałem, narożna basteja pd. - zach., fragmenty fosy
i wałów między ul. Grodzką i Klasztorną, odcinki kurtyny
i wału obwodowego miejskiego z dwiema bastejami na
terenie ogrodów klasztornych oo. Kamelitów oraz tereny
dawnych bram);

c)

zespół klasztorny oo. Karmelitów dawniej Augustianów
(kościół z 1403 r. i klasztor z 1848 r.),

d)

kościół parafialny z 1364 r. rozb. w 1536 r.;

2)

kościół parafialny p.w. św. Jana Chrzciciela objęty
ochroną na podstawie decyzji wpisu do rejestru zabytków
nr A - 255;

3)

kościół p. w. św. Barbary i Katarzyny w zespole
klasztornym objęty ochroną na podstawie decyzji wpisu do
rejestru zabytków nr A - 256;

4)

klasztor o.o. Karmelitów objęty ochroną na podstawie
decyzji wpisu do rejestru zabytków nr A - 391;

5)

dom przy ul. Węgierskiej 13 (dawniej nr 15) objęty
ochroną na podstawie decyzji wpisu do rejestru zabytków
nr A - 125;

6)

dom przy ul. Węgierskiej 17 (dawniej nr 19) objęty
ochroną na podstawie decyzji wpisu do rejestru zabytków
nr A - 162.

średniowieczne

z

XIV

w.

systemu

zabytkowej

ustala się ochronę niżej wymienionych zabytków
archeologicznych - udokumentowanych stanowisk
archeologicznych ujętych w ewidencji Archeologicznego
Zdjęcia Polski (AZP):

Nr
stanowiska
5

konserwatorskiej, oznaczone na rysunku planu, podlegające
prawnej ochronie na podstawie przepisów szczególnych:

wolnostojący,

ochrona powinna zapewnić zachowanie obiektu w dobrym
stanie technicznym, bez zmian zagrażających zatarciem
cech indywidualnych lub stylowych;

3)

Poz. 1632

Charakter i rodzaj
Ślad osadniczy z neolitu

8

104 - 69

Ślad osadniczy z neolitu

10

104 -69

14

104 - 69

23

104 - 69

Nowożytne
Osada z epoki brązu (kultura
pucharów lejkowych)
Ślad osadniczy

24

104 - 69

25

104 - 69

Miasto średniowieczne
Ślad osadniczy z wczesnego
średniowiecza

§ 8. 1. W granicach strefy A - 310 ochrony
konserwatorskiej zespołu zabytkowego w Pilźnie obowiązują
przepisy odrębne dotyczące ochrony zabytków, w tym:
1)

obejmuje się ochroną obiekty architektury sakralnej kapliczki, krzyże przydrożne wraz z otaczającą zielenią
wysoką.

pełna ochrona istniejącej substancji zabytkowej,
w szczególności
obiektów
kubaturowych,
zieleni,
obiektów małej architektury, w tym kapliczek
przydrożnych i układu drożnego oraz ziemnych
obwałowań obronnych i istniejącej konfiguracji terenu;

2)

utrzymanie funkcji mieszkaniowych i usługowych centrum
Pilzna;

2. Uwzględnia się obiekty zabytkowe wpisane do rejestru
zabytków wraz z otaczającymi je terenami ścisłej ochrony

3)

dopuszcza się remonty, modernizację, przebudowę
i rozbudowę istniejących obiektów pod warunkiem
przystosowania formy architektonicznej wymienionych

na terenie których obowiązują przepisy odrębne dotyczące
ochrony zabytków;
4)
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obiektów do zasadniczych cech formy architektonicznej
obiektów
zabytkowych
(np.
należy
utrzymać
dotychczasową wielkość okien), a w przypadku obiektów
zabytkowych obowiązuje zachowanie cech zabytkowych;
4)

zakaz
umieszczania
reklam
wielkogabarytowych
o wymiarach równych i większych niż: 2 x 3 m;

5)

ochronę wartości kulturowych znajdujących się w strefie:

a)

wprowadzenie przestrzeni dostępnych publicznie na
zasadach wymienionych w rozdziale 7,

b)

utrzymanie cieku wodnego w otoczeniu zieleni (ZW), bez
możliwości jego regulacji,

c)
d)

e)

f)

utrzymanie stawu (WS) z przywróceniem pierwotnej
wielkości i kształtu,
utrzymanie fragmentów dróg publicznych z możliwością
remontu i modernizacji, lecz bez prawa zmiany
parametrów technicznych,
możliwość wprowadzenia w terenach istniejącej zabudowy
- zieleni niskiej i wysokiej - szlachetnych gatunków drzew
liściastych, o ile nie zlikwiduje to ekspozycji obiektów
zabytkowych oraz nie zasłoni panoramy zespołu
zabytkowego,
stopniowa zamiana napowietrznej sieci elektrycznej na
ziemną kablową, z zachowaniem uwarunkowań
konserwatorskich częściowego ich położenia w strefie
obserwacji archeologicznej OW - 1, tj. prowadzenia prac
ziemnych zgodnie z obowiązującymi przepisami
odrębnymi;

6)

rehabilitacja zabudowy miasta w obrębie strefy „A - 310”
ochrony konserwatorskiej poprzez:

a)

porządkowanie starej tkanki urbanistycznej, w tym:

-

konserwację i renowację fasad kamienic,

-

zagospodarowanie przyległego otoczenia (trotuary, zieleń,
elementy małej architektury np. oświetlenie),

-

rewitalizację infrastruktury technicznej doprowadzającej
media zewnętrzne, służącej grupie mieszkańców
fragmentu miasta objętego rehabilitacją,

b)

Poz. 1632
3)

dopuszcza się remonty oraz przebudowę, rozbudowę
i odbudowę istniejących obiektów z zachowaniem cech
zabytkowych.

§ 9. Ustala się
położonych w strefach:

ochronę

konserwatorską

terenów

1) „B–5” ochrony zachowanych elementów zabytkowych historyczna zabudowa przedmieść Pilzna;
2) „Ek–2” ochrony ekspozycji zabytkowych zespołów
i obiektów - obszar łąk na dnie doliny rzeki Dulczy i Miasta
Pilzna;
3)
„H–8”
ochrony
obszarów
historycznego
zainwestowania - folwark plebański w Pilźnie (Błonie);
4) „K–5” ochrony krajobrazu kulturowego - historyczne
obszary Błonie i Rendzinki;
5) „OW–1” obserwacji archeologicznej dla Pilzna st. 24 miasto (obszar 104 - 69),
w obrębie których obowiązują zasady przedstawione
w poniższych paragrafach oraz ustalenia ogólne i ustalenia
szczegółowe dotyczące poszczególnych terenów.
§ 10. W granicach strefy „B–5” ochrony zachowanych
elementów zabytkowych - historyczna zabudowa przedmieść
Pilzna ustala się:
1) ograniczenia zagospodarowania:
a)

zakaz wszelkiej działalności nie związanej z funkcją
mieszkalno - usługową przedmieścia,

b)

zakaz lokalizacji reklam wielkogabarytowych billboardów, o wymiarach równych i większych niż: 2 m
x 3 m.

2) wprowadzanie przestrzeni dostępnych publicznie na
zasadach wymienionych w rozdziale 7 uchwały;
§ 11. W granicach strefy „Ek–2” ochrony ekspozycji
zabytkowych zespołów i obiektów - obszar łąk na dnie doliny
rzeki Dulczy i Miasta Pilzna ustala się:
1) utrzymanie dotychczasowej funkcji tego terenu (łąki,
obudowa biologiczna cieku);
2) rekonstrukcję i lokalizację stawów i kanałów;

renowację budynków, placów o wartości architektonicznej
i o znaczeniu historycznym znajdujących się na
odnawianym terenie;

3) ograniczenia zagospodarowania:
a)

zakaz
możliwości
zabudowy
i
przekształceń
zmieniających
wygląd
doliny
poza
terenami
wyznaczonymi : U2, U22, U23, P10, MN30,

2. Poza strefą A-310, o której mowa w § 8 uwzględnia się
obiekty wpisane do rejestru wymienione w § 7 ust. 2, dla których
obowiązują następujące zasady i wymagania:

b)

ochrona układów przestrzennych, nawiązanie do sieci
drożnych,

1)

trwałe zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie
i utrzymanie;

c)

zakaz lokalizacji reklam wielkogabarytowych billboardów, o wymiarach równych i większych niż: 2 m
x 3 m.

2)

zapobieganie zagrożeniom mogącym
uszczerbek dla wartości zabytku;

c)

przystosowanie nieruchomości lub ich części, na cele
społeczne lub kulturalne.

spowodować

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego

- 8482 -

§ 12. W granicach strefy „H-8” ochrony obszarów
historycznego zainwestowania - folwark plebański w Pilźnie
(Błonie) ustala się:

Poz. 1632
4) spełnienie wymagań parkingowych w pobliżu miejsc
i obiektów wymienionych w pkt. 1.
Rozdział 7
WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB
KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI DOSTĘPNEJ
PUBLICZNIE

1) pozostawienie istniejących reliktów w pierwotnym
stanie lub wkomponowanie ich w nową zabudowę, zachowanie
budynków gospodarczych;
2) rekonstrukcję i lokalizację stawów i kanałów;

§ 16. 1. W zakresie kształtowania przestrzeni dostępnej
publicznie ustala się następujące zasady:

3) możliwość wprowadzenia nowej zabudowy w terenach:
U22, U23 i MN18;

1)

nakaz urządzania utwardzonych ciągów spacerowych
o nawierzchni z kamienia naturalnego lub kostki
betonowej, wyposażonych w elementy małej architektury
(ławki, oświetlenie, kosze na odpady, itp.), które powinny
być realizowane według jednorodnej koncepcji
materiałowej i kolorystycznej i powodować podwyższenie
jakości przestrzeni;

2)

zagospodarowanie terenu dostosowane do możliwości
poruszania się przez osoby niepełnosprawne;

3)

zakaz
lokalizacji
reklam
wielkogabarytowych
przekraczających swymi gabarytami powierzchnię: 2 m
x 3 m, obiektów tymczasowych z wyjątkiem obiektów
służących
organizowaniu
imprez
masowych
(np. namioty itp.);

4)

wprowadzenie uzupełniającej zieleni urządzonej - niskiej.

4) możliwość wprowadzenia zieleni niskiej, zieleni
wysokiej komponowanej i piętrowej zieleni naturalnej;
5) zakaz lokalizacji reklam wielkogabarytowych billboardów, o wymiarach równych i większych niż: 2 m x 3 m.
§ 13. W granicach strefy „K–5” ochrony krajobrazu
kulturowego - historycznych obszarów Błonie i Rendzinki
ustala się:
1) koncentrowanie nowej zabudowy
wyznaczonych wg kategorii przeznaczenia;

w

terenach

2) zachowanie naturalnej rzeźby terenu: jarów, wąwozów,
w których płyną cieki wodne oraz naturalnych zadrzewień
wąwozów i brzegów cieków wodnych;
3) zachowanie urzeźbienia terenu powiązanego z drogami
gruntowymi, tarasowym układem pól oraz związanymi z tymi
formami terenowymi zieleni;
4) w terenach rolnych - zachowanie układu rozłogów pól.

2. Dla realizacji zadań służących celom publicznym
wyznaczono obszary przestrzeni dostępnej publicznie - ZP1, ZP2,
ZP3,ZP4, ZP5 oraz tereny komunikacji KD-L, KD-D, a także
tereny usług publicznych Up i tereny usług publicznych
dopuszczone w usługach komercyjnych U.

§ 14. W granicach strefy „OW-1” obserwacji
archeologicznej dla Pilzna st. 24 - miasto (obszar 104 - 69)
obejmującej ślad osadnictwa z okresu średniowiecza, ustala się:

Rozdział 8
ZASADY PODZIAŁU TERENÓW NA DZIAŁKI
I WARUNKI SCALANIA NIERUCHOMOSCI

1) zagospodarowanie zgodne z ustaleniami dla
poszczególnych terenów przy trwałym zachowaniu odkrytych
reliktów archeologicznych;

§ 17. 1. Ustala się następujące zasady przeprowadzenia
scaleń i podziałów nieruchomości:
1)

każda nowowydzielona działka budowlana musi mieć
zapewniony dostęp do drogi publicznej w sposób
bezpośredni lub pośredni poprzez drogi wewnętrzne
i służebne;

2)

powierzchnię działki budowlanej powstałej po podziale
geodezyjnym, położoną w poszczególnych kategoriach
terenu, określono dla każdego terenu indywidualnie w § 5;

3)

nie dopuszcza się podziału na działki terenów usług
publicznych Up.

2) zakaz lokalizacji reklam wielkogabarytowych billboardów, o wymiarach równych i większych niż: 2 m x 3 m.
§ 15. W zakresie ochrony dóbr kultury współczesnej
ustala się następujące zasady:
1) wskazuje się do objęcia ochroną miejsca oraz pomniki
upamiętniające wydarzenia historyczne, kulturalne lub świadczące
o kultywowaniu miejscowych tradycji i kultu religijnego, w tym
istniejący obelisk w terenie ZP5;
2) obiekty i miejsca utworzone współcześnie, wymienione
w pkt. 1 wyodrębnić należy poprzez:
a)
b)

zastosowanie utwardzonej nawierzchni różnej od asfaltu
(kostka granitowa lub betonowa i inne podobne),
wprowadzenie sąsiedztwa zieleni urządzonej;

3) uzupełnienie, o ile to konieczne, o elementy małej
architektury typu ławki, kosze na odpadki, lampy itp.;

Rozdział 9
ZASADY MODERNIZACJI I ROZBUDOWY SYSTEMU
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
§ 18. 1. Utrzymuje się istniejące sieci, obiekty
i urządzenia infrastruktury technicznej dopuszczając ich
modernizację, przebudowę i rozbudowę.
2. Ustala się ogólne zasady modernizacji, rozbudowy
i budowy systemów infrastruktury technicznej:
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1)

w zakresie zasilania w wodę terenów przeznaczonych pod
zabudowę:

a)

z komunalnej sieci wodociągowej, poprzez wykorzystanie
istniejących i budowę nowych odcinków przewodów
wodociągowych poprowadzonych w pasach drogowych
ciągów komunikacyjnych, z dopuszczeniem innej
lokalizacji, na warunkach właściciela sieci i w sposób,
który zapewni realizację ustaleń niniejszego planu,

b)

do czasu realizacji komunalnej sieci wodociągowej
dopuszcza się zaopatrzenie w wodę ze źródeł
indywidualnych;

2)

w zakresie odprowadzenia
przeznaczonych pod zabudowę:

a)

do istniejącej komunalnej oczyszczalni ścieków w Pilźnie,
poprzez budowę nowych odcinków kolektorów kanalizacji
sanitarnej poprowadzonych w pasach drogowych ciągów
komunikacyjnych, z dopuszczeniem innej lokalizacji na
warunkach właściciela sieci i w sposób, który zapewni
realizację ustaleń niniejszego planu,

ścieków

z

terenów

b)

do czasu realizacji komunalnej sieci kanalizacyjnej
dopuszcza się gromadzenie ścieków w szczelnych,
wybieralnych zbiornikach i wywożenie ich do istniejącej
oczyszczalni
komunalnej
zgodnie
z
zasadami
obowiązującymi w Pilźnie,

c)

dopuszcza się realizację rozwiązania indywidualnego
sposobu oczyszczania ścieków, nie powodującego
wprowadzenia zanieczyszczeń do wód i gruntu,

d)

należy indywidualnie rozwiązać odprowadzenie wód
opadowych w sposób zapewniający ochronę przed
przenikaniem zanieczyszczeń do wód i gleby;

3)

4)

5)

6)

w zakresie zaopatrzenia w gaz ziemny terenów
przeznaczonych pod zabudowę z sieci gazowej średnioprężnej, poprzez budowę nowych odcinków przewodów
gazowych poprowadzonych w pasach drogowych ciągów
komunikacyjnych, z dopuszczeniem innej lokalizacji, na
warunkach właściciela sieci i w sposób, który zapewni
realizację niniejszego planu;
w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną terenów
przeznaczonych pod zabudowę z istniejącej sieci
elektroenergetycznej niskiego i średniego napięcia,
poprzez wykorzystanie istniejących i budowę nowych
odcinków sieci poprowadzonych napowietrznie lub
kablami podziemnymi w pasach drogowych ciągów
komunikacyjnych, z dopuszczeniem innej lokalizacji, na
warunkach właściciela sieci i w sposób, który zapewni
realizację niniejszego planu;
w zakresie zaopatrzenia w ciepło terenów przeznaczonych
pod zabudowę w sposób indywidualny poprzez kotłownie
wbudowane, przy wykorzystaniu paliw (mediów) nie
powodujących przekroczenia dopuszczalnych norm
zanieczyszczenia powietrza;
w zakresie zaopatrzenia w sieć teletechniczną stacjonarną
terenów przeznaczonych pod zabudowę z istniejącej sieci
teletechnicznej, poprzez wykorzystanie istniejących
i budowę nowych odcinków sieci, poprowadzonych
napowietrznie lub kablami podziemnymi w pasach
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drogowych ciągów komunikacyjnych z możliwością
lokalizowania tam obiektów telekomunikacyjnych,
z dopuszczeniem innej lokalizacji, na warunkach
właściciela sieci i w sposób, który zapewni realizację
niniejszego planu;
7)

wprowadza się w granicach planu zakaz lokalizacji stacji
bazowych telefonii komórkowej.

Rozdział 10
ZASADY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA,
URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW
§ 19. Do czasu zmiany sposobu zagospodarowania terenu
zgodnego z przepisami niniejszej uchwały dopuszcza się
dotychczasowy sposób jego użytkowania.
III. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE
Rozdział 11
TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ
§ 20. 1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej oznaczone na rysunku planu symbolem M N,
w tym: MN1, MN2, MN3, MN4, MN5, MN6, MN7, MN8, MN9,
MN10, MN11, MN12, MN13, MN14, MN15, MN16, MN17,
MN18, MN19, MN20, MN21, MN22, MN23, MN24, MN25,
MN26, MN27, MN28, MN29, MN30, MN31.
2. Przeznaczenie podstawowe terenu ustala się w sposób
następujący:
lokalizacja
budynków
mieszkalnych
jednorodzinnych obejmująca istniejącą i nową zabudowę
o charakterze wolnostojącym i bliźniaczym, na zasadach
określonych w rozdziale 3 i 4 uchwały.
3. Przeznaczenie dopuszczalne terenu ustala się jako
możliwość lokalizacji na zasadach określonych w rozdziale
4 uchwały:
1)

obiektów mieszkalnictwa o charakterze kamienic w już
wykształconych pierzejach ulic;

2)

obiektów i urządzeń usług publicznych na wydzielonych
działkach, bądź wbudowanych w budynki mieszkalne;

3)

obiektów i urządzeń usług komercyjnych na wydzielonych
działkach, bądź wbudowanych w budynki mieszkalne,
przy
spełnieniu
warunku
braku
uciążliwości
wprowadzonej usługi dla funkcji podstawowej;

4)

sieci i urządzeń infrastruktury technicznej związanych
z zagospodarowaniem terenu; dojazdów nie wydzielonych,
zatok postojowych oraz małych (do 5 stanowisk)
parkingów;

5)

zieleni, w tym naturalnych zadrzewień i zakrzewień.
4. Ustala się zasady zagospodarowania:

1)

przeznaczenie dopuszczalne nie może stanowić więcej niż
15% powierzchni przeznaczenia podstawowego;

2)

limit dotyczy każdego terenu MN wyodrębnionego liniami
rozgraniczającymi i numerem z osobna;

3)

limit nie dotyczy zmiany sposobu użytkowania części
budynku z przeznaczeniem na pracownie projektowe,
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gabinety lekarskie, dentystyczne, kancelarie adwokackie,
notarialne i inne, w których prowadzi się doradztwo;
4)

w terenie MN6 przyległym do drogi KD15-Z dopuszcza
się min. linię zabudowy w odległości 4m od krawędzi
jezdni;

5)

wymagania parkingowe należy rozwiązać na terenie
własnym przyjmując 2 miejsca postojowe na 1 budynek
mieszkalny.
Rozdział 12
TERENY USŁUGOWE

§ 21. 1. Wyznacza się tereny zabudowy usługowej - usług
komercyjnych oznaczone na rysunku planu symbolem U, w tym:
U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7, U8, U9, U10, U11, U12, U13, U14,
U15, U16, U17, U18, U19, U20, U22, U23, U24.
2. Przeznaczenie podstawowe terenu ustala się w sposób
następujący: lokalizacja usług komercyjnych, obejmująca
istniejącą i nową zabudowę o charakterze wolnostojącym, bądź
usługi wbudowane w obiekt, na zasadach określonych w rozdziale
3 i 4 uchwały.
3. Przeznaczenie dopuszczalne terenu ustala się jako
możliwość lokalizacji, na zasadach określonych w rozdziale
4 uchwały:
1)

obiektów
mieszkalnictwa
jednorodzinnego
wbudowanych w obiekty usługowe;
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§ 22. 1. Wyznacza się tereny zabudowy usługowej - usług
publicznych oznaczone na rysunku planu symbolem Up, w tym:
Up1 - O teren oświatowo - wychowawczy, Up2 - K teren kultu
religijnego i obiektów towarzyszących (zespół klasztorny
oo. Karmelitów), Up3 - K teren kultu religijnego i obiektów
towarzyszących (kościół parafialny p.w. św. Jana Chrzciciela,
Up4 - O teren oświaty, Up5 - A teren administracji.
2. Przeznaczenie podstawowe terenu ustala się w sposób
następujący: lokalizacja obiektów usług publicznych, obejmująca
istniejącą i nową zabudowę o charakterze wolnostojącym, bądź
usługi wbudowane w obiekty, na zasadach określonych
w rozdziale 3 i 4.
3. Przeznaczenie dopuszczalne terenu ustala się jako
możliwość lokalizacji:
1)

obiektów i urządzeń usług komercyjnych wolnostojących
w terenie Up1-O, bądź jako usługi wbudowane w obiekty
w pozostałych terenach Up;

2)

funkcji mieszkaniowej w obiektach towarzyszących
funkcji podstawowej;

3)

sieci i urządzeń infrastruktury technicznej związanych
z zagospodarowaniem terenu;

4)

dojazdów nie wydzielonych, zatok postojowych, garaży,
parkingów;

5)

zieleni, w tym naturalnych zadrzewień i zakrzewień.

bądź

2)

obiektów i urządzeń usług publicznych na wydzielonych
działkach, bądź jako usługi wbudowane w obiekty;

3)

sieci i urządzeń infrastruktury technicznej związanych
z zagospodarowaniem terenu;

4)

dojazdów nie wydzielonych, zatok postojowych, garaży,
parkingów;

5)

zieleni, w tym naturalnych zadrzewień i zakrzewień.

4. Ustala się zasady zagospodarowania:
1)

na terenie Up2-K, Up3-K i Up4 - O wyklucza się nową
zabudowę;

2)

przeznaczenie dopuszczalne nie może stanowić więcej niż
15% powierzchni przeznaczenia podstawowego, przy
czym limit dotyczy każdego terenu Up wyodrębnionego
liniami rozgraniczającymi i numerem z osobna;

3)

wymagania parkingowe należy rozwiązać na terenie
własnym przyjmując 1 miejsce postojowe na
4 zatrudnionych oraz 3 miejsca postojowe na każde
100 m2 pow. użytkowej.

4. Ustala się zasady zagospodarowania:
1)

2)

na terenie U6 nie dopuszcza się nowej zabudowy,
pozostawiając go jako niezabudowany plac targowy
z możliwością innego wykorzystania np. przystanek
autobusowy, parking i inne;
w terenie U22 dopuszcza się lokalizację usług sportu
i rekreacji oraz możliwość organizowania imprez
masowych;

3)

w terenie U23 dopuszcza się lokalizację usług
komunikacyjnych typu przystanki autobusowe, plac
manewrowy;

4)

przeznaczenie dopuszczalne nie może stanowić więcej niż
40% powierzchni przeznaczenia podstawowego, przy
czym limit dotyczy każdego terenu U wyodrębnionego
liniami rozgraniczającymi i numerem z osobna;

5)

wymagania parkingowe należy rozwiązać na terenie
własnym przyjmując 1 miejsce postojowe na
4 zatrudnionych oraz 3 miejsca postojowe na każde
100 m2 pow. użytkowej.

§ 23. 1. Wyznacza się tereny sportu i rekreacji - oznaczone
na rysunku planu symbolem US, w tym: US1 teren boiska
szkolnego.
2. Przeznaczenie podstawowe terenu ustala się w sposób
następujący: lokalizacja urządzeń sportu i rekreacji.
3. Przeznaczenie dopuszczalne terenu ustala się jako
możliwość lokalizacji:
1)

sieci i urządzeń infrastruktury technicznej związanych
z zagospodarowaniem terenu;

2)

zieleni, w tym naturalnych zadrzewień i zakrzewień;

3)

dojazdów nie wydzielonych.
4. Ustala się zasady zagospodarowania:

1)

teren zachować w dotychczasowym użytkowaniu;
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2)

wyklucza się możliwość niwelacji terenu z uwagi na
zachowany dawny system obronny miasta w postaci
wałów ziemnych;

3)

dojazdów nie wydzielonych, zatok postojowych oraz
małych (do 5 stanowisk) parkingów o charakterze
prywatnym;

3)

zakaz nasadzeń drzew i krzewów oraz wprowadzania
nowych obiektów kubaturowych;

4)

zieleni, w tym naturalnych zadrzewień i zakrzewień.

4)

przeznaczenie dopuszczalne nie może stanowić więcej niż
5% powierzchni przeznaczenia podstawowego.
Rozdział 13
TERENY UŻYTKOWANE ROLNICZO

§ 24. 1. Wyznacza się tereny rolnicze - oznaczone na
rysunku planu symbolem R, w tym: R1, R2, R3, R4, R5, R6.

4. Ustala się zasady zagospodarowania:
1)

przeznaczenie dopuszczalne nie może stanowić więcej niż
5% powierzchni przeznaczenia podstawowego;

2)

limit dotyczy każdego terenu RM wyodrębnionego liniami
rozgraniczającymi i numerem z osobna;

3)

limit nie dotyczy zmiany sposobu użytkowania części
budynku z przeznaczeniem na pracownie projektowe,
gabinety lekarskie, dentystyczne, kancelarie adwokackie,
notarialne i inne, w których prowadzi się doradztwo;

4)

wymagania parkingowe należy rozwiązać na terenie
własnym przyjmując 2 miejsca postojowe na 1 budynek
mieszkalny.

2. Przeznaczenie podstawowe terenu ustala się jako
uprawy polowe oraz rolnicze użytki zielone, uprawy ogrodnicze,
sady itp.
3. Przeznaczenie dopuszczalne terenu ustala się jako
możliwość lokalizacji:
1)

sieci i urządzeń infrastruktury technicznej lokalnych
i przesyłowych;

2)

dojazdów nie wydzielonych;

3)

zabudowy zagrodowej związanej z przyległym areałem
gruntów rolnych o powierzchni nie mniejszej niż 3 ha,
przy zabudowie sąsiedniej, na zasadach ustalonych
w rozdziale 3 i 4;

4)

ogólnodostępnych elementów małej architektury;

5)

zieleni, w tym naturalnych zadrzewień i zakrzewień.
4. Ustala się zasady zagospodarowania:

1)

2)

przeznaczenie dopuszczalne nie może stanowić więcej niż
5% powierzchni przeznaczenia podstawowego, przy czym
limit dotyczy każdego terenu R wyodrębnionego liniami
rozgraniczającymi i numerem z osobna

Rozdział 14
TERENY ZABUDOWY TECHNICZNO - PRODUKCYJNEJ
§ 26. 1. Wyznacza się tereny zabudowy techniczno produkcyjnej oznaczone na rysunku planu symbolem P, w tym:
P1,P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10.
2. Przeznaczenie podstawowe terenu ustala się w sposób
następujący: lokalizacja obiektów przemysłowych i składowych
obejmująca istniejącą i nową zabudowę związaną z produkcją,
rzemiosłem wytwórczym, magazynowaniem i sprzedażą hurtową
(bazy, składy) itp. na zasadach określonych w rozdziale 3 i 4
uchwały.
3. Przeznaczenie dopuszczalne terenu ustala się jako
możliwość lokalizacji, na zasadach określonych w rozdziale 3 i 4
uchwały:
1)

obiektów i urządzeń usług komercyjnych na wydzielonych
działkach, bądź wbudowanych w budynki produkcyjne
i magazynowe;

2)

obiektów i urządzeń zaplecza socjalnego oraz innych
obiektów towarzyszących, na wydzielonych działkach,
bądź
wbudowanych
w
budynki
produkcyjne
i magazynowe;

3)

budynków mieszkalnych bądź mieszkań związanych
z prowadzoną działalnością gospodarczą;

4)

sieci i urządzeń infrastruktury technicznej związanych
z zagospodarowaniem terenu;

5)

zieleni, w tym naturalnych zadrzewień i zakrzewień.

w terenie R1 obowiązuje zakaz zabudowy.

§ 25. Wyznacza się tereny zabudowy zagrodowej
oznaczone na rysunku planu symbolem RM, w tym: RM1, RM2,
RM3, RM4, RM5.
2. Przeznaczenie podstawowe terenu ustala się w sposób
następujący:
lokalizacja
budynków
mieszkalnych
jednorodzinnych, obejmująca istniejącą i nową zabudowę
o charakterze wolnostojącym oraz obiekty gospodarcze służące
prowadzeniu
gospodarstwa
rolnego,
hodowlanego
lub
ogrodniczego, na zasadach określonych w rozdziale 3 i 4 uchwały.
3. Przeznaczenie dopuszczalne terenu ustala się jako
możliwość lokalizacji na zasadach określonych w rozdziale 3 i 4
uchwały:
1)

obiektów i urządzeń usług komercyjnych na wydzielonych
działkach, bądź wbudowanych w budynki mieszkalne lub
gospodarcze, przy spełnieniu warunku braku uciążliwości
wprowadzonej usługi dla funkcji podstawowej;

2)

sieci i urządzeń infrastruktury technicznej związanych
z zagospodarowaniem terenu;

4. Ustala się zasady zagospodarowania:
1)

przeznaczenie dopuszczalne nie może stanowić więcej niż
30% powierzchni przeznaczenia podstawowego, przy
czym limit dotyczy każdego terenu P wyodrębnionego
liniami rozgraniczającymi i numerem z osobna;

2)

utrzymanie istniejącej zabudowy, z możliwością jej
całkowitej wymiany, remontu, przebudowy, rozbudowy,
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nadbudowy i odbudowy oraz uzupełnienia niezbędnego do
prawidłowego funkcjonowania, na zasadach określonych
w rozdziale 3 i 4 uchwały;
3)

4)

5)

-

-

wymagania parkingowe należy rozwiązać na terenie
własnym, w dostosowaniu do wielkości i charakteru
obsługiwanego obiektu, przyjmując min. 1 miejsce
postojowe na 4 zatrudnionych oraz 3 miejsca postojowe na
każde 100 m2 pow. użytkowej;
wprowadzenie wokół terenu strefy zieleni izolacyjnej,
oddzielającej istniejące i projektowane obiekty zabudowy
techniczno - produkcyjnej od terenów mieszkaniowych.
Zaleca się zastosowanie szlachetnych gatunków drzew.
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§ 28. Wyznacza się tereny zieleni urządzonej oznaczone
na rysunku planu symbolem ZP, w tym: ZP1, ZP2, ZP3, ZP4,
ZP5, ZP6, ZP7, ZP9, ZP10, ZP11, ZP12, ZP13, ZP14, ZP15,
ZP16, ZP17.
2. Przeznaczenie podstawowe terenu ustala się jako: formy
funkcjonowania przyrody, takie jak: parki, ogrody, zieleń
towarzysząca obiektom budowlanym, zieleńce, grodziska,
zabytkowe fortyfikacje itp.
3. Przeznaczenie dopuszczalne terenu ustala się jako
możliwość lokalizacji:
1)

nie kubaturowych urządzeń sportu, rekreacji i elementów
małej architektury;

2)

sieci i urządzeń infrastruktury technicznej związanych
z zagospodarowaniem terenu;

wskazane jest jej zróżnicowanie i maksymalne obniżenie
(tylko przy części obiektu i tylko ze względów
technologicznych dopuszcza się 15 m),

3)

dojazdów i dojść pieszych nie wydzielonych.

obiekty te ze względu na istniejący krajobraz kulturowy
powinny cechować się rozwiązaniami architektonicznymi
dostosowanymi do zabytkowej zabudowy Pilzna.

1)

przeznaczenie dopuszczalne nie może stanowić więcej niż
15% powierzchni przeznaczenia podstawowego, przy
czym limit dotyczy każdego terenu ZP wyodrębnionego
liniami rozgraniczającymi i numerem z osobna;

2)

zachowanie występujących zbiorników wodnych i zakaz
regulacji brzegów wodnych oraz zagradzania dostępu do
lustra wody;

3)

utrzymanie istniejącej zabudowy, z możliwością jej
całkowitej wymiany, remontu, przebudowy, rozbudowy
oraz uzupełnienia niezbędnego do prawidłowego
funkcjonowania, na zasadach określonych w rozdziale
3 i 4 uchwały.

obiekty przemysłowe nie powinny swą wysokością
przysłaniać zabytkowej zabudowy miejskiej Pilzna oraz
punktów widokowych na miasto:

Rozdział 15
TERENY ZIELENI I WÓD
§ 27. 1. Wyznacza się tereny zieleni nie urządzonej
oznaczone na rysunku planu symbolem ZW, w tym: ZW1, ZW2,
ZW3, ZW4, ZW5, ZW6, ZW7, ZW8, ZW9, ZW10, ZW11,
ZW12, ZW13, ZW14, ZW15.

4. Ustala się zasady zagospodarowania:

2. Przeznaczenie podstawowe terenu ustala się jako:
zieleń towarzysząca naturalnym zbiornikom wodnym, zieleń śródpolna, kępy drzew i krzewów.
3. Przeznaczenie dopuszczalne terenu ustala się jako
możliwość lokalizacji:
8)

elementów małej architektury;

9)

sieci i urządzeń infrastruktury technicznej związanych
z zagospodarowaniem terenu;

10)

dojazdów i dojść pieszych nie wydzielonych.
4. Ustala się zasady zagospodarowania:

1)

zakaz wprowadzania zabudowy;

2)

zakaz przekształcania terenu;

3)

zachowanie występujących zbiorników wodnych;

4)

przeznaczenie dopuszczalne nie może stanowić więcej niż
5% powierzchni przeznaczenia podstawowego, przy czym
limit dotyczy każdego terenu ZW wyodrębnionego liniami
rozgraniczającymi i numerem z osobna;

5)

w części terenu ZW 1 położonej nad potokiem Dulcza,
przy skrzyżowaniu ul. Kraszewskiego (drogi powiatowej
Pilzno - Róża) z ul. Legionów należy zachować trójkąt
widoczności, poprzez wprowadzenie wyłącznie zieleni
niskiej na fragmencie zaznaczonym na rysunku planu.

§ 29. 1. Wyznacza się tereny wód powierzchniowych
śródlądowych oznaczone na rysunku planu symbolem WS, w tym:
WS1, WS2, WS3, WS4, WS5, WS6, WS7, WS8, WS9, WS10,
WS11, WS12.
2. Przeznaczenie podstawowe terenu ustala się jako
akweny wód otwartych i cieki wodne wraz z najbliższym
otoczeniem.
3. Ustala się zasady zagospodarowania:
1)

zakaz regulacji brzegów cieków wód płynących i zalecenie
zachowania ich naturalnego charakteru, z wyjątkiem
obszarów gdzie niezbędna jest regulacja umocnień
i brzegów ze względu na bezpieczeństwo;

2)

zakaz zagradzania dostępu do lustra wody;

3)

wprowadza się możliwość regulacji i oczyszczania
brzegów wód stojących.
Rozdział 16
TERENY KOMUNIKACJI

§ 30. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji drogowej publicznej
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1. Na obszarze objętym planem określa się układ
komunikacji drogowej w oparciu o następujące drogi publiczne
KD kategorii:
1)

2)

3)

e)

w terenie zabudowanym w miarę możliwości wyznaczenie
pasm postojowych i miejsc postojowych;

3)

dla ulicy KD-L:

a)

szerokość w liniach rozgraniczających min. 12 m,

b)

szerokość jezdni min. 5 m,

c)

szerokość jezdni min. 6 m,

droga
powiatowa,
o
parametrach
technicznych
i użytkowych odpowiadających klasie Z - spełniająca
funkcję obsługi ruchu międzyregionalnego - poprzez
fragment drogi zbiorczej KD-Z (ul. Lwowska);

d)

chodniki obustronne o szerokości 2 x 1.5 m,

e)

w terenie zabudowanym w miarę możliwości wyznaczenie
pasm postojowych i miejsc postojowych;

drogi gminne, o parametrach technicznych i użytkowych
odpowiadających klasie L i D - spełniające funkcję obsługi
ruchu lokalnego - poprzez drogi lokalne KD-L,
zapewniające obsługę otoczenia w skali osiedla
i dojazdowe KD-D, które zapewniają obsługę otoczenia
w skali pojedynczych obiektów.

4)

dla drogi KD-L:

a)

szerokość w liniach rozgraniczających min. 15 m,

b)

szerokość jezdni min. 5 m;

5)

dla ulicy KD-D:

a)

szerokość w liniach rozgraniczających min. 10 m,

b)

szerokość jezdni min. 3.0 m (1 pas ruchu),

c)

szerokość jezdni min. 4.5 m (2 pasy ruchu),

d)

chodniki co najmniej jednostronnie o szerokości 1,5 m;

6)

dla drogi KD-D:

a)

szerokość w liniach rozgraniczających min. 15 m,

b)

szerokość jezdni min. 3.0 m (1 pas ruchu),

c)

szerokość jezdni min. 4.5 m (2 pasy ruchu).

droga krajowa, o parametrach technicznych i użytkowych
odpowiadających klasie GP - spełniająca funkcję obsługi
ruchu tranzytowego - obejmująca fragment obwodnicy
miasta Pilzna w ciągu drogi krajowej międzyregionalnej
nr 4 relacji Jędrzychowice - Korczowa (międzynarodowa
E-40);

2 Ustala się przeznaczenie oraz zasady zagospodarowania
terenów komunikacji drogowej oznaczonej na rysunku planu
symbolami:
1)

KD-GP - droga główna ruchu przyspieszonego,
dwujezdniowa z czterema pasami ruchu, o kategorii drogi
krajowej, która nie będzie obsługiwać bezpośrednio
przyległego terenu, w tym KD1- GP;

2)

KD-Z - ulica/droga zbiorcza, o kategorii drogi powiatowej,
w tym: KD15 -Z;

3)

KD-L - ulica/droga lokalna, jednojezdniowa z dwoma
pasami ruchu (1/2), o kategorii drogi gminnej, w tym:
KD7- L, KD11- L, KD13 - L;

4)

Poz. 1632

KD-D - ulica/droga dojazdowa, jednojezdniowa z dwoma
lub jednym pasem ruchu, o kategorii drogi gminnej w tym:
KD2- D, KD3- D, KD4- D, KD5- D, KD6- D, KD8- D,
KD9- D, KD10- D, KD12- D, KD14-D.

4. Dla terenów przylegających do wyżej wymienionych
dróg ustala się następujące minimalne odległości linii zabudowy
od zewnętrznej krawędzi jezdni, w zależności od danej kategorii
drogi:

3. W terenach, o których mowa w ust. 1 i 2 ustala się
następujące warunki budowy i modernizacji:

1)

dla drogi krajowej KD-GP:

1)

dla drogi KD-GP:

a)

25 m dla obiektów nie przeznaczonych na pobyt ludzi,

a)

szerokość w liniach rozgraniczających na projektowanym
odcinku obwodnicy: 40 m z niezbędnym poszerzeniem na
skrzyżowaniach,

b)

50
m
dla
obiektów
jednokondygnacyjnych
z pomieszczeniami na pobyt ludzi,

c)
b)

szerokość jezdni : min. 7 m każda;

70
m
dla
obiektów
wielokondygnacyjnych
z pomieszczeniami na pobyt ludzi;

2)

dla ulicy, drogi KD-Z:

2)

dla drogi powiatowej KD-Z:

a)

szerokość w liniach rozgraniczających: min. 20 m,

a)

w terenach zabudowanych - 8 m,

b)

szerokość jezdni na terenie zabudowy min. 7 m,

b)

w terenach niezabudowanych - 20 m;

c)

szerokość jezdni poza terenem zabudowy min. 5.5 m,

3)

dla dróg gminnych KD-L, KD-D:

d)

chodniki w obrębie terenów zabudowanych obustronne
2 x 2,0 m,

a)

w terenach zabudowanych - 6 m,

b)

w terenach niezabudowanych - 15 m.
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5. Istniejące w pasie drogowym budynki, obiekty
inżynierskie i urządzenia nie związane z gospodarką drogową lub
obsługą ruchu, które nie powodują zagrożenia i utrudnień ruchu
drogowego i nie zakłócają wykonywania zadań drogi, mogą
pozostać w dotychczasowym stanie.
6. Przy modernizacji i budowie układu drogowego a także
budowie i rozbudowie parkingów należy wprowadzić ułatwienia
umożliwiające poruszanie się osób niepełnosprawnych poprzez
obniżanie krawężników przy przejściach dla pieszych, wydzielone
miejsca postojowe itp.
7. Dopuszcza się wprowadzanie w ramach
rozgraniczających dróg i ulic zatok komunikacji masowej.

linii

8. W liniach rozgraniczających terenów, o których mowa
w ust. 2, po spełnieniu warunków Zarządcy drogi i przepisów
szczegółowych, dopuszcza się realizację:
1)

urządzeń i sieci infrastruktury technicznej;

2)

zieleni izolacyjnej;

3)

obiektów małej architektury;

4)

obiektów i urządzeń
komunikacyjną;

5)

reklam wielkogabarytowych w terenach zabudowanych;

6)

ciągów pieszych i ścieżek rowerowych.

ograniczających

3)

miejsc

1)

zatok postojowych w obrębie linii rozgraniczających ulic
klas: KDZ, KDL, KDD;

2)

parkingów przykrawężnikowych
rozgraniczających ulic klas: KDD.

obrębie

linii

10. Wszystkie nowe włączenia do dróg publicznych ustala
się po spełnieniu warunków właściwego Zarządcy drogi
i przepisów szczegółowych.
11. Układ komunikacyjny wymieniony w ust. 1
uzupełniają istniejące i projektowane drogi wewnętrzne oraz
dojazdy nie wydzielone.

minimalna odległość zabudowy, dla terenów przyległych
do drogi, od krawędzi jezdni - 6 m, a zalecana odległość
zabudowy od krawędzi jezdni: 8 m.
Rozdział 17
TERENY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

§ 32. 1. Wyznacza się tereny
elektroenergetyczne oznaczone symbolem E.

i

urządzenia

2. Przeznaczenie podstawowe terenu ustala się jako:
grunty dla przebiegu linii elektroenergetycznych, lokalizacji stacji
transformatorowych i innych urządzeń, przy czym oznacza się na
rysunku planu symbolem E1 teren stacji transformatorowej.
3. Przeznaczenie dopuszczalne terenu ustala się jako
możliwość lokalizacji:
1)

urządzeń i sieci infrastruktury technicznej związanych
z zagospodarowaniem terenu;

2)

dojazdów i dojść pieszych nie wydzielonych, zatok
postojowych;

3)

zieleni izolacyjnej oddzielającej obiekty i urządzenia
elektromagnetyczne od terenów mieszkaniowych, przy
czym zaleca się zastosowanie szlachetnych gatunków
drzew i krzewów w przypadku terenu E1 oraz zieleni
niskiej w przypadku strefy oddziaływania linii
elektroenergetycznej E15 kV.

uciążliwość

9. Dopuszcza się możliwość lokalizacji
postojowych dla samochodów osobowych w formie:

w
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4. Ustala się zasady zagospodarowania: zna terenach stref
oddziaływania dopuszcza się uprawy polowe i zieleń niską.
§ 33. 1. Wyznacza się tereny urządzeń kanalizacyjnych
oznaczone symbolem K.
2. Przeznaczenie podstawowe terenu ustala się jako:
grunty dla przebiegu rurociągów przesyłowych ścieków,
oczyszczalni, przepompowni i innych urządzeń gromadzenia
i utylizacji ścieków, przy czym oznacza się na rysunku planu
symbolem K1 teren oczyszczalni ścieków.
3. Przeznaczenie dopuszczalne terenu ustala się jako
możliwość lokalizacji:
1)

urządzeń i sieci infrastruktury technicznej związanych
z zagospodarowaniem terenu;

§ 31. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji drogowej niepublicznej

2)

dojazdów i dojść pieszych nie wydzielonych, zatok
postojowych;

1. Wyznacza się tereny dróg wewnętrznych oznaczone na
rysunku planu symbolem KDW, w tym KDW 1- KDW 14.

3)

zieleni izolacyjnej oddzielającej obiekty, urządzenia
kanalizacji od terenów mieszkaniowych, przy czym zaleca
się zastosowanie szlachetnych gatunków drzew,
z dopuszczeniem drzew iglastych.

2. Przeznaczenie podstawowe terenu ustala się jako drogi
i ulice nie spełniające parametrów dróg publicznych,
umożliwiające dojazd do poszczególnych budynków.
3. Ustala się zasady zagospodarowania:
1)

ze względu na zapewnienie bezpiecznego dojazdu
pojazdom uprzywilejowanym szerokość jezdni wynosić
powinna minimum 3 m;

2)

szerokość w liniach rozgraniczających: 4 - 6 m;

4. Ustala się zasady zagospodarowania:
1)

utrzymanie istniejącej zabudowy, z możliwością jej
całkowitej wymiany, remontu, przebudowy, rozbudowy
oraz uzupełnienia niezbędnego do prawidłowego
funkcjonowania, na zasadach określonych w rozdziale 3
i 4 uchwały;

2)

wymagania parkingowe należy rozwiązać na terenie
własnym przyjmując 1 miejsce postojowe na
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4 zatrudnionych oraz 3 miejsca postojowe na każde
100 m2 pow. użytkowej.
Rozdział 18
ZASADY ZAGOSPODAROWANIA PASÓW
TECHNICZNYCH INFRASTRUKTURY

Poz. 1632
4)

zachowanie terenów otwartych obejmujących: pola
uprawne, łąki i pastwiska, wody, zieleń śródpolną zadrzewienia i zakrzewienia, zieleń niską, sady;

5)

przy nasadzaniu drzew i krzewów należy zachować
minimalne odległości od gazociągu wysokiego ciśnienia
wynikające z przepisów odrębnych.

§ 34. 1. Wyznacza się graficznie na rysunku planu pasy
techniczne przebiegu linii elektroenergetycznych średniego
napięcia E 15 kV, o warunkach zagospodarowania:
1)

zachowanie terenów otwartych obejmujących
uprawne, łąki i pastwiska, wody, zieleń niską, sady;

2)

możliwość lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury
technicznej,
w
tym
stacji
trafo,
związanych
z zagospodarowaniem terenu;

3)

wprowadzenie dojazdów nie wydzielonych, zatok
postojowych i parkingów oraz innych obiektów, na
warunkach przepisów odrębnych;

4)

pola

wprowadza się zakaz lokalizacji nowych obiektów zwartej
zabudowy mieszkaniowej oraz lokalizacji pojedynczych
budynków mieszkalnych i budynków użyteczności
publicznej w odległości od osi przęseł mniejszej niż 6,5 m,
z dopuszczeniem odstępstw na warunkach przepisów
odrębnych.

IV. USTALENIA KOŃCOWE
Rozdział 19
STAWKI PROCENTOWE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH
OKREŚLA SIĘ OPŁATĘ PLANISTYCZNĄ
§ 35. Ustala się jednorazową opłatę w razie zbycia
nieruchomości objętej planem, w wysokości:
1) 15% wzrostu wartości nieruchomości w przypadku
terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową;
2) 15% wzrostu wartości nieruchomości w przypadku
terenów przeznaczonych pod zabudowę usługową;
3) 15% wzrostu wartości nieruchomości w przypadku
terenów przeznaczonych pod zabudowę techniczno -produkcyjną;
4) 0% wzrostu wartości nieruchomości w przypadku
terenów przeznaczonych pod ulice i drogi i dla wszystkich
pozostałych terenów objętych planem.

2. Wyznacza się graficznie na rysunku planu pas
techniczny przebiegu gazociągu wysokiego ciśnienia G 250
(DN 250 relacji Wygoda - Wawrzyce), o warunkach
zagospodarowania:

Rozdział 20
PRZEPISY KOŃCOWE
§ 36. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi

1)

2)

3)

wprowadza się zakaz lokalizacji nowej zabudowy
w odległości od osi gazociągu mniejszej niż 15 m,
a odstępstwa od tego przepisu na warunkach operatora
gazociągu i przepisów odrębnych;
możliwość lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury
technicznej związanych z zagospodarowaniem terenu na
warunkach operatora gazociągu i przepisów odrębnych;
wprowadzenie dojazdów nie wydzielonych, zatok
postojowych parkingów oraz innych obiektów związanych
transportem i komunikacją na warunkach operatora
gazociągu i przepisów odrębnych;

Pilzna.
§ 37. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia
ogłoszenia
w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Podkarpackiego.
* załącznika Nr 2 i Nr 3 nie ogłasza się
PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pilźnie
Marek Wojtuła
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Poz. 1633 i 1634

1633
UCHWAŁA XXXIX/381/06
RADY MIEJSKIEJ W RYMANOWIE
z dnia 12 września 2006 r.
w sprawie zmian w podziale na obwody głosowania w Gminie Rymanów
Na podstawie art. 31 ust 2 i 3 ustawy z dnia 16 lipca
1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547
z późn. zm.), w związku ze zmianami w podziale gminy na okręgi
wyborcze wprowadzonymi Postanowieniem Nr 25/06 Komisarza
Wyborczego w Krośnie z dnia 9 sierpnia 2006 r. - po rozpatrzeniu
Nr obwodu
głosowania
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

wniosku Burmistrza Gminy Rymanów z dnia 4 września 2006 r. Rada Miejska w Rymanowie uchwala, co następuje:
§ 1. W wyniku zmiany w podziale na okręgi wyborcze
dokonuje się zmian w podziale gminy na obwody głosowania,
ustalając następujące ich numery i granice obwodowych komisji
wyborczych:

Granice obwodu głosowania
Osiedle Nr 1 w Rymanowie obejmujące ulice: Bartoszów, Bieleckiego, Boczna, Boh. II Wojny Światowej, Dworska,
Garbarska, Gospodarska, Grunwaldzka, Jasna, Kalwaria, Kilińskiego, Konopnickiej, Krzywa, Mała, Mitkowskiego od nr l
do nr 15, Ogrodowa, Osiedle, Paderewskiego, Parkowa, Piekarska, Piękna, Piłsudskiego, Podgórze, Polna, Roweckiego,
Rynek, Sanocka, Sienkiewicza, Sikorskiego, Słowackiego, Swobody, Szkolna, Wesoła, Wola, Zielona
Osiedle Nr 2 w Rymanowie obejmujące ulice: Jesionowa, Kolejowa, Mickiewicza, Mitkowskiego od nr 15 do końca ulicy,
Nadbrzeżna, Nowa Wieś
Sołectwo: Klimkówka
Sołectwo: Wróblik Szlachecki
Sołectwo: Bzianka
Sołectwo: Sieniawa
Osiedle Rymanów Zdrój, Sołectwo Deszno
Sołectwa: Milcza, Zmysłówka, Łazy
Sołectwa: Głębokie, Puławy z wsią Rudawka Rymanowska, Wisłoczek
Sołectwa: Bałucianka, Królik Polski
Sołectwo: Posada Górna
Sołectwo: Ladzin
Sołectwo: Wróblik Królewski

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXII/312/02 Rady Miejskiej
w Rymanowie z dnia 9 sierpnia 2002 r. w sprawie zmian
w podziale na obwody głosowania w Gminie Rymanów (Dziennik
Urzędowy Województwa Podkarpackiego Nr 54 poz. 1106
z 2002 roku).

§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podkarpackiego i podaniu do
publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie
Rymanów.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Rymanowie
Marian Niemczyk

1634
UCHWAŁA Nr LIII/756/06
RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI
z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie zasad zbycia, wydzierżawienia lub wynajęcia majątku trwałego
Na podstawie art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia
1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408
z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 - ustawy z dnia 8 marca

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Stalowej Woli uchwala
co następuje:
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§ 1. Określa zasady zbycia, wydzierżawienia lub
wynajęcia majątku trwałego Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Stalowej Woli przy ulicy Kwiatkowskiego zwanego dalej „SP ZOZ”.
§ 2. 1. Majątek trwały, na który składają się
nieruchomości i mienie ruchome (wyroby medyczne, urządzenia
techniczne, wyposażenie oraz inne przedmioty o przewidywanym
okresie używania dłuższym niż rok) powinien być przez SP ZOZ
użytkowany właściwie i wyłącznie w celu do tego
przeznaczonym.

Opinię co do przydatności urządzenia technicznego
wydaje odpowiedni rzeczoznawca lub kompetentne służby
techniczne SP ZOZ w Stalowej Woli.
§ 5. 1. Zbycie, wydzierżawienie lub wynajęcie majątku
trwałego następuje w trybie:
1)

przetargu nieograniczonego,

2)

przetargu ograniczonego do podmiotów udzielających
świadczeń zdrowotnych z zastrzeżeniem pkt 3,

2. Zbycie, wydzierżawienie lub wynajęcie majątku
trwałego SP ZOZ może być dokonane jedynie zgodnie z zasadami
prawidłowej i efektywnej gospodarki i powinno być poprzedzone
szczegółową analizą ekonomiczną.

3)

bezprzetargowym dla podmiotów świadczących usługi
medyczne powstałe na bazie SP ZOZ w wyniku jego
restrukturyzacji oraz gdy nie dojdzie do zbycia w trybach
określonych w pkt 1 i pkt 2.

3. Zbycie, wydzierżawienie lub wynajęcie majątku
trwałego SP ZOZ nie może ograniczać możliwości realizacji jego
zadań statutowych oraz wpływać negatywnie na warunki
udzielania świadczeń zdrowotnych.

2. Przetarg, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, może być
prowadzony w formie pisemnej lub ustnej. Warunki przetargu
określa Dyrektor.

§ 3. 1. Mienie ruchome SP ZOZ może zostać zbyte
w przypadku uznania go za zbędne dla realizacji celów
statutowych SP ZOZ.
2. Za zbędne może być uznane mienie, które:
1)

nie jest i nie będzie wykorzystywane w najbliższych
dwunastu miesiącach albo w relacji do możliwości
technicznych wykorzystywane jest sporadycznie,

2)

nie spełnia niezbędnych standardów technicznych, co
w szczególności uniemożliwia uzyskanie pożądanych
efektów,

3)

nie nadaje się do dalszej eksploatacji z uwagi na zły stan
techniczny potwierdzony opinią rzeczoznawczą lub
podmiotów posiadających uprawnienia serwisowe a ich
naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona.

§ 4. 1. Zbycia, wydzierżawienia lub wynajęcia majątku
trwałego SP ZOZ powinien dokonywać na najbardziej
korzystnych dla SP ZOZ warunkach finansowych.
2. Zbycia majątku trwałego o wartości księgowej nie
przekraczającej 10.000,zł (dziesięć tysięcy) oraz wydzierżawienia
lub wynajęcia majątku trwałego na okres nie przekraczający 3 lat
SP ZOZ może dokonać samodzielnie po uzyskaniu pozytywnej
opinii Rady Społecznej SP ZOZ.

3. Wydzierżawienie lub wynajęcie majątku trwałego
następuje na podstawie umowy zawartej przez Dyrektora SP ZOZ.
4. Umowa, o której mowa w ust. 3, powinna określać
w szczególności: czas, na który została zawarta, wysokość
czynszu, wysokość kaucji zabezpieczającej, zasady rozliczenia
kosztów eksploatacyjnych, możliwości kontroli stanu przedmiotu
umowy, okres i warunki wypowiedzenia a także rozwiązania
umowy bez wypowiedzenia, sposób rozliczania po rozwiązaniu
umowy.
§ 6. Wniesienie majątku trwałego SP ZOZ bez względu na
wartość do Spółek lub fundacji może nastąpić za zgodą Rady
Miejskiej w Stalowej Woli, po uprzednim uzyskaniu pozytywnej
opinii Rady Społecznej SP ZOZ.
§ 7. Nieodpłatne użyczenie majątku może być dokonane
jedynie na rzecz instytucji prowadzącej działalność pożytku
publicznego.
§ 8. 1. Likwidacja mienia ruchomego może być dokonana
przez Dyrektora SP ZOZ, po uzyskaniu orzeczenia powołanej
w tym celu Komisji likwidacyjnej, określeniu stanu technicznego
tego mienia stwierdzającego brak możliwości do dalszej
eksploatacji i innego zagospodarowania.
2. Likwidacja
utylizację.

następuje

poprzez

złomowanie

lub

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi
3. Zbycia majątku trwałego o wartości księgowej
przekraczającej
10.000,-zł
(dziesięć
tysięcy)
oraz
wydzierżawienia lub wynajęcia majątku trwałego na okres
przekraczający 3 lata SP ZOZ może dokonać za zgodą Rady
Miejskiej w Stalowej Woli po uprzednim uzyskaniu pozytywnej
opinii Rady Społecznej SP ZOZ.

Miasta.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia
w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Podkarpackiego.
PRZEWODNICZĄCY RADY
Jacek Antonowicz
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UCHWAŁA Nr XXXV/171/06
RADY GMINY W PADWI NARODOWEJ
z dnia 18 sierpnia 2006 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa
jednorodzinnego „Wygwizdów II” w Padwi Narodowej
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 późniejszymi zmianami), art. 20 ust 1 i art. 29
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym - (Dz. U. z 2003 r. Nr 80,
poz. 717 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy w Padwi
Narodowej po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami „Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy
Padew
Narodowa”,
uchwalonego
uchwałą
Nr XXVI/157/02 Rady Gminy Padew Narodowa z dnia 20 maja
2002 r. oraz jego zmianą uchwaloną uchwałą Nr XXXIV/162/06
Rady Gminy Padew Narodowa z dnia 7 lipca 2006 r., postanawia,
co następuje:
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Uchwala miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego
terenu
budownictwa
jednorodzinnego
„Wygwizdów II”, zwany dalej planem.
2. Plan, o którym mowa w ust. 1, obejmuje obszar
o powierzchni ok. 8,5ha w miejscowości Padew Narodowa,
w granicach oznaczonych na rysunku planu w zakresie
zastosowanych na nim oznaczeń.
3. Integralnymi załącznikami do niniejszej uchwały są:
1)

załącznik Nr 1 - rysunek planu stanowiący załącznik
graficzny, sporządzony na mapie w skali 1:1000,

2)

załącznik Nr 2 - rozstrzygnięcie w sprawie sposobu
rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu,
zgłoszonych w czasie jego wyłożenia do publicznego
wglądu*,

3)

załącznik Nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji
zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz
zasadach ich finansowania*.
§ 2. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę
Rady Gminy Padew Narodowa w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
budownictwa jednorodzinnego „Wygwizdów II” we wsi Padew
Narodowa;
2) rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek planu
na mapie w skali 1:1000 stanowiący załączniki do niniejszej
uchwały;
3) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to
rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na

danym obszarze, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi tzn.
zajmować więcej niż 50% obszaru;
4) przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to
rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe lub uzupełniające,
którego realizacja na danym terenie wynika z niezbędnego
uzupełnienia infrastruktury przestrzennej lub technicznej i która
nie koliduje z funkcjami podstawowymi;
5) usługach lub obiektach usługowych - należy przez to
rozumieć obiekty budowlane, pomieszczenia w budynkach
i urządzenia służące do działalności, której celem jest
zaspokojenie potrzeb ludności, a nie wytwarzanie bezpośrednio
metodami przemysłowymi dóbr materialnych;
6) maksymalnej nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy
przez to rozumieć granicę, poza którą zakazuje się lokalizacji
zabudowy kubaturowej, z możliwością wysunięcia poza linię
zabudowy schodów, wykuszy, ganków i daszków;
7) obowiązującej linii zabudowy - należy przez to
rozumieć linię ograniczającą teren, na którym dopuszcza się
wznoszenie budynków oraz na której musi być usytuowana
zewnętrzna ściana budynku mieszkalnego;
8) przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć
przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;
9) wskaźnik intensywności zabudowy - rozumie się przez
to wartość liczbową wyrażającą stosunek sumy powierzchni
całkowitej wszystkich kondygnacji nadziemnych, mierzonej po
obrysie zewnętrznym budynków istniejących i lokalizowanych na
działce do powierzchni całkowitej działki budowlanej lub terenu
wyznaczonego liniami rozgraniczającymi i przeznaczonego pod
zabudowę;
10) przedsięwzięciu uciążliwym i usługach uciążliwych rozumie się przez to ingerencję w środowisko, polegającą na
przekształceniu lub zmianie sposobu wykorzystania terenu,
wymagającą przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny
oddziaływania na środowisko w trybie przepisów odrębnych,
z wyjątkiem dróg i sieci uzbrojenia terenu.
Rozdział II
Ustalenia obowiązujące na całym obszarze
§ 3. Ustala się podstawowe przeznaczenie terenów
wydzielonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi
i oznaczonych następującymi symbolami literowymi:
1) MN - zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
2) US - sportu i rekreacji,
3) ZN - zieleni niskiej,
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4) WS - wód powierzchniowych śródlądowych,
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3. W lokalnych przypadkach występowania wysokiego
poziomu wód gruntowych ustala się:

5) ZL - leśnych,
1)

wyklucza się podpiwniczenie budynków,

2)

nadsypanie i utwardzenie gruntów.

6) E - stacji transformatorowej,
7) K - przepompowni ścieków
4. Zachować istniejący las zgodnie z ustaleniami
szczegółowymi.

8) KDD - komunikacji publicznej dojazdowej,
9) KDW - komunikacji wewnętrznej,

5. Wymagania w zakresie ochrony powietrza, wód, gleby,
ziemi, ochrony przed wibracjami i polami elektromagnetycznymi
realizować zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi.

10) Kxj - ciąg pieszo-jezdny,
§ 4. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
1. Ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania
i użytkowania terenów za wyjątkiem wykorzystania zgodnie
z dotychczasowym użytkowaniem.
2. Na terenach przeznaczonych pod zabudowę
mieszkaniową, oznaczoną na rysunku planu symbolem MN
wyznacza się następujące nieprzekraczalne i obowiązujące linie
zabudowy od linii rozgraniczających pasy drogowe dróg,
oznaczonych na rysunku planu symbolami:
1)

KDD - 10m

2)

KDW - 6m

6. Na podstawie przepisów odrębnych ustala się
dopuszczalny poziom hałasu w środowisku jak dla zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej.
§ 6. Zasady kształtowania działek budowlanych
1. Określone na rysunku planu podziały na działki
budowlane są obowiązujące.
2. Dopuszcza się złączenie działek sąsiednich w celu
zagospodarowania jako jednej działki pod zabudowę
mieszkaniową.
3. Ustala się położenie granic nowowydzielonych działek
w stosunku do pasa drogowego pod kątem 600 do 900.

3. Dopuszcza się usytuowanie budynków gospodarczych
bezpośrednio przy granicy działki budowlanej lub w odległości
mniejszej niż 3 m lecz nie mniej niż 1,5 m od granicy, zgodnie
z warunkami technicznymi.
4. Dopuszcza się sytuowanie reklam na terenach
przeznaczonych pod zabudowę w formie:

§ 7. Ustalenia
komunikacyjnego

dotyczące

słupów reklamowych o wysokości nie większej niż 3 m,

1)

KDD - droga dojazdowa,

2)

tablic, neonów i ekranów o obrysie zewnętrznym
płaszczyzny reklamy nie większym niż 8m.

2)

KDW - droga wewnętrzna,

3)

Kxj - ciąg pieszo - jezdny.

1. Ustala się zakaz lokalizacji przedsięwzięć uciążliwych,
mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których jest
wymagany lub może być wymagany raport oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko, zgodnie z przepisami odrębnymi
z wyłączeniem infrastruktury technicznej związanej z obsługą
terenu.
2. Ustala się konieczność zachowania warunków
wynikających z położenia terenu w obrębie Głównego Zbiornika
Wód Podziemnych nr 424 „Dolina Borowa” i Głównego
Zbiornika Wód Podziemnych nr 425 „Dębica - Stalowa Wola Rzeszów” poprzez zapewnienie zastosowania rozwiązań
technicznych i technologicznych nie powodujących zagrożenia
dla środowiska wodnego i mogących doprowadzić do skażenia
wód podziemnych:

2. Ustala się następujące zasady lokalizacji miejsc
parkingowych dla samochodów:
1)

dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej minimum
1 miejsce parkingowe dla przeznaczenia podstawowego,

2)

w przypadku wystąpienia przeznaczenia dopuszczalnego usług i handlu, dodatkowo 1 miejsce parkingowe,

3)

lokalizacja miejsc parkingowych dla samochodów winna
zapewnić ochronę interesów osób trzecich.

§ 8. Ustalenia dotyczące przebudowy, rozbudowy
i budowy systemów infrastruktury technicznej
1. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w gaz:
1)

1)

w zakresie gospodarki ściekowej,

2)

odprowadzenia wód opadowych
komunikacyjnych i parkingów.

z

terenów

tras

systemu

1. Ustala się układ komunikacyjny dla obsługi
komunikacyjnej terenów objętych planem i powiązania z układem
komunikacyjnym zewnętrznym, oznaczony na rysunku planu
symbolami:

1)

§ 5. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego

rozbudowy

źródłem zaopatrzenia w gaz pozostaje istniejąca stacja
redukcyjno - pomiarowa I stopnia „Skopanie”
zlokalizowana poza obszarem objętym planem oraz
gazociąg średniego ciśnienia wyprowadzony z wyżej
wymienionej stacji,
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2)

nowo projektowane gazociągi powinny być prowadzone
w liniach rozgraniczających istniejących i projektowanych
dróg, poza pasem jezdni,

3)

dopuszczalne trasy gazociągów nie mogą uniemożliwiać
zrealizowania podstawowego przeznaczenia terenu,

4)

Poz. 1635
4. W zakresie zaopatrzenia w ciepło - pokrycia potrzeb
poprzez indywidualne systemy grzewcze, wykorzystujące jako
czynnik grzewczy paliwo spełniające dopuszczalne normy
ekologiczne.
5. W zakresie gospodarki odpadami:

redukcja ciśnienia ze średniego na niskie nastąpi
u odbiorców pomocą indywidualnych reduktorów.

1)

gromadzenie odpadów stałych w szczelnych pojemnikach
na własnej działce;

2. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w wodę,
lokalizacji oraz budowy obiektów i sieci infrastruktury
wodociągowej:

2)

odbiór
odpadów
komunalnych
obowiązujących w gminie,

3)

na

zasadach

1)

źródłem zaopatrzenia w wodę pozostają miejskie ujęcia
komunalne wód podziemnych dla m. Padew Narodowa,

odpady wytworzone w wyniku prowadzonej działalności
usługowej będą wykorzystywane lub unieszkodliwiane na
zasadach określonych przepisami odrębnymi.

2)

system zaopatrzenia w wodę bazować będzie na
projektowanych sieciach rozdzielczych,

6. Ustala się następujące zasady w zakresie zaopatrzenia w
energię elektryczną:

3)

nowe przewody wodociągowe powinny być prowadzone
w liniach rozgraniczających istniejących i projektowanych
dróg, poza pasem jezdni,

1)

z projektowanej stacji transformatorowej 30/0,4kV
napowietrznej lub wnętrzowej oznaczonej na rysunku
planu symbolem E oraz z istniejącej sieci średniego
i niskiego napięcia,

4)

dla terenów zabudowanych dopuszcza się przebiegi sieci
wodociągowej przez tereny działek,

2)

zasilanie projektowanych budynków jednorodzinnych
i usługowych z istniejących i projektowanych stacji
transformatorowych poprzez obwody niskiego napięcia
lokalizowane w liniach rozgraniczających istniejących
i projektowanych dróg, poza pasem jezdni, po uzgodnieniu
z zarządcą drogi,

3)

zasilanie projektowanej stacji linią kablową lub
napowietrzną 30kV z odgałęzienia linii 30kV Mielec Machów znajdującej się poza granicą opracowania,

4)

dla projektowanej stacji transformatorowej 30/0,4kV
oznaczonej na rysunku planu E, w celu umożliwienia
właściwej eksploatacji oraz zapewnienia warunków
bezpieczeństwa zachować odległość zgodnie z przepisami
odrębnymi.

5)

dopuszczalne trasy sieci wodociągowej nie mogą
uniemożliwiać
zrealizowania
podstawowego
przeznaczenia terenu,

6)

przy zaopatrzeniu w wodę obszaru objętego planem należy
zapewnić możliwość korzystania z wody do celów
przeciwpożarowych, zgodnie z przepisami i normami
obowiązującymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej,

3. Ustala się następujące zasady odprowadzania ścieków,
lokalizacji oraz budowy obiektów i sieci infrastruktury
kanalizacyjnej:
1)

2)

3)

cały obszar objęty planem zostaje wyposażony w system
zbiorowej kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem
ścieków do istniejącej oczyszczalni ścieków dla m. Padew
Narodowa (położonej poza obszarem opracowania planu),
poprzez projektowane przepompownie 1K i 2K,
nowe kanały sanitarne powinny być prowadzone w liniach
rozgraniczających istniejących i projektowanych dróg,
poza pasem jezdni, z uzasadnionych powodów
technicznych bądź ekonomicznych dopuszcza się inny
przebieg sieci kanalizacyjnej z zapewnieniem niezbędnego
dojazdu do obiektów kanalizacyjnych,
budowa sieci kanalizacyjnej na nowych terenach
budowlanych powinna być prowadzona generalnie
w układzie grawitacyjnym, w systemie rozdzielczym,

4)

dopuszczalne trasy sieci kanalizacyjnej nie mogą
uniemożliwiać
zrealizowania
podstawowego
przeznaczenia terenu,

5)

odwadnianie terenu poprzez system rowów otwartych do
których wody opadowe zostaną odprowadzone
powierzchniowo poprzez odpowiednie kształtowanie
spadków dróg oraz płytkie koryta, zgodnie z przepisami
szczególnymi.

7. Ustala
telekomunikacji:

się

następujące

zasady

w

zakresie

1)

obsługa telekomunikacyjna poprzez rozbudowę istniejącej
sieci telekomunikacyjnej w ciągach projektowanych
i istniejących ulic wg projektu zasilania, na warunkach
określonych przez dysponenta sieci oraz operatorów
niezależnych i telefonię komórkową,

2)

zasady
zagospodarowania
wokół
istniejących
i projektowanych sieci telekomunikacyjnych zgodnie
z wymogami przepisów odrębnych.

8. W granicach całego terenu objętego planem dopuszcza
się lokalizowanie nie wyznaczonych na rysunku planu urządzeń
i sieci infrastruktury technicznej, niezbędnych dla obsługi terenu
w zakresie:
1)

zaopatrzenia w wodę,

2)

odprowadzania i oczyszczania ścieków,

3)

zaopatrzenia w energię elektryczną, gaz sieciowy,

4)

telekomunikacji,
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pod warunkiem, że ich lokalizacja nie pozostaje
w sprzeczności z pozostałymi ustaleniami planu.

Poz. 1635
a)

w tyle działki za budynkiem mieszkalnym w narożach
działki bądź we wspólnej granicy działek, przy czym
dopuszcza się także lokalizację budynków w zbliżeniu do
granicy działki lub jako wolnostojące;

b)

dopuszcza się realizację garażu dobudowanego lub
wbudowanego w bryłę budynku mieszkalnego, przy
zachowaniu nieprzekraczalnej linii zabudowy zgodnie
z rysunkiem planu;

2. Przeznaczenie dopuszczalne:

c)

wysokość budynków - 1 kondygnacja, maksymalnie
6,0 m;

nieuciążliwe usługi komercyjne (lub handel), wbudowane
w budynek mieszkalny lub gospodarczy,

d)

dachy dwuspadowe symetryczne o nachyleniu połaci
dachowych pod kątem od 30o do 45o lub jednospadowe
dla budynków usytuowanych w granicy działki;

e)

dla garaży dobudowanych da budynków mieszkalnych
dopuszcza się płaskie tarasy,

f)

pokrycie dachów ceramiczne lub imitujące dachówkę
fakturą i kolorem dachów, dostosowane do pokrycia
budynku mieszkalnego, zlokalizowanego na tej samej
działce,

g)

kolorystyka elewacji budynku odpowiadająca kolorystyce
elewacji budynku mieszkalnego zlokalizowanego na tej
samej działce;

6)

ustala się następujące zasady
parkingowych dla samochodów:

a)

dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej minimum
1 miejsce parkingowe na działce dla przeznaczenia
podstawowego;

b)

w przypadku wystąpienia przeznaczenia dopuszczalnego usług lub handlu, dodatkowo 1 miejsce parkingowe.

Rozdział III
Ustalenia szczegółowe
§ 9. 1. Wyznacza się tereny pod zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną, określone na rysunku planu symbolem - MN
(1MN - 4MN), jako przeznaczenie podstawowe.

1)
2)

obiekty małej architektury,

3)

zieleń ozdobną i rekreacyjną,

4)

urządzenie i sieci infrastruktury technicznej,

5)

miejsca parkingowe niezbędne dla obsługi przeznaczenia
podstawowego.
3. Zasady zagospodarowania terenu i warunki zabudowy:

1)

wskaźnik intensywności zabudowy: od 0,2 do 0,5,

2)

nie dopuszcza się grodzenia posesji od strony ciągów
komunikacyjnych przy użyciu prefabrykowanych przęseł
betonowych (dopuszczalne są prefabrykowane kształtki
betonowe do budowy słupków i murków cokołowych
z ażurowym
wypełnieniem
przęseł
elementami
drewnianymi lub metalowymi),

3)

zachowanie na każdej działce minimum 30% powierzchni
biologicznie czynnej,

4)

parametry zabudowy mieszkaniowej:

a)

budynki wyłącznie jako wolnostojące;

b)

wysokość budynków - 2 kondygnacje nadziemne, w tym
poddasze użytkowe, maksymalnie 9,0 m;

c)

dachy dwu-lub wielospadowe o kącie nachylenia
głównych połaci od 300 do 450 i kalenicy nad główną bryłą
budynku usytuowaną równolegle do ulicy;

d)

e)

f)
g)

5)

4. Pozostałe zasady
w ustaleniach ogólnych.

lokalizacji

zagospodarowania

terenu

jak

§ 10. 1. Wyznacza się teren sportu i rekreacji, oznaczony
na rysunku planu symbolem US - jako przeznaczenie
podstawowe.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza się
lokalizację:

dla dachów dwuspadowych należy przyjąć ten sam kąt
nachylenia dachu dla dwóch lub wszystkich połaci
dachowych;

1)

urządzeń sportowych,

2)

placów i urządzeń zabawowych dla dzieci,

dla dachów wielospadowych należy przyjąć ten sam kąt
nachylenia dachu dla obydwu połaci dachowych w obrębie
jednej bryły;

3)

obiektów małej architektury,

4)

miejsc
parkingowych
niezbędnych
przeznaczenia podstawowego,

5)

sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,

kolorystyka elewacji budynku jasna z możliwością
zastosowania ciemnych detali (kolory tzw. naturalne np.:
piaskowy, pastelowy brzoskwiniowy, „złamana biel”);

6)

zieleni.

budynki gospodarcze i garaże lub o połączonych funkcjach
należy realizować:

1)

pokrycie dachów w ciemnej kolorystyce, ceramiczne lub
imitujące dachówkę fakturą i kolorem;

miejsc

dla

obsługi

3. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu:
zabrania się podziału terenu na działki,
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2)

zabrania się wznoszenia obiektów kubaturowych nie
związanych z podstawową funkcją terenu,

3)

od strony dróg publicznych zabrania się wykonywania
ogrodzenia z prefabrykatów betonowych lub ogrodzeń
pełnych,

4)

od strony terenów zabudowy mieszkaniowej należy
wprowadzić pas zieleni izolacyjnej o szerokości minimum
5 m,

5)

urządzenie parkingu wzdłuż drogi publicznej oznaczonej
symbolem 5KDD w ilości 10 miejsc parkingowych.

4. Pozostałe zasady
w ustaleniach ogólnych.

zagospodarowania

terenu

jak

§ 11. 1. Wyznacza się tereny wód śródlądowych,
oznaczony na rysunku planu symbolem WS, z przeznaczeniem
pod rów melioracyjny.

Poz. 1635
§ 15. 1. Wyznacza się tereny pasów drogowych dróg
publicznych klasy D, oznaczone na rysunku planu symbolami
KDD (1KDD - 5KDD), jako przeznaczenie podstawowe.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się
lokalizację:
1)

urządzeń
związanych
komunikacyjnych,

2)

pasów zieleni.

§ 12. 1. Wyznacza się teren zieleni niskiej, oznaczony na
rysunku planu symbolem ZN z podstawowym przeznaczeniem
gruntów pod zieleń związaną z wodami powierzchniowymi.
2. Dla terenu wyznaczonego w ust. 1 ustala się:
1)

szerokość pasa terenu - 3 m,

2)

obowiązuje zakaz grodzenia terenu,

3)

możliwość prowadzenia sieci infrastruktury technicznej.

eksploatacją

tras

3. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu:
1)

szerokość w liniach rozgraniczających - 10 m,

2)

szerokość jezdni - minimum 5,0 m,

3)

chodniki,

4)

należy zapewnić odwodnienie powierzchniowe elementów
pasa drogowego.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się
wykorzystanie zgodnie z przepisami odrębnymi
3. Nie dopuszcza się innego przeznaczenia terenu niż
wskazanego w ust. 1.

z

4. Dopuszcza się budowę, remonty i przebudowę urządzeń
i sieci infrastruktury technicznej w sposób nie kolidujący
z podstawowym przeznaczeniem terenu.
5. Pozostałe zasady
w ustaleniach ogólnych.

zagospodarowania

terenu

jak

§ 16. 1. Wyznacza się tereny pasów drogowych dróg
wewnętrznych, oznaczonych na rysunku planu symbolem KDW
(1 KDW i 2KDW), jako przeznaczenie podstawowe.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się
lokalizację urządzeń i sieci infrastruktury technicznej na
warunkach określonych w § 8.
3. Ustala się następujące zagospodarowanie terenu:

§ 13. 1. Wyznacza się teren leśny, oznaczony na rysunku
planu symbolem ZL, jako przeznaczenie podstawowe.
2. Obowiązuje zakaz zmiany użytkowania terenu na cele
nieleśne, zakaz wycinki drzew i zakaz realizacji obiektów,
z wyjątkiem przypadków dopuszczonych przepisami odrębnymi.
§ 14 1. Wyznacza się teren infrastruktury technicznej,
oznaczony na rysunku planu symbolem 1K, E z podstawowym
przeznaczeniem pod przepompownię ścieków i stację
transformatorową.
2. Wyznacza się teren infrastruktury technicznej,
oznaczony na rysunku planu symbolem 2K z podstawowym
przeznaczeniem pod przepompownię ścieków.
3. Na terenach, o których mowa w ust. 1 i 2 dopuszcza się
możliwość lokalizacji:
1)

zieleni izolacyjnej,

2)

sieci infrastruktury technicznej,

3)

zjazdu z drogi publicznej, umożliwiającego dostęp do
terenu,

4)

miejsca parkingowego dla samochodu obsługi.

1)

szerokość w liniach rozgraniczających - 7,0 m,

2)

szerokość jezdni - minimum 4,5 m,

3)

chodniki,

4)

należy zapewnić odwodnienia pasa drogowego.

4. Dopuszcza się budowę, remonty i przebudowę urządzeń
i sieci infrastruktury technicznej w sposób nie kolidujący
z podstawowym przeznaczeniem terenu.
5. Pozostałe zasady
w ustaleniach ogólnych.

zagospodarowania

terenu

jak

§ 17. 1. Wyznacza się teren ciągu pieszo - jezdnego,
oznaczony na rysunku planu symbolem Kxj, jako przeznaczenie
podstawowe.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się
lokalizację urządzeń i sieci infrastruktury technicznej na
warunkach określonych w § 8.
3. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu:
1)

szerokość w liniach rozgraniczających - 5,0 m,

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego

- 8498 -

2)

szerokość pasa o utwardzonej nawierzchni - 3,5 m,

3)

zakaz wprowadzania wszelkiej zabudowy kubaturowej,

4)

należy zapewnić odwodnienie powierzchniowe terenu.

§ 19. Traci moc uchwała Nr XXXIV/163/06 Rady Gminy
Padew Narodowa z dnia 7 lipca 2006 r. w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa
jednorodzinnego „Wygwizdów II” w Padwi Narodowej.

4. Dopuszcza się budowę, remonty i przebudowę urządzeń
i sieci infrastruktury technicznej w sposób nie kolidujący
z podstawowym przeznaczeniem terenu.
5. Pozostałe zasady
w ustaleniach ogólnych.

zagospodarowania

terenu

Poz. 1635

jak

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Padew Narodowa.
§ 21. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od
ogłoszenia
w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Podkarpackiego.
* załącznika Nr 2 i Nr 3 nie ogłasza się

Rozdział IV
Ustalenia końcowe
Przewodniczący Rady Gminy
§ 18. Stawkę procentową na podstawie której ustala się
opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się na 0%:

Jan Mycek

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego

- 8499 -

Poz. 1635

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego

- 8500 -

Poz. 1636 i 1637

1636
UCHWAŁA Nr 264/XXXV/06
RADY GMINY PRUCHNIK
z dnia 23 sierpnia 2006 r.
w sprawie podziału Gminy Pruchnik na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic
oraz liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 92 ustawy z dnia 16 lipca
1998 roku Ordynacja Wyborcza do rad gmin, rad powiatów
i sejmików wojewódzkich (tj. Dz. U. z 2003 roku Nr 159

Nr okręgu
1
2
3
4
5
6
7
8
9

poz. 1547 z późn. zm.) Rada Gminy Pruchnik uchwala
co następuje:
§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Pruchnik na okręgi
wyborcze, granice okręgów wyborczych oraz liczbę radnych
wybieranych w każdym okręgu wyborczym:
Liczba radnych wybieranych
w okręgu
1
2
1
3
3
2
1
1
1

Granice okręgu wyborczego
Sołectwo Hawłowice
Sołectwo Jodłówka
Sołectwo Jodłówka Parcelacja i Sołectwo Rozbórz Okrągły
Sołectwo Kramarzówka
Sołectwo Pruchnik Dolny
Sołectwo Pruchnik Górny
Sołectwo Rozbórz Długi
Sołectwo Rzeplin
Sołectwo Swiebodna

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Pruchnik.

Gminy Pruchnik i sołectwach. Egzemplarz uchwały podlega
doręczeniu Wojewodzie Podkarpackiemu oraz Komisarzowi
Wojewódzkiemu w Przemyślu.

§ 3. Traci moc uchwała Nr 275/XIII/02 z dnia 26 lipca
2002 roku w sprawie podziału Gminy Pruchnik na okręgi
wyborcze, ustalenia ich granic oraz liczby radnych wybieranych
w okręgach wyborczych

Przewodniczący
Rady Gminy Pruchnik

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega
ogłoszeniu
w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Podkarpackiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie

Władysław Flak

1637
UCHWAŁA Nr XXXVI/327/06
RADY GMINY ŚWILCZA
z dnia 23 sierpnia 2006 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
Na podstawie art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086
z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada
Gminy stanowi, co następuje:

§ 1. Uchwała określa wysokość stawek opłat za zajęcie
1 m2 powierzchni pasa drogowego dróg gminnych, dla których
zarządcą jest Wójt Gminy Świlcza, na cele niezwiązane z budową,
przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną tych dróg,
dotyczące:
1) prowadzenia robót w pasie drogowym,
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Poz. 1637

2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń
infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

§ 4. Za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego w celu,
o którym mowa w § 1 pkt 3, wysokość stawki opłaty za każdy
dzień:

3) umieszczania w pasie drogowym obiektów
budowlanych niezwiązanych z potrzebami ruchu drogowego oraz
reklam,

1) umieszczania obiektów budowlanych niezwiązanych
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego - wynosi 0,50 zł,

4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności
w celach innych niż wymienione w pkt. 1 - 3.
2

§ 2. Za zajęcie 1 m powierzchni pasa drogowego w celu,
o którym mowa w § 1 pkt 1, wysokość stawki opłaty za każdy
dzień zajęcia:

2) umieszczania reklam - wynosi 1,00 zł.
§ 5. Za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego w celu,
o którym mowa w § 1 pkt 4, wysokość stawki opłaty za każdy
dzień zajęcia na:
1) cele handlowe i usługowe - wynosi 0,50 zł,

1) chodników, poboczy, placów, ścieżek rowerowych,
ciągów pieszych i pieszo – jezdnych oraz zieleni przydrożnej wynosi 1,00 zł,

2) inne cele nie wymienione w pkt. 1 - wynosi 0,60 zł.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

2) jezdni do 50 % jej szerokości - wynosi 1,00 zł,
3) jezdni powyżej 50 % jej szerokości - wynosi 1,50 zł.
§ 3. Za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego w celu,
o którym mowa w § 1 pkt 2, wysokość stawki opłaty wynosi
20,00 zł.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podkarpackiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Józef Kornak
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Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15, tel. (017) 867 1020, pok. 20
•
•

Prenumerata i rozpowszechnianie Dzienników Urzędowych Województwa Podkarpackiego: Dział Kadr i Organizacji Zakładu Obsługi PUW
w Rzeszowie,
tel.: (017) 867 1363, pok. 363
Zbiory Dzienników Urzędowych wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Wydziale Prawnym i Nadzoru, w pokoju 245
w godzinach pracy Urzędu.

Tłoczono z polecenia Wojewody Podkarpackiego z dnia 25 września 2006 r.
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