
Ucllwala nr X.X.X.1.1.7 2/98
Rady Gminy W Vt'ie|opolu Skrzyńskim
z dnia ..Í..3.Q...'.".ā!`°a 19981'

w sprawie ucltwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 8/97 terenu
boiska sportowego wc wsi Glinik.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (tekst
jednolity Dz. U. Nr 13 z 1996 r. poz. 74 z póżń. zm.) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 0
zagospodarowaniu przestrzemiym (Dz. U. Nr 89, poz. 415),

Rada Gminy w Wielopolu Skrzyńskim
postanawia co następuje:

§ 1
1. Uchwała się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 8/97 terenu boiska sportowe-

go we wsi Glinik zwany dalej planem.
2. Zalącznikiem do niniejszej uchwałyjest rysunek planu w skali 1: 500, który obowiązuje w zakre

sie występujących na nim oznaczeń.

§ 2
Przedmiotem planu jest teren dzialki nr ewid. 237 o pow. 0,31 ha przylegający do strony północno-
wschodniej do działki szkoły podstawowej w Gliniku.

§ 3
Teren, o którym mowa w § 2 oznaczony na rysunku planu symbolem US (UO), przeznacza się pod
boisko sportowe dla potrzeb szkoły i ustala następujące zasady i sposób zagospodarowania:
1) zachowanie wartościowych elementow zieleni i wprowadzenie nasadzeń drzew wzdłuż granic
działki,

2) uzyskanie opinii o stanie technicznym i funkcjonowaniu istniejących urządzeń melioracyjnych i
ew. ich zabezpieczenie,

3) zakaz wznoszenia obiektów kubaturowych,
4) wjazd gospodarczy i awaxyj ny z drogi krajowej poprzez działkę szkoły,
5) zasilenie w energię elektryczną z istniejącej sieci niskiego napięcia.

§ 4
Do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z ustaleniami planu dopuszcza się dotychczasowy spo-
sob użytkowania.

§ 5
Ustala się ?Í% stawkę, służącą naliczeniu opłaty za wzrost wartości nieruchomości w związku z
uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzemiego

§ 6
Uchyla się w całości ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego
gminy Wielopole Skrzyńskie, uchwalonego uchwałą Nrlll/12/88 GRN w Wielopolu Skrzyńskim z
dnia 29.1 1.1988 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Rzeszowskiego Nr 15
poz. 176 z póżniej szymi zmianami, w granicach terenu objętego niniejszym planem.



§ 7
Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Gminy w Wielopołu Skrzyńskim.

§8

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji ...R 0.z„@j U (;,-;Spod 3 rc źego '
Rolnictwa 1 Ochrony Srodowiska

§ 9
Uchwała wchodzi w zycie po upływie 14 dni od daty jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Rzeszowskiego.
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