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         Projekt  
UCHWAŁA NR XXX/__/2014 
RADY GMINY W NOZDRZCU 

Z DNIA 31 MARCA 2014  ROKU 
 
w  sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014. 
 
Działając na podstawie art.18 ust. 2 pkt  4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o  
samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013. 594), oraz art. 211,212,217,235 ustawy z 
dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157 poz. 
1240 z późniejszymi zmianami) 
 
 

Rada Gminy w Nozdrzcu 
uchwala co następuje: 

 
 

§ 1 
 

1. Zmniejsza  się  dochody  gminy o kwotę         62 219,00 zł   
z tego:  
- dochody majątkowe                     0,00 zł  
- dochody bieżące                   62 219,00 zł 
 
zgodnie z poniższym zestawieniem  
 

Dz.  Rozdz. § Nazwa Kwota 

758   Różne  rozliczenia 62 219,00 

 75801  Część oświatowa subwencji ogólnej dla 
jednostek samorządu terytorialnego 

62 219,00 

  dochody bieżące, z tego: 62 219,00 

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 62 219,00 

   Razem: 62 219,00 

 
 
2. Zwiększa  się  dochody  gminy o kwotę              145 480,18 zł   
z tego:  
- dochody majątkowe                    0,00 zł  
- dochody bieżące                145 480,18 zł 
 
zgodnie z poniższym zestawieniem  
 

Dz.  Rozdz. § Nazwa Kwota 

600   Transport i łączność 70 000,00 

 60078  Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 70 000,00 

   dochody bieżące, z tego: 70 000,00 

 
 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 

na realizację własnych zadań bieżących gmin 
70 000,00 

720   Informatyka 4 324,73 
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 72095  Pozostała działalność 4 324,73 

   dochody bieżące, z tego: 4 324,73 

   
 
 

2007 

Dotacje celowe w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków europejskich  
oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 
3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w 
ramach budżetu środków europejskich  ( 
realizacja projektu pn. „ Likwidacja barier wykluczenia 
cyfrowego w Gminie Nozdrzec” w ramach działania 8.3 
PO IG. 08.03.00-018/13) ETAP II 

 

 

 

3 676,02 

   
 
 

2009 

Dotacje celowe w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków europejskich  
oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 
3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w 
ramach budżetu środków europejskich  ( 
realizacja projektu pn. „ Likwidacja barier wykluczenia 
cyfrowego w Gminie Nozdrzec” w ramach działania 8.3 
PO IG. 08.03.00-018/13) ETAP II 

 

 

 

648,71 

750   Administracja publiczna 9 200,00 

 75075  Promocja jednostek samorządu 
terytorialnego 

9 200,00 

  dochody bieżące, z tego: 9 200,00 

 
 
 
 
 

2007 

Dotacje celowe w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków europejskich  
oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 
3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w 
ramach budżetu środków europejskich  ( projekt 

pt. „Wydanie publikacji Gmina Nozdrzec skutecznym 
narzędziem promocji” w ramach PROW na lata 2007-
2013) 

 

 

 

 

9 200,00 

756   Dochody od osób prawnych, osób 
fizycznych i od innych jednostek nie 
posiadających osobowości prawnej oraz 
wydatki związane z ich poborem 

12 494,00 

 75615  Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 
podatku od czynności cywilnoprawnych, 
podatków i opłat lokalnych od osób 
prawnych i innych jednostek 
organizacyjnych 

12 494,00 

  dochody bieżące, z tego: 12 494,00 

0310 Podatek od nieruchomości 1 691,00 

0330 Podatek leśny 10 803,00 

801   Oświata i wychowanie 17 600,00 

 

80104  Przedszkola 17 600,00 

 

 dochody bieżące, z tego: 17 600,00 

2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania 
bieżące realizowane na podstawie  porozumień 
między jednostkami samorządu terytorialnego  

17 600,00 

852   Opieka Społeczna 31 861,45 
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 85202  Domy Pomocy Społecznej 31 861,45 

  dochody bieżące, z tego: 31 861,45 

0830 Wpływy z usług  (częściowa odpłatność za pobyt w 

DPS) 
31 861,45 

   Razem: 145 480,18 

 

 

 

3. Zmniejsza się wydatki gminy o  kwotę                  38 000,00 zł 
w tym: 
- wydatki majątkowe                    0,00 zł 
- wydatki bieżące          38 000,00 zł 
a/ dotacja dla przedszkola       38 000,00 zł 
 
 
 

Dz.  Rozdz. § Nazwa Kwota 

801   Oświata  i wychowanie 38 000,00 

 80104  Przedszkola 38 000,00 

  
2540 

wydatki bieżące,  w tym: 38 000,00 

1.Dotacje na zadania bieżące 38 000,00 

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 

jednostki systemu oświaty 

38 000,00 

   Razem: 38 000,00 

 

 

4. Zwiększa się wydatki gminy o  kwotę                 121 261,18zł 
w tym: 
- wydatki majątkowe                    0,00 zł 
- wydatki bieżące                  121 261,18 zł 
a/ usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogach   70 000,00 zł 
b/ podatki o nieruchomości i leśny (  lokale  i lasy  gminy)     12 494,00 zł 
c/ realizacja projektu pn.„ Likwidacja barier wykluczenia   
cyfrowego w Gminie Nozdrzec” Etap II       4 324,73 zł 
d/ wydatki za pobyt podopiecznych w DPS     31 861,45 zł 
e/ wydatki na rodziny zastępcze        2 244,00 zł  
f/ koszty postępowań            337,00 zł  
                      
 

Dz.  Rozd

z. 

§ Nazwa Kwota 

600   Transport i łączność 70 000,00 

 60078  Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 70 000,00 

  wydatki bieżące,  w tym: 70 000,00 

 1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 70 000,00 

 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań  

70 000,00 

4270 Zakup usług remontowych 70 000,00 
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700   Gospodarka mieszkaniowa 12 494,00 

 
 

70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami 12 494,00 

  wydatki bieżące,  w tym: 12 494,00 

 1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 12 494,00 

 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań  

12 494,00 

4480 Podatek od nieruchomości 1 691,00 

4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst. 10 803,00 

720   Informatyka 4 324,73 

 72095  Pozostała działalność 4 324,73 

  wydatki bieżące,  w tym: 4 324,73 

1. Wydatki na programy finansowane z udziałem 

środków europejskich  oraz środków , o których 

mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 

ustawy lub płatności w ramach budżetu środków 

europejskich ( realizacja projektu pn.„ Likwidacja barier 

wykluczenia cyfrowego w Gminie Nozdrzec” w ramach 

działania 8.3 PO IG. 08.03.00-018/13) ETAP II         

 

 

4 324,73 

 - wydatki pozostałe 4 324,73 

4307 Zakup usług pozostałych 3 676,02 

4309 Zakup usług pozostałych 648,71 

852   Opieka Społeczna 34 442,45 

 85202  Domy Pomocy Społecznej 31 861,45 

  Wydatki bieżące 31 861,45 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 31 861,45 

- wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań  

31 861,45 

4330 Zakup usług przez jst. od innych jst. 31 861,45 

85204  Rodziny zastępcze 2 244,00 

 

 Wydatki bieżące 2 244,00 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 2 244,00 

- wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań  

2 244,00 

4330 Zakup usług przez jst. od innych jst. 2 244,00 

85212 

 Świadczenia rodzinne, świadczenie z 
funduszu alimentacyjnego oraz składki na 
ubezpieczenie emerytalne i rentowe z 
ubezpieczenia społecznego 

337,00 

 

 wydatki bieżące,  w tym: 337,00 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 337,00 

-wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań 

337,00 

4610 Koszty postepowania sądowego i 

prokuratorskiego 

337,00 

   Razem:                                      121 261,18 
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Budżet gminy po zmianach  wynosić będzie: 
 
po stronie dochodów    24 005 828,31 zł  
po stronie wydatków    23 927 527,33 zł  
 

§ 2 
 

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Nozdrzec 
 

§ 3 
 

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej i Komisji Budżetu 
 i Spraw Gospodarczych Rady Gminy w Nozdrzcu. 
 

§ 4 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Projekt 
 

UCHWAŁA NR XXX/___/2014  
RADY GMINY W NOZDRZCU 

Z DNIA 31 MARCA 2014 ROKU 
 

 

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 

2015 r. 

 

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 

2014r poz. 301 ) oraz  art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 z poźn. zm.)  

 

Rada Gminy Nozdrzec 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Wyraża się zgodę na wyodrębnienie środków funduszu sołeckiego w budżecie 

Gminy Nozdrzec na 2015 rok.  

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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UCHWAŁA NR …………… 

RADY GMINY NOZDRZEC 

z dnia ……………..……..  2014 r. 

 

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka 

Kultury w Nozdrzcu za 2013 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 

września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z poźn. 

zm.) 

Rada Gminy Nozdrzec 

postanawia: 

§1 

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury za 2013 rok. 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

Uzasadnienie 

 

do uchwały Nr …………2014 Rady Gminy w Nozdrzcu dnia ……………2014 roku  

 

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury Gminy w 

Nozdrzcu za 2013 rok. 
 

Obowiązek zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji 

kultury wynika z art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Instytucje kultury tworzone przez 

gminę na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu 

działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z póź zm.) należy zaliczyć do 

jednostek organizacyjnych tej gminy. W związku z tym, organem właściwym do zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego gminnej jednostki kultury, jest Rada Gminy, która tę jednostkę 

utworzyła (na podstawie Statutu zatwierdzonego uchwałą z dnia 30 czerwca 2010r Nr 

XXX/294/10 Rady Gminy w Nozdrzcu. ). Zatwierdzenie sprawozdania przez organ 

zatwierdzający powinno nastąpić nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. Zgodnie z 

art. 45 ust. 2 cytowanej ustawy sprawozdanie finansowe składa się z: 

- bilansu,  

- rachunku zysków i strat,  

- informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania 

finansowego  

Podział lub pokrycie wyniku finansowego może nastąpić po zatwierdzeniu sprawozdania 

finansowego przez organ zatwierdzający (art. 53 ust. 4 ustawy o rachunkowości). 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne i wynika z realizacji w/w 

przepisów. 
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projekt 
 

UCHWAŁA NR …./14 
RADY GMINY W NOZDRZCU 

Z DNIA           2014 ROKU 
 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości  położonej w miejscowości 
Huta Poręby. 
 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591z późn. 

zm.) oraz art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 

nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 t. j. z późn. zm.) 

 
 

Rada Gminy w Nozdrzcu 
postanawia: 

§ 1 
 
Wyrazić zgodę na sprzedaż, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, 

nieruchomości stanowiących własność Gminy Nozdrzec, położonych w miejscowości 

Huta Poręby składające się z działek nr 276 o pow. 0,2948 ha nr 282 o pow. 1,0165 

ha nr 284 o pow. 0,6946 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Krośnie X Wydziale 

Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Brzozowie prowadzona jest Księga Wieczysta 

KS1B/00020769/8 

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
§ 3 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
 

UZASADNIENIE 
 
Gmina Nozdrzec jest właścicielem nieruchomości opisanych w § 1.Działki te nie są 

objęte miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Natomiast w 

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 
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Nozdrzec zatwierdzonym uchwałą Nr XIV/102/99 Rady Gminy w Nozdrzcu z dnia 26 

października 1999 r. działki te leżą w terenach przeznaczonych do użytku rolnego. 

Ze względu na zainteresowanie zakupem tych działek, zasadne wydaje się ich 

sprzedaż  w drodze przetargu nieograniczonego. 
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projekt 
 

UCHWAŁA NR …./14 
RADY GMINY W NOZDRZCU 

Z DNIA           2014 ROKU 
 
 
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej. 
 
 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 roku , poz.594 tekst jedn. z późn. zm.) oraz 
art. 13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 t. j. z późn. zm.) 
 
 

Rada Gminy w Nozdrzcu 
postanawia: 

 
§ 1 

 
1.Wyrazić zgodę na ustanowienie na  nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Nozdrzec, położonej w miejscowości Nozdrzec oznaczonej w ewidencji gruntów jako 

działka nr 1934/10 o pow.0,0052 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w  Krośnie X 

Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Brzozowie prowadzona jest Księga 

Wieczysta KS1B/00035787/8 służebności gruntowej na rzecz każdoczesnych 

właścicieli działki nr 1934/9 

2.Służebność o której mowa w ust.1 polegać będzie na prawie przejścia i przejazdu 

przez działkę nr 1934/10 w pasie gruntu o szerokości 6 m wzdłuż południowej  

granicy tej działki, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 

 

§ 2 
 

 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 

§ 3 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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      projekt 
UCHWAŁA NR ---/14 

RADA GMINY W NOZDRZCU 
Z DNIA  --- 

 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości 
stanowiących własność Gminy Nozdrzec  na czas oznaczony do lat trzech. 
 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym(tekst. jedn. Dz. U. z 2013 roku,poz.594 z późn.zm.) 

 
Rada Gminy w Nozdrzcu postanawia : 

 
§ 1 

Wyrazić zgodę na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi 

dzierżawcami nieruchomości stanowiących własność Gminy Nozdrzec wymienionych 

w załączniku nr 1 do uchwały. 

 
§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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       Załącznik Nr 1 do Uchwały NR---- 
       Rady Gminy w Nozdrzcu 
       z dnia ……….. 
 

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Nozdrzec, na które 
zawarte zostaną kolejne umowy dzierżawy:  
 

Nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Wara, oznaczona 
geodezyjnie jako  działka nr 402 o pow. 0,5466 ha na czas oznaczony                        
od 2 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2017 r. 
Nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Nozdrzec, oznaczona 
geodezyjnie jako  działka nr 572 o pow. 0,3148 ha na czas oznaczony                             
od 2 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2017 r. 
Nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Nozdrzec, oznaczona 
geodezyjnie jako  działka nr 1214 o pow. 0,3010 ha na czas oznaczony                             
od 2 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2017r.  
Nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Wesoła, oznaczona 
geodezyjnie jako  działka nr 3702 o pow. 0,18 ha na czas oznaczony                             
od 7 kwietnia 2014 r. do 6 kwietnia 2017r.  
Nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Wesoła, oznaczona 
geodezyjnie jako  działka nr 7794 o pow. 0,17 ha na czas oznaczony                             
od 7 kwietnia 2014 r. do 6 kwietnia 2017r.  
Nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Wesoła, oznaczona 
geodezyjnie jako  działka nr 9827 o pow. 0,25 ha na czas oznaczony                             
od 7 kwietnia 2014 r. do 6 kwietnia 2017r.  
Nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Wesoła, oznaczona 
geodezyjnie jako  działka nr 9841 o pow. 0,29 ha na czas oznaczony                             
od 7 kwietnia 2014 r. do 6 kwietnia 2017r.  
Nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Wesoła, oznaczona 
geodezyjnie jako  działka nr 6075/13 o pow. 0,21 ha na czas oznaczony                             
od 7 kwietnia 2014 r. do 6 kwietnia 2017r.  
Nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Wesoła, oznaczona 
geodezyjnie jako  działka nr 6708 o pow. 0,10 ha na czas oznaczony                             
od 2 lipca 2014 r. do  1 lipca 2017r.  
Nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Izdebki, oznaczona 
geodezyjnie jako  działka nr 6479 o pow. 0,13 ha na czas oznaczony                             
od 9 lipca 2014 r. do 8 lipca 2017 r. 
Nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Izdebki, oznaczona 
geodezyjnie jako  działka nr 21/1 o pow. 0,73 ha na czas oznaczony                             
od 9 lipca 2014 r. do 8 lipca 2017 r. 
Nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Izdebki, oznaczona 
geodezyjnie jako  działka nr 3719 o pow. 0,29 ha na czas oznaczony                             
od 9 lipca 2014 r. do 8 lipca 2017 r. 
Nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Izdebki, oznaczona 
geodezyjnie jako  działka nr 134 o pow. 0,15 ha na czas oznaczony                             
od 9 lipca 2014 r. do 8 lipca 2017  
Nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Wesoła, oznaczona 
geodezyjnie jako  działka nr 1731 o pow. 0,17 ha na czas oznaczony                             
od 1 września 2014 r. do 31 sierpnia 2017 r. 
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Nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Wesoła, oznaczona 
geodezyjnie jako  działka nr 1811 o pow. 0,27 ha na czas oznaczony                             
od 1 września 2014 r. do 31 sierpnia 2017 r. 
Nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Wesoła, oznaczona 
geodezyjnie jako  działka nr 1789 o pow. 0,14 ha na czas oznaczony                             
od 1 września 2014 r. do 31 sierpnia 2017 r. 
Nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Wara, oznaczona 
geodezyjnie jako  działka nr 1911 o pow. 0,0497 ha na czas oznaczony                             
od 2 września 2014 r. do 1 września 2017 r. 
Nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Nozdrzec , oznaczona 
geodezyjnie jako  działka nr 1156 o pow. 0,2450 ha na czas oznaczony                             
od 2 września 2014 r. do 1 września 2017 r. 
Nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Nozdrzec , oznaczona 
geodezyjnie jako  działka nr 684 o pow. 0,2061 ha na czas oznaczony                             
od 2 września 2014 r. do 1 września 2017 r. 
Nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Izdebki , oznaczona 
geodezyjnie jako  działka nr 2431 o pow. 0,04 ha na czas oznaczony                             
od 2 września 2014 r. do 1 września 2017 r. 
Nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Izdebki , oznaczona 
geodezyjnie jako  działka nr 2159 o pow. 0,30 ha na czas oznaczony                             
od 2 września 2014 r. do 1 września 2017 r. 
Nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Izdebki , oznaczona 
geodezyjnie jako  działka nr 7752/2 o pow. 0,69 ha na czas oznaczony                             
od 2 września 2014 r. do 1 września 2017 r. 
Nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Izdebki , oznaczona 
geodezyjnie jako  działka nr 7483 o pow. 0,47 ha na czas oznaczony                             
od 2 września 2014 r. do 1 września 2017 r. 
Nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Izdebki , oznaczona 
geodezyjnie jako  działka nr 1789 o pow. 0,29 ha na czas oznaczony                             
od 2 września 2014 r. do 1 września 2017 r. 
Nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Izdebki , oznaczona 
geodezyjnie jako  działka nr 2586 o pow. 0,21 ha na czas oznaczony                             
od 2 września 2014 r. do 1 września 2017 r. 
Nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Izdebki , oznaczona 
geodezyjnie jako  działka nr 1573 o pow. 0,28 ha na czas oznaczony                             
od 2 września 2014 r. do 1 września 2017 r. 
Nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Izdebki , oznaczona 
geodezyjnie jako  działka nr 1910 o pow. 0,15 ha na czas oznaczony                             
od 2 września 2014 r. do 1 września 2017 r. 
Nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Izdebki , oznaczona 
geodezyjnie jako  działka nr 7751/2 o pow. 0,58 ha na czas oznaczony                             
od 2 września 2014 r. do 1 września 2017 r. 
Nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Izdebki , oznaczona 
geodezyjnie jako  działka nr 7187 o pow. 0,22 ha na czas oznaczony                             
od 2 września 2014 r. do 1 września 2017 r. 
Nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Izdebki , oznaczona 
geodezyjnie jako  działka nr 6480/1 o pow. 0,19 ha na czas oznaczony                             
od 2 września 2014 r. do 1 września 2017 r. 
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Nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Izdebki , oznaczona 
geodezyjnie jako  działka nr 21/2 o pow. 0,38 ha na czas oznaczony                             
od 2 września 2014 r. do 1 września 2017 r. 
Nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Izdebki , oznaczona 
geodezyjnie jako  działka nr 2198 o pow. 0,41 ha na czas oznaczony                             
od 2 września 2014 r. do 1 września 2017 r. 
Nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Izdebki , oznaczona 
geodezyjnie jako  działka nr 295 o pow. 0,16 ha na czas oznaczony                             
od 2 września 2014 r. do 1 września 2017 r. 
Nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Izdebki , oznaczona 
geodezyjnie jako  działka nr 3350 o pow. 0,22 ha na czas oznaczony                             
od 2 września 2014 r. do 1 września 2017 r. 
Nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Wesoła , oznaczona 
geodezyjnie jako  działka nr 7423 o pow. 0,04 ha na czas oznaczony                             
od 2 września 2014 r. do 1 września 2017 r. 
Nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Wesoła , oznaczona 
geodezyjnie jako  działka nr 8762 o pow. 0,21 ha na czas oznaczony                             
od 2 września 2014 r. do 1 września 2017 r. 
Nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Wesoła , oznaczona 
geodezyjnie jako  działka nr 7069 o pow. 0,22 ha na czas oznaczony                             
od 2 września 2014 r. do 1 września 2017 r. 
Nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Wesoła , oznaczona 
geodezyjnie jako  działka nr 3962 o pow. 0,32 ha na czas oznaczony                             
od 2 września 2014 r. do 1 września 2017 r. 
Nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Wesoła , oznaczona 
geodezyjnie jako  działka nr 6690/1 o pow. 0,27 ha na czas oznaczony                             
od 2 września 2014 r. do 1 września 2017 r. 
Nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Wesoła , oznaczona 
geodezyjnie jako  działka nr 3959 o pow. 0,37 ha na czas oznaczony                             
od 2 września 2014 r. do 1 września 2017 r. 
Nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Wesoła , oznaczona 
geodezyjnie jako  działka nr 2019/2 o pow. 0,43 ha na czas oznaczony                             
od 2 września 2014 r. do 1 września 2017 r. 
Nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Wesoła , oznaczona 
geodezyjnie jako  działka nr 2228 o pow. 0,20 ha na czas oznaczony                             
od 2 września 2014 r. do 1 września 2017 r. 
Nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Wesoła , oznaczona 
geodezyjnie jako  działka nr 5724/7 o pow. 0,30 ha na czas oznaczony                             
od 2 września 2014 r. do 1 września 2017 r. 
Nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Wesoła , oznaczona 
geodezyjnie jako  działka nr 2223 o pow. 0,72 ha na czas oznaczony                             
od 2 września 2014 r. do 1 września 2017 r. 
Nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Wesoła , oznaczona 
geodezyjnie jako  działka nr 2178/2 o pow. 0,02 ha na czas oznaczony                             
od 2 września 2014 r. do 1 września 2017 r. 
Nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Wesoła , oznaczona 
geodezyjnie jako  działka nr 2177 o pow. 0,08 ha na czas oznaczony                             
od 2 września 2014 r. do 1 września 2017 r. 
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Nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Siedliska , oznaczona 
geodezyjnie jako  działka nr 357 o pow. 1,3482 ha na czas oznaczony                             
od 2 września 2014 r. do 1 września 2017 r. 
Nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Nozdrzec , oznaczona 
geodezyjnie jako  działka nr 1370 o pow. 0,2557 ha na czas oznaczony                             
od 29 października 2014 r. do 28 października  2017 r. 
Nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Izdebki , oznaczona 
geodezyjnie jako  działka nr 3320/1 o pow. 0,06 ha na czas oznaczony                             
od 29 października 2014 r. do 28 października  2017 r. 
Nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Izdebki , oznaczona 
geodezyjnie jako  działka nr 2514 o pow. 0,24 ha na czas oznaczony                             
od 29 października 2014 r. do 28 października  2017 r. 
Nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Wesoła , oznaczona 
geodezyjnie jako  działka nr 9371 o pow. 0,22 ha na czas oznaczony                             
od 29 października 2014 r. do 28 października  2017 r. 
Nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Wesoła , oznaczona 
geodezyjnie jako  działka nr 2124 o pow. 0,27 ha na czas oznaczony                             
od 29 października 2014 r. do 28 października  2017 r. 
Nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Wesoła , oznaczona 
geodezyjnie jako  działka nr 10208 o pow. 0,24 ha na czas oznaczony                             
od 29 października 2014 r. do 28 października  2017 r. 
Nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Wesoła , oznaczona 
geodezyjnie jako  działka nr 7029 o pow. 0,22 ha na czas oznaczony                             
od 29 października 2014 r. do 28 października  2017 r. 
Nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Wesoła , oznaczona 
geodezyjnie jako  działka nr 7148 o pow. 0,26 ha na czas oznaczony                             
od 29 października 2014 r. do 28 października  2017 r. 
Nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Wesoła , oznaczona 
geodezyjnie jako  działka nr 6682/3 o pow. 0,24 ha na czas oznaczony                             
od 29 października 2014 r. do 28 października  2017 r. 
Nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Wesoła , oznaczona 
geodezyjnie jako  działka nr 6685/2 o pow. 0,21 ha na czas oznaczony                             
od 29 października 2014 r. do 28 października  2017 r. 
Nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Wesoła , oznaczona 
geodezyjnie jako  działka nr 8605 o pow. 0,15 ha na czas oznaczony                             
od 29 października 2014 r. do 28 października  2017 r. 
Nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Wesoła , oznaczona 
geodezyjnie jako  działka nr 5618/2 o pow. 0,50 ha na czas oznaczony                             
od 29 października 2014 r. do 28 października  2017 r. 
Nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Nozdrzec , oznaczona 
geodezyjnie jako  działka nr 1124 o pow. 0,2445 ha na czas oznaczony                             
od 6 grudnia 2014 r. do 5 grudnia  2017 r. 
Nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Nozdrzec , oznaczona 
geodezyjnie jako  działka nr 1158 o pow. 0,8064 ha na czas oznaczony                             
od 6 grudnia 2014 r. do 5 grudnia  2017 r. 
Nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Wesoła , oznaczona 
geodezyjnie jako  działka nr 7013 o pow. 0,18 ha na czas oznaczony                             
od 27 grudnia 2014 r. do 26 grudnia  2017 r. 
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PROJEKT 

Uchwała Nr…………… 

Rady Gminy w Nozdrzcu 

z dnia ……………roku 

 

w sprawie określenia nazw przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub 

zarządcą jest Gmina Nozdrzec, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, 

warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia stawki 

opłaty za korzystanie z tych przystanków 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 2 pkt. 3 i 4 oraz art. 41 ust. 1  ustawy  

z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2013 r., poz. 594) oraz art. 15  

ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 

2011 r. Nr 5, poz.13 z późn. zm.)   

 

Rada Gminy w Nozdrzcu 

uchwala co następuje: 

§ 1 

Udostępnić operatorom publicznego transportu zbiorowego oraz przedsiębiorcom 

uprawnionym do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób, 

możliwość korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą 

jest Gmina Nozdrzec. 

§ 2 

Z przystanków komunikacyjnych korzystać mogą wyłącznie przewoźnicy będący operatorami 

publicznego transportu zbiorowego oraz przedsiębiorcy uprawnieni do prowadzenia 

działalności w zakresie przewozu osób, zwani dalej przewoźnikami. 

§ 3 

Korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina 

Nozdrzec jest bezpłatne. 

§ 4 

Przewoźnicy korzystający z przystanków komunikacyjnych mają prawo zatrzymywać na nich 

swoje pojazdy wyłącznie w celu umożliwienia pasażerom wsiadania i wysiadania. Zabrania 

się zatrzymywania pojazdów na przystankach w innym celu, w szczególności oczekiwania na 

pasażerów. 

 

§ 5 

Wykaz przystanków komunikacyjnych stanowi Załącznik Nr 1 do Uchwały. 

§ 6 

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nozdrzec. 

§ 7 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego. 
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Załącznik Nr 1 do  

  Uchwały Nr  

Rady Gminy w Nozdrzcu 

    z dnia 

 

WYKAZ NAZW PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH, KTÓRYCH 

WŁAŚCICIELEM LUB ZARZĄDCĄ JEST GMINA NOZDRZEC 

 

Nazwa 

miejscowości 

Nazwa przystanku Numer 

przystanku 

Lokalizacja przystanku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nozdrzec 

Nozdrzec Rzeki 41 droga wojewódzka nr 

835 

strona lewa 

92 droga wojewódzka nr 

835 

strona prawa 

Nozdrzec 

Skrzyżowanie 

03 droga powiatowa nr 

1428R 

strona lewa 

02 droga powiatowa nr 

1428R 

strona prawa 

Nozdrzec Rzeki II 01 droga powiatowa nr 

1428R 

strona lewa 

04 droga powiatowa nr 

1428R 

strona prawa 

Nozdrzec UG 39 droga wojewódzka nr 

835 

strona lewa 

94 droga wojewódzka nr 

835 

strona prawa 

Nozdrzec Dom 

Ludowy 

01 droga powiatowa nr 

2021R 

strona lewa 

20 droga powiatowa nr 

2021R 

strona prawa 

Nozdrzec Góra 03 droga powiatowa nr 

2021R 

strona lewa 

18 droga powiatowa nr 

2021R 

strona prawa 

Nozdrzec Wieś 37 droga wojewódzka nr 

835 

strona lewa 

96 droga wojewódzka nr 

835 

strona prawa 

 

 

 

 

 

 

Hłudno 

Hłudno Granica  droga powiatowa nr 

2021R 

strona lewa 

 droga powiatowa nr 

2021R 

strona prawa 

Hłudno Dół 05 droga powiatowa nr 

2021R 

strona lewa 

16 droga powiatowa nr 

2021R 

strona prawa 

Hłudno Bobolówka 07 droga powiatowa nr 

2021R 

strona lewa 

14 droga powiatowa nr 

2021R 

strona prawa 

Hłudno Skrzyżowanie 09 droga powiatowa nr 

2021R 

strona lewa 

12 droga powiatowa nr strona prawa 
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2021R 

Hłudno Góra 11 droga powiatowa nr 

2021R 

strona lewa 

10 droga powiatowa nr 

2021R 

strona prawa 

 

 

 

 

 

 

 

Wara 

Wara Kładka 33 droga wojewódzka nr 

835 

strona lewa 

2 droga wojewódzka nr 

835 

strona prawa 

Wara Skrzyżowanie 35 droga wojewódzka nr 

835 

strona lewa 

98 droga wojewódzka nr 

835 

strona prawa 

Wara Szkoła 01 droga powiatowa nr 

2036R 

strona lewa 

30 droga powiatowa nr 

2036R 

strona prawa 

Wara Środek 03 droga powiatowa nr 

2036R 

strona lewa 

28 droga powiatowa nr 

2036R 

strona prawa 

Wara Górna 05 droga powiatowa nr 

2036R 

strona lewa 

26 droga powiatowa nr 

2036R 

strona prawa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wesoła 

Wesoła Dolna 13 droga powiatowa nr 

2021R 

strona lewa 

08 droga powiatowa nr 

2021R 

strona prawa 

Wesoła Szkoła 15 droga powiatowa nr 

2021R 

strona lewa 

06 droga powiatowa nr 

2021R 

strona prawa 

Wesoła Górna 17 droga powiatowa nr 

2021R 

strona lewa 

04 droga powiatowa nr 

2021R 

strona prawa 

Wesoła Skrzyżowanie 19 droga powiatowa nr 

2021R 

strona lewa 

02 droga powiatowa nr 

2021R 

strona prawa 

Wesoła Ujazdy 15 droga wojewódzka nr 

884 

strona lewa 

 52 droga wojewódzka nr 

884 

strona prawa 

Wesoła Ryta Górka 13 droga wojewódzka nr 

884 

strona lewa 

54 droga wojewódzka nr 

884 

strona prawa 

Wesoła Magierów I 13 droga powiatowa nr 

1936R 

strona lewa 

08 droga powiatowa nr 

1936R 

strona prawa 

Wesoła Magierów 11 droga powiatowa nr strona lewa 
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Skrzyżowanie 1936R 

10 droga powiatowa nr 

1936R 

strona prawa 

Wesoła Magierów II 09 droga powiatowa nr 

1936R 

strona lewa 

12 droga powiatowa nr 

1936R 

strona prawa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izdebki 

Izdebki Rzeki 07 droga powiatowa nr 

2036R 

strona lewa 

24 droga powiatowa nr 

2036R 

strona prawa 

Izdebki Leśniczówka 09 droga powiatowa nr 

2036R 

strona lewa 

22 droga powiatowa nr 

2036R 

strona prawa 

Izdebki Berskie 11 droga powiatowa nr 

2036R 

strona lewa 

20 droga powiatowa nr 

2036R 

strona prawa 

Izdebki Szkoła 13 droga powiatowa nr 

2036R 

strona lewa 

18 droga powiatowa nr 

2036R 

strona prawa 

Izdebki Lipa 15 droga powiatowa nr 

2036R 

strona lewa 

16 droga powiatowa nr 

2036R 

strona prawa 

Izdebki Skrzyżowanie 17 droga powiatowa nr 

2036R 

strona lewa 

14 droga powiatowa nr 

2036R 

strona prawa 

Izdebki Wieś 01 droga powiatowa nr 

1936R 

strona lewa 

06 droga powiatowa nr 

1936R 

strona prawa 

Izdebki Góra 03 droga powiatowa nr 

1936R 

strona lewa 

04 droga powiatowa nr 

1936R 

strona prawa 

Izdebki Rudawiec 19 droga powiatowa nr 

2036R 

strona lewa 

12 droga powiatowa nr 

2036R 

strona prawa 

Izdebki Podlas 05 droga powiatowa nr 

1936R 

strona lewa 

02 droga powiatowa nr 

1936R 

strona prawa 

Izdebki Sklep 07 droga powiatowa nr 

1936R 

strona lewa 

14 droga powiatowa nr 

1936R 

strona prawa 

Huta Poręby Huta Poręby Kościół 01 droga powiatowa 

2042R 

strona lewa 

04 droga powiatowa strona prawa 
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2042R 

Huta Poręby Wieś 03 droga powiatowa 

2042R 

strona lewa 

02 droga powiatowa 

2042R 

strona prawa 

Siedliska Siedliska PGR 01 droga powiatowa 

2042R 

strona lewa 

04 droga powiatowa 

2042R 

strona prawa 

Siedliska Szkoła 03 droga powiatowa 

2042R 

strona lewa 

02 droga powiatowa 

2042R 

strona prawa 
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Załącznik Nr 2 do  

  Uchwały Nr  

Rady Gminy w Nozdrzcu 

    z dnia 

 

1. Z przystanków komunikacyjnych mogą korzystać wyłącznie przewoźnicy będący 

operatorami publicznego transportu zbiorowego oraz przedsiębiorcy uprawnieni  

do prowadzenia działalności  w zakresie przewozu osób, zwani dalej przewoźnikami. 

2. Warunkiem korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem  

lub zarządzającym jest Gmina Nozdrzec jest posiadanie ważnego zezwolenia  

na korzystanie z tych obiektów. 

3. Udostepnienie przewoźnikom przystanków komunikacyjnych następuje na pisemny 

wniosek do którego należy dołączyć: 

1) aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców albo z ewidencji działalności 

gospodarczej  

2) kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej 

(REGON) 

3) kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP) 

4) kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień  

do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób 

5) proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, czas odjazdów  

i przyjazdów oraz schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią 

komunikacyjną i przystankami komunikacyjnymi. 

4. Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Nozdrzcu. 

5. Wójt Gminy jest uprawniony i zobowiązany do: 

1) przyjmowania i rozpatrywania w kolejności zgłoszeń wniosków w sprawie 

uzgodnienia warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych 

2) wydawania oraz cofania zezwoleń na korzystanie z przystanków 

komunikacyjnych, zwanej dalej zezwoleniem. 

6. Korzystanie z przystanków jest nieodpłatne. 

7. Wójt Gminy Nozdrzec może odmówić uzgodnienia korzystania z przystanków 

komunikacyjnych w przypadku, gdy przewoźnikowi cofnięto zezwolenie z przyczyn 

leżących po stronie przewoźnika, w szczególności z powodów określonych w ust. 8. 

8. Zezwolenie na korzystanie z przystanków komunikacyjnych może zostać cofnięte  

w przypadku stwierdzenia: 

1) nie przestrzegania przez przewoźnika rozkładu jazdy, co powoduje utrudnienia 

w korzystaniu z przystanków przez innych przewoźników 

2) wygaśnięcia lub cofnięcia uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie 

przewozu osób 

3) stworzenie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez   

m.in. blokowanie wjazdu do zatok przystankowych innym przewoźnikom 

4) nie powiadomienie Gminy Nozdrzec o zmianie rozkładu jazdy lub zmianie 

przystanków, z których przewoźnik korzysta 

5) zaprzestanie działalności przewozowej 

6) naruszenie postanowień niniejszego regulaminu. 

9. Przewoźnik zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Wójta Gminy Nozdrzec  

z jednomiesięcznym wyprzedzeniem o planowanych zmianach, które mają wpływ  

na informacje zawarte w dokumentach załączonych do wniosku lub zaprzestaniu 

działalności przewozowej. 
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10. Przewoźnicy korzystający z przystanków komunikacyjnych mają prawo zatrzymywać 

na nich swoje pojazdy wyłącznie w celu umożliwienia pasażerom wsiadania  

i wysiadania. 

11. Przewoźnicy korzystający z przystanków komunikacyjnych maja obowiązek podać  

do publicznej wiadomości rozkłady jazdy poprzez zawieszenie stosownej informacji  

na przystankach komunikacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo 

przewozowe (Dz. U. z 2000 r. nr 50, poz. 601 z późn. zm.), a format oraz miejsce 

rozmieszczenia rozkładów jazdy uzgodnić z Gminą. 

12. Zabrania się na terenie przystanków komunikacyjnych bez zgody Wójta Gminy 

rozmieszczania plakatów i ogłoszeń oraz prowadzenia innej działalności niż przewóz 

osób. 


