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UCHWAŁA NR XLIII/618/09
RADY MIEJSKIEJ W CHRZANOWIE
z dnia 30 grudnia 2009 r.
W SPRAWIE: USTALENIA NA 2010 ROK WYSOKOŚCI EKWIWALENTU DLA CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY
POŻARNYCH GMINY CHRZANÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W DZIAŁANIACH RATOWNICZYCH LUB SZKOLENIU
POŻARNICZYM ORGANIZOWANYM PRZEZ PAŃSTWOWĄ STRAŻ POŻARNĄ LUB GMINĘ CHRZANÓW.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 28 ust. 1
i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380
z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Miasta Chrzanowa
Rada Miejska w Chrzanowie
uchwala:
§ 1. Członek ochotniczej straży pożarnej Gminy
Chrzanów, który uczestniczył w działaniu ratowniczym

lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę, otrzymuje ekwiwalent
pieniężny w wysokości:
1. 10 zł (słownie: dziesięć złotych) za każdą rozpoczętą
godzinę udziału w działaniu ratowniczym.
2. 3 zł (słownie: trzy złote) za każdą godzinę udziału
w szkoleniu pożarniczym.
3. 1 zł (słownie: jeden złoty) za każdą godzinę udziału
w szkoleniu podstawowym.
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta Chrzanowa.

Poz. 67,68

Małopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 roku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa

Przewodniczący Rady:
Krzysztof Zubik
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UCHWAŁA NR XLIII/622/09
RADY MIEJSKIEJ W CHRZANOWIE
z dnia 30 grudnia 2009 r.
W SPRAWIE NADANIA NAZW DROGOM POŁOŻONYM NA TERENIE MIASTA CHRZANÓW.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 – z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Miasta Chrzanowa
Rada Miejska w Chrzanowie uchwala:
§ 1. Nadać następujące nazwy dla dróg położonych
na Osiedlu Kościelec w mieście Chrzanów:
1) Nazwę Cedrowa dla drogi wewnętrznej o przebiegu
zgodnym z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2) Nazwę Sowia dla drogi wewnętrznej o przebiegu
zgodnym z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3) Nazwę Olchowa dla drogi publicznej gminnej o przebiegu zgodnym z załącznikiem nr 3 do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta Chrzanowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady:
Krzysztof Zubik
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Poz. 68
Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLIII/622/09
Rady Miejskiej w Chrzanowie
z dnia 30 grudnia 2009 r.

Przewodniczący Rady:
Krzysztof Zubik
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Poz. 68
Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLIII/622/09
Rady Miejskiej w Chrzanowie
z dnia 30 grudnia 2009 r.

Przewodniczący Rady:
Krzysztof Zubik
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Poz. 68,69
Załącznik nr 3
do Uchwały nr XLIII/622/09
Rady Miejskiej w Chrzanowie
z dnia 30 grudnia 2009 r.

Przewodniczący Rady:
Krzysztof Zubik
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UCHWAŁA NR XLIII/626/09
RADY MIEJSKIEJ W CHRZANOWIE
z dnia 30 grudnia 2009 r.
W SPRAWIE: USTALENIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA POBYT DZIECKA W ŻŁOBKU MIEJSKIM W CHRZANOWIE.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 34 b ust. 2
ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki
zdrowotnej (tj.: Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 ze zm.) na
wniosek Burmistrza Miasta Chrzanowa
Rada Miejska w Chrzanowie uchwala:
§ 1. 1. Miesięczna opłata za pobyt dziecka w Żłobku
Miejskim w Chrzanowie obejmuje:
1) opłatę za zajęcia opiekuńcze, wychowawcze i dydaktyczne realizowane z małym dzieckiem w wieku do 3 lat, zwaną dalej opłatą za żłobek”,
2) opłatę za wyżywienie, ustaloną zgodnie z § 3.
2. Opłata za świadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 1
wynosi miesięcznie 10% aktualnie obowiązującego
minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na
podstawie odrębnych przepisów.
3. Ustaloną zgodnie z ust. 2 kwotę opłaty zaokrągla się
do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot
wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 groszy i więcej podwyższa się
do pełnych złotych.
4. Opłaty, o której mowa w ust. 2, nie wnosi się za
dziecko niepełnosprawne skierowane do żłobka na
podstawie orzeczenia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, wydanego przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Chrzanowie, bądź inną
poradnię specjalistyczną.
5. Opłatę, o której mowa w ust. 2 obniża się:
1) o 25% w przypadku drugiego i kolejnego dziecka
w rodzinie uczęszczającego do żłobka,
2) o 50% w przypadku dziecka, któremu opłatę za wyżywienie w żłobku, o której mowa w ust. 1 pkt 2
pokrywa Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie.
§ 2. 1. Opłata za żłobek nie podlega zwrotowi
w przypadku nieobecności dziecka w żłobku, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Opłata za żłobek podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka związanej z wakacjami, feriami zimowymi oraz leczeniem szpitalnym i poszpitalnym
lub sanatoryjnym, po uprzednim okazaniu zaświadczenia lekarskiego o chorobie dziecka, w wysokości
obliczonej proporcjonalnie do liczby dni nieobecności
dziecka w żłobku w danym miesiącu. Zwrot następuje
69

poprzez obniżenie opłaty za żłobek w kolejnym miesiącu.
3. Opłata za żłobek ulega proporcjonalnemu pomniejszeniu w przypadku:
1) przyjęcia dziecka do żłobka w trakcie miesiąca,
2) wypisania dziecka ze żłobka w trakcie miesiąca,
przy zachowaniu okresu wypowiedzenia umowy,
o której mowa w § 4.
4. Opłatę za żłobek w przypadkach określonych w § 2
ust. 2 i 3 oblicza się według zasady: należna miesięczna kwota opłaty za żłobek podzielona przez liczbę dni pracy żłobka w danym miesiącu, pomnożona
przez liczbę dni obecności dziecka w danym miesiącu.
§ 3. 1. Miesięczną wysokość opłaty za wyżywienie
stanowi iloczyn liczby dni roboczych w danym miesiącu
i dziennej stawki żywieniowej. Wysokość dziennej stawki żywieniowej ustala dyrektor żłobka w porozumieniu
z rodzicami dzieci korzystających ze świadczeń żłobka.
Stawka żywieniowa jest w całości przeznaczona na zakup artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków.
2. Opłata za wyżywienie podlega zwrotowi w przypadku
nieobecności dziecka w żłobku w wysokości obliczanej wg zasady: dzienna stawka żywieniowa pomnożona przez liczbę dni nieobecności dziecka w żłobku
w danym miesiącu.
§ 4. Dyrektor żłobka podpisuje z rodzicem (prawnym opiekunem) dziecka umowę w sprawie korzystania
ze świadczeń żłobka.
§ 5. Odpłatność za świadczenia udzielane przez żłobek uiszcza się do 10-tego dnia miesiąca za dany miesiąc. Za nieterminowe wpłaty naliczane będą ustawowe
odsetki.
§ 6. Traci moc Uchwała Nr V/40/07 Rady Miejskiej
w Chrzanowie z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie
ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku
Miejskim w Chrzanowie.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od pierwszego
dnia miesiąca następującego po miesiącu wejścia
uchwały w życie.
Przewodniczący Rady:
Krzysztof Zubik
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UCHWAŁA NR XXXVIII/294/2009
RADY GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM
z dnia 30 grudnia 2009 r.
W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY GRÓDEK N/DUNAJCEM NA 2009 ROK
Działając na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tekst. jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142,poz.1591 ze
zmianami) oraz art.184 ustawy z dnia 30 czerwca
2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249,
poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy w Gródku n/Dunajcem
uchwala co następuje;

Zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

§ 1. 1. Zwiększa plan dochodów budżetu Gminy
o kwotę 54.362 zł oraz zmniejsza o kwotę 52.662 zł tj. do
kwoty 25.120.248 zł

Przewodniczący Rady Gminy:
Wiesław Matusik

2. Zwiększa plan wydatków budżetu Gminy o kwotę
84.500 zł oraz zmniejsza o kwotę 82.800 zł tj. do kwoty 27.370.248 zł

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXVIII/294/2009
Rady Gminy Gródek nad Dunajcem
z dnia 30 grudnia 2009 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW
Kwota
w zł
Zmniejsz.

Dz.

WYSZCZEGÓLNIENIE

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

3000

W tym dochody bieżące :
- wpływy z różnych opłat

3.000

756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH
POBOREM
W tym: dochody bieżące:
- podatek od nieruchomości
- podatek rolny
- podatek od środków transportowych
- podatek od spadku i darowizn
- wpływy z opłaty skarbowej
- wpływy z opłaty miejscowej
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki
samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
- wpływy z opłat za koncesje i licencje

Kwota
w zł
Zwiększ.

49.662

33.500

30.000
5.162
3.000
8.000
3.500

18.000
6.000
6.000
-

-

3.500
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Poz. 70

OŚWIATA I WYCHOWANIE
W tym dochody bieżące:
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
W tym dochody majątkowe:
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

900

-

10.162

-

2.900

-

7.262

GOSPODARKA KOMUNLNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
W tym dochody bieżące:
- wpływy z różnych dochodów

RAZEM:

10.700

-

10.700

52.662

54.362

Dokonane zmiany w planie dochodów dotyczą jego zmniejszenia o 52.662 złote oraz zwiększenia o 54.362 złote.
Przewodniczący Rady Gminy:
Wiesław Matusik
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXXVIII/294/2009
Rady Gminy Gródek nad Dunajcem
z dnia 30 grudnia 2009 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW
Dz.

Rozdz.

600

WYSZCZEGÓLNIENIE
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

60016

757
75702

801
80101

80110

900
90015

926
92601

Drogi publiczne gminne
W tym:
1. Wydatki bieżące –pozostałe
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek
samorządu terytorialnego
W tym:
1. Wydatki bieżące –pozostałe
2. Wydatki bieżące – obsługa długu publicznego

Kwota w zł
Zmniejsz.
10.800

Kwota w zł
Zwiększ.

10.800

10.800
72.000

-

72.000

-

1.500
70.500

-

OŚWIATA I WYCHOWANIE

50.000

Szkoły podstawowe

30.000

W tym:
1. Wydatki bieżące – wynagrodzenia i pochodne

30.000

Gimnazja

20.000

W tym:
1. Wydatki bieżące – wynagrodzenia i pochodne

20.000

GOPSPODARKA KOMUNLANA I OCHRONA ŚRODOWISKA

-

23.700

Oświetlenie ulic, placów i dróg

-

23.700

W tym:
1. Wydatki bieżące – pozostałe
KULTURA FIZYCZNA I SPORT

-

23.700
10.800

Obiekty sportowe

10.800

W tym:
1. Wydatki bieżące – pozostałe

10.800

R A Z E M:

82.800

84.500

Dokonane zmiany w planie wydatków dotyczą zmniejszenia o kwotę 82.800 złotych, oraz zwiększenia o 84.500 złotych. W wyniku dokonanych zmian zmniejszono o 72.000 złotych wydatki planowane na obsługę długu i pozostałe
usługi, a zwiększono o 50.000 złotych plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli oraz o 23.700 złotych plan wydatków na zapłatę za oświetlenie dróg gminnych. Ponadto zmniejszono plan wydatków bieżących na
utrzymanie dróg gminnych o 10.800 złotych, a zwiększono plan wydatków na kulturę fizyczną (zakup kostki brukowej - remont obiektu sportowo rekreacyjnego w Rożnowie).
Przewodniczący Rady Gminy:
Wiesław Matusik
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UCHWAŁA NR 82/2009
RADY GMINY W ŁĄCKU
z dnia 29 grudnia 2009 r.
W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2009 ROK
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591; z późniejszymi zmianami), art. 165,
art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104; zm. Dz. U. Nr 169,
poz. 4120) Rada Gminy w Łącku uchwala, co następuje:

§ 3. Budżet gminy po wprowadzeniu zmian określonych w §1 i 2 będzie wynosił:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2009 r. o kwotę 157 708 zł, jak
załącznik nr 1 do uchwały.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy.

§ 2. Dokonuje się przeniesienia planu wydatków
między działami i kategoriami wydatków w budżecie
gminy na 2009 r., jak załącznik nr 2 do uchwały.

- dochody 45 324 080,86 zł
- wydatki 51 183 839,20 zł.
§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy w Łącku:
Henryk Czepielik

Załącznik nr 1
do Uchwały nr 82/2009
Rady Gminy w Łącku
z dnia 29 grudnia 2009 r.

ZWIĘKSZENIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2009 R.
I. DOCHODY
Dz. Rozdz.

§

700
70005
w tym:
z tego:

756

75616

w tym:
z tego:
75621
w tym:
z tego:
758
75802
w tym:
z tego:

Nazwa
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Dochody bieżące
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub
innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od
spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
Dochody bieżące
Podatek od spadków i darowizn
Podatek od czynności cywilnoprawnych
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu
państwa
Dochody bieżące
Podatek dochodowy od osób prawnych
Różne rozliczenia
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego
Dochody bieżące
Środki na uzupełnienie dochodów gmin

Kwota zł
Zmniejszenia

Zwiększenia
14 200
14 200
14 200
9 800
4 400

55 514

48 514

48 514
33 514
15 000
7 000
7 000
7 000
87 694
87 694
87 694
87 694
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801
80148
w tym:
II. WYDATKI
Dz. Rozdz.

§

– 349 –

Oświata i wychowanie
Stołówki szkolne
Wpływy z usług
Razem dochody:
Nazwa

600
60016
w tym:
801
80148
w tym:
900
90015
w tym:

Poz. 71
300
300
300
157 708
Kwota zł
Zmniejszenia

Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
Wydatki majątkowe
Wydatki bieżące
Oświata i wychowanie
Stołówki szkolne
Wydatki bieżące
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Oświetlenie ulic, placów i dróg
Wydatki bieżące
Razem wydatki:

Zwiększenia
110 451
110 451
100 451
10 000
300
300
300
46 957
46 957
46 957
157 708

Uzasadnienie: Powyższe zmiany dotyczą:
I. Dochody.
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” zwiększenia planu dochodów o kwotę 14 300 zł w związku z uzyskanymi
ponadplanowymi dochodami, w tym z:
a) sprzedaży gruntów komunalnych w wysokości – 9 800 zł,
b) dzierżawy składników majątkowych gminy – 4 400 zł,
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”- zwiększenia planu dochodów o 55 514 zł z tytułu:
a) podatku od spadków i darowizn – 33 514 zł,
b) podatku od czynności cywilnoprawnych – 15 000 zł,
c) podatku dochodowego od osób prawnych – 7 000 zł,
- w dziale „Różne rozliczenia” – zwiększenie dochodów tyt. otrzymanych środków z rezerwy subwencji ogólnej dla
jednostek samorządu terytorialnego na uzupełnienie subwencji ogólnej ze względu na niższe wykonanie dochodów
podatkowych gminy za 3 kwartały w odniesieniu do średniego wykonania w kraju – 87 694 zł,
- w dziale „Oświata i wychowanie” zwiększenia dochodów o 300 zł tyt. odpłatności za żywienie uczniów w stołówkach szkolnych.
II. Wydatki.
- w dziale „Transport i łączność” zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 110 451 zł na:
a) zakup kostki i krawężników na wykonanie chodnika w Łącku – 94 750 zł,
b) odwodnienie ulicy Łączki w Łącku (wykonanie studni chłonnych wraz ze studzienką rewizyjną z kratą) o 5 701 zł,
c) bieżące utrzymanie dróg – 10 000 zł,
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększa się o 46 957 zł planowane wydatki na oświetlenie dróg gminnych.
Przewodniczący Rady Gminy w Łącku:
Henryk Czepielik

Załącznik nr 2
do Uchwały nr 82/2009
Rady Gminy w Łącku
z dnia 29 grudnia 2009 r.
PRZENIESIENIE PLANU WYDATKÓW MIEDZY DZIAŁAMI I KATEGORIAMI WYDATKÓW W BUDŻECIE GMINY
NA 2009 R.
Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

w tym:

Turystyka
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
Wydatki bieżące
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami

630
63003
700
70005

Kwota zł
Zmniejszenia
10 000
10 000
10 000
35 000
35 000

Zwiększenia
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w tym:
z tego:
80103
w tym:
z tego:
80104
w tym:
80110
w tym:
z tego:
80132
w tym:
z tego:
80148
w tym:
z tego:
80195
w tym:
z tego:
900
90015
w tym:
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Wydatki bieżące
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Wydatki bieżące
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Wydatki bieżące
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
Przedszkola
Wydatki majątkowe
Gimnazja
Wydatki bieżące
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
Szkoły artystyczne
Wydatki bieżące
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
Stołówki szkolne
Wydatki bieżące
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
Pozostała działalność
Wydatki bieżące
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Oświetlenie ulic, placów i dróg
Wydatki bieżące
Razem wydatki

35 000
365 718
142 409
142 409
33 514
42 969
42 969
16 105
57 400
57 400
100 878
100 878
74 371
18 314
18 314
18 314
1 787
1 787
1 787
1 961
1 961
915

410 718

351 613
226 361
226 361
226 361
19 899
19 899
19 899

90 754
90 754
90 754
14 599
14 599
14 599

59 105
59 105
59 105
410 718

Uzasadnienie:
Powyższych zmian dokonano ze względu na potrzebę sfinansowania następujących zadań:
- w dziale „Turystyka” zmniejsza się o 10 000 zł planowane wydatki na zadania związane z upowszechnianiem turystyki,
- w dziale „ Gospodarka mieszkaniowa” – zmniejsza się o 35 000 zł planowane wydatki na zadania związane z regulowaniem stanu prawnego mienia komunalnego,
- w dziale „Oświata i wychowanie” – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 365 718 zł, w tym 57 400 zł
z oszczędności środków przeznaczonych na prace modernizacyjne w Przedszkolu w Łącku, natomiast zwiększa się
o kwotę 351 613 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego dodatku do wynagrodzeń dla nauczycieli za 2009 r.,
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększa się o 59 105 zł wydatki na oświetlenie dróg
gminnych.
Przewodniczący Rady Gminy w Łącku:
Henryk Czepielik
71

72
72

UCHWAŁA NR XL/324/09
RADY GMINY NAWOJOWA
z dnia 29 grudnia 2009 r.
W SPRAWIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NAWOJOWA, KTÓRE W 2009R NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU
BUDŻETOWEGO
Na podstawie art. 191 ust.2, 3 ustawy z dnia
30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 249, poz.2104 z późniejszymi zmianami) – Rada Gminy Nawojowa uchwala co następuje:
§ 1. Ustala się wykaz wydatków budżetu Gminy
Nawojowa, które w 2009r. nie wygasają z upływem roku
budżetowego na kwotę 161.390,80 zł. Wykaz stanowi
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się plan finansowy wydatków budżetu
Gminy Nawojowa, które w 2009r. nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 2
niniejszej uchwały.
§ 3. Ostateczny termin dokonania wydatków o których mowa w § 1 ustala się na dzień 30.06.2010r
§ 4. Środki finansowe na wydatki ujęte w wykazie
gromadzone są na wyodrębnionym rachunku bankowym Gminy Nawojowa.
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§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.

Poz. 72

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady:
Jacenty Skrzypiec

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XL/324/09
Rady Gminy Nawojowa
z dnia 29 grudnia 2009 r.
WYKAZ PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NAWOJOWA, KTÓRE W 2009R. NIE WYGASAJĄ
Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO
Lp.

1.

Jednostka
realizująca
wydatek
Urząd Gminy
Nawojowa

2.

Urząd Gminy
Nawojowa

3.

Urząd Gminy
Nawojowa

4.

Urząd Gminy
Nawojowa
Urząd Gminy
Nawojowa
Urząd Gminy
Nawojowa

5.
6.

Wyszczególnienie

Kwota

Termin
realizacji

Wykonanie projektów budowlano wykonawczych zbiornika
wyrównawczego w miejscowości Bącza Kunina wraz z doprojektowaniem niezbędnych odcinków sieci wodociągowej
w celu zasilania grawitacyjnego dotychczas zaprojektowanych
zakresów wodociągu w miejscowości Bącza Kunina, Nawojowa, Frycowa, Homrzyska
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej drogi
gminnej „Łącznik od drogi krajowej nr 75 do drogi gminnej
Nawojowa – Cmentarz – Bukowiec” (odcinek od kaplicy cmentarnej do drogi powiatowej)
Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej odbudowy
drogi gminnej „Zagórze od Popowic w Żeleźnikowej Wielkiej
(odcinek od Szkoły do skrzyżowania na Zagórzu)
Wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby Gminy Nawojowa cz. 2
Wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby Gminy Nawojowa cz. 3
Wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby Gminy Nawojowa cz. 4

65.270,00

30.06.2010r.

20.200,00

30.06.2010r.

30.000,00

30.06.2010r.

14.762,00

30.06.2010r.

2.000,80

30.06.2010r.

29.158,00

30.06.2010r.

161.390,80
Przewodniczący Rady:
Jacenty Skrzypiec
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr XL/324/09
Rady Gminy Nawojowa
z dnia 29 grudnia 2009 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NAWOJOWA, KTÓRE W 2009R. NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM
ROKU BUDŻETOWEGO
Dział rozdział

010
01010
600
60016
60078
710
71014

Nazwa

Rolnictwo i łowiectwo
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Działalność usługowa
Opracowania geodezyjne i kartograficzne
RAZEM

Wydatki w zł
ogółem
W tym inwestycyjne
65.270,00
65.270,00
65.270,00
65.270,00
50.200,00
50.200,00
20.200,00
20.200,00
30.000,00
30.000,00
45.920,80
45.920,80
161.390,80
115.470,00
Przewodniczący Rady:
Jacenty Skrzypiec
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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR PN.II.0911-8-10
WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 14 stycznia 2010 r.
DOTYCZĄCE TEKSTU UCHWAŁY NR XLII/599/09 RADY MIEJSKIEJ W CHRZANOWIE Z DNIA 24 LISTOPADA 2009 R.
W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO FRAGMENTU STAREGO
MIASTA MIĘDZY UL. KRAKOWSKĄ I UL. 29 LISTOPADA W CHRZANOWIE
Działając na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r., Nr 142, poz. 1591; zm. Dz. U. z 2002 r., Nr 23,
poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153,
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r., Nr 80, poz. 717
i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116,
poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457;
z 2006 r., Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r.
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218,
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; z 2009 r. Nr 223, poz. 1458,
Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) stwierdza się nieważność uchwały Nr XLII/599/09* Rady Miejskiej
w Chrzanowie z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Starego Miasta między ul. Krakowską
i ul. 29 Listopada w Chrzanowie w całości.
Uzasadnienie
Na mocy uchwały Nr XLII/599/09 z dnia 16 czerwca
2009 r. Rada Miejska w Chrzanowie uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu
Starego Miasta między ul. Krakowską i ul. 29 Listopada
w Chrzanowie

*
Uchwała ogłoszona w Dz. U. Woj. Małop. z 2009 r. Nr 745,
poz. 5705.

W wyniku analizy dokumentacji planistycznej stwierdzono, iż przedmiotowa uchwała została podjęta na
podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami).
Przedmiotowa uchwała zgodnie z wymogami art. 20
ust. 2 wyżej przywołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym została przedłożona Wojewodzie Małopolskiemu w dniu 30 listopada 2009 r.,
dokumentację prac planistycznych przedłożono w dniu
30 listopada 2009 r., została ona następnie uzupełniona
w dniu 18 grudnia 2009 r..
W rezultacie dokonanej przez organ nadzoru oceny
zaskarżonej uchwały pod kątem jej zgodności z prawem
oraz prawidłowości procedury formalno – prawnej przeprowadzonej celem uchwalenia wyżej wymienionego
planu, organ nadzoru kwestionuje przedmiotową uchwałę w całości z uwagi na istotne nieprawidłowości dotyczące trybu sporządzenia przedmiotowego planu.
Stwierdzono także nieprawidłowości dotyczące zasad
sporządzania przedmiotowego planu.
I.
W ocenie organu nadzoru został naruszony tryb sporządzania planu w szczególności art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, bowiem
do projektu planu miejscowego Burmistrz Miasta
Chrzanowa po etapie opiniowania i uzgodnień wprowadził szereg istotnych zmian.
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Zmiany te, są na tyle istotne, że spowodowały w ocenie organu nadzoru konieczność powtórzenia procedury
planistycznej poprzez konieczność dokonania ponownych uzgodnień zarówno z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków (zmiany opisane poniżej oznaczone punktami 1 -4), jak i z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych
i Autostrad Oddział w Krakowie (zmiany opisane poniżej
oznaczone punktami 5 -7). Zmiany te dotyczyły obszarów praktycznie w całości obejmujących obszar objęty
kwestionowanym planem miejscowym, czyli obszarów:
UC1, UC2 i UM.
Zaznacza się w tym miejscu, że stosownie do procedury uchwalania planów miejscowych zawartej m.in.
w art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, niezbędnym w razie wprowadzenia
istotnych zmian przez organ planistyczny do projektu
planu po etapie uzgodnień i opinii, jest powtórzenie
procedury w zakresie uzgodnień. Skutkuje to tym że
zaniechanie przez organ planistyczny takich działań,
czyli nie ponowienie procedury planistycznej, należy
ocenić jako istotne naruszenie procedury planistycznej.
Przechodząc do szczegółowego opisu tych nieprawidłowości organ nadzoru podaje co następuje.
Burmistrz Miasta Chrzanowa pismem z dnia
31.10.2008 r. znak: AU-7322/5/07/08 wystąpił, na podstawie art. 17 pkt 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o uzgodnienie projektu przedmiotowego planu miejscowego do właściwych organów, uzyskując pozytywnie stanowiska bez zastrzeżeń;

Plan uchwalony
§ 9 dot. ustaleń w zakresie dziedzictwa kulturowego i
zabytków
„1. Objęty opracowaniem plan obszaru Śródmieścia
Chrzanowa zaliczony do strefy ‘A” pełnej ochrony konserwatorskiej tzw. rekonstrukcji układu urbanistycznego
z bezwzględnym priorytetem wymogów konserwatorskich.
2. Wszystkie działania związane z realizacjami
inwestycji w obrębie strefy ochrony konserwatorskiej należy uzgadniać z Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków.
3. Obowiązuje:
1) zachowanie przebiegu historycznego ulic:
Krakowskiej, 29 Listopada i Garncarskiej;
2) zachowanie linii zabudowy poprzez utrzymanie istniejących budynków objętych ochroną i
uzupełnienie luk budowlanych nową zabudową,
3) zachowanie skali, charakteru, i detalu architektonicznego budynków,
4) likwidacja lub przebudowa elementów dysharmonizujących, należy dążyć do przywracania elementów pierwotnego wystroju architektonicznego,
5) uzgadnianie z właściwymi służbami konserwatorskimi warunków remontów zewnętrznych
fasad obiektów, w tym również ocieplanie zewnętrzne.
4. Dopuszcza się:
1) przebudowę obiektów w zakresie dostosowania do współczesnych standardów użytkowania;
2) bez ograniczeń i konieczności dodatkowych

Poz. 73

jedynie Wojewódzki Konserwator Zabytków postanowieniem z dnia 08.06.2009 r. znak: Ozkr.MG.JCh.53041/09 uzgodnił ww. projekt „z uwagą dotyczącą tekstu
planu: obiekty, ujęte w gminnej ewidencji konserwatorskiej i objęte ochroną na podstawie ustaleń planu, zaznaczone na rysunku, winny zostać wyszczególnione
także w tekście planu jako lista adresowa”.
Jednak do projektu planu, już po etapie uzgodnień
zostały wprowadzone zmiany dotyczące zagadnień
istotnych przede wszystkim z punktu widzenia kompetencji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Poniżej przedstawiono zmiany w treści planu
wprowadzone przez Burmistrza Miasta Chrzanów po
etapie uzgodnień, które w ocenie organu nadzoru powinny zostać poddane ponownym uzgodnieniom
z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków (zmiany nr
1-4)
1.
§ 9 tekstu uchwały, zawierający ustalenia w zakresie
dziedzictwa kulturowego i zabytków, został zmieniony
i przeredagowany, w tym zostały wprowadzone już po
etapie uzgodnień do projektu uchwały: strefa „A” pełnej
ochrony konserwatorskiej tzw. rekonstrukcji układu
urbanistycznego z bezwzględnym priorytetem wymogów konserwatorskich (ust. 1) oraz strefa „W” obserwacji archeologicznej (ust. 7).

Projekt planu:
§ 9 dot. ustaleń w zakresie dziedzictwa kulturowego i
zabytków
„ Na rysunku planu zostały oznaczone budynki objęte
ochrona konserwatorską.
Obowiązują ustalenia:
1. zachowanie skali, charakteru i detalu architektonicznego budynków o funkcji usługowo mieszkalnej.
2. Dążenie do likwidacji lub odpowiedniej przebudowy
elementów dysharmonizujących.
3. Dopuszcza się przebudowę obiektów w zakresie dostosowania do współczesnych standardów użytkowania.
4. bez ograniczeń i konieczności dodatkowych uzgodnień dopuszcza się prowadzenie remontów bieżących i wszelkich przekształceń obiektów nie naruszających fasad i konstrukcji budynków.
5. Ocieplanie fasad naruszające istniejące detale architektoniczne jak cokoły, pilastry, obramienia okienne,
gzymsy wymaga uzgodnienia w właściwymi służbami konserwatorskimi.
6. Likwidacja obiektów chronionych wskazanych na
rysunku planu może nastąpić tylko na warunkach
uzgodnionych z właściwymi służbami konserwatorskimi.
7. Jeżeli w trakcie prowadzenia prac ziemnych natrafi
się na przedmiot lub budowlę o cechach zabytkowych, obowiązuje wstrzymanie robót i powiadomienie właściwego organu archeologicznego w trybie
określonym w przepisach odrębnych.”
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uzgodnień prowadzenie remontów bieżących i
wszelkich przekształceń obiektów nie naruszających fasad i konstrukcji budynków.
Na rysunku planu zostały oznaczone graficznie
budynki objęte ochrona konserwatorską:
kamienica ul. Krakowska nr 26,
kamienica ul. Krakowska nr 22,
kamienica ul. Krakowska nr 20,
kamienica ul. Krakowska nr 28,
kamienica ul. Krakowska nr 24b,
kamienica ul. Krakowska nr 12,
kamienica ul. Krakowska nr 6,
kamienica ul. Garncarska 21.
W obiektach o których mowa w ust. 5 ochronie podlegają: skala, gabaryty obiektu, geometria dachu, położenie kamienicy względem ulicy, symetryczność, wystrój architektoniczny
elewacji, kształt i rozmieszczenie otworów,
podziały w skrzydłach okien, detale. Postuluje
się w/w obiekty wpisać do gminnej ewidencji
zabytków.
Likwidacja obiektów chronionych wskazanych
na rysunku planu może nastąpić tylko na warunkach uzgodnionych z właściwymi służbami
konserwatorskimi.
Obszar objęty opracowaniem planu zaliczony
jest również do strefy „W” obserwacji archeologicznej.
Ustala się: wymóg badań archeologicznych ratowniczych, prowadzenia wszelkich prac
ziemnych pod nadzorem archeologicznym. Jeżeli w trakcie prowadzenia prac ziemnych natrafi się na przedmiot lub budowle o cechach
zabytkowych, obowiązuje wstrzymanie robót
i powiadomienie właściwego organu archeologicznego w trybie określonym w przepisach odrębnych.”

2.
Na rysunku planu stanowiącym załącznik nr 1 do
przedmiotowej uchwały dodatkowo oznaczono szrafem
dwa budynki znajdujące się w terenach UM; szraf oznacza, zgodnie z treścią legendy rysunku, budynki objęte
ochroną konserwatorską.
3.
W § 8 ust. 1 tekstu uchwały usunięto punkt 9 o treści:
„z uwagi na specyfikę terenu i położenie w ścisłym centrum miasta preferowanymi rozwiązaniami są indywidualne obiekty o centro twórczym charakterze, stąd na
rysunku planu wskazuje się obiekty wyburzone w dniu
opiniowania i uzgadniania projektu planu oraz obiekty
wskazane do wyburzenia”; oraz usunięto punkt pkt 10
o treści: „obiekty wskazane do wyburzenia mogą być
użytkowane w sposób zgodny z istniejącym i planowanym przeznaczeniem z zastrzeżeniem zakazu ich rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, wymiany na nowe bez
integracji z planowanym zagospodarowaniem wszystkich nieruchomości w granicach terenów UC1, UC2
i UM.”;

Uchwalona wersja
§ 13 pkt 3 lit. f, ustala się:
„odległość zabudowy dla terenu o symbolu UC1 i UC2
od dróg lokalnych, dojazdowych, wewnętrznych zgod-

4.
W § 13 pkt 2 lit. b projektu uchwały zapisano przeznaczenie dopuszczalne dla terenów UC1 i UC2: „mieszkalnictwo wbudowane towarzyszące usługom, lokalizowane na poddaszu użytkowym pod warunkiem, że stanowi
uzupełnienie lub wzbogacenie przeznaczenia podstawowego”, natomiast w uchwalonym planie jako przeznaczenie dopuszczalne dla ww. terenów zapisano:
„mieszkalnictwo wbudowane towarzyszące usługom”.
Poniżej przedstawiono zmiany w treści planu wprowadzone przez Burmistrza Miasta Chrzanów po etapie
uzgodnień, które w ocenie organu nadzoru powinny
zostać poddane ponownym uzgodnieniom z Generalną
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie (zmiany nr 5-7).
5.
W § 13 pkt 3 tekstu uchwały zawierającym ustalenia dla
terenów usług komercyjnych o symbolach UC1 i UC2,
zasady zagospodarowania kształtowania ładu przestrzennego, standardy zabudowy, zmieniono treść lit. f

Wersja do uzgodnień i opiniowania
§ 13 pkt 3 lit. f, ustala się:
„nieprzekraczalne linie zabudowy dla ternu o symbolu
UC1 w odległości:
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nie z obowiązującymi przepisami na ternach o oznaczonych graficznie nieprzekraczalnych liniach zabudowy i obwiązujących liniach zabudowy na rysunku planu
obowiązują powyższe linie, dopuszcza się do lokalnych
wysunięć na kondygnacjach powyżej kondygnacji parteru na głębokość do 1,5 m”
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- od strony KD-L2 – ustala się obowiązująca linię zabudowy w odległości nie większej niż 6,0 od istniejącej pnwsch krawędzi jezdni, z wykształceniem niezabudowanego placu u zbiegu ulic 29 listopada i Garncarskiej
zgodnie z rysunkiem planu, z możliwością ich cofnięcia
do wnętrza kwartału do 5,0 m,
- od strony KD-L1 i KD-D3 – ustala się obowiązującą linię
zabudowy wzdłuż linii rozgraniczającej teren, dopuszcza
się odstępstwa wynikłe z uwarunkowań stanu istniejącego
- od strony KD-D1 – ustala się nieprzekraczalną linię
zabudowy wzdłuż linii rozgraniczającej teren, z możliwością cofnięcia do wnętrza kwartału do 3,0 m z dopuszczeniem lokalnych wysunięć na kondygnacjach powyżej
kondygnacji parteru na głębokość do 1,5 m,

oraz usunięto lit. g
Wersja do uzgodnień i opiniowania
§ 13 pkt 3 lit. g:
„”Nieprzekraczalne linie zabudowy dla terenu o symbolu
UC2 w odległości:
- od strony KD-L2 – ustala się obowiązującą linię zabudowy w odległości nie większej niż 6,0 od istniejącej pnwsch krawędzi jezdni,
- od strony KD-D1 ustala się obowiązująca linie zabudowy wzdłuż linii rozgraniczającej teren,
- od strony KD-D2 – ustala się nieprzekraczalna linie
zabudowy w odległości nie mniejszej niż 5,0 od linii
rozgraniczającej teren,
- od strony KX – ustala się nieprzekraczalna linie zabudowy w odległości nie mniejszej niż 20,0 m od istniejącej
zabudowy mieszkalnej, z dopuszczeniem lokalnych wycofań na głębokość do 3m oraz lokalnych wysunięć na
kondygnacjach powyżej kondygnacji parteru na głębokość do 1,5m.”
– zarówno lit. g i f zawierała ustalenia dotyczące nieprzekraczalnych linii zabudowy dla ww. terenów, w tym
zapisy odnoszące się do drogi krajowej oznaczonej na
rysunku planu symbolem KD-L1 (ul. Krakowska),
6.
Na rysunku planu stanowiącym załącznik nr 1 do opiniowanej uchwały dorysowano linie zabudowy w terenach oznaczonych symbolem UC1 i UM wzdłuż drogi

w tekście uchwały w § 14 pkt 4 lit. f zapisano: „odległość zabudowy od dróg lokalnych, dojazdowych, wewnętrznych zgodnie z obowiązującymi przepisami na
terenach o oznaczonych graficznie nieprzekraczalnych
liniach zabudowy na rysunku planu obowiązują powyższe linie, dopuszcza się do lokalnych wysunięć na kondygnacjach powyżej kondygnacji parteru na głębokość
do 1,5 m”.

Odnosząc się łącznie do zmian opisanych powyżej
podkreśla się raz jeszcze, że zmiany te dokonane przez
Burmistrza nastąpiły po etapie uzgodnień i opinii ze
stosownymi organami.
Zmiany te wprowadziły nowe ustalenia do projektu
planu miejscowego, wprowadzające nowe zakresy nakazów, zakazów i przyzwoleń odnoszących się do kształtowania
ładu
architektonicznego
przeważających

krajowej KD-L1, w terenach UC1 i UC2 wzdłuż drogi KDL2, w terenie UC2 od drogi KD-D2 oraz w terenach UM
wzdłuż drogi KD-D1.
7.
W § 14 tekstu uchwały zawierającym ustalenia dla terenów mieszkaniowych oznaczonych symbolem UM (położony jest bezpośrednio przy drodze krajowej oznaczonej na rysunku planu symbolem KD-L1 (ul. Krakowska))
zmieniono treść pkt. 4 lit. f:
w projekcie planu miejscowego ustalono § 14 pkt 4 lit. f:
„odległość zabudowy od krawędzi jezdni dróg publicznych:
- odległość zabudowy mieszkaniowej od:
- istniejącej zabudowy wielorodzinnej min. 20 m,
- wielkopowierzchniowych obiektów handlu 25 m,
- odległość zabudowy usługowej od dróg lokalnych
i dojazdowych zgodnie z obowiązującymi przepisami”
terenów obejmujących plan miejscowy, wpływające na
sytuację różnych podmiotów oraz nieobojętne z punktu
widzenia kompetencji wskazanych wyżej organów
uzgadniających.
Zmiany te dotyczyły bowiem terenów : UC1, UC2,
UM, a także ciągów komunikacyjnych takich jak; KD-L1,
KD-L2, KD-D2.
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Zaznacza się w tym miejscu, iż szczególny tryb postępowania przy uchwalaniu planów miejscowych, jak
również sankcja przewidziana za jego naruszenie, wynikają z tego, iż uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego precyzuje zakres gospodarczego wykorzystania terenu, przy czym powinien on uwzględniać interesy właścicieli i użytkowników gruntu, a także interesy
wspólnoty samorządowej i państwa. W toku procesu
uchwalania planu, wszystkie zainteresowane podmioty
muszą mieć zagwarantowane prawo przedstawienia
i obrony swoich interesów.
Istotne dla przedmiotowej sprawy, jak to, ze w tym
miejscu, że organ nadzoru nie kwestionuje samej możliwości dokonania przez organ planistyczny zmian
w projekcie uchwały planistycznej, lecz w każdym takim
przypadku powinna być zachowana procedura uchwalania planu miejscowego określona w przepisach prawnych, tak więc w tym przypadku powinien zostać powtórzony etap uzgodnień i opinii.
Ostateczne ustalenia uchwalonego przez Radę Miejską w Chrzanowie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru fragmentu Starego Miasta między ul. Krakowską i ul. 29 Listopada w Chrzanowie w znaczący sposób odbiegają od ustaleń projektu
planu, który był przedmiotem uzgodnień z właściwymi
organami.
Wobec wyżej opisanego działania Burmistrza, doszło
do naruszenia przepisu art. 17 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, szczegółowo określającego wszystkie czynności planistyczne oraz kolejność ich wykonania.
W ocenie organu nadzoru organ planistyczny który
ma zamiar wprowadzić do projektu planu miejscowego
zmiany po zakończonym etapie uzgodnień, winien był
przeprowadzić ponownie procedurę planistyczną
w niezbędnym zakresie czyli ponowić uzgodnienia.
Ponadto podkreślić także tutaj należy raz jeszcze, iż
przywołany wyżej przepis art. 17 wprost wskazuje, jakie
czynności winien kolejno podejmować organ planistyczny po podjęciu przez radę gminy uchwały
o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego.
Wprowadzony w tym przepisie porządek działań organu
planistycznego ma niebagatelne znaczenie z punktu
widzenia także ponawiania czynności planistycznych.
Zachowanie przez organ kolejności działań podejmowanych przezeń w kierunku sporządzenia i następnie
uchwalenia planu miejscowego ma szczególne znaczenie dla zapewnienia prawidłowości procedury planistycznej. Podjęcie sekwencji czynności wymaganych do
uchwalenia planu gwarantuje możliwość udziału zainteresowanych podmiotów w procesie planowania. Zachowanie zatem określonej w przepisie art. 17 ustawy
kolejności podejmowanych działań ma znaczenie ze
względu na to, iż często podjęcie jednej czynności jest
uwarunkowane decyzjami i rozstrzygnięciami zapadłymi
w związku z czynnością ją poprzedzającą. Inaczej mówiąc, każda podejmowana przez organ planistyczny
czynność ma wpływ na działania, które będą podejmowane w dalszej kolejności.
Organ planistyczny winien zatem – po dokonaniu ponownych uzgodnień projektu planu w zakresie wprowadzonych przez siebie zmian – wprowadzić do projektu
ewentualne zmiany wynikające z uzgodnień. Ponowne
uzgodnienia umożliwiłyby bowiem jak w przypadku
przedmiotowego planu miejscowego Wojewódzkiemu
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Konserwatorowi Zabytków i Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie, odniesienie
się do zmienionej części projektu planu miejscowego,
która to zmiana niekoniecznie przecież musi być zmianą
akceptowalną także i przez te podmioty, które akceptowały pierwotną wersję projektu planu. Bez ponowienia
procedury planistycznej podmioty akceptujące pierwotnie projekt planu w brzmieniu jak przed wyłożeniem,
uwzględniający niezbędne w ich ocenie i z punktu widzenia ich interesów zmiany, w wyniku uwzględnienia
uzgodnień, są niejako automatycznie pozbawione możliwości interweniowania w obronie akceptowalnych
przez siebie zapisów projektu planu.
II.
Ponadto wskazuje się na istotne naruszenia dotyczące
zasad sporządzania przedmiotowego planu miejscowego:
1.
Za niezgodne z art. 15 ust. 2 pkt 1 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym należy uznać zapisy
zawarte w § 8 ust. 1 pkt 8 tekstu uchwały o treści: „dopuszcza się na etapie projektów budowlanych korekty
linii rozgraniczających tereny UC1, UC2, UM, wyłącznie
od strony projektowanych ulic KD-D1 i KD-D2 w dostosowaniu do obowiązującej struktury własności i dopuszczonych planem zamierzeń inwestycyjnych, bez
możliwości rezygnacji z ww. nowych dróg publicznych”
oraz zapisy zawarte w § 15 ust. 6 tekstu uchwały
o treści: „Dopuszcza się, odstępstwa od ustalonych
szerokości linii rozgraniczających dróg uzasadnione
szczegółowymi rozwiązaniami technicznymi i uwarunkowaniami stanu istniejącego, zgodnie z przepisami
odrębnymi”.
Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy, w miejscowym planie określa się obowiązkowo przeznaczenie
terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym
przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania.
Korekta w planie miejscowym powyższych elementów
możliwa jest wyłącznie poprzez zmianę planu miejscowego.
2.
Wskazuje się w tym miejscu na niedopuszczalne zamieszczenie w uchwale planistycznej norm otwartych.
Zamieszczenie w treści planu norm otwartych, odsyłających do odrębnych i nie przywdzianych przepisami
prawa procedur, jest niedopuszczalne z punktu widzenia
obowiązującego porządku prawnego i powoduje, iż
zamieszczenie w planie normy prawa materialnego stają
się w ten sposób niedookreślone.
Powyższe stanowisko organu nadzoru potwierdzone
zostało w wyroku z dnia 16 maja 2008 r. Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Krakowie (sygn. akt II SA/Kr
230/08), w którym Sąd stwierdził, iż „Plan zagospodarowania przestrzennego jest prawem miejscowym, czyli
aktem stanowiącym konstytucyjne źródło prawa, mające charakter powszechnie obowiązujący. Akt tej rangi
i tego rodzaju może być stosowany poprzez przetworzenie normy ogólnej i abstrakcyjnej, jaka zawiera, w normę konkretną i indywidualną. Kompetencję do takiej
konkretyzacji mają właściwe organy administracji publicznej. Z tej jednak okoliczności nie wolno wyciągać
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wniosku, że akt będący źródłem prawa może być przez
te organy zmieniany lub modyfikowany. Skoro ustawodawca wyposażył w kompetencję do uchwalenia planu
radę gminy i nakazał to czynić poprzez przeprowadzenie
określonej procedury, żaden inny organ nie może tej
kompetencji od rady przejąć. Tymczasem część regulacji
(…) prowadzi właśnie do takich sytuacji: uzależnia stosowanie planu od późniejszego uzyskania zgody zarządcy drogi publicznej, (…). Otwiera to normy, które powinny mieć charakter zamknięty, skoro są umieszczone
w akcie o randze źródła prawa. Uzgodnienia takie,
zgodnie z ustawą, mogą być dokonywane wyłącznie na
etapie przygotowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W rezultacie należało
stwierdzić, że (…) przepisy zaskarżonej uchwały, zawierające odesłanie do tego rodzaju przyszłych uzgodnień,
są sprzeczne nie tylko z (…) art. 15 ust. 1. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który
wskazuje na zawartość planu, ale i z (…) art. 14 ust. 8
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uznającymi plan miejscowy za akt prawa miejscowego. Ten jego status wyklucza możliwość zawierania
w nim norm otwartych.”
Organ nadzoru wskazuje poniżej na tego typu niezgodne z prawem działanie organu planistycznego polegające na zamieszczaniu norm proceduralnych w planie
miejscowym. Niedopuszczalne jest bowiem zamieszczenie w treści planu tzw. norm otwartych, uzależniających realizację ustaleń planu od spełnienia dodatkowych wymogów nieprzewidzianych przepisami prawa.
Zdaniem organu nadzoru zamieszczenie w treści planu
norm
otwartych,
odsyłających
do
odrębnych
i nieprzewidzianych przepisami prawa procedur i nakładających dodatkowe obowiązki jest nieprawidłowe
z punktu widzenia obowiązującego porządku prawnego
i wykracza poza materię określoną w wyżej cytowanych
przepisach ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
A.
W świetle przepisów art. 15 ust. 1 i art. 4 ust. 8 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz
przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. nr 162,
poz. 1568 z późn. zm.) zastrzeżenia budzą zapisy zawarte w treści uchwały w następujących paragrafach,
oznaczone podkreśleniem:
− § 9 ust. 2 uchwały o treści: „Wszystkie działania związane z realizacjami inwestycji w obrębie strefy ochrony konserwatorskiej należy uzgadniać z Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków”,
− § 9 ust. 3 pkt 5 uchwały o treści: obowiązuje „uzgadnianie z właściwymi służbami konserwatorskimi warunków remontów zewnętrznych fasad obiektów,
w tym również ocieplanie zewnętrzne”,
− § 9 ust. 7 uchwały o treści: „Likwidacja obiektów
chronionych wskazanych na rysunku planu może nastąpić tylko na warunkach uzgodnionych z właściwymi służbami konserwatorskimi”.
Stosownie do wymogów art. 15 ust. 2 pkt 4 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
w planie miejscowym określa się obowiązkowo zasady
ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr
kultury.
Szczegółowe regulacje prawne, dotyczące wszelkich
działań odnoszących się do obiektów i obszarów, wpisanych do rejestru zabytków, zawarte są w przepisach

Poz. 73

ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 118 z późn. zm.).
Zgodnie z wymogami art. 39 ustawy Prawo budowlane
prowadzenie robót budowlanych przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków lub na obszarze
wpisanym do rejestru zabytków wymaga, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, uzyskania pozwolenia na prowadzenie tych robót, wydanego przez
właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków,
a pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego wpisanego do rejestru zabytków może być wydane po uzyskaniu decyzji Generalnego Konserwatora Zabytków.
Natomiast przepisy art. 36 ust. 1 ustawy o zabytkach
i opiece nad zabytkami jednoznacznie precyzują, jakie
działania w odniesieniu do zabytku oraz jego otoczenia
wymagają pozwolenia wojewódzkiego konserwatora
zabytków.
B.
Z tych samych przyczyn co opisane pod lit. A w niniejszym rozstrzygnięciu nadzorczym za niezgodne z art. 15
ust. 1 i art. 4 ust. 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym należy uznać zapisy zawarte
w następujących paragrafach, oznaczone podkreśleniem:
− § 13 pkt 7 lit. b o treści: dopuszcza się „w bilansie
miejsc postojowych uwzględnienie publicznych
miejsc postojowych przy drogach za zgodą zarządcy
drogi”,
− § 14 pkt 5 lit. e o treści: dopuszcza się „w bilansie
miejsc postojowych uwzględnienie publicznych
miejsc postojowych przy drogach za zgodą zarządcy
drogi (np. droga dojazdowa)”.
3.
Zapis zawarty w § 13 pkt 5 lit. a tekstu uchwały,
oznaczony podkreśleniem, jest niezgodny z art. 144
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150, z późn. zm.),
bowiem wprowadza dodatkowe ograniczenia nieprzewidziane przepisami prawnymi.
W § 13 pkt 5 lit. a tekstu uchwały zapisano, iż w terenach UC1 i UC2 ustala się zakaz: „lokalizacji funkcji
o uciążliwości wykraczającej poza granice terenu inwestycji lub lokalu, w obrębie którego dana funkcja została
przewidziana do realizacji”, natomiast zgodnie z art. 144
ustawy Prawo ochrony środowiska eksploatacja instalacji nie powinna powodować przekroczenia standardów
jakości środowiska, natomiast eksploatacja instalacji
powodująca wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, emisję hałasu oraz wytwarzanie pól elektromagnetycznych nie powinna, z zastrzeżeniem art. 144 ust. 3
ww. ustawy, powodować przekroczenia standardów
jakości środowiska poza terenem, do którego prowadzący instalację ma tytuł prawny.
Oznacza to, że nie są istotne granice terenu lub lokalu,
w obrębie której została zlokalizowana instalacja będąca
źródłem emisji, ale granice terenu, do którego ma tytuł
prawny podmiot korzystający ze środowiska. Z przepisu
tego nie wynika, jakiego rodzaju ten tytuł miałby być
i dlatego za jego źródło można uznawać każde prawo
rzeczowe lub zobowiązaniowe. Nie można wykluczyć
również sytuacji, w której prawo do terenu, na jaki złoży
się kilka nieruchomości, będzie wynikało z kilku różnych
tytułów. Okoliczności te mogą mieć duże znaczenie
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w postępowaniu o wydanie pozwolenia na korzystanie
ze środowiska.
Ponadto, co zostało wyżej powiedziane, na marginesie wskazuje się ponadto na omyłkę pisarską w § 13
pkt. 2 uchwały. W § 13 pkt 2 treści uchwały przywołano
ust. 1 ww. paragrafu, a § 13 składa się z punktów, a nie
ustępów.
Z uwagi na to co wyżej podniesiono organ nadzoru
stwierdza, iż w jego ocenie kwestionowana uchwała
w sposób istotny narusza obowiązujący porządek prawny, a powyżej podniesione argumenty czynią zasadnym
niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze, stwierdzające nieważność powołanej na wstępie uchwały w zakresie
określonym sentencją niniejszego rozstrzygnięcia nadzorczego.
Główną przyczyną stwierdzenia nieważności w całości przedmiotowej uchwały było istotne naruszenie
trybu jej uchwalenia, polegające na nie powtórzeniu
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procedury uchwalania planu co najmniej od etapu
uzgodnień i opinii sytuacji, gdy Burmistrz wprowadził
zmiany do projektu uchwały po etapie uzgodnień, co
stosownie do dyspozycji art. 28 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym powoduje
konieczność stwierdzenia nieważności przedmiotowej
uchwały w całości.
Na rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje skarga do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie.
Winno się ją wnieść za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego rozstrzygnięcia.
Z up Wojewody Małopolskiego
Dyrektor
Wydziału Prawnego i Nadzoru:
M. Chrapusta

• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzędowego:
Dziennik rozpowszechniany jest w drodze prenumeraty pełnej lub ograniczonej.
Reklamacje z powodu nieotrzymania poszczególnych numerów w prenumeracie pełnej należy zgłaszać telefonicznie na nr: (012) 392-16-96
do Zakładu Poligraficznego "XERODRUK", 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22 do 5 dni po otrzymaniu następnego kolejnego numeru, zgłoszenie po tym
terminie nie będzie uwzględnione.
Egzemplarze z lat ubiegłych do 2008 r. (włącznie - do wyczerpania nakładu) można nabywać na podstawie nadesłanego zamówienia
do Zakładu Obsługi Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22.
• Informacja o czasie i miejscu, w którym wyłożone są do powszechnego wglądu zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami:
Wydział Prawny i Nadzoru Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, p. 220,
w czasie pracy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
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