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Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu oraz
zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Oświęcimiu.
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Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany
uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2010 rok Nr XLIII/302/2010
Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 stycznia 2010 r. oraz zmian w budżecie
Powiatu Oświęcimskiego na rok 2010.
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Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu
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Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany
uchwały Nr XLII/300/2009 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 29 grudnia
2009 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Oświęcimskiego w roku 2010.
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Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie zmian
w statucie Domu Dziecka im. Kornela Makuszyńskiego w Oświęcimiu
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Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany
uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2010 rok Nr XLIII/302/2010
Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 stycznia 2010 r. oraz zmian w budżecie
Powiatu Oświęcimskiego na rok 2010.
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Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie przekształcenia i zmiany nazwy Powiatowego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
w Grojcu
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Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany
uchwały Nr XXX/303/2006 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 26 czerwca
2006 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie
w Oświęcimiu.
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Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany
uchwały Nr XXX/304/2006 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 26 czerwca
2006 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Środowiskowemu Domu
Samopomocy w Kętach
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Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany
uchwały Nr XXX/306/2006 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 26 czerwca
2006 r. w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej w Bobrku.
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Rady Miasta Bochnia z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie: zmiany uchwały
w sprawie: podziału Miasta Bochnia na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic
i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
w wyborach do Rady Miejskiej w Bochni
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Rady Miasta Bochnia z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany budżetu
Gminy Miasta Bochnia na 2010 rok
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Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie nadania imienia
Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Jadownikach.
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Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2010 Gminy Brzesko
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Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzesko dla
terenu położonego we wsi Mokrzyska.*
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Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzesko dla
terenu położonego w Brzesku o nazwie os. Słotwina II.*
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________
* Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez Wojewodę Małopolskiego.
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UCHWAŁA NR XLVII/328/2010
RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU
z dnia 16 czerwca 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu oraz
zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu.
Na podstawie art. 39 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U.
z 2007 r. Nr 14 poz.89 z późn.zm.) oraz § 22 ust.1 pkt 4
i § 31 Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Oświęcimiu stanowiącego Załącznik do uchwały
Nr XLVI/321/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia
21 kwietnia 2010r., Rada Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1. W Schemacie organizacyjnym pionu medycznego stanowiącym załącznik nr 2 do Statutu w zakresie
"poradnie specjalistyczne" zatwierdza się następujące
zmiany:
-- wprowadza się komórkę organizacyjną o nazwie:
"Poradnia Gastroenterologiczna"
§ 2. W Wykazie jednostek organizacyjnych Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu stanowiącym załącznik Nr 3 do Statutu, zatwierdza się następujące zmiany:

-- w punkcie II wprowadza się ppkt 23 w brzmieniu:
"23. Poradnia Gastroenterologiczna, Oświęcim,
ul. Wysokie Brzegi 4".
§ 3. Zatwierdza się tekst jednolity Statutu Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu w brzmieniu
określonym jak w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu w Oświęcimiu.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Powiatu w Oświęcimiu
Andrzej Kacorzyk

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLVII/328/2010
Rady Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 16 czerwca 2010 r.
STATUT ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W OŚWIĘCIMIU
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

poz. 89 ze zmianami), przepisami wydanymi na jej
podstawie oraz innymi przepisami prawa,
2) niniejszym Statutem.

§ 1. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu, zwany dalej Zespołem, jest wyodrębnionym organizacyjnie zespołem osób i środków majątkowych
utworzonym i utrzymywanym w celu udzielania świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia w trybie i na zasadach określonych:

§ 2. 1. Podmiotem, który utworzył Zespół, nadaje
mu statut i sprawuje nad nim nadzór, jest Powiat
Oświęcimski.

1) ustawą z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej ( tekst jednolity Dz.U.z 2007 r. Nr 14,

2. Siedzibą Zespołu jest miasto Oświęcim.
3. Podstawowym obszarem działania Zespołu jest
Powiat Oświęcimski.
4. Zespół posiada osobowość prawną.
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g) dokumentacji medycznej osób korzystających ze
świadczeń zdrowotnych oraz zapewnienie ochrony
danych w niej zawartych,
h) spraw osobowych i socjalnych pracowników,
i) spraw związanych ze statystyką medyczną,
j) spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną
pracy, ochroną przeciwpożarową i obronnością kraju,
k) działalności gospodarczej, w szczególności dzierżawy nieruchomości, wynajmu rzeczy, diagnostyki
samochodowej, usług przewozowych, usług
w zakresie sterylizacji, usług z zakresu naprawy
sprzętu, usług farmaceutycznych, usług kserograficznych, usług udostępniania wyciągów, odpisów
lub kopii dokumentacji medycznej, usług udzielania
zakładom ubezpieczeń informacji o stanie zdrowia.

§ 3. 1. Zespół udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych osobom ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych
świadczeń na podstawie odrębnych przepisów.
2. Zespół udziela także świadczeń zdrowotnych
na rzecz innych osób, w zakresie wynikającym z umów
zawartych z podmiotami zlecającymi takie świadczenia.
3.
Świadczenia zdrowotne, o których mowa
w ust. 1 i 2, udzielane są przez Zespół w ramach zobowiązań wynikających z umów zawartych z instytucjami
ubezpieczenia zdrowotnego, w szczególności z Narodowym Funduszem Zdrowia, a także innymi podmiotami
zlecającymi takie świadczenia.
§ 4. Kontrola i ocena działalności Zespołu oraz pracy jego Dyrektora obejmują w szczególności:
1) realizację zadań statutowych, dostępność i poziom
udzielanych świadczeń,
2) prawidłowość gospodarowania mieniem,
3) gospodarkę finansową.
Rozdział II
CELE I ZADANIA ZESPOŁU
§ 5. Celem Zespołu jest sprawowanie opieki zdrowotnej na obszarze działania poprzez:
1) wykonywanie zadań profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczych, pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych,
2) szkolenie i doskonalenie kadr medycznych,
3) wybór właściwych metod promocji zdrowia, leczenia,
pielęgnacji i rehabilitacji.
§ 6. W zakresie wynikającym z przepisów prawa
i zobowiązań z tytułu zawartych umów Zespół realizuje
w szczególności następujące zadania:
1) udzielanie świadczeń zdrowotnych poprzez:
a) świadczenie usług z zakresu opieki stacjonarnej,
b) udzielanie świadczeń specjalistycznej opieki ambulatoryjnej, w tym konsultacje w poszczególnych
specjalnościach
medycznych
funkcjonujących
w Zespole,
c) świadczenie usług z zakresu rehabilitacji,
d) wykonywanie badań diagnostycznych, w tym analityki medycznej,
e) orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia,
f) zapewnienie pomocy doraźnej w wypadkach
i nagłych zachorowaniach,
g) zapewnienie usług z zakresu medycyny ratunkowej.
2) prowadzenie badań naukowych i prac badawczorozwojowych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń
zdrowotnych i promocją zdrowia, na podstawie umów
zawartych z uprawnionymi podmiotami.
3) wykonywanie innych zadań, pomocniczych względem
działalności podstawowej poprzez prowadzenie:
a) transportu sanitarnego,
b) apteki szpitalnej,
c) oświaty zdrowotnej, w tym zleconych programów
pro zdrowotnych,
d) współpracy z samorządami zawodowymi,
e) współpracy z jednostkami dydaktycznymi w przygotowaniu osób do wykonywania zawodów medycznych,
f) działalności administracyjnej, ekonomicznej i technicznej,

Poz. 2886

§ 7. W wykonywaniu zadań statutowych Zespół
współpracuje z:
1)

Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną
w Krakowie oraz Powiatową Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną w Oświęcimiu,
2) Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa,
3) placówkami klinicznymi i innymi naukowymi placówkami służby zdrowia,
4) zakładami opieki zdrowotnej,
5) instytucjami wykonującymi zadania z zakresu pomocy
społecznej,
6) izbą lekarską, izbą pielęgniarek i położnych oraz innymi samorządami zawodów medycznych,
7) organizacjami społecznymi, związkami zawodowymi,
stowarzyszeniami i fundacjami,
8) organami administracji rządowej i samorządowej,
9) innymi instytucjami związanymi z przedmiotem działania Zespołu.
Rozdział III
ORGANY ZESPOŁU I STRUKTURA ORGANIZACYJNA
§ 8. Organami Zespołu są :
1) Dyrektor Zespołu,
2) Rada Społeczna.
DYREKTOR ZESPOŁU
§ 9. 1. Dyrektor stoi na czele Zespołu, kieruje jego
działalnością, ponosi odpowiedzialność za zarządzanie
oraz reprezentuje go na zewnątrz.
2.
społu.

Dyrektor jest przełożonym pracowników Ze-

3.
Dyrektor podejmuje w formie zarządzenia
wszelkie decyzje dotyczące działalności Zespołu.
§ 10. 1. Z Dyrektorem Zespołu nawiązuje stosunek
pracy na podstawie powołania albo umowy o pracę lub
zawiera umowę cywilnoprawną Zarząd Powiatu
w Oświęcimiu. Zarząd Powiatu po zasięgnięciu opinii
Rady Społecznej rozwiązuje stosunek pracy lub wypowiada umowę cywilnoprawną z Dyrektorem Zespołu.
2. Nawiązanie stosunku pracy lub zawarcie umowy cywilnoprawnej z Dyrektorem Zespołu może być
poprzedzone konkursem.
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RADA SPOŁECZNA
§ 11. 1. Rada Społeczna jest organem inicjującym
i opiniodawczym podmiotu, który utworzył Zespół,
a także organem doradczym Dyrektora.
2. Radę Społeczną powołuje, odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie Rada Powiatu w Oświęcimiu.
3. W skład Rady Społecznej wchodzą:
1) jako przewodniczący - Starosta Oświęcimski lub osoba przez niego wyznaczona,
2) jako członkowie:
a) przedstawiciel Wojewody Małopolskiego,
b) przedstawiciele wybrani przez Radę Powiatu
w liczbie 9 osób.
4. Kadencja Rady Społecznej trwa cztery lata
i biegnie od dnia jej powołania, przy czym zawsze kończy się po upływie czterech miesięcy od dnia ukonstytuowania się składu Rady Powiatu nowej kadencji po
wyborach.
5. Tryb pracy, sposób podejmowania uchwał
i zwoływania posiedzeń określa Regulamin Rady Społecznej.
§ 12. Do zadań Rady Społecznej należy:
1) przedstawianie podmiotowi, który utworzył Zespół,
wniosków i opinii w sprawach:
a) zmiany lub rozwiązania umowy o udzielenie publicznego zamówienia na świadczenia zdrowotne,
b) zbycia środka trwałego oraz zakupu lub przyjęcia
darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
c) związanych z przekształceniem lub likwidacją Zespołu, jego przebudową rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,
d) przyznawania Dyrektorowi Zespołu nagród,
e) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej o zarządzanie Zespołem z Dyrektorem Zespołu.
2) przedstawianie Dyrektorowi Zespołu wniosków i opinii
w sprawach:
a) planu finansowego i inwestycyjnego,
b) rocznego sprawozdania z realizacji planu inwestycyjnego i finansowego,
c) rocznego sprawozdania finansowego Zespołu,
d) kredytów bankowych i dotacji,
e) podziału zysku.
3) uchwalanie regulaminu swojej działalności oraz
przedkładanie regulaminu do zatwierdzenia Radzie
Powiatu,
4) zatwierdzanie regulaminu porządkowego Zespołu,
5) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków
wnoszonych przez osoby korzystające ze świadczeń
Zespołu, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu,
6) przedstawianie wniosków organowi finansującemu
określony zakres działalności, w którego imieniu Rada
Społeczna wykonuje swoje zadania,
7) uchwalanie Statutu i zmian w Statucie i przedkładanie
ich do zatwierdzenia Radzie Powiatu,
8) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie
i Statucie.

Poz. 2886
STRUKTUTA ORGANIZACYJNA

§ 13. W skład Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
wchodzą następujące struktury organizacyjne:1. Pion
Medyczny
2. Pion Zarządzania, Finansów i Rachunkowości
3. Pion Techniczno - Eksploatacyjny i Administracji
§ 14. 1. Zakres zadań i strukturę organizacyjną
ustala Dyrektor Zespołu w porozumieniu z Radą Społeczną.
2. Strukturę organizacyjną oraz cele i zadania
pionów wymienionych w § 13 pkt 2 i 3 określają ramowe regulaminy.
3. Schemat organizacyjny Zespołu określa załącznik nr 1 do Statutu.
§ 15. 1. Dyrektor Zespołu sprawuje swoje funkcje
przy pomocy:
a) Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa
b) Zastępcy Dyrektora ds. Administracyjno - Eksploatacyjnych
c) Głównego Księgowego
d) Naczelnej Pielęgniarki.
2. Dyrektor Zespołu kieruje działalnością komórek
organizacyjnych wchodzących w skład Pionu Zarządzania, Finansów i Rachunkowości.
§ 16. 1. Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa kieruje
powierzonym zakresem spraw i działalnością komórek
organizacyjnych wchodzących w skład Pionu Medycznego.
2. Schemat organizacyjny Pionu Medycznego
stanowi załącznik nr 2 do Statutu.
3. Wykaz jednostek organizacyjnych wchodzących w skład Pionu Medycznego stanowi załącznik
nr 3 do Statutu.
4. Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno - Eksploatacyjnych kieruje powierzonym zakresem spraw
i działalnością komórek organizacyjnych wchodzących
w skład
Pionu
Techniczno
Eksploatacyjnego
i Administracji.
§ 17. Naczelnej Pielęgniarce podlegają:
1) Przełożona Pielęgniarek pełniąca funkcję zastępcy
Naczelnej Pielęgniarki.
2) Średni personel medyczny (pielęgniarki, położne).
§ 18. 1. Głównemu Księgowemu podlega Dział Finansowo - Księgowy.
2. Kierownik Działu Finansowo-Księgowego pełni
jednocześnie funkcję Zastępcy Głównego Księgowego.
§ 19. 1. Działalnością poszczególnych jednostek
organizacyjnych kierują:
a) oddziałami szpitalnymi – ordynatorzy lub lekarze
kierujący oddziałem,
b) ambulatoryjną opieką specjalistyczną - kierownik,
przy
zachowaniu
merytorycznej
współpracy
z ordynatorami oddziałów lub lekarzami kierującymi oddziałami funkcjonujących w Zespole,
c) pracowniami - kierownicy,
d) działami i pozostałymi komórkami organizacyjnymi
- kierownicy.
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2. Ordynatorzy, lekarze kierujący oddziałem lub
zastępcy ordynatorów mogą równocześnie kierować
pododdziałem szpitalnym będącym pododdziałem danego oddziału.
3. Zastępcy Dyrektora Zespołu mogą równocześnie kierować jednym z oddziałów lub działów
w nadzorowanych pionach, kierownicy działów mogą
również kierować sekcjami.
4.
Pracę średniego personelu medycznego
i innego pomocniczego personelu medycznego nadzoruje naczelna pielęgniarka przy pomocy pielęgniarek
oddziałowych oraz przełożonej pielęgniarki poradni
specjalistycznych, będącej jednocześnie zastępcą naczelnej pielęgniarki.
5. Rodzaje stanowisk w Zespole, których obsadzanie następuje w drodze konkursu oraz wymagania,
jakim powinny odpowiadać osoby na stanowiskach
kierowniczych określają odrębne przepisy.
§ 20. Organizację i porządek procesu udzielania
świadczeń zdrowotnych w Zespole określa Regulamin
Porządkowy.
Rozdział IV
GOSPODARKA FINANSOWA ZESPOŁU
§ 21. 1. Zespół prowadzony jest w formie samodzielnego zakładu, pokrywającego z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności
i zobowiązań.
2. Gospodarka finansowa Zespołu prowadzona
jest w oparciu o:
1) ustawę z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 14,
poz. 89 ze zmianami),
2) ustawę z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości
(tekst jednolity Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, ze
zmianami),
3) wydane na podstawie powyższych ustaw rozporządzenia wykonawcze.
3. Zespół gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami
i majątkiem Skarbu Państwa lub komunalnym oraz majątkiem własnym.
4. Podstawą gospodarki Zespołu jest plan finansowy, ustalany przez Dyrektora Zespołu po zaopiniowaniu przez Radę Społeczną.
§ 22. 1. Powiat Oświęcimski:
1) ustala zasady zbycia aktywów trwałych zespołu, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie,
2) wyraża zgodę na wniesienie majątku Zespołu lub
przysługującego mu do niego prawa w formie aportu
do spółek, jego przekazanie fundacji lub stowarzyszeniu, z zastrzeżeniem art. 53 ust. 5 ustawy o zakładach
opieki zdrowotnej,
3) określa przeznaczenie i standard aparatury i sprzętu
medycznego jaki Zespół może zakupić lub przyjąć
w drodze darowizny oraz ustala zasady, na jakich Zespół może dokonywać zakupu lub przyjmować darowizny aparatury i sprzętu medycznego,
4) zatwierdza Statut Zespołu oraz zmiany do Statutu
Zespołu.
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2. Rada Powiatu w Oświęcimiu zatwierdza roczne
sprawozdanie finansowe Zespołu,
3. Biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Zespołu wybiera Zarząd
Powiatu w Oświęcimiu.
§ 23. Zespół może uzyskiwać środki finansowe:
1) z odpłatnych świadczeń zdrowotnych udzielanych na
podstawie umowy,
2) na realizację programów zdrowotnych w rozumieniu
przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i Programu Zintegrowane Ratownictwo Medyczne, w tym na niezbędne do ich wykonania wydatki inwestycyjne lub zakup
specjalistycznych wyrobów medycznych, na podstawie umowy i w zakresie w niej określonym,
3) na realizację programów lub projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), oraz innych środków pochodzących ze
źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi,”
4) z wydzielonej działalności gospodarczej, o której mowa w § 6 pkt 3 litera k niniejszego statutu,
5) z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego , przy czym
Zespół może zakupić lub przyjąć darowizny aparatury
i sprzętu medycznego wyłącznie o przeznaczeniu
i standardzie określonym przez Radę Powiatu
w Oświęcimiu oraz na zasadach określonych przez ten
organ,
6) na realizację innych zadań określonych odrębnymi
przepisami.
§ 24. Zespół może otrzymywać dotacje budżetowe na:
1) realizację zadań w zakresie zapobiegania chorobom
i urazom lub innych programów zdrowotnych oraz
promocję zdrowia,
2) pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne,
3) remonty i inwestycje, w tym zakup aparatury i sprzętu
medycznego,
4) cele szczególne określone w odrębnych przepisach,.
5) projekty realizowane ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających
zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa
członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), oraz innych środków pochodzących ze
źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi”
6) realizację programów wieloletnich,
§ 25. 1. Wartość majątku Zespołu stanowią:
1) fundusz założycielski,
2) fundusz zakładu.
2. Fundusz założycielski Zespołu stanowi wartość
wydzielonego Zespołowi mienia państwowego lub komunalnego.
3. Fundusz zakładu stanowi wartość majątku zakładu po odliczeniu funduszu założycielskiego.
§ 26. Fundusz założycielski samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej zwiększają, przekazane
z budżetu państwa, dotacje na remonty, inwestycje,
w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego, dotacje
z budżetów jednostek samorządu terytorialnego na cele

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 405
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rozwojowe zakładu oraz dary mające charakter aktywów
trwałych lub przeznaczone na cele rozwojowe.
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§ 29. Zespół pokrywa we własnym zakresie ujemny
wynik finansowy.

§ 27. 1. Fundusz zakładu zwiększa się o:
1) zysk netto,
2) kwoty zwiększenia wartości aktywów trwałych, będącego skutkiem ustawowego przeszacowania tych aktywów.
2. Fundusz zakładu zmniejsza się o:

Rozdział V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 30. Do czasu wydania nowych zarządzeń Dyrektora, pozostają w mocy zarządzenia wydane na podstawie
poprzednio obowiązującego Statutu.

1) stratę netto,
2) kwoty zmniejszenia wartości aktywów trwałych, będącego skutkiem ustawowego przeszacowania tych
aktywów.

§ 31. Zmiana niniejszego Statutu może nastąpić
w trybie i na zasadach przewidzianych dla jego uchwalenia.

3. Do amortyzacji aktywów trwałych stosuje się
ogólne zasady określone w odrębnych przepisach.

Przewodniczący Rady
Powiatu w Oświęcimiu
Andrzej Kacorzyk

§ 28. Zespół
o podziale zysku.

decyduje

we

własnym

zakresie

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 405

– 25421 –

Poz. 2886

Przewodniczący Rady
Powiatu w Oświęcimiu
Andrzej Kacorzyk

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 405
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Przewodniczący Rady
Powiatu w Oświęcimiu
Andrzej Kacorzyk
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Przewodniczący Rady
Powiatu w Oświęcimiu
Andrzej Kacorzyk

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 405
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UCHWAŁA NR XLVII/332/2010
RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU
z dnia 16 czerwca 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2010 rok Nr XLIII/302/2010 Rady Powiatu
w Oświęcimiu z dnia 20 stycznia 2010 r. oraz zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2010.
Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) i art. 211, 212 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z póżn. zm.) Rada
Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu
Powiatu, jak w Tabeli Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu, jak w Tabeli Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmian w wykazie wydatków na
wieloletnie programy inwestycyjne, jak w Tabeli Nr 3 do
niniejszej uchwały.

a) § 3 otrzymuje brzmienie:
„Wydatki budżetu Powiatu o których mowa w § 2
obejmują planowane kwoty dotacji udzielane
w roku 2010 – jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej
uchwały, w tym:
1) na zadania bieżące – 13.472.019 zł.
2) na zadania majątkowe – 4.601.193 zł.”
b) § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Ustala się przychody w kwocie13.623.957 zł. oraz
rozchody budżetu w kwocie4.229.000 zł., plan przychodów i rozchodów budżetu przedstawia Tabela
Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu w Oświęcimiu.

4. Dokonuje się zmian w wykazie wydatków na
programy finansowane z udziałem środków o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, jak w Tabeli Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

§ 2. W uchwale Nr XLIII/302/2010 Rady Powiatu
w Oświęcimiu z dnia 20 stycznia 2010 r. wprowadza się
następujące zmiany:

Przewodniczący Rady
Powiatu w Oświęcimiu
Andrzej Kacorzyk

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 405
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Przewodniczący Rady
Powiatu w Oświęcimiu
Andrzej Kacorzyk
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Przewodniczący Rady
Powiatu w Oświęcimiu
Andrzej Kacorzyk
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Przewodniczący Rady
Powiatu w Oświęcimiu
Andrzej Kacorzyk
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Przewodniczący Rady
Powiatu w Oświęcimiu
Andrzej Kacorzyk
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Przewodniczący Rady
Powiatu w Oświęcimiu
Andrzej Kacorzyk

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 405

– 25439 –

Poz. 2887

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 405

– 25440 –

Poz. 2887

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 405

– 25441 –

Poz. 2887

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 405

– 25442 –

Poz. 2887

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 405

– 25443 –

Poz. ,2887

2887

Przewodniczący Rady
Powiatu w Oświęcimiu
Andrzej Kacorzyk
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Przewodniczący Rady
Powiatu w Oświęcimiu
Andrzej Kacorzyk
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UCHWAŁA NR XLVII/335/2010
RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU
z dnia 16 czerwca 2010 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu
Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 11 ust. 2 i art. 12
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), § 10
Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI/327/2006 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 września
2006 r.,Rada Powiatuuchwala, co następuje
§ 1. W Statucie Powiatowego Urzędu Pracy
w Oswięcimiu, stanowiącego załącznik do uchwały
Nr XXXI/327/2006 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia
20 września 2006 r., wprowadza się następujące zmiany:
§ 1 Statutu otrzymuje brzmienie:

1) ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142,
poz. 1592 z późn. zm.),
2) ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity
z 2008 r. Dz. U. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.),
3) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).
§ 2. Pozostałe zapisy Statutu pozostają bez zmian.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu w Oświęcimiu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.

Podstawę prawną działania Powiatowego Urzędu
Pracy w Oświęcimiu stanowią w szczególności:

Przewodniczący Rady
Powiatu w Oświęcimiu
Andrzej Kacorzyk
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UCHWAŁA NR XLVII/336/2010
RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU
z dnia 16 czerwca 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/300/2009 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie
ustalenia rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Oświęcimskiego w roku 2010.
Na podstawie art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U.
z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm.) Rada Powiatu
uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały Nr XLII/300/2009 Rady
Powiatu w Oświęcimiu z dnia 29 grudnia 2009 r. wprowadza się następującą zmianę:
- ustala się rozkład godzin aptek ogólnodostępnych
na terenie Gminy Zator jak w załączniku do niniejszej
uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu w Oświęcimiu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Powiatu w Oświęcimiu
Andrzej Kacorzyk

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 405
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Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLVII/336/2010
Rady Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 16 czerwca 2010 r.

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych w roku 2010 na terenie Gminy Zator
INFORMACJA NT DYŻURÓW
CAŁODOBOWYCH

NAZWA APTEKI
ADRES I TELEFON
Apteka "Pod Lwem"
Rynek 7
tel. 033/841 21 00

GODZINY PRACY

Apteka Nowa Zatorska
ul. Kolejowa 17
tel. 033/ 841 20 80
Apteka "Centrum"
ul. Palimąki 2
tel. 033/ 841 01 22

pon.-piąt. 8.00-19.00
sobota 8.00-14.00
niedziela 9.00- 12.00
nieczynne: 1I, 4 IV, 1V, 3V, 3VI, 15 VIII, 1XI, 11IX,
25XII
pon.- piąt. 8.00-20.00
sobota 8.00-14.00
pon.-piąt. 8.00-16.00

Przewodniczący Rady Powiatu w Oświęcimiu
Andrzej Kacorzyk
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UCHWAŁA NR XLVII/342/2010
RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU
z dnia 16 czerwca 2010 r.
w sprawie zmian w statucie Domu Dziecka im. Kornela Makuszyńskiego w Oświęcimiu
Na podstawie art. 105 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241
z późn. zm.)Rada Powiatuuchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXX/305/2006 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 26 czerwca 2006 r.
w sprawie nadania statutu Domowi Dziecka im. Kornela
Makuszyńskiego w Oświęcimiu, wprowadza się następujące
zmiany:
§
1.
otrzymuje
brzmienie:
"§ 1. Dom Dziecka im. Kornela Makuszyńskiego
w Oświęcimiu zwany dalej "Domem Dziecka" działa na
podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:
1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

3) ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela,
4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
5) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 19 października 2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych."
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu w Oświęcimiu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Powiatu w Oświęcimiu
Andrzej Kacorzyk
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UCHWAŁA NR XLVIII/343/2010
RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU
z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2010 rok Nr XLIII/302/2010 Rady Powiatu
w Oświęcimiu z dnia 20 stycznia 2010 r. oraz zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2010.
Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) i art. 211, 212 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

(Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z póżn. zm.) Rada
Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu
Powiatu, jak w Tabeli Nr 1 do niniejszej uchwały.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 405

– 25448 –

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu, jak w Tabeli Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. W uchwale Nr XLIII/302/2010 Rady Powiatu
w Oświęcimiu z dnia 20 stycznia 2010 r. wprowadza się
następujące zmiany:
a) § 3 otrzymuje brzmienie:
„Wydatki budżetu Powiatu o których mowa w §
2 obejmują planowane kwoty dotacji udzielane
w roku 2010 – jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej
uchwały, w tym:
1) na zadania bieżące – 13.472.019 zł.
2) na zadania majątkowe – 4.631.193 zł.”
b) § 4 otrzymuje brzmienie:
„1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi
deficyt budżetu w kwocie 9.394.957 zł., który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
a) zaciąganych kredytów w łącznej kwocie 6.069.377 zł.
b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubie-
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głych – wprowadzanych do budżetu w łącznej kwocie 3.325.580 zł.
2. Ustala się przychody w kwocie 13.623.957 zł. oraz
rozchody budżetu w kwocie 4.229.000 zł., plan
przychodów i rozchodów budżetu przedstawia Tabela Nr 3 do niniejszej uchwały.
c) § 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych Powiatu i wydatków nimi sfinansowanych”, jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu w Oświęcimiu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Wiceprzewodniczący Rady
Powiatu w Oświęcimiu
Helena Żurek

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 405

– 25449 –

Poz. 2891

Wiceprzewodniczący Rady
Powiatu w Oświęcimiu
Helena Żurek

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 405

– 25450 –

Poz. 2891

Wiceprzewodniczący Rady
Powiatu w Oświęcimiu
Helena Żurek

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 405

– 25451 –

Poz. 2891

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 405

– 25452 –

Poz. 2891

Wiceprzewodniczący Rady
Powiatu w Oświęcimiu
Helena Żurek

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 405

– 25453 –

Poz. 2891

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 405

– 25454 –

Poz. 2891

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 405

– 25455 –

Poz. 2891

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 405

– 25456 –

Poz. 2891

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 405

– 25457 –

Poz. 2891

Wiceprzewodniczący Rady
Powiatu w Oświęcimiu
Helena Żurek

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 405

– 25458 –

Poz. 2891

2891

Wiceprzewodniczący Rady
Powiatu w Oświęcimiu
Helena Żurek

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 405

– 25459 –

Poz. 2892,2893,2894

2892
2892

UCHWAŁA NR XLVIII/347/2010
RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU
z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie przekształcenia i zmiany nazwy Powiatowego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Grojcu
Na podstawie art. 36 i 38 ustawy z dnia 30 sierpnia
1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r.
Nr 14 poz. 89 z późn. zm.)Rada Powiatuuchwala, co
następuje:
§ 1. 1. Przekształca się Powiatowy Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Grojcu poprzez utworzenie następujących jednostek organizacyjnych:
a) Zakład Opiekuńczo-Leczniczy o profilu ogólnym,
b) Zakład Opiekuńczo-Leczniczy o profilu psychiatrycznym.

2. Dotychczasową nazwę Zakładu zmienia się na
„Powiatowe Zakłady Opiekuńczo - Lecznicze w Grojcu”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu w Oświęcimiu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Wiceprzewodniczący Rady
Powiatu w Oświęcimiu
Helena Żurek

2892

2893
2893

UCHWAŁA NR XLVIII/349/2010
RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU
z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/303/2006 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie
nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu.
Na podstawie art. 105 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r.- Przepisy wprowadzające ustawę
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241
z późn. zm.)Rada Powiatuuchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXX/303/2006 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 26 czerwca 2006 r.
w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu § 1 otrzymuje następujące
brzmienie:
„§ 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu zwane dalej „Centrum” działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:
1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym,
2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

4) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
5) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
6) Uchwały Nr IV/18/99 Rady Powiatu Oświęcimskiego z dnia 18 lutego 1999 r. w sprawie utworzenia
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu,
7) niniejszego Statutu.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu w Oświęcimiu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

Wiceprzewodniczący Rady
Powiatu w Oświęcimiu
Helena Żurek

2893

2894
2894

UCHWAŁA NR XLVIII/350/2010
RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU
z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/304/2006 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie
nadania statutu Powiatowemu Środowiskowemu Domu Samopomocy w Kętach
Na podstawie art. 105 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r.- Przepisy wprowadzające ustawę
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241
z późn. zm.)Rada Powiatuuchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXX/304/2006 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 26 czerwca 2006 r.
w sprawie nadania statutu Powiatowemu Środowisko-

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 405

– 25460 –

wemu Domowi Samopomocy w Kętach § 1 otrzymuje
następujące brzmienie:
„§ 1. Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy zwany dalej Środowiskowym Domem działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:
1. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym,
2. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

Poz. 2894,2895,2896

5. uchwały Nr XVIII/178/2004 Rady Powiatu
w Oświęcimiu z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie
utworzenia ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami
psychicznymi,
6. niniejszego Statutu.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu w Oświęcimiu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.

3. ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie
zdrowia psychicznego,

Wiceprzewodniczący Rady
Powiatu w Oświęcimiu
Helena Żurek

4. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
2894

2895
2895

UCHWAŁA NR XLVIII/351/2010
RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU
z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/306/2006 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie
nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej w Bobrku.
Na podstawie art. 105 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r.- Przepisy wprowadzające ustawę
o finansach publicznych (Dz. U. Nr. 157, poz. 1241
z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXX/306/2006 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 26 czerwca 2006 r.
w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej
w Bobrku §1 otrzymuje następujące brzmienie:
„§ 1. Dom Pomocy Społecznej w Bobrku zwany dalej „Domem”, działa na podstawie obowiązujących
przepisów prawa, a w szczególności:
1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym,

4) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie
zdrowia psychicznego,
5) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów
pomocy społecznej,
6) niniejszego Statutu.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu w Oświęcimiu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Wiceprzewodniczący Rady
Powiatu w Oświęcimiu
Helena Żurek

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
3) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
2895

2896
2896

UCHWAŁA NR XLVI/421/10
RADY MIASTA BOCHNIA
z dnia 24 czerwca 2010 r.
w sprawie: zmiany uchwały w sprawie: podziału Miasta Bochnia na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic
i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do
Rady Miejskiej w Bochni
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.) w związku z art. 90
ust. 2 i art. 92 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja
wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn.zm.) na
wniosek Burmistrza Miasta Bochnia Rada Miasta Bochnia uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLV/443/06 Rady Miejskiej
w Bochni z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie: podziału
Miasta Bochni na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic
i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym
okręgu wyborczym w wyborach do Rady Miejskiej
w Bochni ilekroć jest mowa o Radzie Miejskiej w Bochni
rozumieć przez to należy Radę Miasta Bochnia.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 405

– 25461 –

§ 2. W załączniku do uchwały, o której mowa w §1:
1) zmienia się w tabeli granice Okręgu głosowania
nr I poprzez dodanie ulicy o nazwie - Skwer Waleriana
Kasprzyka
2) zmienia się w tabeli granice Okręgu głosowania nr III
poprzez dodanie ulicy o nazwie - Zaułek Franciszka
Mollo.
3) dokonuje się zmiany nazwy siedziby Miejskiej Komisji
Wyborczej na Urząd Miasta Bochnia, ul. Kazimierza
Wielkiego 2, 32-700 Bochnia.

Poz. 2896,2897

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz podaniu do publicznej
wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie
miasta.
2. Egzemplarz uchwały podlega przekazaniu Wojewodzie Małopolskiemu i Komisarzowi Wyborczemu
w Tarnowie
PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA
Ryszard Najbarowski

§ 3. Wykonanie uchwały powierza sie Burmistrzowi
Miasta.
2896

2897
2897

UCHWAŁA NR XLVI/422/10
RADY MIASTA BOCHNIA
z dnia 24 czerwca 2010 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2010 rok
Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym (t.j. Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 214,
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240; zm.
Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146), Rada Miasta Bochnia
uchwala co następuje:
§ 1. 1. Zwiększa się budżet Gminy Miasta Bochnia
po stronie wydatków o kwotę 551.384 zł, jak w załączniku do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza się budżet Gminy Miasta Bochnia po
stronie wydatków o kwotę 551.384 zł, jak w załączniku
do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków w kwocie 86.064.633,33 zł
3. Deficyt budżetu 8.858.726,99 zł
4. Rozchody budżetu w kwocie 3.562.142 zł finansowane z kredytów zaciągniętych przez Gminę w roku
2010.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz ogłoszeniu na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta Bochnia.

§ 2. Po zmianach wprowadzonych zgodnie z § 1 łączny budżet Gminy Miasta Bochnia na 2010 rok wynosi:

Przewodniczący Rady Miasta
Ryszard Najbarowski

1. Plan dochodów w kwocie 77.205.906,34 zł
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLVI/422/10
Rady Miasta Bochnia
z dnia 24 czerwca 2010 r.
Zwiększenie budżetu po stronie wydatków
1)

Zwiększa się budżet Gminy Miasta Bochnia po stronie wydatków o kwotę 551.384 zł, w tym:
Dział Rozdział Nazwa
Kwota zł
1
2
3
801
80110

900
90001

Oświata i wychowanie
Gikmnazja
w tym:
I) wydatki majątkowe
w tym: - Budowa drogi pożarowej w Gimnazjum Nr 2 - 159.827 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
w tym:
I) wydatki majątkowe
w tym:
- kanalizacja sanitarna ul. Myśliwska - 52.585 zł

159.827
159.827
159.827
391.557
132.585
132.585

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 405

90095

– 25462 –

Poz. 2897,2898,2899

- przebudowa przepustu na potoku Buczkowskim - 50.000 zł
- regulacja rowu na ul. Krzeczowskiej - 30.000 zł
Pozostała działalność
w tym:
I) wydatki majątkowe
w tym:
- budowa wodociągu Kurów - Dubielice 258.972 zł

258.972
258.972

2) Zmniejsza się budżet Gminy Miasta Bochnia po stronie wydatków o kwotę 551.384 zł.
Dział Rozdział Nazwa
1
2
600
60016

Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
w tym:
a) wydatki majątkowe
w tym:
- budowa trasy północno-zachodniej etap II - 551.384 zł

Kwota zł
3
551.384
551.384
551.384

Przewodniczący Rady Miasta
Ryszard Najbarowski
2897
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UCHWAŁA NR LVI/392/2010
RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU
z dnia 27 maja 2010 r.
w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Jadownikach.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
w związku z § 1 ust.4 załącznika nr 2 do rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r.
w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola
oraz publicznych szkół (Dz.U. z 2001r. Nr 61, poz.624
z późn. zm.) Rada Miejska w Brzesku uchwala co następuje:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Brzeska.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Miejskiej w Brzesku
mgr Krzysztof Ojczyk

§ 1. Nadaje się Publicznej Szkole Podstawowej
nr 2 w Jadownikach z siedzibą przy ul. Szkolnej 5 imię
„KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO”.
2898
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UCHWAŁA NR LVIII/394/2010
RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU
z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2010 Gminy Brzesko
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 późn.zm.), art. 211, art. 212 ust. 1
pkt 1-6, art. 215, art.217, art.235, art.236 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.
Nr 157, poz.1240, zm. Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146)
w związku z art.121 ust. 4, ust. 7 i ust. 9 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241, zm.
Dz.U. Nr 219, poz. 1706), Rada Miejska w Brzesku
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę
871.391,00 zł. – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2.
Zwiększa się dochody budżetu o kwotę
1.319.680 zł. – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej
uchwały.
3.
Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę
915.236,00 zł. – zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 405

– 25463 –

1) zmniejsza się wydatki bieżące budżetu o kwotę
236,00 zł. – zgodnie z Załącznikiem Nr 2.1. do niniejszej
uchwały,
2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę
915.000,00 zł. – zgodnie z Załącznikiem Nr 2.2 do niniejszej uchwały.
4.
Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę
448.525,00 zł. – zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
1) zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę
187.525,00 zł. – zgodnie z Załącznikiem Nr 2.1. do niniejszej uchwały,
2) zwiększa się wydatki majątkowe budżetu
o kwotę 261.000,00 zł. – zgodnie z Załącznikiem Nr 2.2.
do niniejszej uchwały.
§ 2. Wskutek zmian określonych w § 1. niniejszej
uchwały:
1) zmniejsza się planowany deficyt budżetu o kwotę
915.000,00 zł., tj. z kwoty 20.452.868,00 zł. do kwoty
19.537.868,00 zł., który zostanie pokryty przychodami
pochodzącymi z:
a) sprzedaży wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 14.600.000,00 zł.,
b) zaciąganych pożyczek w kwocie 614.700,00
c) zaciąganych kredytów w kwocie 2.411.029,00 zł.
d) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów
i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.912.139,00 zł.
2) zmniejsza się przychody budżetu o kwotę
915.000,00 zł., tj. z kwoty 23.943.618,00 zł. do kwoty
23.028.618,00 zł.
3) stan budżetu wynosi:
a) plan dochodów 93.439.977,38 zł.
b) plan wydatków 112.977.845,38 zł.
c) deficyt budżetu - 19.537.868,00 zł.
d) przychody budżetu 23.028.618,00 zł.
e) rozchody budżetu 3.490.750,00 zł.
§ 3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:
1) kredytów zaciąganych w roku 2010 w kwocie
2.411.029,00 zł. na sfinansowanie planowanego deficytu
budżetu,
2) emitowanych w roku 2010 papierów wartościowych w kwocie 17.500.000,00, z czego:

Poz. 2899

a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
w kwocie 14.600.000,00 zł.
b) na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i wykup wyemitowanych papierów
wartościowych w kwocie 2.900.000,00 zł.
3) pożyczek zaciąganych w roku 2010 w kwocie
614.700,00 zł. na sfinansowanie planowanego deficytu
budżetu.
§ 4. Załącznik Nr 3 – Przychody i rozchody budżetu
Gminy Brzesko w 2010 roku, do Uchwały Budżetowej na
rok 2010 Gminy Brzesko – otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 5. Załącznik Nr 4 – Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki
budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii w Gminie Brzesko
w 2010 roku, do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Gminy Brzesko – otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 4 do
niniejszej uchwały.
§ 6. Załącznik Nr 6 – Dochody i wydatki związane
z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów
lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2010 rok, do Uchwały Budżetowej na rok
2010 Gminy Brzesko – otrzymuje brzmienie jak Załącznik
Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 7. Załącznik Nr 7 – Zestawienie planowanych
kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Brzesko
w 2010 roku, do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Gminy Brzesko – otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 6 do
niniejszej uchwały.
§ 8. Załącznik 8 – Wydatki związane z wieloletnimi
programami inwestycyjnymi, do Uchwały Budżetowej
na rok 2010 Gminy Brzesko – otrzymuje brzmienie jak
Załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 9. Załącznik Nr 9 – Prognoza kwoty długu Gminy
Brzesko w latach 2009 – 2022, do Uchwały Budżetowej
na rok 2010 Gminy Brzesko – otrzymuje brzmienie jak
Załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeska.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Miejskiej w Brzesku
mgr Krzysztof Ojczyk
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Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LVIII/394/2010
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 30 czerwca 2010 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Brzesko na 2010 rok
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Nazwa - źródło
3
Rolnictwo i łowiectwo
w tym:
a) dochody majątkowe
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
Transport i łączność
w tym:
a) dochody bieżące
grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych
pozostałe odsetki
wpływy z różnych dochodów
b) dochody majątkowe
wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych
i zakupów inwestycyjnych
Gospodarka mieszkaniowa
w tym:
a) dochody bieżące
grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych
wpływy z różnych dochodów
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
w tym:
a) dochody bieżące
pozostałe odsetki
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
w tym:
a) dochody bieżące
wpływy z opłaty targowej
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
pozostałe odsetki
rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych
Oświata i wychowanie
w tym:
a) dochody bieżące
wpływy z różnych opłat
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
wpływy z usług
otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
wpływy z różnych dochodów
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
w tym:
a) dochody bieżące
wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w tym:
a) dochody bieżące
wpływy z różnych opłat
b) dochody majątkowe
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wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych
i zakupów inwestycyjnych
Kultura fizyczna i sport
w tym:
a) 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
wpływy z usług
odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie
z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których
mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
pozostałe odsetki
wpływy z różnych dochodów
OGÓŁEM
w tym:
a) dochody bieżące
w tym:
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1
pkt 2 i 3
b) dochody majątkowe
w tym:
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1
pkt 2 i 3
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Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku
mgr Krzysztof Ojczyk
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr LVIII/394/2010
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 30 czerwca 2010 r.
Plan wydatków budżetu Gminy Brzesko na 2010 rok
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Nazwa - Treść
4
Rolnictwo i łowiectwo
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
w tym:
a) wydatki majątkowe
Gospodarka mieszkaniowa
Pozostała działalność
w tym:
a) wydatki bieżące
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
w tym:
a) wydatki bieżące
b) wydatki majątkowe
Przedszkola
w tym:
a) wydatki bieżące
Gimnazja
w tym:
a) wydatki bieżące
Ochrona zdrowia
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
w tym:
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a) wydatki bieżące
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Pozostała działalność
w tym:
a) wydatki bieżące
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
w tym:
a) wydatki bieżące
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
w tym:
a) wydatki bieżące
Kultura fizyczna i sport
Obiekty sportowe
w tym:
a) wydatki bieżące
b) wydatki majątkowe
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RAZEM
w tym:
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe
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Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku
mgr Krzysztof Ojczyk
Załącznik nr 2.1.
do Uchwały Nr LVIII/394/2010
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 30 czerwca 2010 r.
Plan wydatków bieżących budżetu Gminy Brzesko na 2010 rok
zmiany
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Gospodarka mieszkaniowa
Pozostała działalność
w tym:
(1) wydatki jednostek budżetowych
w tym:
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
w tym:
(1) wydatki jednostek budżetowych
w tym:
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
Przedszkola
w tym:
(1) wydatki jednostek budżetowych
w tym:
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
Gimnazja
w tym:
(1) wydatki jednostek budżetowych
w tym:
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
Ochrona zdrowia
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
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w tym:
(1) wydatki jednostek budżetowych
w tym:
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
(2) dotacje na zadania bieżące
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Pozostała działalność
w tym:
(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
w tym:
(1) wydatki jednostek budżetowych
w tym:
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
w tym:
(2) dotacje na zadania bieżące
Kultura fizyczna i sport
Obiekty sportowe
w tym:
(1) wydatki jednostek budżetowych
w tym:
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
RAZEM
w tym:
(1) wydatki jednostek budżetowych
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
(2) dotacje na zadania bieżące
(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
(4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których
mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją
zadań jednostki samorządu terytorialnego
(5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez
jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty
w danym roku budżetowym
(6) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
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Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku
mgr Krzysztof Ojczyk
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Załącznik nr 2.2.
do Uchwały Nr LVIII/394/2010
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 30 czerwca 2010 r.

Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Brzesko na 2010 rok
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4
Rolnictwo i łowiectwo
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
w tym:
Inwestycje
- budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Poręba Spytkowska
z magistralą - ETAP II i III
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
w tym:
Inwestycje
- modernizacja co w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Jadownikach
Kultura fizyczna i sport
Obiekty sportowe
w tym:
Inwestycje
- przebudowa konstrukcji dachu na budynku BOSiR w Brzesku
Zakupy inwestycyjne
- zakup kosiarki na potrzeby BOSiR
RAZEM
w tym:
Inwestycje, w tym:
- na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją
zadań jednostki samorządu terytorialnego
Zakupy inwestycyjne, w tym:
- na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją
zadań jednostki samorządu terytorialnego
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
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Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku
mgr Krzysztof Ojczyk
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LVIII/394/2010
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 30 czerwca 2010 r.
Przychody i rozchody budżetu Gminy Brzesko w 2010 roku
A.
B.

DOCHODY
WYDATKI (B1 + B2)
wydatki bieżące
wydatki majątkowe

93 439 977,38
112 977 845,38
79 410 002,38
33 567 843,00

C.

NADWYŻKA/DEFICYT (A - B)

-19 537 868,00

F.

FINANSOWANIE (P - R)

19 537 868,00

P.

Przychody budżetu ogółem
z tego:
1/ Sprzedaż wyemitowanych papierów wartościowych

23 028 618,00
17 500 000,00
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2/ Pożyczki
3/ Kredyty
4/ Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu
gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

614 700,00
2 411 029,00
2 502 889,00

Rozchody budżetu ogółem
z tego:
1/ Spłaty pożyczek
w tym na:
- spłata pożyczki zaciągniętej od SMZO na zadanie "Budowa sali gimnastycznej przy
Szkole Podstawowej w Okocimiu"
- spłata pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW na zadanie "Rozwój gospodarczy Gminy
Brzesko - etap III - budowa kanalizacji"
2/ Wykup obligacji
- obligacje seria E

3 490 750,00
1 490 750,00
590 750,00
900 000,00
2 000 000,00
2 000 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku
mgr Krzysztof Ojczyk
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr LVIII/394/2010
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 30 czerwca 2010 r.
Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań
ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania
Narkomanii w Gminie Brzesko w 2010 roku

DZIAŁ

ROZDZ.

§

NAZWA

1
756

2

3

4
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw
w tym:
- dochody bieżące
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu
OCHRONA ZDROWIA
Zwalczanie narkomanii
- wydatki bieżące jednostek budżetowych
1/Wspomaganie działań stowarzyszeń, parafii, organizacji pozarządowych prowadzących działalność
pożytku publicznego i innych podmiotów wymienionych w art.
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
2/Realizacja programów profilaktycznych, szkoleń
3/Organizowanie wypoczynku, obozów, biwaków, kolonii profilaktycznych dla dzieci i młodzieży
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
- wydatki bieżące jednostek budżetowych
1/Wspomaganie działań stowarzyszeń, parafii, organizacji pozarządowych prowadzących działalność
pożytku publicznego i innych podmiotów wymienionych w art.
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
2/Utrzymanie "Hostel" - dom pomocy dla ofiar przemocy
3/Programy profilaktyczne, szkolenia oraz organizacja zajęć promujących zdrowy styl życia
4/Pomoc osobom uzależnionym poprzez działalność Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego
5/Działalność Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym:

75618

0480
851
85153

85154

DOCHODY

WYDATKI

Plan
5
530 000,00

Plan
6
-

530 000,00

-

530 000,00
530 000,00
-

558 652,00
45 000,00
45 000,00

-

-

-
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- finansowanie kosztów związanych z wydawaniem opinii psychologicznych i pedagogicznych
- zabezpieczenie pracy członków Gminnej Komisji (rozpatrywanie
wniosków, kontrola punktów sprzedaży
napojów alkoholowych)
6/Organizowanie obozów, kolonii, półkolonii profilaktycznych dla
dzieci i młodzieży
7/Miejski Ośrodek Kultury - organizacja wypoczynku letniego
8/Dotowanie działalności Świetlic Profilaktyczno - Wychowawczych

-

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku
mgr Krzysztof Ojczyk
Załącznik nr 5
do Uchwały Nr LVIII/394/2010
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 30 czerwca 2010 r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego na 2010 rok
1)

Plan dochodów na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
DZIAŁ ROZDZIAŁ
§
NAZWA
DOCHODY
PLAN
600
60013

6630

60016

6630

900
90002

2320

921
92116

2320

2)

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne wojewódzkie
w tym:
- dochody majątkowe
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego
Drogi publiczne gminne
w tym:
- dochody majątkowe
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Gospodarka odpadami
w tym:
- dochody bieżące
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Biblioteki
w tym:
-dochody bieżące
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

2 870 126,00
2 774 100,00
2 774 100,00
2 774 100,00

96 026,00
96 026,00
96 026,00

15 000,00
15 000,00
15 000,00
15 000,00

75 400,00
75 400,00
75 400,00
75 400,00

OGÓŁEM
2 960 526,00
Plan wydatków na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
DZIAŁ ROZDZIAŁ §
NAZWA
WYDATKI
PLAN
600
60013

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne wojewódzkie

2 870 126,00
2 774 100,00
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60016

900
90002

921
92116
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w tym:
Inwestycje
- modernizacja odcinków dróg wojewódzkich - odnowa
nawierzchni na drodze wojewódzkiej nr 768 ul.Solskiego
w Brzesku wraz z remontem chodnika, budową kanalizacji
deszczowej oraz budową ronda na skrzyżowaniu
ul.Solskiego z ulicami Szczepanowską i Okulickiego
Drogi publiczne gminne
w tym:
Inwestycje
- remont drogi nr 250659K (ul.Środkowa) w Jadownikach
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Gospodarka odpadami
w tym:
(1) wydatki jednostek budżetowych
w tym:
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
- usuwanie azbestu
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Biblioteki
w tym:
(2)dotacje na zadania bieżące
Dotacja dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzesku
OGÓŁEM

2 774 100,00
2 774 100,00

96 026,00
96 026,00
96 026,00
15 000,00
15 000,00
15 000,00
15 000,00

15 000,00
75 400,00
75 400,00
75 400,00
75 400,00
2 960 526,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku
mgr Krzysztof Ojczyk
Załącznik nr 6
do Uchwały Nr LVIII/394/2010
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 30 czerwca 2010 r.
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Brzesko w 2010 roku
Dział

Rozdział

Nazwa

Rodzaj dotacji z budżetu

1
010

2

3
Rolnictwo i łowiectwo
Melioracje wodne

4

01008

dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu
terytorialnego w zakresie realizacji
jej zadań inwestycyjnych
600
60013

Transport i łączność
Drogi publiczne wojewódzkie

390 000
20 000
dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu
terytorialnego w zakresie realizacji
jej zadań inwestycyjnych

60014

dla jednostek
sektora finansów publicznych
5
3 300
3 300
3 300

Drogi publiczne powiatowe

20 000

370 000
dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu
terytorialnego w zakresie realizacji
jej zadań inwestycyjnych

370 000

dla jednostek
spoza sektora finansów
publicznych
6
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Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże
pożarne

60 000

60 000
dotacje celowe na dofinansowanie
zakupu inwestycyjnego jednostce
niezaliczanej do sektora finansów
publicznych

801
80104

Oświata i wychowanie
Przedszkola

70 000
70 000
dotacje podmiotowe
dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na zadania
bieżące własne przekazane
w drodze porozumienia

80110

60 000

70 000

Gimnazja
dotacje podmiotowe

851
85111

Ochrona zdrowia
Szpitale ogólne
dotacje celowe na remonty
i realizację zadań w zakresie zapobiegania chorobom, realizację
programów zdrowotnych
i promocję zdrowia

85149

Programy polityki
zdrowotnej

112 000
55 000
55 000

27 000

Zwalczanie narkomanii

15 000
15 000

dotacje celowe (bieżące) na zadania jednostki samorządu terytorialnego zlecane innym podmiotom
85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

30 000
dotacje celowe (bieżące) na zadania jednostki samorządu terytorialnego zlecane innym podmiotom
dotacje celowe (bieżące) na zadania jednostki samorządu terytorialnego zlecane innym podmiotom

852
85295

30 000

Pomoc społeczna
Pozostała działalność

92109

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

50 000
50 000
50 000

1 857 600
917 000
dotacje podmiotowe

92116

Biblioteki
dotacje podmiotowe

926
92605

Kultura fizyczna i sport
Zadania w zakresie
kultury fizycznej
i sportu

270 000
270 000

dotacje celowe (bieżące) na zadania jednostki samorządu terytorialnego zlecane innym podmiotom
921

228 000
228 000
285 000

27 000
dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na zadania
bieżące realizowane w drodze
porozumienia

85153

1 459 000
1 231 000
1 231 000

917 000
940 600
940 600
750 000
750 000

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 405

– 25473 –

Poz. 2899

dotacje celowe (bieżące) na zadania jednostki samorządu terytorialnego zlecane innym podmiotom
RAZEM

OGÓŁEM DOTACJE
w tym:
- dotacje podmiotowe
- dotacje celowe
w tym:
- dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki
samorządu terytorialnego
w zakresie realizacji jej zadań
inwestycyjnych
- dotacja celowa dla jednostki
samorządu terytorialnego na
zadania bieżące własne przekazane w drodze porozumienia
- dotacja celowa dla jednostki
samorządu terytorialnego na
zadania bieżące realizowane
w drodze porozumienia
- dotacje celowe na remonty
i realizację zadań w zakresie
zapobiegania chorobom, realizację programów zdrowotnych
i promocję zdrowia
- dotacje celowe (bieżące) na zadania jednostki samorządu
terytorialnego zlecane innym
podmiotom
- dotacje celowe na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego
jednostce niezaliczanej do sektora
finansów publicznych

750 000

2 432 900

2 604 000

5 036 900
3 316 600
1 720 300
393 300

70 000

27 000

55 000

1 115 000

60 000

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku
mgr Krzysztof Ojczyk
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Załącznik nr 7
do Uchwały
Uchwa Nr LVIII/394/2010
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 30 czerwca 2010 r.

Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku
mgr Krzysztof Ojczyk
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Załącznik nr 8
do Uchwały
Uchwa Nr LVIII/394/2010
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 30 czerwca 2010 r.

Prognoza kwoty długu Gminy Brzesko
Brzesk w latach 2009 - 2022
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UCHWAŁA NR LVIII/399/2010
RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU
z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzesko dla terenu
położonego we wsi Mokrzyska.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 20
ust. 1 i art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym
(Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Brzesko uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej
nr XL/286/98 z dnia 15.06.1998 r., - Rada Miejska
w Brzesku uchwala, co następuje:
Rozdział 1
Ustalenia wprowadzające
§ 1. 1. Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brzesko dla terenu położonego we wsi Mokrzyska, zwany dalej planem.
2. Plan obejmuje teren położony we wsi Mokrzyska o pow. 16,5 ha.
3. Załącznikami do niniejszej uchwały są:
1) Załącznik Nr 1 – stanowi integralna część uchwały rysunek planu w skali 1:1000 obowiązujący w zakresie:
a) granic obszaru objętego planem,
b) linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, działające łącznie z § 3 ust. 3 niniejszej uchwały,
c) przeznaczenia terenu wg symboli podanych
w § 5-14,
d) nieprzekraczalnych linii zabudowy,
2) Załącznik Nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji
zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych Gminy
oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami
o finansach publicznych.
4. Na ustalenia planu zapisane w formie niniejszej uchwały składają się:
1) Rozdział I. Ustalenia wprowadzające,
2) Rozdział II. Ustalenia ogólne,
3) Rozdział III. Ustalenia szczegółowe,
4) Rozdział IV. Ustalenia końcowe.
§ 2. 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) podstawowym przeznaczeniu– należy przez to rozumieć ustalony w planie sposób użytkowania terenów
w obrębie obszaru wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, któremu winny być podporządkowane inne
sposoby użytkowania określone, jako dopuszczone,
uzupełniające i wzbogacające podstawowy sposób
użytkowania. W przeznaczeniu podstawowym mieszczą się również towarzyszące elementy zagospodarowania terenu:
a) zieleń urządzona, niezbędna do zapewnienia właściwego procentowego wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej,

b) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej, niezbędne dla obsługi terenu;
2) nieprzekraczalnej linii zabudowy– należy przez to
rozumieć linię wyznaczoną na rysunku planu i opisaną
w tekście, określającą dopuszczalne zbliżenie elewacji
budynku do linii rozgraniczającej teren, z dopuszczeniem wysunięcia przed wyznaczoną linię: schodów,
ganku, daszka, wykusza, tarasu, przy czym elementy
te nie mogą pomniejszać tej odległości o więcej niż
2,0 m,
3) wskaźniku zabudowy– należy przez to rozumieć procentowy udział powierzchni zabudowy obiektami budowlanymi do powierzchni działki,
4) usługach podstawowych– należy przez to rozumieć
usługi handlu oraz usługi gastronomii, nieuciążliwe
usługi dla ludności i usługi rzemieślnicze tzn. usługi
nieprodukcyjne o charakterze wykonawczym, naprawczym, konserwacyjnym sprzętu, urządzeń i dóbr,
5) usługach nieuciążliwych– należy przez to rozumieć
usługi, których oddziaływanie na otoczenie nie przekroczy granic działki budowlanej bez względu na aktualny stan zabudowy, zagospodarowania i użytkowania
otaczających terenów,
6) przestrzeni ogólnodostępnej– należy przez to rozumieć przestrzeń otwartą w strukturze funkcjonalnoprzestrzennej wsi, do której niezależnie od formy własności powinien być zagwarantowany dostęp dla
wszystkich, służącej za miejsce spotkań, koncentracji
życia społecznego, lokalizacji znaczących dla wsi
obiektów;
7) frontowej części działki– należy przez to rozumieć pas
terenu od linii rozgraniczającej położonej od strony
drogi publicznej, po nieprzekraczalną linię zabudowy
i pas wzdłuż tej linii o szerokości 15.0 m mierzony od
linii zabudowy w głąb działki budowlanej;
8) dojazdach nie wydzielonych- należy przez to rozumieć nie wydzielone liniami rozgraniczającymi na rysunku planu istniejące i projektowane dojazdy, zapewniające obsługę obiektów w ramach terenów inwestycji przez dostęp do dróg publicznych,
9) przepisach szczególnych– należy przez to rozumieć
przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi,
2. Pozostałe określenia użyte w uchwale należy
rozumieć zgodnie z ich definicjami określonymi przepisami szczególnymi.
§ 3. 1. Ustala się następujące symbole dla określenia podstawowego przeznaczenia terenów:
1) MN- teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
2) MZ- teren zamieszkania zbiorowego
3) U- teren zabudowy usługowej,
4) ZP- teren zieleni urządzonej,
5) ZR- tereny zieleni naturalnej,
6) KDZ- teren drogi publicznej klasy Z – zbiorczej,
KDD- teren drogi publicznej klasy D – dojazdowej,
7) KDW- teren drogi wewnętrznej,
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8) KDX- teren komunikacji publicznej,
2. Każdy teren o różnym przeznaczeniu lub sposobie zagospodarowania i zabudowy na rysunku planu
oraz w tekście niniejszej Uchwały wyróżniono symbolem cyfrowo-literowo-cyfrowym np. 2.MN.1, gdzie:
1) pierwszy symbol cyfrowy – oznacza tereny o tym
samym przeznaczeniu, o którym mowa w pkt. 2, ale
różnym sposobie zagospodarowania i zabudowy,
2) symbol literowy – oznacza podstawowe przeznaczenie terenu,
3) drugi symbol cyfrowy – oznacza kolejny numer porządkowy terenu wyróżniający go spośród pozostałych terenów.
3. Każdy teren o różnym przeznaczeniu lub sposobie zagospodarowania i zabudowy na rysunku planu
został ograniczony linią rozgraniczającą w osi jej oznaczenia graficznego.
Rozdział 2
Ustalenia ogólne
§ 4. 1. Dla ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:
1) zasady lokalizacji obiektów budowlanych na działce
budowlanej,
2) zasady realizacji reklam.
2.
Ustala się następujące zasady lokalizacji
obiektów budowlanych na działce budowlanej:
1) obowiązek usytuowania wszystkich obiektów mieszkaniowych we frontowej części działki,
2) dopuszcza się realizację zabudowy:
-- w granicy działki, jako bliźniaczej lub szeregowej na
działkach o szerokości nie pozwalającej na lokalizowanie budynku wolnostojącego,
-- w odległości mniejszej niż 3 m od granicy działki
budowlanej, lecz nie mniejszej niż 1,5 m zgodnie
z obowiązującymi przepisami szczególnymi,
3) dopuszcza się lokalizację obiektów garażowych lub
gospodarczych w granicy działki lub w odległości
mniejszej niż 3 m od granicy działki budowlanej, lecz
nie mniejszej niż 1,5 m zgodnie z obowiązującym
przepisami szczególnymi,
4) na terenie objętym planem obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów gospodarczo-garażowych typu „blaszak”
oraz bazowych stacji telefonii komórkowej,
5) na terenie objętym planem obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych, za wyjątkiem tymczasowych obiektów na czas budowy oraz tych, o których
mowa w ust 7, pkt. 3 lit. b niniejszej uchwały, zgodnie
z przepisami szczególnymi,
6) w przypadku realizacji ogrodzenia od strony drogi publicznej nakłada się obowiązek jego lokalizacji w linii
rozgraniczającej teren drogi i działki budowlanej,
3.

Ustala się następujące zasady realizacji re-

klam:
1) dopuszcza się realizację reklam w terenach zabudowy
w formie:
a) słupów reklamowych o wysokości nie większej niż
2 m i średnicy nie większej niż 1 m,
b) tablic, neonów, ekranów o powierzchni mierzonej
w obrysie zewnętrznym nie większym niż 4 m2,przy
czym górna krawędź reklam lokalizowanych na
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elewacjach nie może przekroczyć górnej krawędzi
linii otworów okiennych
c) tablic, neonów w powiązaniu z obiektami małej architektury,
2) zabrania się realizacji reklam:
a) na terenach zieleni, oznaczonych na rysunku planu
symbolem ZP i ZR,
b) w liniach rozgraniczających terenów dróg publicznych, wewnętrznych i ciągów pieszo-jezdnych,
oznaczonych na rysunku planu symbolami KDZ,
KDD, KDW i KDX.
4. Ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) wymagania w zakresie ochrony powietrza, wód, gleby, ziemi, ochrony przed wibracjami i polami elektroenergetycznymi, a także w zakresie ochrony zdrowia
realizować zgodnie z obowiązującymi przepisami
szczególnymi,
2) wymagania w zakresie ochrony przed hałasem –
realizować zgodnie z obowiązującymi przepisami
szczególnymi. Zachować dopuszczalny poziom hałasu
w środowisku:
a) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem MN – jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
b) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem MZ – jak dla terenów domów opieki,
c) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami U – jak dla terenów mieszkaniowo – usługowych,
d) dla pozostałych terenów nie ustala się.
3) zachować warunki wynikające z położenia terenów
objętych planem w Bratucickim Obszarze Chronionego Krajobrazu, zawarte w rozporządzeniu Wojewody
Małopolskiego z dnia 27 grudnia 2005 r., w tym:
a) zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi, za wyjątkiem przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzona procedura
oceny oddziaływania na środowisko wykazała brak
niekorzystnego wpływu na przyrodę Obszaru,
b) zakaz likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej
i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego
i wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania,
remontów lub naprawy urządzeń wodnych,
c) zakaz wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac
związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem,
budową, odbudową naprawą lub remontem urządzeń wodnych,
d) zakaz dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody lub
zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych
i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub
rybacka,
e) zakaz likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych
4) chronić doliny cieków wraz z ich obudową biologiczną, istniejącą roślinność przydrożną, przywodną
oraz tereny podmokłe,
5) zachować powierzchnię terenu biologicznie czynną
dla wydzielonych kategorii terenu zgodnie z ustale-
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niami szczegółowymi, zawartych w Rozdziale III niniejszej uchwały,
6) wszelkie nowe inwestycje realizować w oparciu
o czyste i bezpieczne dla środowiska technologie chach
rakteryzujące się niską energochłonnością,
energochłonno
wodochłonnością oraz wytwarzaniem małej ilości odpaodp
dów.
Ustala się następujące zasady scalania
5.
i podziału oraz kształtowania nowych działek budowbudo
lanych:
1) w obszarze objętym planem nie określa się obszarów
wymagających przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości w rozumieniu przepisów szczególnych,
2) nie ustala się wielkości działek uzyskiwanych
w wyniku podziału nieruchomości, z wyjątkiem określonym w pkt. 3 – dla zabudowy mieszkaniowej jednojedn
rodzinnej w terenach MN i usługowej U. Dla pozostapozost
łych terenów w łączeniu i podziałach nieruchomości
mają zastosowanie przepisy szczególne oraz szczegószczeg
łowe
warunki
zagospodarowania
określone
w ustaleniach planu dla poszczególnych terenów,
3) przy dokonywaniu nowych podziałów w terenach
zabudowy mieszkaniowej
owej jednorodzinnej i usługowej
ustala się:
a) minimalną wielkość nowych działek budowlanych:
-- dla terenów zabudowy jednorodzinnej w terenach
oznaczonych na rysunku planu symbolami MN:

-- dla terenów zabudowy usługowej w terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami U –
1500 m2
-- dla pozostałych terenów nie ustala się,
b) minimalną szerokość frontów nowych działek :
-- dla zabudowy mieszkaniowej w terenach oznaczooznacz
nych na rysunku planu symbolami MN:

-- dla terenów zabudowy usługowej w terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami U – 20 m,
-- dla pozostałych terenów nie ustala się.
c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa
drogowego w przedziale 45°-90°,
4) dopuszcza się zmianę wskazanego na rysunku planu
podziału terenu w przypadku nowych działek budowbudo
lanych przy zachowaniu obowiązujących przepisów
szczególnych, w tym techniczno-budowlanych
budowlanych oraz
ustalonych linii zabudowy, układu komunikacyjnego
i ustaleń pkt.3.
6. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudozabud
wy oraz zagospodarowania terenu:
1) wysokość budynków zgodnie z ustaleniami szczegószczeg
łowymi,
2) wskaźnik zabudowy zgodnie z ustaleniami szczegószczeg
łowymi,
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3) zachować nieprzekraczalne linie zabudowy obiektów
kubaturowych od istniejących krawędzi jezdni:
drogi KDZ – zgodnie z rysunkiem planu,
4) zachować nieprzekraczalne linie zabudowy obiektów
kubaturowych od linii rozgraniczających dróg:
a) KDD – zgodnie z rysunkiem planu
b) KDW – 5 m,
c) KDX – 5 m,
5) inwestycje realizować projektując proporcjonalną
liczbę miejsc parkingowych:
a) dla obiektów handlowo-usługowych
usługowych prowadzących
sprzedaż detaliczną i usługi dla ludności – 1 miejsca
postojowe na 25 m2 powierzchni użytkowej,
b) dla biur, administracji - 1 miejsce postojowe na 20
m2 powierzchni użytkowej,
c) dla
a gastronomii (bary, kawiarnie) - 1 miejsce postojowe na 4 miejsca konsumpcyjne,
d) dla innych obiektów usługowych i rzemiosła –
1 miejsce postojowe na 5 zatrudnionych,
e) dla obiektów mieszkalnych - 1 miejsce postojowe
na 1 mieszkanie,
6) ustala się w zakresie
akresie architektury:
a) forma obiektów– dla obiektów mieszkaniowych
i usługowych obowiązek nawiązania bryły budynku
do lokalnej tradycji budowlanej,
b) geometria dachów:
-- dla obiektów mieszkaniowych i usługowych obowiązek stosowania dachów dwu lub wielospadowych, o nachyleniu głównej połaci dachowej
25-45° z okapami o szerokości 0,70 m. Zakaz rer
alizacji obiektów mieszkalnych z dachami, uskokowymi i asymetrycznymi,
-- dla obiektów garażowych i gospodarczych obowiązek stosowania dachów dwu lub wielospadowielosp
wych, o nachylenie głównej połaci dachowej
15-45o,
45o, przy czym dla tego typu obiektów lokalilokal
zowanych we frontowej części działki budowlabudowl
nej obowiązek stosowania formy dachu nawiąnawi
zującego kształtem i nachyleniem głównej połaci
do budynku mieszkalnego. Dopuszcza
Dop
się realizację dachów pulpitowych dla obiektów gospogosp
darczych i garażowych lokalizowanych w granicy
działki wyłącznie poza frontową częścią działki
budowlanej, z zachowaniem kierunkiem spadku
głównej połaci do środka działki,
c) pokrycie dachu– dachówki,
ówki, różne materiały i elementy o fakturze dachówek, gont, strzechy. Zakaz
stosowania materiałów typu papa na lepiku,
d) ściany budynków mieszkalnychmieszkalnych zakaz stosowania
okładzin typu siding, blacha,
e) kolorystyka– zakaz stosowania agresywnych barw,
stosować
ować kolory stonowane dostosowane do otaot
czającego krajobrazu,
f) ogrodzenia– realizować z materiałów typu cegła,
drewno, kamień, metal, kuty metal itp. Obowiązuje
zakaz stosowania do realizacji ogrodzeń prefabryprefabr
kowanych przęseł betonowych, od strony dróg publicznych,
g) powyższe ustalenia z zakresu architektury dotyczą
wszystkich obiektów na terenie objętym planem
chyba, że ustalenia szczegółowe stanowią inaczej.
7. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni ogólnodostępnej:
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1) wyznacza się obszary przestrzeni ogólnodostępnej
obejmujące zespoły:
a) usług w ramach terenu U,
b) zieleni urządzonej,
2) dostępności osobom niepełnosprawnym do:
a) komunikacji, ciągów pieszych, przejść pieszych,
czasowych miejsc postojowych (likwidacja progów
wysokościowych),
b) obiektów usługowych;
3) w przestrzeni ogólnodostępnej ustala się następujące
zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy:
a) zakaz lokalizacji wolnostojących nośników reklamowych za wyjątkiem elementów małej architektury,
b) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych, z zastrzeżeniem dopuszczenia lokalizacji kiosków z prasą,
c) zakaz lokalizacji obiektów produkcyjnych, usługowych, które mogą być uciążliwe dla mieszkańców,
składów materiałów budowlanych, baz transportowych, stacji kontroli pojazdów, produkcji rolnej,
d) nakaz ujednolicenia kolorystyki i detali elementów
użytkowych w ramach inwestycji, w szczególności
lamp oświetleniowych, słupów ogłoszeniowych,
ławek, elementów dekoracyjnych i użytkowych dla
aranżacji sezonowych, koszy na śmieci, elementów
zagospodarowania terenu (chodniki, posadzki placów), wydzielonych ciągów pieszych i pieszojezdnych.
8. Ustala się zasady rozbudowy i budowy systemów komunikacji:
1) miejsca parkingowe i postojowe w wymaganej ilości,
określonej w § 4 ust. 6 pkt 5 niniejszej uchwały, dla
projektowanych
inwestycji,
należy
realizować
w ramach działki budowlanej, na której realizowana
jest inwestycja;
2) dojazd do działek budowlanych za pośrednictwem
dróg wewnętrznych (dojazdu) lub bezpośrednio
z drogi publicznej, odpowiednio do przeznaczenia
i sposobu użytkowania działek, zgodnie z przepisami
szczególnymi, w tym również w zakresie ochrony
przeciwpożarowej;
3) dopuszcza się wydzielenie dojazdów nie wydzielonych na rysunku planu, w formie sięgaczy spełniających warunki:
a) wynikające z przepisów przeciwpożarowych,
b) noworealizowane sięgacze muszą być wyposażone
w plac manewrowy umożliwiający dostęp pojazdom ratownictwa do wszystkich obsługiwanych
przez nie działek budowlanych.
9. Ustala się zasady rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:
w zakresie gospodarki odpadami ustala się:
a) nakaz prowadzenia gospodarki odpadami komunalnymi na zasadach obowiązujących w gminie
Brzesko,
b) nakaz prowadzenia gospodarki odpadami powstałymi w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami szczególnymi;
w zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:
a) zaopatrzenie w wodę z wodociągu gminnego,
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b) doprowadzenie wody w obszar objęty planem poprzez istniejącego wodociągu w ul. Siostry Faustyny i projektowane wodociągi rozdzielcze,
c) w terenie wyposażonym w sieć wodociągową
obowiązek podłączenia do niej realizowanej zabudowy,
d) w przypadku realizacji zabudowy w terenach gdzie
projektowana jest sieć wodociągowa – do czasu jej
wykonania, dopuszcza się zaopatrzenie w wodę ze
źródeł indywidualnych, z uwzględnieniem warunków określonych w przepisach szczególnych,
w zakresie gospodarki ściekowej ustala się:
a) docelowe odprowadzanie ścieków z obszaru objętego planem do projektowanej gminnej sieci kanalizacji sanitarnej,
b) do czasu realizacji gminnej sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza się indywidualne rozwiązanie gospodarki ściekowej z zachowaniem warunków
określonych w przepisach szczególnych, poprzez
realizację szczelnych zbiorników wybieralnych, usytuowanych w obrębie działki budowlanej, z których
ścieki wywożone będą na oczyszczalnię zgodnie
z zasadami obowiązującymi w gminie Brzesko,
c) zakaz zrzutu nieoczyszczonych ścieków do wód
i gleby,
w zakresie odprowadzania wód deszczowych
ustala się:
a) docelowe odprowadzanie ścieków z obszaru objętego planem do projektowanej sieci kanalizacji
deszczowej,
b) do czasu realizacji projektowanej sieci kanalizacji
deszczowej odprowadzenie wód opadowych
z obiektów usługowych w oparciu o rozwiązania
indywidualne, np. podczyszczalnie wód opadowych
usytuowanych w obrębie działki budowlanej,
w sposób zapewniający pełną ochronę przed przenikaniem zanieczyszczeń do wód i gleby z zachowaniem warunków określonych w przepisach
szczególnych,
c) w terenach zabudowy mieszkaniowej odprowadzanie wód deszczowych z dachów na dotychczasowych zasadach,
d) zakaz zrzutu nieoczyszczonych ścieków do wód
i gleby,
e) dopuszcza się prowadzenie sieci kanalizacji deszczowej w jezdni zgodnie z przepisami szczególnymi,
w zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się zaopatrzenie w gaz ziemny poprzez istniejący i planowany
system gazowej sieci dystrybucyjnej,
w zakresie infrastruktury energetycznej ustala się:
a) zaopatrzenie w energię elektryczną poprzez istniejący układ sieci i urządzeń elektroenergetycznych
na poziomie średnich napięć lub jego rozbudowę,
b) możliwość przebudowy lub lokalizacji nowych stacji transformatorowych SN/NN i linii zasilających
SN przy spełnieniu warunku, że nie będą naruszać
pozostałych ustaleń planu,
c) dopuszcza się lokalizację urządzeń produkujących
energię odnawialną w formie solarów instalowanych na dachach budynków;
w zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala sięogrzewanie w oparciu o indywidualne rozwiązania przy
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zastosowaniu paliw-mediów przyjaznych środowisku
nie powodujących przekroczenia dopuszczalnych norm
zanieczyszczeń powietrza,
w zakresie infrastruktury teletechnicznej ustala się:
a) zaopatrzenie w sieć teletechniczną poprzez wykorzystanie i rozbudowę istniejącej sieci,
b) na terenie objętym planem ustala się zakaz budowy
stacji bazowych oraz lokalizacji masztów telefonii
komórkowej i radiofonii.
w obszarze objętym opracowaniem planu dopuszcza się zmianę przebiegu sieci, budowę, rozbudowę
oraz przebudowę sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w sposób nie kolidujący z innymi ustaleniami
planu, zachowując warunki przepisów szczególnych.
10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zabudowy:
1) przy realizacji inwestycji kubaturowych uwzględnić
wyniki badań geotechnicznych w zakresie nośności
gruntu i poziomu wód gruntowych,
2) uwzględnić warunki przepisów szczególnych dotyczących zlokalizowanych na terenie sieci infrastruktury
technicznej. Dopuszcza się w pasach technicznych
oznaczonych na rysunku planu zagospodarowanie typu: parkingi, place, zieleń;
3) przy realizacji inwestycji uwzględnić istniejące urządzenia melioracyjne i zachować od nich odległości
zgodnie z przepisami szczególnymi oraz zakaz zabudowy kubaturowej w pasie 15 m (obustronnie) od
górnej krawędzi skarpy brzegowej rowu melioracyjnego, za wyjątkiem części terenu 2.MN.4 od strony
drogi KDD.7, dla którego zachować odległość dla zabudowy kubaturowej zgodnie z obowiązującą linią zabudowy,
4) wykrywanie zagrożeń oraz ostrzeganie i alarmowanie
realizować zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami szczególnymi.
5) utrzymanie bądź przebudowa istniejącej oraz realizacja nowej zabudowy i zainwestowania, a także zmiany
zagospodarowania i użytkowania terenów - nie mogą
naruszać:
a) przepisów szczególnych;
b) norm technicznych, sanitarnych i przeciwpożarowych;
c) wymagań określonych w Rozdziałach I - III.
11. Tereny objęte planem utrzymuje się w dotychczasowym użytkowaniu, do czasu ich zagospodarowania zgodnie z planem.
12. Na podstawie analizy stanu istniejącego ustala się, że na obszarze objętym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego nie zachodzą przesłanki do określenia pozostałych regulacji wymienionych w art. 15, ust 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym,
w tym dotyczących: ochrona dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, terenów
osuwiskowych, terenów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, obszarów i terenów górniczych, terenów
zamkniętych, i Głównych Zbiorników Wód Podziemnych.
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Rozdział 3
Ustalenia szczegółowe

§ 5. 1. Wyznacza się teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczony na rysunku planu symbolem 1.MN z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
2. W granicach terenu, o którym mowa w ust. 1,
poza przeznaczeniem podstawowym dopuszcza się:
1) obiekty gospodarcze i garaże na samochody osobowe i dostawcze do 2,5 tony;
2) wolnostojące obiekty usług podstawowych z ograniczeniem do 100 m2 powierzchni użytkowej, lub z tym,
że powierzchnia użytkowa usług podstawowych nie
może stanowić więcej niż 30% powierzchni działki budowlanej,
3) przeznaczenie do 70% powierzchni użytkowej stanowiącej sumę powierzchni użytkowej budynków na
jednej działce budowlanej pod usługi podstawowe,
4) przebudowę, odbudowę, rozbudowę, nadbudowę
i zmianę sposobu użytkowania istniejącej zabudowy,
zachowując zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy jak dla obiektów noworealizowanych,
5) dopuszcza się remont, nadbudowę i rozbudowę istniejących obiektów, w pasie pomiędzy ustaloną linią
zabudowy a linią rozgraniczającą drogę, przy zachowaniu warunku nie przekraczania istniejącej linii zabudowy wyznaczonej przez obiekt rozbudowywany
oraz warunków technicznych budynków określonych
przepisami szczególnymi w zakresie ochrony przed
drganiem i hałasem wywołanym ruchem kołowym,
a także określonych przepisami o drogach publicznych,
6) obiekty małej architektury (altany, wiaty, zadaszenia,
kapliczki itp.),
7) ciągi piesze.
3. W granicach terenu, o którym mowa w ust. 1,
ustala się następujące warunki zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy:
1) maksymalny wskaźnik zabudowy – 40%,
2) wysokość budynków mieszkalnych – do 10 m,
3) wysokość budynków usługowych, o których mowa
w ust. 2 pkt 2 – do 7 m,
4) wysokość budynków garażowych i gospodarczych –
do 5 m,
5) dopuszcza się kontynuację istniejącej formy dachu
w przypadku rozbudowy lub nadbudowy budynku,
6) minimalna powierzchnia działki pod zabudowę
mieszkaniową przy wprowadzeniu usług wolnostojących – 1200 m2,
7) obowiązek realizacji budynków mieszkalnych z wysokim poziomem parteru min 0,5 m ponad poziom drogi
KDZ – ul. Siostry Faustyny,
8) zakaz realizacji podpiwniczeń budynków,
9) zachować minimum 45% powierzchni biologicznie
czynnej.
4. Pozostałe ogólne zasady jak w § 4 niniejszej
uchwały.
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§ 6. 1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone na rysunku planu
symbolami2.MN.1, 2.MN.2, 2.MN.3, 2.MN.4 i 2.MN.5
z podstawowym przeznaczeniem pod lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
2. W granicach terenów, o których mowa w ust. 1,
poza przeznaczeniem podstawowym dopuszcza się:
1) obiekty gospodarcze i garaże na samochody osobowe i dostawcze do 2,5 tony;
2) wolnostojące obiekty usług podstawowych z ograniczeniem do 100 m2 powierzchni użytkowej,
z tym, że powierzchnia użytkowa usług podstawowych nie może stanowić więcej niż 30% powierzchni
działki budowlanej,
3) przeznaczenie do 70% powierzchni użytkowej stanowiącej sumę powierzchni użytkowej budynków na
jednej działce budowlanej pod usługi podstawowe,
4) obiekty małej architektury (altany, wiaty, zadaszenia,
kapliczki itp.),
5) ciągi piesze.
3. W granicach terenów, o których mowa w ust. 1,
ustala się następujące warunki zagospodarowania terenu
i kształtowania zabudowy:
1) maksymalny wskaźnik zabudowy – 40%,
2) wysokość budynków mieszkalnych – do 10 m,
3) wysokość budynków usługowych, o których mowa
w ust. 2 pkt 2 – do 7 m,
4) wysokość budynków garażowych i gospodarczych –
do 5 m,
5) minimalna powierzchnia działki pod zabudowę
mieszkaniową przy wprowadzeniu usług wolnostojących – 1200 m2,
6) obowiązek realizacji budynków mieszkalnych
z wysokim poziomem parteru min 0,5 m ponad poziom drogi KDZ – ul. Siostry Faustyny,
7) zakaz realizacji podpiwniczeń budynków,
8) zachować minimum 30% powierzchni biologicznie
czynnej.
4. Pozostałe ogólne zasady jak w § 4 niniejszej
uchwały
§ 7. 1. Wyznacza się teren zamieszkania zbiorowego
oznaczony
na
rysunku
planu
symbolem
MZz podstawowym przeznaczeniem pod lokalizację
budynków zamieszkania zbiorowego – domów opieki.
2. W granicach terenu wyznaczonego w ust. 1 poza podstawowym przeznaczeniem dopuszcza się:
1) usługi handlu,
2) obiekty garażowo-gospodarcze,
3) obiekty małej architektury,
4) zieleń urządzoną,
5) ciągi piesze.
3. W granicach terenu wyznaczonego w ust. 1
ustala się następujące warunki zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy:
1) maksymalny wskaźnik zabudowy – 60%,
2) wysokość obiektów – do 12,0 m,
3) wysokość obiektów garażowo – gospodarczych – do
7 m,
4) zachować minimum 25% powierzchni terenu biologicznie czynnej,
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5)

obowiązek zabezpieczenia miejsc parkingowych
zgodnie z § 4 ust. 6 pkt 5 niniejszej uchwały.
6) obowiązek realizacji budynków z wysokim poziomem
parteru min 0,5 m ponad poziom drogi KDZ – ul. Siostry Faustyny,
7) zakaz realizacji podpiwniczeń obiektów.
4. Pozostałe zasady jak w § 4 niniejszej uchwały
§ 8. 1. Wyznacza się teren zabudowy usługowej
oznaczony na rysunku planu symbolem Uz podstawowym przeznaczeniem pod usługi komercyjne, typu:
1) usługi handlu detalicznego,
2) instytucje finansowe i bankowe,
3) usługi biurowe i administracji,
4) pozaszpitalne usługi medyczne
5) obiekty gastronomii,
6) biura projektowe i badawczo-rozwojowe.
2. W granicach terenu wyznaczonego w ust. 1 poza podstawowym przeznaczeniem dopuszcza się:
1) wydzielenie funkcji mieszkaniowej w obiekcie usługowym,
2) obiekty garażowo-gospodarcze,
3) obiekty małej architektury towarzyszące kubaturowym obiektom usługowym,
4) zieleń urządzoną,
5) ciągi piesze.
3. W granicach terenu wyznaczonego w ust. 1
ustala się następujące warunki zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy:
1) maksymalny wskaźnik zabudowy – 70%,
2) wysokość obiektów usługowych – do 12,0 m,
3) wysokość obiektów garażowo – gospodarczych – do
7 m,
4) zachować minimum 10% powierzchni terenu biologicznie czynnej,
5) obowiązek zabezpieczenia miejsc parkingowych
zgodnie z § 4 ust. 6 pkt 6 niniejszej uchwały.
6) obowiązek realizacji budynków usługowych z wysokim poziomem parteru min 0,5 m ponad poziom drogi
KDZ – ul. Siostry Faustyny,
7) zakaz realizacji podpiwniczeń obiektów.
4. Pozostałe zasady jak w § 4 niniejszej uchwały.
§ 9. 1. Wyznacza się tereny zieleni urządzonej
oznaczony na rysunku planu symbolamiZP.1, ZP.2
z podstawowym przeznaczeniem pod zieleń urządzoną.
2. W granicach terenu wyznaczonego w ust.
1 poza podstawowym przeznaczeniem dopuszcza się:
1) obiekty małej architektury (fontanny, rzeźby itp.),
2) ciągi pieszo-jezdne i ścieżki rowerowe.
3. W granicach terenu wyznaczonego w ust.
1 ustala się obowiązek urządzenia miejsc wypoczynku
(ławki, oświetlenie).
4. Pozostałe zasady jak w § 4 niniejszej uchwały.
§ 10. 1. Wyznacza się tereny zieleni naturalnej,
oznaczone na rysunku planu symbolamiZR.1 i ZR.2
z podstawowym przeznaczeniem pod zielone użytki
rolne i obudowę biologiczną cieków.
2. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1
poza podstawowym przeznaczeniem dopuszcza się:
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1) przekształcanie zieleni naturalnej w urządzoną z zachowaniem przepisów szczególnych o ochronie gruntów rolnych i leśnych;
2) obiekty małej architektury (kapliczki, zadaszenia, itp.),
urządzenia terenowe (place zabaw) oraz urządzania
wypoczynku przy ciągach spacerowych (ławki, lampy);
3) pomosty i urządzenia wodne,
4) techniczne umocnienia brzegów w miejscach intensywnej erozji bocznej cieku;
5) ciągi piesze i ścieżki rowerowe.
3. W granicach terenów wyznaczonych w ust.
1 obowiązuje zakaz realizacji zabudowy kubaturowej,
trwale związanej z gruntem.
4. Pozostałe zasady jak w § 4 niniejszej uchwały.
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przeznaczeniem pod drogę wewnętrzną wraz z urządzeniami odwodnienia i oświetlenia.
2. W granicach terenu wyznaczonego w ust. 1 poza podstawowym przeznaczeniem dopuszcza się:
1) zieleń ozdobną,
2) ciągi pieszo-jezdne.
3. W granicach terenu wyznaczonego w ust.1
obowiązuje zakaz;
1) skrzyżowań obsadzania zwartą zielenią o wysokości
powyżej 70 cm terenów w odległości mniejszej niż
10,0 m od;
2) lokalizacji ogrodzeń.
4. Pozostałe zasady jak w § 4 niniejszej uchwały.

§ 11. 1. Wyznacza się teren drogi publicznej z klasy
Z - zbiorczej, oznaczony na rysunku planu symbolem
KDZ z podstawowym przeznaczeniem pod drogę publiczną klasy Z (zbiorcza) – w jej fragmentarycznym
przebiegu w granicach opracowania planu, w obrębie
dz. nr 854/16.

§ 14. 1. Wyznacza się tereny komunikacji publicznej, oznaczone na rysunku planu symbolami KDX.1
i KDX.2 z podstawowym przeznaczeniem pod ciągi pieszo-jezdne z dopuszczeniem ruchu samochodów uprzywilejowanych, obsługi technicznej wraz z urządzeniami
odwodnienia i oświetlenia.

2. W granicach terenu wyznaczonego w ust. 1,
zakazuje się:

2. W granicach terenu wyznaczonego w ust. 1 poza podstawowym przeznaczeniem dopuszcza się:

1) obsadzania zwartą zielenią o wysokości pow. 70 cm
terenów w odległości mniej niż 10 m od skrzyżowań;
2) lokalizowania ogrodzeń.

1) zieleń ozdobną;
2) ścieżki rowerowe.

3. Pozostałe zasady jak w § 4 niniejszej uchwały.
§ 12. 1. Wyznacza się tereny dróg publicznych klasy D - dojazdowej, oznaczone na rysunku planu symbolamiKDD.1, KDD.2, KDD.3, KDD.4, KDD.5, KDD.6
i KDD.7z podstawowym przeznaczeniem pod drogi publiczne klasy D (dojazdowe) wraz z urządzeniami odwodnienia i oświetlenia.
2. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1
poza podstawowym przeznaczeniem dopuszcza się:
1) obiekty małej architektury;
2) ścieżki rowerowe i trasy szlaków turystycznych;
3) zieleń ozdobną;
4) inne, nie wymienione w pkt 1-3, zgodnie z przepisami
o drogach publicznych.
3. W granicach terenów wyznaczonych w ust.1,
zakazuje się:
1) obsadzania zwartą zielenią o wysokości pow. 70 cm
terenów w odległości mniej niż 10 m od skrzyżowań;
2) lokalizowania ogrodzeń.
4. Pozostałe zasady jak w § 4 niniejszej uchwały.
§ 13. 1. Wyznacza się teren drogi wewnętrznej oznaczony na rysunku planu symbolem KDW z podstawowym

3. W granicach terenu wyznaczonego w ust. 1
obowiązek realizacji nawierzchni ciągu, jako utwardzonej rozbieralnej (kostka kamienna, betonowa) z możliwością wprowadzenia sieci infrastruktury technicznej.
4. W granicach terenu wyznaczonego w ust.
1 obowiązuje zakaz lokalizacji ogrodzeń.
5. Pozostałe ogólne zasady jak w § 4 niniejszej
uchwały.
Rozdział 4
Ustalenia końcowe
§ 15. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się jednorazową opłatę w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości w wysokości - 30 %,
§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeska.
§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni
od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Miejskiej w Brzesku
mgr Krzysztof Ojczyk
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Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LVIII/399/2010
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 30 czerwca 2010 r.

*

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:1000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku
mgr Krzysztof Ojczyk
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Załącznik nr 2
do Uchwały Nr LVIII/399/2010
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 30 czerwca 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE
Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 czerwca 2010 r. dotyczące sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania zgodnie z przepisami
o finansach publicznych, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzesko dla
terenu położonego we wsi Mokrzyska.
Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) rozstrzyga się sposób realizacji zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzesko dla terenu położonego we wsi Mokrzyska inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych Gminy, oraz zasady finansowania wymienionych
w planie inwestycji, zgodnie z przepisami o finansach
publicznych.
1. Sfinansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych Gminy,
zakłada się ze środków pochodzących:

Starania pozyskanie środków prowadzone będą
samodzielnie przez Gminę, a także w ramach porozumień międzygminnych – zgodnie z obowiązującymi
przepisami i procedurami w nawiązaniu do bieżących
funduszy oraz programów.
2. Realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej prowadzona będzie przy uwzględnieniu
zasady wspierania interesu publicznego, we współdziałaniu z innymi podmiotami publicznymi i prywatnymi
działającymi i inwestującymi na terenie Gminy.
Przewodniczący Rady
Miejskiej w Brzesku
mgr Krzysztof Ojczyk

-- z budżetu Gminy,
-- pozyskanych z Funduszy Unii Europejskiej i innych.
2900
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UCHWAŁA NR LVIII/400/2010
RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU
z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzesko dla terenu
położonego w Brzesku o nazwie os. Słotwina II.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 i art. 29
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), po stwierdzeniu zgodności
z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzesko uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej nr XL/286/98 z dnia
15.06.1998 r., - Rada Miejska w Brzesku uchwala,
co następuje:
Rozdział 1
Ustalenia wprowadzające
§ 1. 1. Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brzesko dla terenu położonego w Brzesku o nazwie os. Słotwina II, zwany dalej
planem.
2. Plan obejmuje teren położony w Brzesku zawarty pomiędzy ulicami: Generała Władysława Sikorskiego, Jana Pawła II, Oświecenia i cmentarza komunalnego, o pow. 37 ha.
3. Załącznikami do niniejszej uchwały są:
1) Załącznik Nr 1 – stanowiący integralna część uchwały
- rysunek planu w skali 1:1000 obowiązujący
w zakresie:

a) granic obszaru objętego planem,
b) linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, działające łącznie z § 3 ust. 3 niniejszej uchwały,
c) przeznaczenia terenu wg symboli podanych w § 5-15,
d) obowiązującej linii zabudowy,
e) nieprzekraczalnych linii zabudowy,
2) Załącznik Nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do projektu planu;
3) Załącznik Nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji
zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych Gminy
oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami
o finansach publicznych.
4. Na ustalenia planu zapisane w formie niniejszej uchwały składają się:
1) Rozdział I. Ustalenia wprowadzające,
2) Rozdział II. Ustalenia ogólne,
3) Rozdział III. Ustalenia szczegółowe,
4) Rozdział IV. Ustalenia końcowe.
§ 2. 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) podstawowym przeznaczeniu– należy przez to rozumieć ustalony w planie sposób użytkowania terenów
w obrębie obszaru wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, któremu winny być podporządkowane inne
sposoby użytkowania określone, jako dopuszczone,
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uzupełniające i wzbogacające podstawowy sposób
użytkowania. W przeznaczeniu podstawowym mieszczą się również towarzyszące elementy zagospodarowania terenu:
a) zieleń urządzona, niezbędna do zapewnienia właściwego procentowego wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej,
b) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej, niezbędne dla obsługi terenu;
2) nieprzekraczalnej linii zabudowy– należy przez to
rozumieć linię wyznaczoną na rysunku planu i opisaną
w tekście, określającą dopuszczalne zbliżenie elewacji
budynku do linii rozgraniczającej teren, z dopuszczeniem wysunięcia przed wyznaczoną linię: schodów,
ganku, daszka, wykusza, tarasu, przy czym elementy
te nie mogą pomniejszać tej odległości o więcej niż
2,0 m,
3) obowiązującej linii zabudowy– należy przez to rozumieć ścisłe usytuowanie elewacji budynków w wyznaczonej linii z dopuszczeniem wysunięcia przed wyznaczoną linię schodów, ganku, daszka wykusza, tarasu ewentualnie innych fragmentów elewacji, przy
czym elementy te nie mogą pomniejszać tej odległości o więcej niż 2,0 m,
4) wskaźniku zabudowy– należy przez to rozumieć procentowy udział powierzchni zabudowy obiektami budowlanymi do powierzchni działki,
5) usługach komercyjnych– należy przez to rozumieć
usługi i urządzenia usługowe w zakresie: handlu detalicznego, gastronomii, turystyki i rekreacji, finansów
i ubezpieczeń, edukacji, administracji gospodarczej,
obsługi komunikacji, usług bytowych, drobnego rzemiosła oraz inne usługi o zbliżonym charakterze,
w obiektach wolnostojących lub w wydzielonych lokalach użytkowych w innych obiektach,
6) usługach podstawowych– należy przez to rozumieć
usługi handlu oraz usługi gastronomii, nieuciążliwe
usługi dla ludności i usługi rzemieślnicze tzn. usługi
nieprodukcyjne o charakterze wykonawczym, naprawczym, konserwacyjnym sprzętu, urządzeń i dóbr,
7) usługach nieuciążliwych– należy przez to rozumieć
usługi, których oddziaływanie na otoczenie nie przekroczy granic działki budowlanej bez względu na aktualny stan zabudowy, zagospodarowania i użytkowania
otaczających terenów,
8) przestrzeni ogólnodostępnej– należy przez to rozumieć przestrzeń otwartą w strukturze funkcjonalnoprzestrzennej miasta, do której niezależnie od formy
własności powinien być zagwarantowany dostęp dla
wszystkich, służącej za miejsce spotkań, koncentracji
życia społecznego, lokalizacji znaczących dla miasta
obiektów;
9) frontowej części działki– należy przez to rozumieć pas
terenu od linii rozgraniczającej położonej od strony
drogi publicznej, po nieprzekraczalną linię zabudowy
i pas wzdłuż tej linii o szerokości 15.0 m mierzony od
linii zabudowy w głąb działki budowlanej;
10) dojazdach nie wydzielonych- należy przez to rozumieć nie wydzielone liniami rozgraniczającymi na rysunku planu istniejące i projektowane dojazdy, zapewniające obsługę obiektów w ramach terenów inwestycji przez dostęp do dróg publicznych,
11) przepisach szczególnych– należy przez to rozumieć
przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi.
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2. Pozostałe określenia użyte w uchwale należy
rozumieć zgodnie z ich definicjami określonymi przepisami szczególnymi.
§ 3. 1. Ustala się następujące symbole dla określenia podstawowego przeznaczenia terenów:
1) MN- teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
2) MN.U- teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej,
3) U- teren zabudowy usługowej,
4) ZC- teren cmentarza,
5) ZI- teren zieleni izolacyjnej,
6) KDL- teren drogi publicznej klasy L – lokalnej,
7) KDD- teren drogi publicznej klasy D – dojazdowej,
8) KDW- teren drogi wewnętrznej,
9) KDX- teren komunikacji publicznej,
10) KP- teren parkingu.
2. Każdy teren o różnym przeznaczeniu lub sposobie zagospodarowania i zabudowy na rysunku planu
oraz w tekście niniejszej Uchwały wyróżniono symbolem cyfrowo-literowo-cyfrowym np. 2.MN.1, gdzie:
1) pierwszy symbol cyfrowy – oznacza tereny o tym
samym przeznaczeniu, o którym mowa w pkt. 2, ale
różnym sposobie zagospodarowania i zabudowy
2) symbol literowy – oznacza podstawowe przeznaczenie terenu,
3) symbol cyfrowy – oznacza kolejny numer porządkowy
terenu wyróżniający go spośród pozostałych terenów.
3. Każdy teren o różnym przeznaczeniu lub sposobie zagospodarowania i zabudowy na rysunku planu
został ograniczony linią rozgraniczającą w osi jej oznaczenia graficznego.
Rozdział 2
Ustalenia ogólne
§ 4. 1. Dla ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:
1) zasady lokalizacji obiektów budowlanych na działce
budowlanej,
2) zasady realizacji reklam.
2.
Ustala się następujące zasady lokalizacji
obiektów budowlanych na działce budowlanej:
1) obowiązek usytuowania wszystkich obiektów mieszkaniowych we frontowej części działki,
2) dopuszcza się realizację zabudowy:
-- w granicy działki, jako bliźniaczej lub szeregowej na
działkach o szerokości nie pozwalającej na lokalizowanie budynku wolnostojącego,
-- w odległości mniejszej niż 3 m od granicy działki
budowlanej, lecz nie mniejszej niż 1,5 m zgodnie
z obowiązującymi przepisami szczególnymi,
3) dopuszcza się lokalizację obiektów garażowych lub
gospodarczych w granicy działki lub w odległości
mniejszej niż 3 m od granicy działki budowlanej, lecz
nie mniejszej niż 1,5 m zgodnie z obowiązującymi
przepisami szczególnymi,
4) na terenie objętym planem obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów gospodarczo-garażowych typu „blaszak”
oraz bazowych stacji telefonii komórkowej,
5) na terenie objętym planem obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych, za wyjątkiem tymczasowych obiektów na czas budowy oraz tych, o których
mowa w ust 8, pkt. 3 lit. b niniejszej uchwały, zgodnie
z przepisami szczególnymi,
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6) w przypadku realizacji ogrodzenia od strony drogi
publicznej nakłada się obowiązek jego lokalizacji
w linii rozgraniczającej teren drogi i działki budowlanej.
3.

Ustala się następujące zasady realizacji re-

klam:
1) dopuszcza się realizację reklam w terenach zabudowy
w formie:
a) słupów reklamowych o wysokości nie większej niż
2 m i średnicy nie większej niż 1 m,
b) tablic, neonów, ekranów o powierzchni mierzonej
w obrysie zewnętrznym nie większym niż 4 m2,
przy czym górna krawędź reklam lokalizowanych na
elewacjach nie może przekroczyć górnej krawędzi
linii otworów okiennych
c) tablic, neonów w powiązaniu z obiektami małej architektury,
2) zabrania się realizacji reklam:
a) na terenach zieleni izolacyjnej, oznaczonych na rysunku planu symbolem ZI,
b) w liniach rozgraniczających terenów dróg publicznych i wewnętrznych, oznaczonych na rysunku planu symbolami KDL, KDD, KDW.
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w pkt 3 – dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
w terenach MN, MN.U i usługowej U. Dla pozostałych
terenów w łączeniu i podziałach nieruchomości mają
zastosowanie przepisy szczególne oraz szczegółowe
warunki zagospodarowania określone w ustaleniach
planu dla poszczególnych terenów,
3) przy dokonywaniu nowych podziałów w terenach
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, mieszkaniowo-usługowej i usługowej ustala się:
a) minimalną wielkość nowych działek budowlanych:
-- dla terenów zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej w terenach oznaczonych na rysunku planu
symbolami MN i MN.U – 500 m2,
-- dla terenów zabudowy jednorodzinnej bliźniaczej
lub szeregowej w terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami MN – 350 m2,
-- dla terenów zabudowy usługowej w terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami U – 1000 m2,
-- dla pozostałych terenów nie ustala się,
b) minimalną szerokość frontów nowych działek :
-- dla zabudowy mieszkaniowej w terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami MN i MN.U,

4. Ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) wymagania w zakresie ochrony powietrza, wód, gleby, ziemi, ochrony przed wibracjami i polami elektroenergetycznymi, a także w zakresie ochrony zdrowia
realizować zgodnie z obowiązującymi przepisami
szczególnymi,
2) wymagania w zakresie ochrony przed hałasem –
realizować zgodnie z obowiązującymi przepisami
szczególnymi. Zachować dopuszczalny poziom hałasu
w środowisku:
a) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem MN – jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
b) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami MN.U i U – jak dla terenów mieszkaniowo –
usługowych,
c) dla pozostałych terenów nie ustala się.
3) zachować powierzchnię terenu biologicznie czynną
dla
wydzielonych
kategorii
terenu
zgodnie
z ustaleniami szczegółowymi, zawartych w Rozdziale
III niniejszej uchwały.
5. Ustala się następujące zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury
współczesnej:
1) utrzymuje się oznaczone na rysunku planu stanowisko archeologiczne ujęte w ewidencji zabytków –
nr obszaru 104-63, ślad osadn., późne średniowiecze,
2) w obszarze stanowiska archeologicznego działania
inwestycyjne, w tym prace ziemne, prowadzić zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie
ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.
6.
Ustala się następujące zasady scalania
i podziału oraz kształtowania nowych działek budowlanych:
1) w obszarze objętym planem nie określa się obszarów
wymagających przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości w rozumieniu przepisów szczególnych,
2) nie ustala się wielkości działek uzyskiwanych w wyniku podziału nieruchomości, za wyjątkiem określonym

-- dla zabudowy usługowej w terenach oznaczonych
na rysunku planu symbolami U – 20 m,
-- dla pozostałych terenów nie ustala się.
c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa
drogowego w przedziale 45°-90°,
4) dopuszcza się zmianę wskazanego na rysunku planu
podziału terenu w przypadku nowych działek budowlanych przy zachowaniu obowiązujących przepisów
szczególnych, w tym techniczno-budowlanych oraz
ustalonych linii zabudowy, układu komunikacyjnego
i ustaleń pkt 3.
7. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) wysokość budynków zgodnie z ustaleniami szczegółowymi,
2) wskaźnik zabudowy zgodnie z ustaleniami szczegółowymi,
3) zachować nieprzekraczalne linie zabudowy obiektów
kubaturowych od linii rozgraniczających dróg:
a) KDL – zgodnie z rysunkiem planu
b) KDD – zgodnie z rysunkiem planu
c) KDW – 4,5 m,
d) KDX – zgodnie z rysunkiem planu,
4) dopuszcza się nadbudowę i rozbudowę istniejących obiektów, w pasie pomiędzy ustaloną linią zabudowy a linią rozgraniczającą drogę, przy zachowaniu warunku nie przekraczania istniejącej linii
zabudowy wyznaczonej przez obiekt rozbudowywany oraz warunków technicznych budynków określonych przepisami szczególnymi w zakresie ochrony
przed drganiem i hałasem wywołanym ruchem kołowym, a także określonych przepisami o drogach
publicznych,
5) inwestycje realizować projektując proporcjonalną
liczbę miejsc parkingowych:
a) dla obiektów handlowo-usługowych prowadzących
sprzedaż detaliczną i usługi dla ludności – 1 miejsca
postojowe na 25 m2 powierzchni użytkowej, nie
wliczając powierzchni magazynowej,
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b) dla biur i administracji – 1 miejsce postojowe na 20
m2 powierzchni użytkowej,
c) dla gastronomii (bary, kawiarnie) – 1 miejsce postojowe na 4 miejsca konsumpcyjne,
d) dla innych obiektów usługowych i rzemiosła –
30 miejsc na 100 użytkowników,
e) dla obiektów mieszkalnych - 1 miejsce postojowe
na 1 mieszkanie,
6) ustala się w zakresie architektury:
a) forma obiektów– dla obiektów mieszkaniowych
i usługowych obowiązek nawiązania bryły budynku
do lokalnej tradycji budowlanej z zachowaniem dachów spadzistych z okapami o szerokości 0,70 m,
b) geometria dachów:
-- dla obiektów mieszkaniowych i usługowych obowiązek stosowania dachów dwu lub wielospadowych, o nachyleniu głównej połaci dachowej
25-45° z okapami o szerokości 0,70 m. Zakaz realizacji obiektów mieszkalnych z dachami, uskokowymi i asymetrycznymi,
-- dla obiektów garażowych i gospodarczych obowiązek stosowania dachów dwu lub wielospadowych, o nachylenie głównej połaci dachowej
15-45o, przy czym dla tego typu obiektów lokalizowanych we frontowej części działki budowlanej obowiązek stosowania formy dachu nawiązującego kształtem i nachyleniem głównej połaci
do budynku mieszkalnego. Dopuszcza się realizację dachów pulpitowych dla obiektów gospodarczych i garażowych lokalizowanych w granicy
działki wyłącznie poza frontową częścią działki
budowlanej, z zachowaniem kierunkiem spadku
głównej połaci do środka działki,
-- dopuszcza się kontynuację istniejącej formy dachu
w przypadku rozbudowy lub nadbudowy budynku,
c) pokrycie dachu– dachówki, różne materiały i elementy o fakturze dachówek, gont, strzechy. Zakaz
stosowania materiałów typu papa na lepiku,
d) ściany budynków mieszkalnych- zakaz stosowania
okładzin typu siding, blacha,
e) kolorystyka– zakaz stosowania agresywnych barw,
stosować kolory stonowane dostosowane do otaczającego krajobrazu,
f) ogrodzenia– realizować z materiałów typu cegła,
drewno, kamień, metal, kuty metal itp. Obowiązuje
zakaz stosowania do realizacji ogrodzeń prefabrykowanych przęseł betonowych, od strony dróg publicznych,
g) powyższe ustalenia z zakresu architektury dotyczą
wszystkich obiektów na terenie objętym planem
chyba, że ustalenia szczegółowe stanowią inaczej.
8. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni ogólnodostępnej:
1) wyznacza się obszary przestrzeni ogólnodostępnej
obejmujące zespoły:
a) usług w ramach terenów U.1, U.2,
b) zieleni urządzonej, parkingów, placów,
2) dostępności osobom niepełnosprawnym do:
a) komunikacji, ciągów pieszych, przejść pieszych,
czasowych miejsc postojowych (likwidacja progów
wysokościowych),
b) obiektów usługowych;
3) w przestrzeni ogólnodostępnej ustala się następujące
zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy:
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a) zakaz lokalizacji wolnostojących nośników reklamowych za wyjątkiem elementów małej architektury,
b) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych, z zastrzeżeniem dopuszczenia lokalizacji kiosków z prasą,
c) zakaz lokalizacji obiektów produkcyjnych, usługowych, które mogą być uciążliwe dla mieszkańców,
składów materiałów budowlanych, baz transportowych, stacji kontroli pojazdów, produkcji rolnej,
d) nakaz ujednolicenia kolorystyki i detali elementów
użytkowych w ramach inwestycji, w szczególności
lamp oświetleniowych, słupów ogłoszeniowych,
ławek, elementów dekoracyjnych i użytkowych dla
aranżacji sezonowych, koszy na śmieci, elementów
zagospodarowania terenu (chodniki, posadzki placów), wydzielonych ciągów pieszych i pieszojezdnych.
9. Ustala się zasady rozbudowy i budowy systemów komunikacji:
1) miejsca parkingowe i postojowe w wymaganej ilości,
określonej w § 4 ust. 7 pkt 6 niniejszej uchwały, dla
projektowanych inwestycji, należy realizować w ramach działki budowlanej, na której realizowana jest
inwestycja;
2) dojazd do działek budowlanych za pośrednictwem
dróg wewnętrznych (dojazdu) lub bezpośrednio z drogi publicznej, odpowiednio do przeznaczenia i sposobu użytkowania działek, zgodnie z przepisami szczególnymi, w tym również w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
3) dopuszcza się wydzielenie dojazdów nie wydzielonych na rysunku planu, w formie sięgaczy spełniających warunki:
a) wynikające z przepisów przeciwpożarowych,
b) noworealizowane sięgacze muszą być wyposażone
w plac manewrowy umożliwiający dostęp pojazdom ratownictwa do wszystkich obsługiwanych
przez nie działek budowlanych.
10. Ustala się zasady rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:
1) w zakresie gospodarki odpadami ustala się:
a) nakaz prowadzenia gospodarki odpadami komunalnymi na zasadach obowiązujących w mieście
Brzesko,
b) nakaz prowadzenia gospodarki odpadami powstałymi w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami szczególnymi;
2) w zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:
a) zaopatrzenie w wodę z wodociągu miejskiego,
b) doprowadzenie wody w obszar objęty planem poprzez istniejące i projektowane wodociągi rozdzielcze,
c) w przypadku realizacji zabudowy w obszarze objętym planem, obowiązek podłączenia do istniejącej
sieci wodociągowej,
d) w przypadku realizacji zabudowy w terenach gdzie
projektowana jest sieć wodociągowa – do czasu jej
wykonania, dopuszcza się zaopatrzenie w wodę ze
źródeł indywidualnych, z uwzględnieniem warunków określonych w przepisach szczególnych,
3) w zakresie gospodarki ściekowej ustala się:
a) odprowadzenie ścieków sanitarnych do oczyszczalni ścieków komunalnych,
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b) w przypadku realizacji zabudowy w obszarze skanalizowanym, obowiązek podłączenia do istniejącej
sieci kanalizacyjnej,
c) w przypadku realizacji zabudowy w terenie gdzie
projektowana jest sieć kanalizacyjna – do czasu jej
wybudowania, dopuszcza się indywidualne rozwiązanie gospodarki ściekowej z zachowaniem warunków określonych w przepisach szczególnych, poprzez realizację szczelnych zbiorników wybieralnych usytuowanych w obrębie działki budowlanej,
z których ścieki wywożone będą do oczyszczalni
komunalnej zgodnie z zasadami obowiązującymi
w mieście Brzesko,
d) zakaz zrzutu nieoczyszczonych ścieków do wód
i gleby,
4) w zakresie odprowadzania wód deszczowych ustala się:
a) odprowadzenie wód opadowych do istniejącej kanalizacji deszczowej oraz w oparciu o rozwiązania
indywidualne w sposób zapewniający pełną ochronę przed przenikaniem zanieczyszczeń do wód
i gleby z zachowaniem warunków określonych
w przepisach szczególnych,
b) retencja części wód opadowych do projektowanego
zbiornika oznaczonego na rysunku planu zlokalizowanego w terenie ZI.2,
c) zakaz zrzutu nieoczyszczonych ścieków do wód
i gleby,
d) dla zabudowy usługowej w terenach gdzie planowana jest sieć kanalizacji deszczowej – do czasu jej
wybudowania, dopuszcza się realizację indywidualnych podczyszczalni wód opadowych usytuowanych w obrębie działki budowlanej. W terenach zabudowy mieszkaniowej odprowadzanie wód deszczowych z dachów na dotychczasowych zasadach,
e) obowiązek odprowadzanie ścieków opadowych
z parkingów i placów o min. powierzchni 300 m2,
do zbiorczej kanalizacji deszczowej po uprzednim
ich podczyszczeniu,
f) w przypadku realizacji parkingów w obszarach
gdzie projektowana jest kanalizacja deszczowa do
czasu jej wybudowania, dopuszcza się realizację
indywidualnych podczyszczalni wód opadowych
usytuowanych w obrębie działki budowlanej,
g) dopuszcza się prowadzenie sieci kanalizacji deszczowej w jezdni zgodnie z przepisami szczególnymi,
5) w zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się zaopatrzenie
w gaz ziemny poprzez istniejący i planowany system
gazowej sieci dystrybucyjnej,
6) w zakresie infrastruktury energetycznej ustala się:
a) zaopatrzenie w energię elektryczną poprzez istniejący układ sieci i urządzeń elektroenergetycznych
na poziomie średnich napięć lub jego rozbudowę,
b) możliwość przebudowy lub lokalizacji nowych stacji transformatorowych SN/NN i linii zasilających
SN przy spełnieniu warunku, że nie będą naruszać
pozostałych ustaleń planu,
c) dopuszcza się lokalizację urządzeń produkujących
energię odnawialną w formie solarów instalowanych na dachach budynków;
7) w zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się- ogrzewanie w oparciu o indywidualne rozwiązania przy zastosowaniu paliw-mediów przyjaznych środowisku
nie powodujących przekroczenia dopuszczalnych
norm zanieczyszczeń powietrza,
8) w zakresie infrastruktury teletechnicznej ustala się:
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a) zaopatrzenie w sieć teletechniczną poprzez wykorzystanie i rozbudowę istniejącej sieci,
b) na terenie objętym planem zakaz budowy stacji bazowych oraz lokalizacji masztów telefonii komórkowej i radiofonii.
9) w obszarze objętym opracowaniem planu dopuszcza
się zmianę przebiegu sieci, budowę, rozbudowę oraz
przebudowę sieci i urządzeń infrastruktury technicznej
w sposób nie kolidujący z innymi ustaleniami planu,
zachowując warunki przepisów szczególnych.
11. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zabudowy:
1) przy realizacji inwestycji kubaturowych uwzględnić
wyniki badań geotechnicznych w zakresie nośności
gruntu i poziomu wód gruntowych,
2) uwzględnić warunki przepisów szczególnych dotyczących zlokalizowanych na terenie sieci infrastruktury
technicznej. Dopuszcza się w pasach technicznych
oznaczonych na rysunku planu zagospodarowanie typu: parkingi, place, zieleń;
3) w granicach pasa izolującego teren cmentarny o szerokości 50 m obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów na
stały pobyt ludzi, zakładów żywienia zbiorowego,
obiektów produkcji lub przechowywania artykułów
żywnościowych zgodnie z przepisami szczególnymi;
w pasie między 50 m a 150 m realizacja wszystkich
budynków korzystających z wody przy spełnieniu warunku podłączenia ich do lokalnej sieci wodociągowej,
4) wykrywanie zagrożeń oraz ostrzeganie i alarmowanie
realizować zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami szczególnymi.
5) utrzymanie bądź przebudowa istniejącej oraz realizacja nowej zabudowy i zainwestowania, a także zmiany
zagospodarowania i użytkowania terenów - nie mogą
naruszać:
a) przepisów szczególnych;
b) norm technicznych, sanitarnych i przeciwpożarowych;
c) wymagań określonych w Rozdziałach I - III.
12. Tereny objęte planem utrzymuje się w dotychczasowym użytkowaniu, do czasu ich zagospodarowania zgodnie z planem.
13. Na podstawie analizy stanu istniejącego ustala się, że na obszarze objętym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego nie zachodzą przesłanki do określenia pozostałych regulacji wymienionych w art. 15, ust 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym,
w tym dotyczących: terenów osuwiskowych, terenów
narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, obszarów
i terenów górniczych, terenów zamkniętych, i Głównych
Zbiorników Wód Podziemnych.
Rozdział 3
Ustalenia szczegółowe
§ 5. 1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone na rysunku planu
symbolami1.MN.1, 1.MN.2, 1.MN.3 i 1.MN.4, z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniowej
jednorodzinnej.
2. W granicach terenów, o których mowa w ust. 1,
poza przeznaczeniem podstawowym dopuszcza się:
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1) obiekty gospodarcze i garaże na samochody osobowe i dostawcze do 2,5 tony;
2) wolnostojące obiekty usług podstawowych z ograniczeniem do 100 m2 powierzchni użytkowej, z tym, że
powierzchnia użytkowa usług podstawowych nie może stanowić więcej niż 30% powierzchni działki budowlanej,
3) przeznaczenie do 50% powierzchni użytkowej sumy
powierzchni użytkowej budynków na jednej działce
budowlanej pod usługi podstawowe,
4) przebudowę, odbudowę, rozbudowę, nadbudowę
i zmianę sposobu użytkowania istniejącej zabudowy,
zachowując zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy jak dla obiektów noworealizowanych,
5) obiekty małej architektury (altany, wiaty, zadaszenia,
kapliczki itp.),
6) ciągi piesze.
3. W granicach terenów, o których mowa w ust.
1, ustala się następujące warunki zagospodarowania
terenu i kształtowania zabudowy:
1) maksymalny wskaźnik zabudowy – 40%,
2) wysokość budynków mieszkalnych – do 10 m,
3) wysokość budynków usługowych, o których mowa
w ust. 2 pkt 2 – do 7 m,
4) wysokość budynków garażowych i gospodarczych –
do 5m,
5) minimalna powierzchnia działki pod zabudowę
mieszkaniową przy wprowadzeniu usług wolnostojących – 1200 m2,
6) zachować minimum 30% powierzchni biologicznie
czynnej.
4. W granicach terenu 1.MN.2 w części położonej
w pasie izolującym teren cmentarny (50 m od granicy
cmentarza) obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów na
stały pobyt ludzi, zakładów żywienia zbiorowego, obiektów produkcji lub przechowywania artykułów żywnościowych oraz studni kopanych zgodnie z przepisami
szczególnymi.
5. Pozostałe ogólne zasady jak w § 4 niniejszej
uchwały.
§ 6. 1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone na rysunku planu
symbolami2.MN.1, 2.MN.2, 2.MN.3, 2.MN.4, 2.MN.5
i 2.MN.6z podstawowym przeznaczeniem pod lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
2. W granicach terenów, o których mowa w ust. 1,
poza przeznaczeniem podstawowym dopuszcza się:
1) obiekty gospodarcze i garaże na samochody osobowe i dostawcze do 2,5 tony;
2) wolnostojące obiekty usług podstawowych z ograniczeniem do 100 m2 powierzchni użytkowej, z tym, że
powierzchnia użytkowa usług podstawowych nie może stanowić więcej niż 30% powierzchni działki budowlanej,
3) przeznaczenie do 50% powierzchni użytkowej sumy
powierzchni użytkowej budynków na jednej działce
budowlanej pod usługi podstawowe,
4) obiekty małej architektury (altany, wiaty, zadaszenia,
kapliczki itp.),
5) ciągi piesze.

Poz. 2901

3. W granicach terenów, o których mowa w ust. 1,
ustala się następujące warunki zagospodarowania terenu
i kształtowania zabudowy:
1) maksymalny wskaźnik zabudowy – 40%,
2) wysokość budynków mieszkalnych – do 10 m,
3) wysokość budynków usługowych, o których mowa
w ust. 2 pkt 2 – do 7 m,
4) wysokość budynków garażowych i gospodarczych –
do 5m,
5) minimalna powierzchnia działki pod zabudowę
mieszkaniową przy wprowadzeniu usług wolnostojących – 1200 m2,
6) zachować minimum 30% powierzchni biologicznie
czynnej.
4. W granicach terenu2.MN.1, 2.MN.2, 2.MN.3,
2.MN.4 i 2.MN.6w części położonej w pasie izolującym
teren cmentarny (50 m od granicy cmentarza) obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów na stały pobyt ludzi, zakładów żywienia zbiorowego, obiektów produkcji lub
przechowywania artykułów żywnościowych oraz studni
kopanych zgodnie z przepisami szczególnymi.
5. Pozostałe ogólne zasady jak w § 4 niniejszej
uchwały.
§ 7. 1. Wyznacza siętereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, oznaczone na rysunku planu symbolamiMN.U.1, MN.U.2, MN.U.3, MN.U.4, MN.U.5
i MN.U.6z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługi komercyjne.
2. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1,
poza przeznaczeniem podstawowym dopuszcza się:
1) obiekty gospodarcze i garaże na samochody osobowe i dostawcze do 2,5 tony;
2) przebudowę, odbudowę, rozbudowę, nadbudowę i zmianę sposobu użytkowania istniejącej zabudowy, zachowując zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy jak dla obiektów noworealizowanych,
3) urządzenia terenowe i obiekty małej architektury;
4) zieleń urządzonej;
5) ciągi piesze.
3. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1,
ustala się następujące warunki zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy:
1) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy –
60%;
2) wysokość budynków mieszkalnych – do 10 m;
3) wysokość budynków, o których mowa w ust. 2 pkt 2 –
do 9 m;
4) wysokość obiektów gospodarczych i garażowych – do
6 m;
5) zachować minimum 20% powierzchni biologicznie
czynnej;
6) działalność usługową prowadzić zgodnie z przepisami
szczególnymi z zakresu ochrony środowiska;
7) obowiązek zabezpieczenia miejsc parkingowych
zgodnie z § 4 ust. 7 pkt 6 niniejszej uchwały.
4. W granicach terenówMN.U.1, MN.U.2, MN.U.4
i MN.U.5w części położonej w pasie izolującym teren
cmentarny (50 m od granicy cmentarza) obowiązuje
zakaz lokalizacji obiektów na stały pobyt ludzi, zakładów
żywienia zbiorowego, obiektów produkcji lub przechowywania artykułów żywnościowych oraz studni kopanych zgodnie z przepisami szczególnymi.
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5. Pozostałe ogólne zasady jak w § 4 niniejszej
uchwały.
§ 8. 1. Wyznacza się tereny zabudowy usługowej
oznaczone na rysunku planu symbolami U.1, U.2 i U.3
z podstawowym przeznaczeniem pod usługi komercyjne, w tym:
1) w terenach U.1, U.2 - usługi związane z obsługa
cmentarza i inne nie wykluczone ustawą o cmentarzach,
2) w terenie U.3 - usługi związane z obsługa cmentarza
oraz w części terenu położonym poza pasem izolującym teren cmentarny (50 m od granicy cmentarza) inne usługi komercyjne.
2. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1
poza podstawowym przeznaczeniem dopuszcza się:
1) obiekty mieszkalne w terenieU.3wyłącznie w części
terenu położonym poza pasem izolującym teren
cmentarny (50 m od granicy cmentarza),
2) obiekty garażowo-gospodarcze,
3) urządzenia terenowe i obiekty małej architektury,
4) przebudowę, odbudowę, rozbudowę, nadbudowę
i zmianę sposobu użytkowania istniejącej zabudowy
pod warunkiem zachowania zasad zagospodarowania
terenu i kształtowania zabudowy jak dla obiektów noworealizowanych,
5) zieleń urządzoną,
6) ciągi pieszo-jezdne.
3. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1
ustala się następujące warunki zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy:
1) maksymalny wskaźnik zabudowy – 50%,
2) wysokość obiektów usługowych i dopuszczonych
w terenie U.3 obiektów mieszkalnych – do 12,0 m,
3) wysokość obiektów garażowo – gospodarczych – do
7 m,
4) zachować minimum 10% powierzchni terenu biologicznie czynnej w terenieU.3oraz minimum 30% w terenach U.1 i U.2,
5) w terenach U.1 i U.2 obowiązek zabezpieczenia miejsc
parkingowych zgodnie z § 4 ust. 7 pkt 6 niniejszej
uchwały,
6) w terenie U.3 nie ustala się obowiązku zabezpieczenia
w obrębie terenu miejsc parkingowych.
4. W granicach terenów U.1, U.2 i U.3 w części
położonej w pasie izolującym teren cmentarny (50 m od
granicy cmentarza) obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów na stały pobyt ludzi, zakładów żywienia zbiorowego, obiektów produkcji lub przechowywania artykułów
żywnościowych oraz studni kopanych zgodnie z przepisami szczególnymi.
5. Pozostałe ogólne zasady jak w § 4 niniejszej
uchwały.
§ 9. 1. Wyznacza się teren cmentarza, oznaczony
na rysunku planu symbolem ZC z podstawowym przeznaczeniem pod cmentarz grzebalny.
2. W granicach terenu ZC poza przeznaczeniem
podstawowym dopuszcza się:
1) obiekty związane z kultem religijnym,
2) obiekty obsługi technicznej z ograniczeniem do 20 m2
powierzchni zabudowy,
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3) przebudowę, odbudowę, rozbudowę i nadbudowę
istniejącej kaplicy cmentarnej,
4) obiekty małej architektury (kapliczki, itp.),
5) zieleń urządzoną.
3. W granicach terenu ZC ustala się następujące
warunki zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy:
1) maksymalny udział terenu przeznaczonego na pola
grzebalne – 80% powierzchni ogólnej cmentarza,
2) zachować minimum 15% powierzchni biologicznie
czynnej,
3) wysokość obiektów związanych z kultem religijnym –
do 10 m,
4) wysokość obiektów obsługi technicznej – do 4,5 m,
5) wysokość kaplicy – do 18 m,
6) obowiązek wydzielenia zielenią wysoką miejsca na
odpady.
4. W granicach terenu ZC obowiązuje:
1) zakaz realizacji obiektów nie związanych z funkcją
podstawową,
2) ochrona zieleni cmentarnej.
5. Powiększając istniejący cmentarz uwzględnić
wyniki badań hydrogeologicznych, stwierdzających
przydatność terenu na ten cel, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami szczególnymi.
6. Pozostałe ogólne zasady jak w § 4 niniejszej
uchwały.
§ 10. 1. Wyznacza się tereny zieleni izolacyjnej,
oznaczone na rysunku planu symbolami ZI.1, ZI.2 i ZI.3
z podstawowym przeznaczeniem pod zieleń izolacyjną
wokół cmentarza parafialnego.
2. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1
poza podstawowym przeznaczeniem dopuszcza się:
1) urządzenia obiekty małej architektury (kapliczki, pomniki, itp.);
2) parkingi w zieleni,
3) ciągi pieszo-jezdne i ścieżki rowerowe.
3. W granicach terenów wyznaczonych w ust.
1 obowiązuje zakaz realizacji zabudowy kubaturowej
trwale związanej z gruntem.
4. Pozostałe zasady jak w § 4 niniejszej uchwały.
§ 11. 1. Wyznacza się teren drogi publicznej klasy L
- lokalnej, oznaczony na rysunku planu symbolem KDL
z podstawowym przeznaczeniem pod drogę publiczną
klasy L (lokalna) wraz z urządzeniami odwodnienia
i oświetlenia.
2. W granicach terenu wyznaczonego w ust. 1 poza podstawowym przeznaczeniem dopuszcza się:
1) małe obiekty kubaturowe (kioski, budki telefoniczne,
itp.) zgodnie z przepisami o drogach publicznych;
2) obiekty małej architektury;
3) ścieżki rowerowe i trasy szlaków turystycznych;
4) zieleń ozdobną;
5) inne, nie wymienione w pkt 1-4, zgodnie z przepisami
o drogach publicznych.
3. W granicach terenu wyznaczonego w ust. 1,
zakazuje się:
1) obsadzania zwartą zielenią o wysokości pow. 70 cm
terenów w odległości mniej niż 10 m od skrzyżowań;
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2) lokalizowania ogrodzeń.
4. Pozostałe zasady jak w § 4 niniejszej uchwały.
§ 12. 1. Wyznacza się tereny dróg publicznych klasy D - dojazdowej, oznaczone na rysunku planu symbolami KDD.1, KDD.2, KDD.3, KDD.4, KDD.5, KDD.6, KDD.7,
KDD.8, KDD.9, KDD.10, KDD.11 i KDD.12 z podstawowym przeznaczeniem pod drogi publiczne klasy D (dojazdowe) wraz z urządzeniami odwodnienia i oświetlenia.
2. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1
poza podstawowym przeznaczeniem dopuszcza się:
1) obiekty małej architektury;
2) ścieżki rowerowe i trasy szlaków turystycznych;
3) zieleń ozdobną;
4) inne, nie wymienione w pkt 1-3, zgodnie z przepisami
o drogach publicznych.
3. W granicach terenów wyznaczonych w ust.1,
zakazuje się:
1) obsadzania zwartą zielenią o wysokości pow. 70 cm
terenów w odległości mniej niż 10 m od skrzyżowań;
2) lokalizowania ogrodzeń.
4. Pozostałe zasady jak w § 4 niniejszej uchwały.
§ 13. 1. Wyznacza się tereny dróg wewnętrznych
oznaczone na rysunku planu symbolami KDW.1, KDW.2,
KDW.3, KDW.4, KDW.5, KDW.6, KDW.7. KDW.8 i KDW.9
z podstawowym przeznaczeniem pod drogi wewnętrzne
wraz z urządzeniami odwodnienia i oświetlenia.
2. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1
poza podstawowym przeznaczeniem dopuszcza się:
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2. W granicach terenów, o których mowa w ust. 1
poza podstawowym przeznaczeniem dopuszcza się:
1) obiekty małej architektury,
2) sieci infrastruktury technicznej.
3. Szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu.
4. Pozostałe zasady jak w § 4 niniejszej uchwały.
§ 15. 1. Wyznacza się tereny parkingów, oznaczone
na rysunku planu symbolami KP.1 i KP.2 z podstawowym przeznaczeniem pod parkingi.
2. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1
poza podstawowym przeznaczeniem dopuszcza się:
1) obiekty obsługi parkingu z ograniczeniem do 20 m2
powierzchni zabudowy;
2) zieleń urządzoną;
3) obiekty małej architektury.
3. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1
ustala się następujące warunki zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy:
1) wysokość obiektów, o których mowa w ust. 2 pkt 1 –
do 5 m;
2) obowiązek odwodnienia powierzchni parkingowych
z wód opadowych.
4. Pozostałe zasady jak w § 4 niniejszej uchwały.
Rozdział 4
Ustalenia końcowe

1) zieleń ozdobną;
2) ciągi pieszo-jezdne.

§ 16. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się jednorazową opłatę w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości w wysokości - 30 %.

3. W granicach terenów wyznaczonych w ust.1,
zakazuje się:

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeska.

1) obsadzania zwartą zielenią o wysokości pow. 70 cm
terenów w odległości mniej niż 10 m od skrzyżowań;
2) lokalizowania ogrodzeń.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni
od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

4. Pozostałe zasady jak w § 4 niniejszej uchwały.
§ 14. 1. Wyznacza się tereny komunikacji publicznej oznaczone na rysunku planu symbolem KDX.1
z podstawowym przeznaczeniem pod ciąg pieszo –
jezdny.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Brzesku
mgr Krzysztof Ojczyk
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Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 30 czerwca 2010 r.

*

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:1000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku
mgr Krzysztof Ojczyk
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Załącznik nr 2
do Uchwały Nr LVIII/400/2010
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 30 czerwca 2010 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do projektu planu.
Rada Miejska w Brzesku po zapoznaniu się z nieuwzględnionymi uwagami podtrzymuje stanowisko Burmistrza w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzesko dla terenu położonego w Brzesku o nazwie os. Słotwina II,
które przedstawiają się następująco:
Lp.

Data
wpływu
uwagi

Treść uwagi

1.
2.
3.
1. 03.08.2009 Wnosi o zmianę w projekcie
rozwiązań komunikacyjnych na
fragmencie gdzie przewiduje się
dojazdy do działek budowlanych
drogami oznaczonymi KDW.2,
KDW.3 z drogą KDD.4. Wnosi, aby
wprowadzić zamiast projektowanych dojazdów drogę przelotową
od drogi KDD.3 do drogi KDD.5.
Uzasadnia, iż ślepe uliczki
o długości ok. 50 m zmuszą
właścicieli do skomplikowanego
manewrowania przy dowozie
materiałów budowlanych, utrudni
odśnieżanie i wywóz nieczystości
komunalnych, utrudni budowę
infrastruktury lokalnej (woda, gaz,
prąd,…). Koszty budowy tych dróg
będą wyższe niż w przypadku
drogi przelotowej.
2. 12.08.2009 Jako właściciele działek nr 461/6,
461/7, 461/8. Nie akceptują projektu planu. Wcześniejszy projekt był
korzystny i z jego uwzględnieniem
dokonano podziału działek oraz
możliwości scalenia tych działek
z sąsiadem i jego współwłaścicielem. Nie interesują ich zamiany
nieruchomości. Obecny plan
przeznacza te działki w całości pod
drogi i tym samym zmniejsza ich
wartość. Żądają przywrócenia
poprzedniego planu zagospodarowania przestrzennego.
3. 26.08.2009 Sposób zagospodarowania
nieruchomości nr ewid. 443/11
pod drogę gminną KDD.4 jest nie
do przyjęcia i naruszają podstawowe zasady planowania
i zagospodarowania przestrzennego, nie uwzględniają ładu przestrzennego i walorów ekonomicznych. Ustalenia takie godzą
w prawo właściciela nieruchomości ograniczając możliwości jej
zabudowy powodując znaczne
zmniejszenie wartości rynkowej.
Działki nr 443/10 i 444/11 są
ogrodzone w związku z planowaną
zabudową tych działek.
Z działkami sąsiadują obszary
niezainwestowane, w tym łąki.
Wnosi o korektę trasy drogi
i przesunięcie jej poza obszar
przedmiotowych działek.

Oznaczenie
Ustalenia
Rozstrzy-gnięcie Burmistrza
nieruchomości, projektu planu w sprawie rozpatrzenia uwag
której dotyczy dla nieruchoUwaga
Uwaga nieuwaga
mości, której uwzględniona uwzględniona
dotyczy uwaga
4.
5.
6.
7.
259/9
KDD.4
X
KDW.2KDW.3

461/6
461/7
461/8

2.MN.5
KDW.8
MNU.6
KDD.10

-

X
W części

443/11
444/10

KDD.4

-

X

Uwagi

8.
Uwaga nieuwzględniona.
Nie jest możliwe przeprowadzenie drogi
„przelotowej” od drogi
KDD.3 do KDD.5 z uwagi
na istniejący podział
własnościowy. Wyznaczenie drogi o kierunku
wsch.-zach. spowodowałoby kolejne dzielenie
nieruchomości na bardzo
małe fragmenty, niemożliwe do zagospodarowania.

Uwaga nieuwzględniona
w części dotyczącej
likwidacji dróg ponieważ
projektowane drogi są
niezbędne do obsługi
komunikacyjnej terenów
budowlanych.

Uwaga nieuwzględniona
Przebieg drogi oznaczonej
symbolem KDD.4 uwarunkowany jest oparciem
drogi na działce 443/12
stanowiącym ok. 80%
całości powierzchni drogi
KDD.4, w związku
z powyższym udział
działki objętej wnioskiem
stanowi tylko ok. 20%, co
uzasadnia kontynuację jej
trasy po części działki
443/11. Droga ta jest
elementem ukształtowanego układu komunikacyjnej osiedla niezbędna
do obsługi komunikacyjnej nowotworzonych
działek budowlanych oraz
ma prowadzić sieci
infrastruktury technicznej
niezbędnej do obsługi
osiedla.
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4. 17.09.2009 Nie wyrażają zgody na zajęcie
z działki 431/1 pasa szerokości
15 m pod drogę osiedlową
o szerokości 18-20m. Droga
powinna mieć szerokość
najwyżej 10 m.
Wyrażają zgodę na drogę wewnętrzną pod warunkiem, że
zostanie zlikwidowany plac
manewrowy a teren pod drogę
zostanie wykupiony przez Urząd
Miasta.

431/1

KDW.1
KDL
MNU.4

-

X

5. 17.09.2009 Działki 436/13 i 437/11 są bardzo
wąskie i razem mają ok. 25 m
szerokości. W projekcie planu
działki przecina droga i za drogą
cześć przeznacza się na wjazd do
cmentarza.
Proponują, aby Urząd Miasta
przejął obie działki w zamian za
działkę ok. 10a o zbliżonej lokalizacji. Nie interesuje ich gratyfikacja
finansowa.

436/13
437/11

MNU.1
KDD.4
KDD.12

-

X
W części

6. 17.09.2009 W projekcie planu na działkach
458/5 i 458/4 planowana jest
droga. Proponowana droga
potrzebna jest, jako dojazd do
dwóch działek położonych na
zachód. Ulica przy wlocie jest
szeroka i zajmuje znaczną powierzchnię. Nie wyraża zgody na
taki projekt drogi, jeżeli Gmina nie
planuje wykupu gruntów pod tą
ulicę.

458/5
458/4

KDW.5
1.MN.3

-

X

7. 18.09.2009 Planowana droga na działce 816/7
znajduje się zbyt bliskie odległości
(4m) od okien domu. Planowana
droga burzy koncepcję oraz obniża
wartość inwestycji.
Równolegle do ul. Jana Pawła
część drogi przecina działkę
nr 817/1 psując jej walory przestrzenne i i rekreacyjne, bowiem
na tej części planowano utworzenie kortu tenisowego.
Wyraża sprzeciw przeciwko
planowanej drodze.

817/1

MNU.1
KDD.12

-

X
W części

Uwag nieuwzględniona.
Szerokość drogi lokalnej
stanowi kontynuacje
wydzielonego geodezyjnie pasa drogowego.
Również plac manewrowy
zamykający ciąg drogi
wewnętrznej KDW.1 nie
może zostać usunięty ze
względu na konieczność
zapewnienia możliwości
zawrócenia pojazdom
jednostek ratowniczych
jak również służb komunalnych i pojazdów
osobowych.
Dodatkowo wyjaśnia się,
że zasady pozyskania
terenu od ich właścicieli
na cele określone
w planie precyzują
przepisy o gospodarce
nieruchomościami. Co
nastąpi po uchwaleniu
planu.
Uwaga nieuwzględniona
w części dotyczącej
usunięcia drogi KDD.12.
Droga zostanie zamieniona na ciąg pieszo-jezdny,
który jest niezbędny do
obsługi cmentarza parafialnego od strony
ul. Jana Pawła. Ciąg
pieszo-jezdny zostanie
przesunięty na północ, tak
aby działka nie została
przedzielona i możliwa do
zagospodarowania
praktycznie w całości.
Uwaga nieuwzględniona.
Projektowana droga
wewnętrzna ma obsługiwać więcej niż
2 nieruchomości – ok. 6.
Wyznaczenie drogi
wewnętrznej jest niezbędne w przypadku
zagospodarowania
działek wewnątrz terenu
jak również w przypadku
podziału istniejących
działek na mniejsze działki
budowlane. Warunkiem
uzyskania pozwolenia na
budowę na każdej działce
jest zapewnienie dojazdu
do inwestycji od drogi
publicznej. Miasto nie ma
obowiązku wykupienia
terenów prywatnych.
Uwaga nieuwzględnionaw części dotyczącej
całkowitej likwidacji drogi
która jest niezbędny do
obsługi cmentarza od
strony ul. Jana Pawła.
Dodatkowo wyjaśnia się,
że obniżono klasę drogi
z KDD (droga dojazdowa)
na droge wewnętrzną
pieszo-jezdną, jak również
został zlikwidowany
odcinek drogi KDD.12
dzielący niekorzystnie
przedmiotową działkę
w zamian za kontynuację
drogi wewnętrznej pieszo
jezdnej wzdłuż północnej
granicy działki.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku
mgr Krzysztof Ojczyk
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ROZSTRZYGNIĘCIE
Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 czerwca 2010 r. dotyczące sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania zgodnie z przepisami
o finansach publicznych, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzesko dla
terenu położonego w Brzesku o nazwie os. Słotwina II.
Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) rozstrzyga się sposób realizacji zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzesko dla terenu położonego w Brzesku o nazwie os. Słotwina II inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych Gminy, oraz zasady finansowania wymienionych w planie inwestycji, zgodnie z przepisami
o finansach publicznych.
1. Sfinansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych Gminy,
zakłada się ze środków pochodzących:

Starania pozyskanie środków prowadzone będą
samodzielnie przez Gminę, a także w ramach porozumień międzygminnych – zgodnie z obowiązującymi
przepisami i procedurami w nawiązaniu do bieżących
funduszy oraz programów.
2. Realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej prowadzona będzie przy uwzględnieniu
zasady wspierania interesu publicznego, we współdziałaniu z innymi podmiotami publicznymi i prywatnymi
działającymi i inwestującymi na terenie Gminy.

-- z budżetu Gminy,
-- pozyskanych z Funduszy Unii Europejskiej i innych.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Brzesku
mgr Krzysztof Ojczyk
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• 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.
Wydawca: Wojewoda Małopolski
Redakcja: Wydział Prawny i Nadzoru Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, p. 220,
tel. (012) 392-12-20 e-mail: mcac@malopolska.uw.gov.pl
Redakcja udziela wszelkich informacji dotyczących aktów prawnych ogłaszanych w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
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