DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Nr 421

Kraków, dnia 13 sierpnia 2010 r.
TREŚĆ:
Poz.:
UCHWAŁA RADY POWIATU:
3031

–

Rady Powiatu w Miechowie z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany
uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2010r.

26494

UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU:
3032

–

Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 28 lipca 2010 r. w sprawie dokonania
zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2010.

26500

UCHWAŁY RAD GMIN:
3033
3034
3035
3036

3037

3038

3039

3040
3041
3042

3043

–
–
–
–

–

–

–

–
–
–

–

Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 27 lipca 2010 r. w sprawie zmian w uchwale
budżetowej Gminy Alwernia na 2010 rok.

26502

Rady Gminy Drwinia z dnia 27 lipca 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na rok 2010.

26503

Rady Gminy Kozłów z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej

26506

Rady Gminy Kozłów z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały
Nr XXXIII/42/2009 Rady Gminy w Kozłowie w sprawie poboru podatków
w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkasao.

26511

Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie uchwalenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Kasinka Mała.

26511

Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie:
zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2010
nr XXXVIII/291/2009 z dnia 29 grudnia 2009 roku.

26512

Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie określenia zasad
udzielania dotacji celowej na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na terenie Gminy Wielka Wieś

26514

Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie zmiany do uchwały
budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2010

26525

Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany nazwy
placu

26533

Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze miasta Tarnowa, w rejonie potoku Wątok*

26534

Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze miasta Tarnowa, w rejonie byłej strefy Zakładów Azotowych*

26579

________
* Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez Wojewodę Małopolskiego.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 421

– 26494 –

Poz. 3031

POROZUMIENIE:
3044

–

z dnia 22 czerwca 2010 r. zawarte pomiędzy Powiatem Myślenickim a Gminą
Lubień w sprawie przekazania Gminie Lubień dotacji celowej na realizację
zadania własnego Powiatu, polegającego na prowadzeniu sezonowego
Schroniska Młodzieżowego w Skolmielnej Białej

26633

3031
3031

UCHWAŁA NR XXXI/267/2010
RADY POWIATU W MIECHOWIE
z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2010r.
Na podstawie art.12 pkt.5 ustawy z dnia 5 czerwca
1998r o samorządzie powiatowym (tekst jednolity
z 2001r Dz. U Nr 142 poz.1592 z późn. zmianami) Rada
Powiatu w Miechowie uchwala co następuje:
§ 1. 1. Zmienia się dochody budżetu Powiatu Miechowskiego na 2010 rok , jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały i stanowiącym załącznik Nr 1 w uchwale budżetowej.
2. Zmienia się wydatki budżetu Powiatu Miechowskiego na 2010 rok, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały i stanowiącym załączniki Nr 2 - 2.1
w uchwale budżetowej.
§ 2. Zmienia się plan wydatków majątkowych budżetu Powiatu Miechowskiego na 2010r, jak
w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały i stanowiącej
załącznik Nr 2.2 w uchwale budżetowej.
§ 3. Zmienia się limity wydatków na wieloletnie
programy inwestycyjne, jak w załączniku Nr 4 do niniej-

szej uchwały i stanowiącym załącznik Nr 7 w uchwale
budżetowej.
§ 4. Zmienia się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych na
2010r, jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały
i stanowiącym załącznik Nr 8 w uchwale budżetowej.
§ 5. W uchwale budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2010 rok Rady Powiatu w Miechowie
Nr XXVII/212/09 z dnia 23.12.2009r z późn. zmianami
wprowadza się zmiany wynikające z niniejszej uchwały
i załączników.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa.
Przewodniczący Rady
Stanisław Krawiec

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 421

– 26495 –

Poz. 3031
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXI/267/2010
Rady Powiatu w Miechowie
z dnia 30 czerwca 2010 r.

Przewodniczący Rady
Stanisław Krawiec

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 421

– 26496 –

Poz. 3031
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXI/267/2010
Rady Powiatu w Miechowie
z dnia 30 czerwca 2010 r.

Przewodniczący Rady
Stanisław Krawiec

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 421

– 26497 –

Poz. 3031
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXI/267/2010
Rady Powiatu w Miechowie
z dnia 30 czerwca 2010 r.

Przewodniczący Rady
Stanisław Krawiec

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 421

– 26498 –

Poz. 3031
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXXI/267/2010
Rady Powiatu w Miechowie
z dnia 30 czerwca 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 421

– 26499 –

Poz. 3031

Przewodniczący Rady
Stanisław Krawiec

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 421

– 26500 –

Poz. 3031,3032
Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXXI/267/2010
Rady Powiatu w Miechowie
z dnia 30 czerwca 2010 r.

Przewodniczący Rady
Stanisław Krawiec
3031

3032
3032

UCHWAŁA NR 1483/2010
ZARZĄDU POWIATU MYŚLENICKIEGO
z dnia 28 lipca 2010 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2010.
Na podstawie art. 32 ust 1 i ust 2 pkt 4 ustawy z dnia
05 czerwca 1998r. O samorządzie powiatowym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zmianami ), art. 257
pkt. 1, art. 258 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009r. O finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ),
Uchwały Budżetowej Powiatu w Myślenicach na rok 2010
Nr XLV/332/2009 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia
29 grudnia 2009r.(Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 141, poz. 867
z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

– BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA, rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE, rozdział 80130 - Szkoły zawodowe,
w dziale 851 – OCHRONA ZDROWIA, rozdział 85141 –
Ratownictwo medyczne, rozdział 85149 - Programy polityki
zdrowotnej, w dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA, rozdział
85203 - Ośrodki wsparcia:
Zmiany w planie dochodów budżetowych na rok 2010:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2010 w dziale 754
Dział
754

WYSZCZEGÓLNIENIE
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
W tym:

a) dochody bieżące, w tym:

801

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego (§2310)
OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zwiększenia
w złotych
3 000
3 000
3 000

20 000

Zmniejszenia
w złotych

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 421

– 26501 –

Poz. 3032

W tym:

a) dochody bieżące, w tym:
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)
POMOC SPOŁECZNA
W tym:

852

a) dochody bieżące, w tym:
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące
z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)

20 000
20 000

7 740
7 740
7 740

Zmiany w planie wydatków budżetowych na rok 2010:
Dział

Rozdział

754
75411

WYSZCZEGÓLNIENIE
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
W tym:

I. wydatki bieżące, w tym:

801
80130

(1)wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły zawodowe
W tym:

I. wydatki bieżące, w tym:

851
85141

(1)wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
OCHRONA ZDROWIA
Ratownictwo medyczne
W tym:

II. wydatki majątkowe, w tym:
85149

(1)wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Programy polityki zdrowotnej
W tym:

Zwiększenia
w złotych
3 000
3 000
3 000
3 000
3 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
18 000
18 000

852
85203

I. wydatki bieżące, w tym:
(2)wydatki na dotacje na zadania bieżące
§ 2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się
Wydziałowi Finansowo-Księgowemu Starostwa Powiatowego w Myślenicach.

18 000

18 000
18 000
18 000

I. wydatki bieżące, w tym:
(1)wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
POMOC SPOŁECZNA
Ośrodki wsparcia
W tym:

Zmniejszenia
w złotych

18 000
18 000
18 000
7 740
7 740
7 740
7 740

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Starosta:
Józef Tomal

3032

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 421

– 26502 –

Poz. 3033,3034

3033
3033

UCHWAŁA NR LVII/404/2010
RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI
z dnia 27 lipca 2010 r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2010 rok.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca l990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211,
art. 212 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157,
poz. 1240) Rada Miejska w Alwerni uchwala, co następuje:

„Udziela się dotacje podmiotowe dla samorządowych
instytucji kultury w następujących kwotach:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy Alwernia na rok 2010 w kwocie 18 000,00 zł
zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Gminy.

§ 2. Udziela się dodatkowo Samorządowemu
Ośrodkowi Kultury dotacje z budżetu w wysokości
1 000,00 zł.

1) dla Samorządowego Ośrodka Kultury w Alwerni – 426 900,00 zł
2) dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Alwerni – 355 000,00 zł”

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

§ 3. Wskutek zmian określonych w § 2, w uchwale
budżetowej na rok 2010 § 9 przyjmuje brzmienie:

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Alwerni
Henryk Kędziora
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LVII/404/2010
Rady Miejskiej w Alwerni
z dnia 27 lipca 2010 r.

WYDATKI
Dział

Rozd.

Nazwa

900
90015
a

921
92109
b

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Oświetlenie ulic, placów i dróg
w tym:
wydatki bieżące w tym:
jednostek budżetowych w tym:
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby
w tym:
wydatki majątkowe w tym:
-wydatki na inwestycje
OGÓŁEM

Kwota
zmniejszenia zwiększenia
18 000,00
18 000,00
18 000,00
18 000,00
18 000,00
18 000,00
18 000,00

18 000,00

18 000,00
18 000,00
18 000,00

Objaśnienie:
zmniejszenie: zakup energii – oświetlenie uliczne - 18 000,00
zwiększenie: świetlica Mirów - 18 000,00
Przewodniczący Rady
Miejskiej w Alwerni
Henryk Kędziora
3033

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 421

– 26503 –

Poz. 3034

3034
3034

UCHWAŁA NR XLIII/228/10
RADY GMINY DRWINIA
z dnia 27 lipca 2010 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na rok 2010.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r.
Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157
poz. 1240 z 2009r.) Rada Gminy w Drwini uchwala co
następuje:
§ 1. W planie dochodów Budżetu Gminy Drwinia na
rok 2010 wprowadza się zmiany jak załącznik Nr 1 do
niniejszej Uchwały.
§ 2. W planie wydatków Budżetu Gminy Drwinia na
rok 2010 wprowadza się zmiany jak załącznik Nr 2 do
niniejszej Uchwały.
§ 3. W planie wydatków bieżących Budżetu Gminy
Drwinia na rok 2010 wprowadza się zmiany jak załącznik
Nr 2.1 do niniejszej uchwały

§ 5. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne otrzymują brzmienie załącznika Nr 3 do
niniejszej uchwały.
§ 6. W Uchwale Budżetowej Gminy Drwinia na rok
2010 Rady Gminy w Drwini Nr XXXVII/203/10 z dnia
28 stycznia 2010r. i przewidzianych w niej załącznikach
wprowadza się zmiany wynikające z niniejszej Uchwały
i załączników.
§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Andrzej Pięta

§ 4. W planie wydatków majątkowych Budżetu
Gminy Drwinia na rok 2010 wprowadza się zmiany jak
załącznik Nr 2.2 do niniejszej uchwały.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLIII/228/10
Rady Gminy Drwinia
z dnia 27 lipca 2010 r.
Zmiany Budżetu Gminy na rok 2010 w zakresie dochodów
Dochody
Dział

Rozdział

§§

Nazwa - treść

1
801

2

3

4

80104
2370

zwiększenie
5
91 952,00
91 952,00
91 952,00

Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Wpływ do budżetu nadwyżki środków obrotowych
zakładu budżetowego

RAZEM:

zmniejszenie
6

91 952,00
Przewodniczący Rady
Andrzej Pięta
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLIII/228/10
Rady Gminy Drwinia
z dnia 27 lipca 2010 r.
Zmiany Budżetu na rok 2010 w zakresie wydatków

DZIAŁ
754

ROZDZ.
75412
w tym
w tym

801
80104

TREŚĆ
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
1. wydatki bieżące
2. wydatki majątkowe
Oświata i wychowanie
Przedszkola

ZWIĘKSZENIE
30 000,00
30 000,00
30 000,00
328 863,00
56 696,00

ZMNIEJSZENIE
30 000,00
30 000,00
10 000,00
20 000,00
248 911,00
248 911,00

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 421

– 26504 –

w tym
80110
w tym
80148
w tym

1. wydatki bieżące
Gimnazja
1. wydatki bieżące
Stołówki szkolne i przedszkolne
1. wydatki bieżące
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90002
Gospodarka odpadami
w tym
1. wydatki bieżące
926
Kultura fizyczna i sport
92601
Obiekty sportowe
w tym
2. wydatki majątkowe
WYDATKI OGÓŁEM

Poz. 3034
56 696,00
23 256,00
23 256,00
248 911,00
248 911,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
370 863,00

248 911,00

278 911,00

Przewodniczący Rady
Andrzej Pięta
Załącznik nr 2.1
do Uchwały Nr XLIII/228/10
Rady Gminy Drwinia
z dnia 27 lipca 2010 r.
Zmiany Budżetu Gminy na rok 2010 w zakresie wydatków bieżących
DZIAŁ
754

ROZDZ.
75412
w tym

801
80104
w tym
w tym

80110
w tym
80148
w tym

900
90002
w tym

TREŚĆ
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
1.wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.2.wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (fundusz sołecki)
Oświata i wychowanie
Przedszkola
2. wydatki na dotacje na zadania bieżące
Dotacja podmiotowe na:
- PS Drwinia- 10 100,00
- PS Dziewin- 9 100,00
- PS Mikluszowice- 1 800,00
- PS Świniary- 470,00
(Środki obrotowe za 2009 r.)
- PS Drwinia- 7 180,00
- PS Dziewin- 12 578,00
- PS Mikluszowice- 9 480,00
- PS Świniary- 5 988,00
(Braki związane z wypłata dodatków uzupełniających)
- PS Drwinia- 63 823,00
- PS Dziewin- 63 619,00
- PS Mikluszowice- 67 480,00
- PS Świniary- 53 989,00
(Zmiany związane ze zmiana klasyfikacji budżetowej- żywienie)
Gimnazja
1.wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.1,wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Stołówki szkolne i przedszkolne
2. wydatki na dotacje na zadania bieżące
Dotacja podmiotowe na:
- PS Drwinia- 63 823,00
- PS Dziewin- 63 619,00
- PS Mikluszowice- 67 480,00
- PS Świniary- 53 989,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
1.wydatki bieżące jednostek budżetowych

ZWIĘKSZENIE

ZMNIEJSZENIE
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00

328 863,00
56 696,00
56 696,00
21 470,00

248 911,00
248 911,00
248 911,00

35 226,00

248 911,00

23 256,00
23 256,00
23 256,00
248 911,00
248 911,00
248 911,00

2 000,00
2 000,00
2 000,00

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 421

– 26505 –

Poz. 3034

1.2.wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (usuwanie eternitu)

2 000,00

RAZEM:

330 863,00

258 911,00

Przewodniczący Rady
Andrzej Pięta
Załącznik nr 2.2
do Uchwały Nr XLIII/228/10
Rady Gminy Drwinia
z dnia 27 lipca 2010 r.
Zmiany Budżetu Gminy na rok 2010 w zakresie wydatków majątkowych
DZIAŁ
754

ROZDZ.
75412

TREŚĆ
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne

w tym

wydatki majątkowe

w tym

92601

wydatki na inwestycje
1. Dofinansowanie zakupu samochodu OSP Niedary
2. Dotacja celowa (przedmiotowa) na zakup samochodu
przeciwpożarowego dla OSP Niedary
Kultura fizyczna i sport
Obiekty sportowe

w tym

wydatki majątkowe

926

ZWIĘKSZENIE
30 000,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00

ZMNIEJSZENIE
20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00

30 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00

w tym
w tym

wydatki na inwestycje
1. Modernizacja obiektów sportowych w msc. Drwinia
i Grobla
WYDATKI OGÓŁEM

40 000,00

20 000,00

Przewodniczący Rady
Andrzej Pięta
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLIII/228/10
Rady Gminy Drwinia
z dnia 27 lipca 2010 r.
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
Lp.

1
1.

2.

3.

4.

Program
jego cel i zadania

Jednostka
Okres
organizacyjna realizacji
realizująca
programu
program
2
3
4
Budowa Przedszkola oraz
Urząd
2008-2014
rozbudowa budynku
Gminy
Zespołu Szkół
w Drwini
w Drwini
Specyfikacja techniczna
Urząd
2006-2013
projektbudowy i budowa
Gminy
oczyszczalni
w Drwini
ścieków wraz
z kolektorem orazkoszty
zakupu działek pod
oczyszczalnię
Budowa kanalizacji
Urząd
2011-2015
Gminy
Gminy
w Drwini
Przebudowa budynku
Urząd
2009-2010
ośrodka zdrowia wraz
Gminy
z dociepleniem ścian
w Drwini
zewnętrznych,rozbudowa
budynku ośrodka
zdrowia o podjazd dla
osób niepełnosprawnych
oraz budowa wewnętrznej instalacji gazowej na
działce nr 2698/5
w miejscowości :Dziewin
,Gmina Drwinia

Łączne
nakłady
finansowe

2010
budżet inne

5
3 100 000

8

6 407 053

75 000

18 000 000

1 085 000

950 000

9

2011
budżet inne

Wysokośćwydatków
2012
2013
budżet inne budżet inne

2014
budżet Inne

10
900 000

12
800 000

16
700 000

11

13

14
700 000

1 105 000

2 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

15

4 500 000

17

2015
budżet
inne
18

4 500 000

19

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 421
5.

Modernizacja obiektów
sportowych
w miejscowości Drwinia
i Grobla
6.
„Utworzenie lokalnych
ogólnodostępnych stref
rekreacji na obszarze
gmin: Bochnia, Drwinia,
Koszyce, Rzezawa,
Szczurowa„ w ramach
Małopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego, Działanie
6.2 B – Infrastruktura
społeczna w tym
edukacyjna i sportowa
7
Termomodernizacja
budynków komunalnych
w msc. Mikluszowice,
Grobla , Drwinia, Ispina
8
Opracowanie studium
uwarunkowań i kierunku
rozwoju Gminy Drwinia
9
Rozbudowa sieci
wodociągowej wraz
z przyłączami do
budynków
w miejscowości Ispina
w ramach Programu
Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 20072013 działanie
,,Podstawowe usługi dla
gospodarki i ludności
wiejskiej
10
Program montażu
kolektorów słonecznych
do ogrzewania wody na
budynkach użyteczności
publicznej
11
Opracowanie planu
zagospodarowania
przestrzennego Gminy
Drwinia
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Urząd
Gminy
w Drwini

2010

243 000

Urząd
Gminy
w Drwini

2009-2011

1 109 460

1 095 000

Urząd Gminy
Drwinia

2011

913 000

913 000

Urząd Gminy
Drwinia

2009-2011

150 000

50 000

Urząd
Gminy
w Drwini

2010

292 000

292 000

Urząd Gminy
Drwinia

2011

235 000

235 000

Urząd Gminy
Drwinia

2011

150 000

150 000

Poz. 3034,3035

243 000

100 000

1 610 000

7 498 000

5 800 000

6 700 000

5 200 000

4 500 000

Razem:

Przewodniczący Rady
Andrzej Pięta
3034

3035
3035

UCHWAŁA NR XLIX/35/2010
RADY GMINY KOZŁÓW
z dnia 23 lipca 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz.U. z 2001 r Nr 142, poz 1591 z późn. zm.) oraz art 211
i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240) Rada Gminy Kozłów uchwala co następuje:
§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na
2010 rok o kwotę 23.394,84 zł
-- w tym dochody bieżące o kwotę 17.380,84 zł jak
w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
-- w tym dochody majątkowe o kwotę 6.014,00 zł jak
w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy na
2010 rok o kwotę 16.500,00 zł
-- w tym dochody bieżące o kwotę 16.500,00 zł jak
w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na
2010 rok o kwotę 17.539,84 zł

-- w tym wydatki bieżące o kwotę 17.539,84 zł jak
w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na
2010 rok o kwotę 11.500,00
-- w tym wydatki majątkowe o kwotę 11.500,00 zł jak
w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. 1) Wskutek zmian określonych w § 1
i § 2 zmniejsza sie planowany w uchwale budżetowej
deficyt budżetu Gminy Kozłów na 2010 rok o kwotę
855,00 zł do kwoty 2.748.491,78 zł
2) Zwiększa sie przychody budżetu gminy na 2010 rok
o kwotę 300.320,00 zł do kwoty 3.762.582,78 zł
z tytułu:
a) Kredytów bankowych o kwotę 222.487,00 zł do
kwoty 3.320.925,78
b) pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
o kwotę 77.833,00 zl do kwoty 347.833,00 zł
3) Zwiększa się rozchody budżetu gminy na 2010 rok
z tytułu spłaty kredytów zaciągniętych na wyprzedza-
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jące finansowanie o kwotę 301.175,00 zł do kwoty
1.014.091,00 zł
4) Ustala się przychody i rozchody budżetu jak
w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
5) Przyjmuje się zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kozłów w 2010 roku jako załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały
6) Przyjmuje się zestawienie wydatków na programy
i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako załącznik Nr
5 do niniejszej uchwały.

Poz. 3035

deficytu budżetu, z tytułu którego zadłużenie nie może
przekroczyć kwoty limitu 850.000,00 zł.
§ 5. Przyjmuje się przedłożoną przez Wójta Gminy
Kozłów Prognozę Kwoty Długu Gminy Kozłów na lata
2010-2023 jako załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Kozłów.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

§ 4. W zakresie wykonania budżetu na 2010 rok
upoważnia się Wójta Gminy Kozłów do zaciągania
w 2010 roku kredytu na sfinansowanie przejściowego

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Zbigniew Basa
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLIX/35/2010
Rady Gminy Kozłów
z dnia 23 lipca 2010 r.

Zmiany w planie dochodów
Dział
700

750

756

853

900

Treść - nazwa
Gospodarka mieszkaniowa
w tym dochody majątkowe
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)
Administracja publiczna
w tym dochody bieżące
pozostałe odsetki (§ 0920)
Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
w tym dochody bieżące
podatek od spadków i darowizn (§ 0360)
wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)
odsetki od nietermionowych wpłat z tytułu podatków i opłat
(§ 0910)
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
w tym dochody bieżące
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
środkow europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1
pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu
środków europejskich (§ 2007)
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
środkow europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1
pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu
środków europejskich (§ 2009)
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
dochody bieżące
wpływy z usług (§ 0830)
Razem
Razem dochody bieżące
Razem dochody majątkowe

zwiększenia (+)
6.014,00
6.014,00
6.014,00

2.800,00

2.800,00

Kwota zmian
zmniejszenia (-)

8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.500,00

8.500,00
5.000,00
3.500,00

2.800,00
11.780,84
11.780,84
10.511,42

1.269,42

2.800,00
2.800,00
2.800,00
23.394,84
17.380,84
6.014,00

16.500,00
16.500,00

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Zbigniew Basa
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Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLIX/35/2010
Rady Gminy Kozłów
z dnia 23 lipca 2010 r.

Zmiany w planie wydatków
Dział

Rozdział

Treść - nazwa
zwiększenia (+)

600
60014

754
75412

853
85395

854
85415

Transport i łączność
Drogi publiczne powiatowe
w tym: (b) wydatki majątkowe
w tym inwestycje
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
w tym: (a) wydatki bieżące
w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym: (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Pozostała działalność
w tym: (a) wydatki bieżące
w tym: (4) wydatki na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i3 w części
związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego
Edukacyjna opieka wychowawcza
Pomoc materialna dla uczniów
w tym: (a) wydatki bieżące
w tym: (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
Razem
Razem wydatki bieżące
Razem wydatki majątkowe

Kwota zmian
zmniejszenia (-)
11.500,00
11.500,00
11.500,00
11.500,00

5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
11.780,84
11.780,84
11.780,84
11.780,84

759,00
759,00
759,00
759,00
17.539,84
17.539,84

11.500,00
11.500,00

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Zbigniew Basa
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLIX/35/2010
Rady Gminy Kozłów
z dnia 23 lipca 2010 r.
Przychody i rozchody budżetu
Lp.
1.
2.
3.
4.
4.1.

4.2.

Treść
Planowane dochody
Planowane wydatki
Wynik
Finansowanie (4.1.-4.2.)
Przychody ogółem
z tego: kredyty bankowe
pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
spłaty pożyczek udzielonych
inne źródła (wolne środki)
Rozchody ogółem
z tego: spłaty kredytów
spłaty pożyczek

Kwota
11.576.706,71
14.325.198,49
-2.748.491,78
2.748.491,78
3.762.582,78
3.320.925,78
347.833,00
2.000,00
91.824,00
1.014.091,00
975.263,00
38.828,00

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Zbigniew Basa
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Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XLIX/35/2010
Rady Gminy Kozłów
z dnia 23 lipca 2010 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kozłów w 2010 roku
Dział

Rozdział

Nazwa

60014

Transport i łączność
Drogi publiczne powiatowe

600

Rodzaj dotacji z budżetu

dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego w zakresie
realizcji zadań inwestycyjnych
60016

Drogi publiczne gminne
dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego w zakresie
realizcji zadań inwestycyjnych

851
85154

Ochrona zdrowia
Przeciwdziałanie alkoholizmowi

92109

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

40.000,00
40.000,00

3.600,00

302.000,00
156.000,00
dotacja podmiotowa

92116

dla jednostek
spoza sektora
finansów publicznych

3.600,00
3.600,00
dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego w zakresie
realizcji zadań bieżących

921

dla jednostek
sektora finansów publicznych
458.368,00
418.368,00
418.368,00

Biblioteki
dotacja podmiotowa

156.000,00
146.000,00
146.000,00
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Zbigniew Basa
Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XLIX/35/2010
Rady Gminy Kozłów
z dnia 23 lipca 2010 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
Lp. Program- jego cel i zadania

Jednostka
organizacyjna
realizujaca
program

Okres
Łączne
realizacji naklady
programu finansowe
(w zł)

1.

Projekt "Moje przedszkole"

20092011

2.

Odnowa centrum wsi
Kozłów poprzez zagospodarowanie terenu wraz
z budową elementów małej
architektury wokół obiektów
użyteczności publicznej

ZEAS w Kozłowie,
Sz.P.Przybysławice,
Sz.P. Kamionka
Urząd Gminy
Kozłów

20092010

Wysokość wydatków
w roku 2010
Środki
Środki
spoza
własne
budżetu
budżet
Gminy
Gminy
1.768.198,10 793.662,63 127.040,43

757.842,00

301.175,00

456.667,00

Wysokość wydatków
w roku 2011
Środki
Środki
spoza
własne
budżetu
budżet
Gminy
Gminy
720.681,13
92.437,67

Wysokość wydatków
w roku 2012
Środki
Środki
spoza
własne
budżetu
budżet
Gminy
Gminy
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3.
4.

5.

Projekt "Aktywność naszą
szansą"
Usprawnienie gosp. wodnościekowej w gminie Kozłów
poprzez budowę sieci
wodociągowej dla mieszkańców m.Bryzdzyń,
Marcinowice, Karczowice,
Rogów, Przybysławice,
Kępie, Kozłowa
i przydomowej oczyszczalni
ściekow dla szk.Podst.
w Przybysławicach oraz
zakup wozu asenizacyjnego
Budowa szkoły podstawowej w Kozłowie, szansa na
wyrównianie różnic
w dostępie do edukacji
dzieci z terenów wiejskich
RAZEM

GOPS Kozłów

– 26510 –

Urząd Gminy
Kozłów

20102012
20102012

Urząd Gminy
Kozłów

20102011

410.816,35

Poz. 3035

117.808,43

5.284.726,98

4.177.367,95

19.130,35

123.697,16

20.086,59

111.919,72

18.174,10

216.415,00 1.492.926,00 2.212.078,84 1.755.881,00 2.856.233,14
(1)
(1)

655.272,22

280.830,96 2.268.885,33

972.379,44

1.867.918,28 1.100.083,74 4.606.189,62 3.296.982,54 1.867.800,72 2.874.407,24

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Zbigniew Basa
Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XLIX/35/2010
Rady Gminy Kozłów
z dnia 23 lipca 2010 r.
Prognoza kwoty długu Gminy Kozłów na lata 2010-2023
--

(w tysiącach zł)

Lp.

Wyszczególnienie

I.

Dochody budżetu
w tym:
Podatki i oplaty lokalne
Udziały w podatkach państwowych
Dochody z mienia
Subwencje
Dotacje z budżetu państwa do zadań zleconych
Środki z art.5 ust.3 ustawy o finansach publicznych
Pozostałe dochody
Przychody budżetu
w tym:
Kredyty bankowe
Pożyczki krajowe
przychody zaciągniete w związku ze środkami
z art.5 ust.3 ustawy o finansach publicznych
Wolne środki
Spłata udzielonych pożyczek
Ogółem pozycja I i II
Wydatki budżetu
Wydatki bieżące
w tym koszty obsługi długu
Wydatki bieżące z udziałem środków z art.5 ust.3
ustawy o finansach publicznych
Wydatki majątkowe
w tym inwestycyjne
Wydatki majątkowe z udziałem środków z art.5
ust.3 ustawy o finansach publicznych
Rozchody budżetu
Spłata pożyczek
Spłata kredytów
Udzielone pożyczki
Ogółem pozycja III i IV
w tym spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych
w związku ze środkami z art.5 ust.3 ustawy
o finansach publicznych
Potencjalna spłata z tytułu udzielonych poręczeń
(gwarancji)
Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego
w tym dług powstały w związku ze środkami
określonymi w umowie z podmiotem dysponującym środakmi z art.5 ust.3 ustawy o finansach
publicznych
Kwota długu na koniec roku budżetowego bez
środków określonych w umowie z podmiotem
dysponującym środkami z art.5 ust.3 ustawy
o finansach publicznych
Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 169 ustawy
o finansach publicznych ze środkami z art.5 ust.3
ustawy o finansach publicznych

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
II.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
III.
3.1.
3.2.

3.3

IV.
4.1.
4.2.
4.3.

V.
VI.
6.1

6.2

VII.1.

Rok budżetowy
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
11.577 15.006 13.393 12.438 13.039 13.315 13.903 13.990 14.250 14.375 14.599 14.939 14.841 14.964
1.247
1.038
25
5.495
1.711
1.868
193
3.762

1.330
1.302
20
5.800
1.685
4.618
251
3.186

1.400
1.450
100
6.200
2.050
1.868
325
2.858

3.019
348
301

3.184

2.856

3.184

1.415
1.580

1.530
1.650

1.550
1.685

1.585
1.785

1.610
1.800

1.675
1.882

1.694
1.895

1.773
1.933

6.763
2.350

7.100
2.414

7.300
2.430

7.683 7.710
2.490 2.505

7.790
2.535

7.882
2.534

330
2

345
2

350
2

368
2

370
1

360
2

365
2

1.805
1.965

7.935
2.586

1.792
1.965
48
8.175
2.584

372

374

378

1.845
1.983

8.130 8.171
2.563 2.585
380

2.856

92
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
15.339 18.192 16.251 12.440 13.041 13.317 13.905 13.992 14.252 14.376 14.599 14.939 14.841 14.964
14.325 15.985 13.641 11.419 12.120 12.561 13.149 13.296 13.556 13.726 14.009 14.349 14.291 14.410
10.994 10.532 10.785 11.001 11.302 11.501 11.829 12.051 12.202 12.440 12.612 12.805 12.975 13.105
195
215
210
185
168
150
120
92
84
75
62
48
38
29
1.057
957
130
3.331
3.331
1.910

5.453
5.453
5.453

2.856
2.856
2.856

418
418

818
818

1.060
1.060

1.320
1.320

1.245
1.245

1.354
1.354

1.286
1.286

1.397
1.397

1.544
1.544

1.316
1.316

1.305
1.305

1.014
39
975

2.207 2.610
41
41
2.166 2.569

1.021
41
980

921
41
880

756
41
715

756
41
715

696
41
655

696
41
655

650

590

590

550

554

650

590

590

550

554

15.339 18.192 16.251 12.440 13.041 13.317 13.905 13.992 14.252 14.376 14.599 14.939 14.841 14.964
301 1.493 1.756

20
6.557

7.534
1.493

7.780
1.756

6.759

5.838

5.082

4.326

3.630

2.934

2.284

1.694

1.104

554

6.557

6.041

6.024

6.759

5.838

5.082

4.326

3.630

2.934

2.284

1.694

1.104

554

10,62

16,14

21,06

9,70

8,35

6,80

6,30

5,63

5,47

5,05

4,47

4,27

3,96

3,91
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VIII.1 Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 170 ustawy
o finansach publicznych ze środkami z art.5 ust.3
ustawy o finansach publicznych
VIII.2 Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 170 ustawy
o finansach publicznych bez środków z art.5 ust.3
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– 26511 –

Poz. 3035,3036,3037

10,62

6,19

7,95

9,70

8,35

6,80

6,30

5,63

5,47

5,05

4,47

4,27

3,96

3,91

56,64

50,20

58,09

54,34

44,77

38,16

31,11

25,94

20,58

15,89

11,60

7,39

3,73

0,00

56,64

40,25

44,97

54,34

44,77

38,16

31,11

25,94

20,58

15,89

11,60

7,39

3,73

0,00

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Zbigniew Basa
3035

3036
3036

UCHWAŁA NR XLIX/38/2010
RADY GMINY KOZŁÓW
z dnia 23 lipca 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/42/2009 Rady Gminy w Kozłowie w sprawie poboru podatków w drodze
inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkasao.
Na podst. art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6b
ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz.969 z późn.
zm.), art. 6 ust 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r.
o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz.1682 z późn. zm.)
oraz art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U.
z 2006 r. Nr 121, poz.884 z późn. zm.) Rada Gminy Kozłów uchwala co następuje

następujące brzmienie : "1. Sołectwo Bogdanów Pani
Beata Miłosierna-Zegadło".
§ 2. Wykonanie uchwały powioerza się Wójtowi
Gminy Kozłów.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Zbigniew Basa

§ 1. W Uchwale Nr XXXIII/42/2009 Rady Gminy
w Kozłowie z dnia 3 sierpnia 2009 roku § 1 otrzymuje
3036

3037
3037

UCHWAŁA NR L/646/10
RADY GMINY MSZANA DOLNA
z dnia 30 lipca 2010 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi
Kasinka Mała.
Na podstawie art.3 ust.1 i art.20 ust.1 i art.27 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.z 2003r Nr 80 poz.717 z późn.
zmianami) zwanej dalej „ustawą”, 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. zmianami)Rada Gminy Mszana Dolna stwierdza zgodność
ustaleń zmiany planu ze STUDIUM uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Mszana Dolna wprowadzonegoUchwałą Nr XIII/139/99
Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 29 grudnia 1999 rokui
uchwala co następuje.
USTALENIA FORMALNE
§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego
gminy
Mszana
Dolna wsi Kasinka Mała, zatwierdzonego uchwałą
Nr XXXI/253/04 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia
30 listopada 2004 r. (Dz. Urz. Wojew. Małopolskiego Nr
46, poz. 303 z późn. zm.), dotyczącą zapisów w części
tekstowej planu odnoszących się do terenów usług
sportowych.

2. Zmiana planu została opracowana w oparciu
o uchwałę Rady Gminy Mszana Dolna Nr XLII/504/09
z dnia 16 listopada 2009 w sprawie przystąpienia do
zmiany miejscowego planu, o którym mowa w ust. 1.
§ 2. W ustaleniach tekstowych miejscowego planu,
o którym mowa w § 1 ust.1 wprowadza się zmiany określone poniżej.1. W § 6 ust. 1 punkt 8 w ostatnim zdaniu
skreśla się wyrazy „bez trwałych obiektów kubaturowych” oraz dodaje się następujące zdanie: „Na terenach
usług sportu, oznaczonych symbolem 2.10.US/zz” dopuszcza się realizacje obiektów obsługi usług sportu.”
2. W § 8 punkt 5 dodaje się następujące zdanie:
„Dla obiektów obsługi usług sportu, realizowanych na
terenach oznaczonych symbolem 2.10.US/zzdopuszcza
się dachy o kącie nachylenia głównych połaci
w przedziale od 30 do 45 stopni oraz otwarcie dachu na
długości nie większej niż 70% długości dachu liczonej
pomiędzy krawędziami okapu.”
3. W § 14 ust.19 otrzymuje brzmienie następujące:„2.10.US/zz” – tereny usług sportu.Utrzymuje się
istniejące obiekty sportowe (boiska do gier) wraz
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z urządzeniami towarzyszącymi, dopuszczając remont,
przebudowę i rozbudowę oraz realizację nowych boisk
i urządzeń sportu i rekreacji w oparciu o rozwiązania
projektowe. Dopuszcza się realizację obiektów obsługi
funkcji sportowej (budynek zaplecza socjalnego wraz
z pomieszczeniami dla trenerów, magazyn sprzętu sportowego itp.) oraz zieleni urządzonej i obiektów małej
architektury. Utrzymuje się istniejące sieci i urządzenia
infrastruktury technicznej, dopuszczając remont, przebudowę i rozbudowę na warunkach określonych
w przepisach odrębnych. Dopuszcza się realizacje nowych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, miejsc
postojowych oraz dróg wewnętrznych i dojść dla pieszych. W związku z położeniem w obszarze o wysokim
poziomie wód gruntowych, narażonych na zalanie wodami powodziowymi („/zz”), obowiązuje dostosowanie
rozwiązań konstrukcyjnych do istniejących zagrożeń
oraz obowiązuje zakaz podpiwniczenia budynków.”

Poz. 3037,3038

§ 3. Pozostała treść uchwały wymienionej w § 1 pozostaje bez zmian.
§ 4. Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały jest
rozstrzygnięcie Rady Gminy Mszana Dolna o sposobie
rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu oraz
o sposobie realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą
do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania, o którym mowa w art.20 ust.1 „ustawy”.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Mszana Dolna.
§ 6. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu i wchodzi
w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
2. Uchwała podlega także ogłoszeniu na stronie
internetowej Urzędu Gminy Mszana Dolna.
Przewodniczący Rady Gminy
Stefania Wojciaczyk
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr L/646/10
Rady Gminy Mszana Dolna
z dnia 30 lipca 2010 r.

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Mszana Dolna w sprawie uwag do projektu zmiany części tekstowej miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana Dolna wsi Kasinka Mała

1. Rada Gminy Mszana Dolna po zapoznaniu się
z oświadczeniem Wójta Gminy Mszana Dolna z dnia
29 lipca 2010r., stwierdzającym brak uwag do projektu
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Kasinka Mała,
zatwierdzonego uchwałą Nr XXXI/253/04 Rady Gminy
Mszana Dolna z dnia 30 listopada 2004 r. (Dz. Urz. Wojew. Małopolskiego Nr 46, poz. 303 z późn. zm.), dotyczącej zapisów w części tekstowej planu odnoszących
się do terenów usług sportowych- w okresie wyłożenia
tego planu do publicznego wglądu i 14 dni po wyłożeniu,stwierdza brak potrzeby rozstrzygnięcia, o którym
mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
Nr 80 poz.717 z późn. zm.).

2. W związku z tym że zmiana części tekstowej
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
o którym mowa w punkcie 1 nie wprowadza nowych
zapisów dot. realizacji inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy,
Rada Gminy Mszana Dolnastwierdza brak potrzeby
rozstrzygnięciao sposobie realizacji inwestycji które
należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich
finansowania, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy
z dnia
27
marca
2003
roku
o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.717
z póź. zm.).
Przewodniczący Rady Gminy
Stefania Wojciaczyk

3037

3038
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UCHWAŁA NR XLV/348/2010
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĄTNIKACH GÓRNYCH
z dnia 23 lipca 2010 r.
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2010 nr XXXVIII/291/2009 z dnia 29
grudnia 2009 roku.
Na podstawie art.18 ust.2, pkt. 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1591 z późniejszymi
zmianami), art. 211, art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157
z 2009 roku, poz. 1240) w związku z art.121 ust.4 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające
ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157
poz. 1241)

Rada Miejska w Świątnikach Górnych uchwala,
co następuje:
§ 1. 1. Dokonuje się zmniejszenia planowanych
wydatków majątkowych:
-- w dziale 926 Kultura fizyczna i sport o kwotę
105.000 złotych przeznaczona na zadanie „Budowa Sali gimnastycznej w Ochojnie” w ramach
wieloletniego programu inwestycyjnego współ-
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Poz. 3038

finansowanego ze środków Unii Europejskiej, jak
w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

967.000 złotych, z podziałem na: środki Gminy
290.100 złotych i środki Unii 676.900 złotych.

2. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków bieżących:

§ 2. W uchwale budżetowej na rok 2010
Nr XXXVIII/291/2009 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29.12.2009 roku, zmienionej Uchwałami
Rady Miejskiej Nr XXXIX/307/2010, XXXIX/308/2010
z dnia 23.02.2010 roku, Nr XL/317/2010, XL/318/2010,
XL/319/2010, XL/321/2010 z 30 marca 2010 roku,
XLII/326/2010 z 29 kwietnia 2010 roku i Uchwałami
Nr XLIII/336/2010, XLIII/342/2010 z 07.07.2010 roku,
XLIV/347/2010 z 14.07.2010 roku i Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne Nr 924/10 z dnia
11.03.2010 roku oraz 925/10 z dnia 15 marca 2010 roku,
Nr 939/10, 940/10, 961/10, 965/10, 970/10, 976/10, 987/10,
991/10, 992/10, 997/10, 998/10, 999/10, 1002/10 wprowadza się następujące zmiany:

--

w dziale 600 Transport i łączność o kwotę
105.000 złotych z przeznaczeniem na remont
drogi na działce gminnej nr 197 we Wrząsowicach – jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków
budżetu na łączną kwotę 105.000 złotych z działu 926
Kultura fizyczna i sport (wydatki majątkowe o których
mowa w ust. 1) do działu 600 Transport i łączność (wydatki bieżące o których mowa w ust. 2). Dokonane
zmiany wydatków w ust. 1 i 2 nie powodują zmiany
deficytu budżetu Gminy Świątniki Górne na rok 2010.
4. W załączniku nr 10 do Uchwały Budżetowej nr
XXXVIII/291/2009 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29 grudnia 2009 roku „Limity wydatków na
wieloletnie programy inwestycyjne współfinansowane
ze środków Unii Europejskiej”: W pozycji 4 tabeli „Budowa Sali gimnastycznej w Ochojnie”:
-- w kolumnie „Wysokość wydatków w 2010 roku”
kwotę 278.000 złotych zastępuje się kwotą
150.000 złotych, z podziałem na: środki Gminy
45.000 złotych i środki Unii 105.000 złotych,
-- w kolumnie „Wysokość wydatków w 2011 roku”
kwotę 1.700.000 złotych zastępuje się kwotą
1.733.000 złotych, z podziałem na: środki Gminy
543.000 złotych i środki Unii 1.190.000 złotych,
-- w kolumnie „Wysokość wydatków w 2012 roku”
kwotę 872.000 złotych zastępuje się kwotą

1) W załącznikach nr 3,1 i 3,2 do uchwały budżetowej
wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały
2) Załącznik nr 10 uchwały budżetowej dotyczący: „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej”
otrzymuje treść załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy Świątniki Górne.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Ujma
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLV/348/2010
Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych
z dnia 23 lipca 2010 r.

W załączniku nr 3,1 i nr 3,2 do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XXXVIII/291/2009 Rady Miejskiej
w Świątnikach Górnych z dnia 29.12.2009 roku na 2010 rok wprowadza się następujące zmiany:
Dział
600

Rozdział
60016

926
92601

Nazwa działu, rozdziału
Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
w tym: wydatki bieżące
w tym:
(1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Kultura fizyczna i sport
Obiekty sportowe
w tym: inwestycja - Budowa Sali gimnastycznej w Ochojnie
O g ó ł e m:

Zwiększenie
105.000,00
105.000,00
105.000,00

Zmniejszenie
-------------------------------

105.000,00

-----------

105.000,00

-----------

------------------------------105.000,00

105.000,00
105.000,00
105.000,00
105.000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Ujma
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Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLV/348/2010
Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych
z dnia 23 lipca 2010 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
L.p.

Program- jego cel
i zadania

1.

Budowa kanalizacji sanitarnej
o dł. 7,92 km oraz 1,18 km
przykanalików
w gminie Świątniki Górne

2.

Budowa sali gimnastycznej przy
Szkole Podstawowej
w miejscowości Świątniki Górne

3.
Modernizacja budynku remizy
w Świątnikach Górnych

4.
Budowa
Sali gimnastycznej
w Ochojnie

5.

Budowa kanalizacji sanitarnej
o dł. 11.987 mb w gminie Świątniki Górne

Jednostka
organizacyjna
realizująca
program
Urząd Miasta
i Gminy
Świątniki
Górne

Okres
realizacji
programu

Łączne
nakłady
finansowe

Wysokość
wydatków
w 2009 roku

Wysokość
wydatków
w 2010 roku

Wysokość
wydatków
w 2011 roku

Wysokość
wydatków
w 2012 roku

2009-2012

3.410.042,62

15.195
w tym:
śr. Gminy
15.195
śr. Unii --------

Urząd Miasta
i Gminy
Świątniki
Górne

2009-2011

2.500.000

17.000
w tym:
śr. Gminy
17.000
śr. Unii------

2008-2011

1.297.272,95

300.000
w tym:
śr. Gminy
300.000
śr. Unii------

Urząd Miasta
i Gminy
Świątniki
Górne

2010-2012

2.850.000

----------------

Urząd Miasta
i Gminy
Świątniki
Górne

2010-2012

8.092.068

------------------

1.556.082,29
w tym:
śr. Gminy
466.824,69
śr. Unii
1.089.257,60
1.283.000
w tym:
śr. Gminy
609.834
śr. Unii
673.166
150.272,95
w tym:
śr. Gminy
102.906,35
śr. Unii
47.366,60
1.733.000
w tym:
śr. Gminy
543.000
śr Unii
1.190.000
4.000.000
w tym:
śr. Gminy
1.200.000
śr. Unii
2.800.000

160.904,71
w tym:
śr. Gminy
48.271,41
śr. Unii
112.633,30
--------------

Urząd Miasta
i Gminy
Światniki
Górne

1.677.860,62
w tym:
śr. Gminy
503.358,19
śr. Unii
1.174.502,43
1.200.000
w tym:
śr. Gminy
325.000
śr. Unii
875.000
847.000
w tym:
śr. Gminy
150.000
śr. Unii
697.000
150.000
w tym:
śr. Gminy
45.000
śr. Unii
105.000
170.000
w tym:
śr. Gminy
50.000
śr. Unii
120.000

--------------

967.000
w tym:
śr. Gminy
290.100
śr. Unii
676.900
3.922.068
w tym:
śr. Gminy
1.176.621
śr. Unii
2.745.447

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Ujma
3038
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UCHWAŁA NR XLV/323/2010
RADY GMINY WIELKA WIEŚ
z dnia 27 maja 2010 r.
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich
lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na terenie Gminy Wielka Wieś
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z art.
81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568
ze zmianami) Rada Gminy Wielka Wieś uchwala, co
następuje:
§ 1. 1. Uchwała określa:
1) szczegółowe warunki i tryb udzielania dotacji celowej
na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty
budowlane, zwane dalej „pracami”, przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
2) tryb postępowania z wnioskiem o udzielenie dotacji
celowej,
3) sposób rozliczenia dotacji,
4) rodzaj dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia
wniosku o udzielenie dotacji,
5) postanowienia, jakie powinna zawierać umowa
o udzielenie dotacji.

2. Przez prace konserwatorskie, restauratorskie
i roboty budowlane, na które może być udzielona dotacja, należy rozumieć:
1) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji
zabytku;
2) stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku
lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;
3) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich kolorystyki;
4) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym
ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi,
więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur
spustowych;
5) modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach
drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;
6) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
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7) zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych,
niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku
wpisanym do rejestru;
8) zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz
przeciwpożarowej i odgromowej;
9) prace konserwatorskie zabytków ruchomych;
10) sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;
11) przeprowadzenie badań konserwatorskich, architektonicznych lub archeologicznych;
12) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;
13) opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;
14) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego;
15) sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz.
16) działania zmierzające do wyeksponowania istniejących elementów zabytkowych

1) opiniowanie zgłoszonych wniosków wnioskodawców,
2) określenie zakresu rzeczowego oraz propozycji dotacji,
3) przedstawienie wniosku w formie pisemnej do Wójta
Gminy o ujęcie w projekcie budżetu dotacji zgodnie
z ustaloną listą.

§ 2. Dotacja może być udzielona w wysokości do
100% nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych
przy zabytku wpisanym do rejestru wojewódzkiego.

§ 7. Wnioski niekompletne pod względem formalnym lub merytorycznym, po bezskutecznym wezwaniu
do usunięcia braków lub wnioski złożone po terminie,
podlegają odrzuceniu.

§ 3. 1. Dotacja może być udzielona wyłącznie
podmiotom, które posiadają tytuł prawny do zabytku
wpisanego do rejestru zabytków, wynikające z prawa
własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, po złożeniu przez ten podmiot zwanego
dalej „wnioskodawcą”, wniosku w tej sprawie.

§ 8. 1. Dotację przyznaje Rada Gminy na wniosek
Wójta Gminy.

2. Z wnioskiem o udzielenie dotacji na prace przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków może wystąpić
wnioskodawca, którego działalność nie jest finansowana ze środków publicznych.

§ 9. 1. Umowa o udzielenie dotacji na przeprowadzenie prac zawiera:

3. Wnioski o udzielenie dotacji na prace, które zostaną przeprowadzone, składa się w trybie ciągłym.
4. Wzór wniosku określa załącznik nr 1 do uchwały.
5. Wnioskodawca do wniosku dołącza:
1) dokument potwierdzający tytuł władania zabytkiem
(np. aktualny wypis z rejestru gruntów lub aktualny
odpis z księgi wieczystej),
2) decyzja o wpisie zabytku do rejestru zabytków,
3) pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków
na przeprowadzenie prac, które mają być przedmiotem dotacji,
4) pozwolenie na budowę, jeżeli prace wymagały uzyskania takiego pozwolenia,
5) wykaz prac wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat
z podaniem wysokości nakładów finansowych poniesionych na ich wykonanie,
6) oświadczenie o wysokości uzyskanych dotychczas
środków publicznych oraz wnioskach o udzielenie dotacji złożonych do innych jednostek sektora finansów
publicznych,
7) kosztorys inwestorski prac niezbędnych do wykonania określonych we wniosku,
8) oświadczenie o sytuacji finansowej wnioskodawcy.
§ 4. 1. W celu weryfikacji wniosków Wójt Gminy
powołuje 5 osobową komisję w skład której wchodzą:
1) 2 przedstawicieli Rady Gminy, po jednym z Komisji
Inwestycyjnej i Komisji Oświaty, Kultury i Sportu,
2) 3 przedstawicieli Wójta Gminy (w tym architekt)
2. Do zadań komisji należy:

§ 5. Przy rozpatrywaniu wniosków o udzielenie dotacji Komisja uwzględnia następujące kryteria:
1) stan zachowania obiektu,
2) korzyści płynące dla kultury mieszkańców Gminy
i turystów,
3) walory kulturowe, historyczne i promocyjne obiektu,
którego remont ma być objęty dotacją,
4) koszty wykonania prac, w tym wysokość wkładu własnego podmiotu i udziału innych źródeł finansowania,
5) efekty dotychczasowych prac wykonanych przez
wnioskodawcę przy zabytku.
§ 6. Z przebiegu prac komisji sporządza się protokół.

2. W uchwale w sprawie przyznania dotacji określa się beneficjenta dotacji, prace lub roboty, na wykonanie których przyznano dotację oraz wysokość przyznanej dotacji.

1) zakres planowanych prac i termin ich realizacji,
2) wysokość udzielonej dotacji oraz termin i tryb jej
płatności,
3) tryb kontroli wykonania umowy,
4) sposób rozliczenia dotacji,
5) warunki i sposób zwrotu niewykorzystanej dotacji
albo dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.
2. Szczegółową treść umowy ustala Wójt Gminy.
§ 10. 1. Przekazanie dotacji na wykonanie prac może nastąpić:
1) w 2 częściach – pierwszej przed podjęciem prac w wysokości nie większej jednak niż 40% udzielonej dotacji –
drugiej – po zakończeniu wszystkich prac, na wykonanie
których została przyznana dotacja, i przyjęciu rozliczenia
albo
2) w całości – po zakończeniu wszystkich prac, na wykonanie których została przyznana dotacja i przyjęciu
rozliczenia.
2. Po przeprowadzeniu prac objętych umową
wnioskodawca przedkłada Wójtowi Gminy, w terminie
określonym w umowie, sprawozdanie z ich wykonania
wraz z dokumentami, będącymi podstawą do rozliczenia
dotacji:
1) potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie
rachunków i faktur, opatrzone informacją o treści:
„dofinansowano ze środków budżetu gminy Wielka
Wieś”
2) protokoły odbioru przeprowadzonych prac,
3) Wzór sprawozdania określa załącznik nr 2 do uchwały.
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§ 11. 1. Wnioskodawca jest zobowiązany do wykorzystania dotacji zgodnie z przeznaczeniem.
2. Udzielona dotacja niewykorzystana lub wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi
w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia nieprawidłowości.
3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości
Wójt Gminy Wielka Wieś przeprowadza kontrolę
w zakresie objętym umową.
4. Kontrola może być przeprowadzona przez osobę upoważnioną przez Wójta Gminy Wielka Wieś.

Poz. 3039

5.
Zwrot dotacji w przypadkach określonych
w ust. 2 następuje wraz z odsetkami liczonymi jak od
zaległości podatkowych.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Wielka Wieś.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Wielka Wieś:
Stanisław Kasprzyk
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Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLV/323/2010
Rady Gminy Wielka Wieś
z dnia 27 maja 2010 r.

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI z budżetu Gminy Wielka Wieś
I. PODSTAWOWE INFORMACJE O ZABYTKU I WNIOSKODAWCY
A. DANE O ZABYTKU:
1. NAZWA ZABYTKU

2. DANE O ZABYTKU
nr w rejestrze zabytków:
wpis z dnia:
3. DOKŁADNY ADRES ZABYTKU LUB MIEJSCE JEGO PRZECHOWYWANIA

4. UZASADNIENIE istotnego znaczenia historycznego, artystycznego lub naukowego zabytku

B. WNIOSKODAWCA:
1. IMIĘ I NAZWISKO / NAZWA

2. ADRES / SIEDZIBA

3. NR NIP:
4. INNE DANE (dot. jednostek organizacyjnych):
1) FORMA PRAWNA
2) NAZWA I NR REJESTRU
DATA WPISU DO REJESTRU / EWIDENCJI
NR REGON:
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OSOBY UPOWAŻNIONE DO REPREZENTOWANIA WNIOSKODAWCY (zgodnie z danymi rejestrowymi)

rejestrowymi):

5. BANK (nazwa, adres) I NR KONTA WNIOSKODAWCY:
C. TYTUŁ DO WŁADANIA ZABYTKIEM:
(własność, użytkowanie wieczyste, dzierżawa, inne)
Dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd …………………………………………..
księga wieczysta nr (w przypadku braku księgi wieczystej) zbiór dokumentów nr
D. UZYSKANE POZWOLENIA:
1. Pozwolenie na przeprowadzenie prac konserwatorskich , restauratorskich lub robót budowlanych przy
zabytku
wydane przez:
z dnia:
nr zezwolenia:
2. Pozwolenie na budowę
wydane przez:
z dnia:
nr zezwolenia:
II. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O PRACACH LUB ROBOTACH
A. ZAKRES RZECZOWY PRAC LUB ROBÓT I JEGO CHARAKTERYSTYKA:

B. UZASADNIENIE CELOWOŚCI PRAC LUB ROBÓT:
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C. TERMIN REALIZACJI:(planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac)

D.PRZEWIDYWANE KOSZTY REALIZACJI PRAC LUB ROBÓT ORAZ ŹRÓDŁA ICH
SFINANSOWANIA:
przewidywane koszty realizacji prac lub robót zakres rzeczowy
kwota
oraz źródła ich sfinansowania
ogółem
przedmiot i kwota wnioskowanego dofinansowania ze środkówGminy Wielka Wieś

udział w całości kosztów
(w %)

udział środków własnych

udział środków pozyskanych z:

-

budżetu państwa

budżetów jednostek samorządu terytorialnego
innych źródeł (należy wskazać)
III. DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY
Wykaz wykonanych przez wnioskodawcę w okresie ostatnich 5 lat prac konserwatorskich, restauratorskich lub
robót budowlanych przy zabytku nieruchomym / ruchomym, wpisanym do rejestru zabytków z podaniem wysokości wydatków poniesionych na ich przeprowadzenie, w tym sfinansowanych ze środków publicznych
rok
zakres wykoponiesione dotacje ze środków publicznanych prac
wydatki
nych (wysokość, źródło
i przeznaczenie)
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IV. WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH PRZY SKŁADANIU WNIOSKU:
1) dokument potwierdzający tytuł władania zabytkiem (np. aktualny wypis z rejestru gruntów lub
aktualny odpis z księgi wieczystej),
2)decyzja o wpisie zabytku dorejestru zabytków,
3)pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na przeprowadzenie prac, które mają
być przedmiotem dotacji,
4)pozwolenie na budowę, jeżeli prace wymagały uzyskania takiego pozwolenia,
5)wykaz prac wykonanych w okresieostatnich pięciu lat z podaniem wysokości nakładów
finansowych poniesionych na ich wykonanie,
6)oświadczenie o wysokości uzyskanych dotychczas środków publicznych oraz wnioskach
oudzielenie dotacjizłożonych do innych jednostek sektora finansów publicznych,
7)kosztorys inwestorski prac niezbędnych do wykonania określonych we wniosku,
8)oświadczenie o sytuacji finansowej wnioskodawcy.

V. PODPISY
1. Podpis Wnioskodawcy (osób uprawnionych do reprezentowania Wnioskodawcy)
(pieczątka)
(podpis)

Przewodniczący Rady
Stanisław Kasprzyk
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Załącznik nr 2
do Uchwały
Uchwa Nr XLV/323/2010
Rady Gminy Wielka Wieś
z dnia 27 maja 2010 r.
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Przewodniczący Rady
Stanisław Kasprzyk
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UCHWAŁA NR XLVI/339/2010
RADY GMINY WIELKA WIEŚ
z dnia 1 lipca 2010 r.
w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2010
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 - ustawy z dnia
8 marca 1990 roku - o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211,art 212,art.214 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 roku - o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy Wielka Wieś
uchwala co następuje:
§ 1. Dokonuje się zwiększeń w łącznej wysokości
7 657 665zł (słownie: siedem milionów sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć złotych) oraz zmniejszeń w łącznej wysokości 2 614 508 zł
(słownie: dwa miliony sześćset czternaście tysięcy pięćset osiem złotych) w planie dochodów budżetu Gminy
Wielka Wieś na rok 2010, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do
niniejszej uchwały.
§ 2.
1) Dokonuje się zwiększeń w łącznej wysokości 716 142zł
(słownie: siedemset szesnaście tysięcy sto czterdzieści
dwa złote) oraz zmniejszeń w łącznej wysokości
573 042 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące
czterdzieści dwa złote ) w planie wydatków budżetu
Gminy Wielka Wieś na rok 2010, zgodnie z załącznikiem
Nr 2 do niniejszej uchwały.
2) Zmiany wydatków z ust.1 obejmują:
1. zwiększenia planu wydatków bieżących jednostek budżetowych o kwotę 436 142zł
-- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 12 528zł
-- wydatki związane z realizacja zadań statutowych
jednostek budżetowych o kwotę 423 614 zł oraz
zmniejszeń w kwocie 173 042zł
-- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 7 528zł
-- wydatki związane z realizacja zadań statutowych
jednostek budżetowych o kwotę 165 514zł jak
w załączniku Nr 2.1
2. zwiększenia planu wydatków majątkowych
o kwotę 280 000 zł
-- wydatki na inwestycje o kwotę 170 000zł
-- wydatki na dotacje na zakupy inwestycyjne o kwotę
110 000zł oraz zmniejszeń w kwocie 400 000zł
-- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
o kwotę 400 000zł jak w załączniku Nr 2.2
§ 3. Plan dochodów budżetu na rok 2010 po zmianach wynosi 34 458 099,39 zł. w tym:
1) Plan dochodów budżetu na rok 2010 po zmianach
wynosi 34 418 099,39 zł. w tym:
1. dochody bieżące 32 058 179,39 zł
2. dochody majątkowe 2 399 920,00 zł
2) Plan wydatków budżetu na rok 2010 po zmianach
wynosi 64 058 944,39 zł, w tym:

1.
wydatki bieżące jednostek budżetowych
w kwocie łącznej 20 706 069,39 zł z czego:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 9 915 721,00 zł
b) wydatki związane z realizacja zadań statutowych
jednostek budżetowych – 10 790 348,39zł
2.
wydatki na dotacje na zadania bieżące 2 052 156 00 zł
3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 903 403 zł
4. wydatki bieżące na programy finansowane
z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie – 374 537,00 zł
5.
wydatki na obsługę długu publicznego
427 759,00 zł
6.
wydatki majątkowe
37 595 020,00 zł w tym :

na

łączną

kwotę

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
w kwocie 37 595 020,00 zł z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 500 000,00zł
3) Różnica między dochodami i wydatkami stanowi
planowany deficyt budżetu na kwotę 29 600 845 zł.
Rozchody budżetu wynoszą 16 796 921 zł;
4) Deficyt oraz rozchody zostaną pokryte przychodami
pochodzącymi z następujących źródeł:
a) zaciągniętej pożyczki oraz kredytu w łącznej wysokości 4 000 000 zł;
b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie
42 397 766 zł
5) Zmienione przychody i rozchody budżetu określa
załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Zmienia się treść załącznika Nr 11 do Uchwały
Rady Gminy Wielka Wieś Nr XLI/28/2010 z dnia
07 stycznia 2010r zatytułowanego „Plan dochodów
własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na rok 2010”” w ten sposób, że otrzymuje
on nowe brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5. Zmienia się treść załącznika Nr 15 do Uchwały
Rady Gminy Wielka Wieś Nr XLI/289/2010 z dnia
07 stycznia 2010r zatytułowanego „Prognoza kwoty
długu publicznego GMINY WIELKA WIEŚ na lata 20082014” w ten sposób, że otrzymuje on nowe brzmienie
określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 6. Zmienia się treść załącznika Nr 13 do Uchwały
Rady Gminy Wielka Wieś Nr XLI/28/2010 z dnia
07 stycznia 2010r zatytułowanego „Wydatki na projekty
realizowane z dofinansowaniem ze środków publicznych pochodzących z Unii Europejskiej na rok 2010””
w ten sposób, że otrzymuje on nowe brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
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§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Wielka Wieś.

Poz. 3040

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.
Przewodniczący Rady
Stanisław Kasprzyk
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLVI/339/2010
Rady Gminy Wielka Wieś
z dnia 1 lipca 2010 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na rok 2010
1) Zwiększa się dochody bieżące na łączną kwotę 7 114 665zł (słownie siedem milionów sto czternaście tysięcy
sześćset sześćdziesiąt pięć złotych)
Dział
600

Rozdział

§

60016
0910
0960
756
75618
069
801
80104
2007
2009
80148
0830
80195
2007
852
85212
2910
85214
2910
853
85395
2007
2009
900
90015
0570
2910

Nazwa
Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
-CORAL LOGISTICS-budowa drogi
Dochody od osób prawnych i osób fizycznych i innychjednostek nie posiadające osobowości prawnej ora z wydatki związane z ich poborem
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednosteksamorządu terytorialnego na podstawie ustaw
Wpływy z różnych opłat
Oświata i wychowanie
Przedszkola
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej
Stołówki szkolne
Wpływy z usług
Pozostała działalność
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej
Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem
lub pobranych w nadmiernej wysokości
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem
lub pobranych w nadmiernej wysokości
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Pozostała działalność
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Oświetlenie ulic, placów i dróg
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych –kara
umowna Synowiec
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem
lub pobranych w nadmiernej wysokości –Gmina Zabierzów
RAZEM:

Kwota
6 006 745
20
20
6 006 725
30 000
30 000
30 000
802 936
256 586
218 098
38 488
61 000
61 000
485 350
485 350
3 100
3 000
3 000
100
100
260 122
260 122
257 001
3 121
11 762
11 762
8 350
3 412
7 114 665
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2) Zwiększa się dochody majątkowe na łączną kwotę 543 000 zł(słownie pięćset czterdzieści trzy tysiące złotych)
Dział
754

Rozdział

§

75412
0870
6300

900
90095
6207

Nazwa
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych –samochód OSP
Wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Pozostała działalność
Dotacje rozwojowe
RAZEM:

Kwota
43 000
43 000
3 000
40 000

500 000
500 000
500 000
543 000

3) Zmniejsza się dochody bieżące na łączną kwotę 1 063 058zł(słownie jeden milion sześćdziesiąt trzy tysiące pięćdziesiąt osiem złotych )
Dział
758

Rozdział

§

75862
2007
2009
801
80104
0830
2888

2889

80195
2008

Nazwa
Różne rozliczenia
Program operacyjny kapitał ludzki
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej
Oświata i wychowanie
Przedszkola
Wpływy z usług
Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od
innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucja wdrażającą
na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień/umów/
Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od
innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucja wdrażającą
na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień/umów/
Pozostała działalność
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej
RAZEM:

Kwota
260 122
260 122
257001
3 121
802 936
317 586
61 000
218 098

38 488

485 350
485 350
1 063 058

4) Zmniejsza się dochody majątkowe na łączną kwotę 1 551 450(słownie jeden milion pięćset pięćdziesiąt jeden
tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych)
Dział
600

Rozdział

§

60016
6330

900
90095
6208

Nazwa
Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane przez gminęna podstawie porozumień
z organami administracji rządowej
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Pozostała działalność
Dotacje rozwojowe
RAZEM:

Kwota
199 680
199 680
199 680

1 351 770
1 351 770
1 351 770
1 551 450

Przewodniczący Rady
Stanisław Kasprzyk
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Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLVI/339/2010
Rady Gminy Wielka Wieś
z dnia 1 lipca 2010 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2010
1) Zwiększa się wydatki na łączną kwotę 716 142zł (słownie: siedemset szesnaście tysięcy sto czterdzieści dwa złote).
Dz.
600

Rozdz
60014
60016
60017

754
75412
75495
801
80114
80148
852
85212

85214

Nazwa
Transport i łączność
Drogi publiczne powiatowe
b)wydatki majątkowe,
Drogi publiczne gminne
a)wydatki bieżące
Drogi wewnętrzne
a)wydatki bieżące
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
b)wydatki majątkowe
Pozostała działalność
b)wydatki majątkowe,
Oświata i wychowanie
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
a)wydatki bieżące
Stołówki szkolne
a)wydatki bieżące
Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
a)wydatki bieżące
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
a)wydatki bieżące
RAZEM:

Kwota
290 000
30 000
30 000
40 000
40 000
220 000
220 000
250 000
140 000
140 000
110 000
110 000
173 042
9 500
9 500
163 542
163 542
3 100
3 000
3 000
100
100
716 142

2) Zmniejsza się wydatki na łączną kwotę 573 042zł(słownie pięćset siedemdziesiat trzy tysiące czterdzieści dwa złote )
Dz
600

Rozdz
60011
60014

754
75412
801
80104
80113

Nazwa
Transport i łączność
Drogi publiczne krajowe
b)wydatki majątkowe
Drogi publiczne powiatowe
b)wydatki majątkowe
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
b)wydatki majątkowe
Oświata i wychowanie
Przedszkola
a)wydatki bieżące
Dowożenie uczniów do szkół
a)wydatki bieżące
RAZEM:

Kwota
290 000
220 000
220 000
70 000
70 000
110 000
110 000
110 000
173 042
163 542
163 542
9 500
9 500
573 042
Przewodniczący Rady
Stanisław Kasprzyk
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Załącznik nr 2.1
do Uchwały Nr XLVI/339/2010
Rady Gminy Wielka Wieś
z dnia 1 lipca 2010 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu gminy na rok 2010
1) Zwiększa się wydatki bieżące na łączną kwotę 436 142zł (słownie: czterysta trzydzieści sześć tysięcy sto czterdzieści dwa złote)
Dz
600

Rozdz
60016

60017

801
80114

80148

852
85212

85214

Nazwa
Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
a)wydatki bieżące
(1,2)wydatki związane z realizacja zadań statutowychjednostek budżetowych
Drogi wewnętrzne
a)wydatki bieżące
(1,2)wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych
Oświata i wychowanie
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
a)wydatki bieżące
(1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(1,2)wydatki związane z realizacja zadań statutowychjednostek budżetowych
Stołówki szkolne
a)wydatki bieżące
(1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(1,2)wydatki związane z realizacja zadań statutowychjednostek
Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
(1) wydatki bieżące, w tym:
1,2)wydatki związane z realizacja zadań statutowychjednostek budżetowych
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
(1) wydatki bieżące, w tym:
1,2)wydatki związane z realizacja zadań statutowychjednostek budżetowych
RAZEM:

Kwota
260 000
40 000
40 000
40 000
220 000
220 000
220 000
173 042
9 500
9 500
5 000
4 500
163 542
163 542
7 528
156 014
3 100
3 000
3 000
3 000
100
100
100
436 142

2) Zmniejsza się wydatki bieżące na łączną kwotę 173 042 zł(słownie sto siedemdziesiąt trzy tysiące czterdzieści dwa
złote)
Dz
801

Rozdz
80104

80113

Nazwa
Oświata i wychowanie
Przedszkola
(1) wydatki bieżące, w tym: :
(1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(1,2)wydatki związane z realizacja zadań statutowychjednostek budżetowych
Dowożenie uczniów do szkół
(1) wydatki bieżące, w tym:
1,2)wydatki związane z realizacja zadań statutowychjednostek budżetowych
RAZEM:

Kwota
173 042
163 542
163 542
7 528
156 014
9 500
9 500
9500
173 042
Przewodniczący Rady
Stanisław Kasprzyk
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Załącznik nr 2.2
do Uchwały Nr XLVI/339/2010
Rady Gminy Wielka Wieś
z dnia 1 lipca 2010 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu gminy na rok 2010
1) Zwiększa się wydatki majątkowe na łączną kwotę 280 000 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych).
Dz
600

Rozdz
60014

754
75412
75495

Nazwa
Transport i łączność
Drogi publiczne powiatowe
Projekt chodnikaw Będkowicach
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
Zagospodarowanie terenu wokółbudynku remizy OSP w Bęble
Pozostała działalność
b)wydatki majątkowe,
-dotacja na zakup samochodów dla OSP
RAZEM:

Kwota
30 000
30 000
30 000
250 000
140 000
140 000
110 000
110 000
110 000
280 000

2) Zmniejsza się wydatki majątkowe na łączną kwotę 400 000 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych)
Dz
600

Rozdz
60011
60014

754
75412

Nazwa
Transport i łączność
Drogi publiczne krajowe
Partycypacja w kosztach dróg przy węźle Modlnica
Drogi publiczne powiatowe
Projekt chodnikaw Będkowicach
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
Zakup samochodów dla OSP
RAZEM:

Kwota
290 000
220 000
220 000
70 000
70 000
110 000
110 000
110 000
400 000
Przewodniczący Rady
Stanisław Kasprzyk
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLVI/339/2010
Rady Gminy Wielka Wieś
z dnia 1 lipca 2010 r.

Przychody i rozchody budżetu w roku 2010

Wyszczególnienie
Dochody ogółem
Wydatki ogółem
Wynik nadwyżka/deficyt
I. PRZYCHODY
w tym :
zaciągane kredyty bankowe
zaciągane pożyczki
wolne środki wynikajace z rozliczenia środków pieniężnych z lat poprzednich
II. ROZCHODY

Kwota
34 458 099
64 058 944
-29 600 845
46 397 766
0
4 000 000
42 397 766
16 796 921
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w tym :
spłata zaciągniętych kredytów
spłata zaciągniętych pożyczek
udzielone pożyczki
lokaty bankowe
III DOCHODY + PRZYCHODY
IV WYDATKI + ROZCHODY

1 231 796
1 565 125
14 000 000
80 855 865
80 855 865

Przewodniczący Rady
Stanisław Kasprzyk
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XLVI/339/2010
Rady Gminy Wielka Wieś
z dnia 1 lipca 2010 r.

PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA ROK 2010

Klasyfikacja
budżetowa
Nazwa jednostki

1
Szkoła Podstawowa
Bedkowice
Szkoła Podstawowa
w Modlnicy
Szkoła Podstawowa
w Wielkiej Wsi
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Wielka Wieś
R A Z E M:

Stan
środków
pieniężnych na
początekroku

Dochody własne

Ogółem

Wydatki

Stan środków
pieniężnych na
koniec roku

7

8

( 4+5)

Dz.

Rozdz.

2

3

801

80101

50

17000

17050

17050

0

801

80101

0

669

669

669

0

801

80101

0

1968

1968

1968

0

852

85214

50

1 500

1 550

1 550

0

100

21 137

21 237

21 237

0

4

5

6

Przewodniczący Rady
Stanisław Kasprzyk
Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XLVI/339/2010
Rady Gminy Wielka Wieś
z dnia 1 lipca 2010 r.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU PUBLICZNEGO GMINY WIELKA WIEŚNA LATA 2008-2014
Lp.
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
2
2.1
2.2
2.3

Wyszczególnienie
Dochody budżetu ogółem w tym:
Podatki i opłaty lokalne
Udziały w podatkach państwa
Dochody z mienia
Subwencje
Dotacje z budżetu państwa do zadań zleconych
Pozostałe dochody
Środki pomocowe
Przychody budżetu
Pożyczki i kredyty bankowe
Wolne środki
Nadwyżka z lat ubiegłych
Ogółem poz. 1+2

2008
28 641 498
6 748 929
6 611 197
673 608
4 286 626
2 355 029
6 204 539
1 761 570
67 223 650
2 227 581
64 996 069
95 865 148

2009
28 170 479
6 358 120
7 359 985
270 986
4 679 282
2 746 661
3 377 032
3 378 413
51 561 607
1 806 823

ROK BUDŻETOWY
2010
2011
2012
34 458 099
29 254 064
30 702 724
6 099 050
6 404 003
6 724 203
8 266 124
8 679 430
9 113 402
239 660
350 502
356 543
5 100 765
5 202 780
5 306 836
2 000 624
2 020 630
2 040 837
11 164 168
4 823 275
5 160 904
1 587 708
1 773 444
2 000 000
46 397 766
22 647 475
11 131 561
4 000 000
5 000 000

2013
35 034 754
7 060 413
9 569 072
370 628
5 412 973
2 099 501
5 522 168
5 000 000
8 163 931
5 000 000

2014
36 326 255
7 342 829
10 047 525
385 453
5 521 232
2 120 496
5 908 719
5 000 000
4 038 442
2 000 000

49 754 784
79 732 086

42 397 766
80 855 865

3 163 931
43 198 685

2 038 442
40 364 697

17 647 475
51 901 539

11 131 561
41 834 285
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3.3
3.4
4
4.1
4.2
4.3
4.4
5
6
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Wydatki budżetu
Wydatki bieżące
w tym: koszty obsługi długu
Wydatki majątkowe
w tym: inwestycje
Rozchody budżetu gminy
Spłata pożyczek
Spłata kredytów
Udzielone pożyczki
Lokaty w bankach
Ogółem poz. 3+4
Łączne spłaty (4.1+4.2+3.2)
Łączne zadłużenie na koniec roku budżetowego
(wartość nominalna)
umorzenie cz. pożyczki
Wskaźniki zadłużenia
Wskaźnik procent. zadłużenia z art. 169 Ust. o fin.
publicz. (poz.5./poz.1/100)
Wskaźnik procent. zadłużenia z art. 170 Ust. o fin.
publicz. (poz.6/poz.1/100)

Poz. 3040

38 339 306
18 203 894
318 408
20 135 412
20 135 412
57 525 842
836 702
1 649 140
40 000
55 000 000
95 865 148
2 804 250

47 387 944
19 992 367
343 834
27 395 577
27 395 577
32 430 125
1 304 829
1 025 296
100 000
30 000 000
79 818 069
2 673 959

64 058 944
26 463 924
427 759
37 595 020
37 595 020
16 796 921
1 565 125
1 231 796

42 564 855
24 564 855
310 310
18 000 000
18 000 000
9 226 596
2 072 000
1 154 596

39 505 748
25 178 048
204 000
14 327 700
14 327 700
2 190 000
1 790 000
400 000

40 868 683
26 868 683
129 000
14 000 000
14 000 000
2 190 000
1 790 000
400 000

38 873 214
28 503 286
76 000
10 369 928
10 369 928
1 350 000
1 350 000
0

14 000 000
80 855 865
3 224 680

6 000 000
51 791 451
3 536 906

41 695 748
2 394 000

43 058 683
2 319 000

40 223 214
1 426 000

6 430 998

5 907 696

7 110 775

8 884 179

6 694 179

9 504 179

10 154 179

1 998

31 530

9,8

9,5

9,4

12,1

7,8

6,6

3,9

22,5

21,0

20,6

30,4

21,8

27,1

28,0

OBJAŚNIENIA DO KWOTY DŁUGU PUBLICZNEGO NA LATA 2009-2014
Cel kredytu / pożyczki

Kwota wg.

Raty

Zadłużenie

umowy
1 460 000
163336
Kanalizacja
1 280 000
Modlnica et. I
143200
Pokrycie deficytu
1100000
2006
155971
Kanalizacja
1410000
Modlniczka et. III
168559
Spłata zobow. 2006
948000
92 846
Deficyt 2006
1500000
Spłata zobowiązań
199662
Kanalizacja Modlnica-Tomaszowice 2 200 000
236 000
Kanalizacja Wielka Wieś
1 474 325
173 212
Modernizacja dróg
1 500 000
296 000
pożyczki i kredyty
4 000 000
500 000
17 872 325
2 128 786

%
Raty
%
Raty
%
Raty
%
Raty
%
Raty
%
Raty
%
Raty
%
Raty
%
Raty
%
Raty
%
Raty
%

31.12.2009
292 000

Kanalizacja Modlniczka et. II

Kredyty
i pożyczki
w 2009

256 000
379 200
564 000
439 992
690 000
891 891
1 334 325

700 000
1 474 325

1 060 287

4 573 370

2 174 325

Kredyty
i pożyczki
w 2010

Spłaty rat i odsetek w latach
2009
292 000
18 824
256 000
17 000
189 600
27 000
282 000
29 459
219 996
22 653
345 000
45 000
440 000
80 000
0
18 581
298 800
96 000

2010
292 000
7 144
256 000
8 200
189 600
17 000
282 000
18 179
219 996
13 723
345 000
30 000
440 000
61 000
295 125
54 513
277 200
78 000
4 000 000
200 000
140 000
4 000 000 2 323 396 2 796 921
354 517
427 759

2011
0
0
0
0
189 600
6 500
282 000
7 019
219 996
4 791
345 000
10 000
440 000
44 000
294 800
42 718
277 200
54 000
950 000
120 000
2 998 596
289 028

2012
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
440 000
26 000
294 800
30 926
277 200
30 000
950 000
100 000
1 962 000
186 926

2013
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
440 000
9 000
294 800
19 134
70 113
8 000
950 000
80 000
1 754 913
116 134

2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
294 800
7 342
0
0
950 000
60 000
1 244 800
67 342

Przewodniczący Rady
Stanisław Kasprzyk
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Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XLVI/339/2010
Rady Gminy Wielka Wieś
z dnia 1 lipca 2010 r.

Wydatki na projekty realizowane z dofinansowaniem ze środków publicznych pochodzących z Unii Europejskiej na 2010r

Lp

1.

2.
3.
4

Nazwa projektu
Przebudowa i rozbudowa budynku wielofunkcyjnego
w miejscowości Giebułtów,
Gmina Wielka Wieś
"Więcej, lepiej, ciekawiej…2zajęcia pozalekcyjne w Gminie
Wielka Wieś"
"Edukacja przedszkolna
w Gminie Wielka Wieś"
Gminy Wielka Wieś i Skala
szansą dla wszystkich

Kwota dofinansowania
2010
2011

Źródło dofinansowania

Jednostka
realizująca

Okres
realizacji

Łączne
nakłady
finansowe

Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego

Urząd
Gminy

2009-2011

500 000

500 000

0

Europejski Fundusz Społeczny

Urząd
Gminy

2009-2011

1 142 750

571 000

319 850

GZEAS

2010-2011

518 679

256 586

262 093

GOPS/lider/

2010-2012

803 570

260 122

0

2 964 999

1 587 708

581 943

Europejski Fundusz Społeczny
Europejski Fundusz Społeczny
RAZEM:

Przewodniczący Rady
Stanisław Kasprzyk
3040

3041
3041

UCHWAŁA NR XLVIII/623/2010
RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE
z dnia 8 kwietnia 2010 r.
w sprawie zmiany nazwy placu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) Rada Miejska
w Tarnowie uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Dotychczasową nazwę Placu Więźniów
Oświęcimia, położonego w Tarnowie pomiędzy ulicami
Waryńskiego i Dębową, na działce nr 96/2 oraz na części
działki nr 142/3 w obrębie 228, zmienia się na nazwę
Plac Więźniów KL Auschwitz.

2. Lokalizacja placu oznaczona jest na załączniku
graficznym do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi
Miasta Tarnowa.
§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Ryszard Żądło

1
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r.
Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,
Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181,
poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173,
poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1453,
z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r.
Nr 28, poz. 142 i 146.
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Przewodniczący Rady Miejskiej:
Ryszard Żądło
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UCHWAŁA NR LII/659/2010
RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE
z dnia 24 czerwca 2010 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze miasta Tarnowa, w rejonie potoku
Wątok
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 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. )
po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tarnowa”, przyjętego
uchwałą Nr XI/214/99 Rady Miejskiej w Tarnowie, z dnia
15 lipca 1999 r., zmienionego uchwałami Rady Miejskiej
w Tarnowie Nr XV/237/2003 z dnia 16 października
2003 r., Nr XLIII/766/2005 z dnia 22 grudnia 2005 r. oraz
Nr LI/986/2006 z dnia 26 października 2006 r.
Rada Miejska w Tarnowie uchwala, co następuje:
Rozdział 1
Ustalenia ogólne
§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obszarze miasta Tarnowa,
obejmujący teren ograniczony: od północy ulicami:
Bema, Bernardyńską, Kołłątaja, potokiem Wątok, od
wschodu ulicą Jagiellońską, od południa ulicami: Narutowicza, Konarskiego, Dąbrowskiego, Nadbrzeżną Górną, przedłużeniem ulicy Łanowej, od zachodu ulicą Limanowskiego, określonych na rysunku planu, o powierzchni 39,86 ha.
2. Określone w ust. 1 granice obszaru objętego
planem, wynikają z uchwały Nr XXV/460/2004 Rady
Miejskiej w Tarnowie z dnia 24 czerwca 2004 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.
3. Integralną częścią uchwały są:
1) załącznik nr 1 - rysunek planu wykonany na mapie
zasadniczej w skali 1:1000, zawierający wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Tarnowa,
2) załącznik nr 2 - zawierający rozstrzygnięcia Rady
Miejskiej w Tarnowie o sposobie rozpatrzenia uwag
wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu
projektu planu miejscowego,
3) załącznik nr 3 - zawierający rozstrzygnięcia Rady
Miejskiej w Tarnowie o sposobie realizacji, zapisanych
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych miasta oraz zasadach ich finansowania.
§ 2. 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę
Rady Miejskiej w Tarnowie, o ile z treści przepisu nie
wynika inaczej,
2) planie – należy przez to rozumieć komplet ustaleń,
dotyczących obszaru objętego miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego będących przedmiotem niniejszej uchwały,

3) mapie – należy przez to rozumieć mapę zasadniczą
w skali 1:1000 lub w standardzie cyfrowym, gromadzoną w państwowym zasobie geodezyjno – kartograficznym,
4) ustawie lub ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – należy przez to rozumieć ustawę
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.),
5) rysunku planu – należy przez to rozumieć graficzny
zapis planu, stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały,
6) terenie – należy przez to rozumieć działkę lub kilka
działek w całości lub w części, wyodrębnionych na rysunku planu za pomocą linii rozgraniczających, oznaczonych numerem porządkującym i przypisanym
symbolem podstawowego przeznaczenia terenu,
w granicach których obowiązują te same ustalenia,
jeśli z tekstu uchwały nie wynika inaczej,
7) działce - należy przez to rozumieć działkę gruntu, o której
mowa w art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261,
poz. 2603 z późn. zm.),
8) przestrzeni publicznej – należy przez to rozumieć
dostępne dla ogółu:
a) tereny dróg, w tym: ulice, place, skwery, ścieżki
piesze i rowerowe, wyznaczone na rysunku planu
liniami rozgraniczającymi, a także tereny zieleni
ogólno miejskiej urządzonej takie jak: parki, tereny
sportowo – rekreacyjne otwarte,
b) części działek, w tym działek budowlanych przeznaczonych i służących do realizacji celów publicznych,
wraz z przynależnym im zagospodarowaniem
w formie dojść, dojazdów, dziedzińców, parkingów,
zieleni urządzonej, ogrodów,
9) przynależnym zagospodarowaniu terenu – należy
przez to rozumieć niezbędne dla zagospodarowania
elementy urządzenia terenu w zakresie: obsługi komunikacyjnej, zaplecza technicznego i gospodarczego,
zieleni urządzonej i małej architektury, infrastruktury
technicznej itp.,
10) strefach – należy przez to rozumieć obszary indywidualnie wyznaczane na rysunku planu, wewnątrz których dla wszystkich działek lub ich części plan ustala
dodatkowe uwarunkowania zgodne z przedmiotem
i problematyką, którą dana strefa wprowadza do ustaleń planu,
11) punkcie widokowym - należy przez to rozumieć
miejsca, z których widok odznacza się wysokimi walorami kulturowymi lub krajobrazowymi
12) ciągu widokowym – należy przez to rozumieć taki
układ przestrzeni miejskiej, w którym obserwator ma
możliwość stałego obserwowania panoramy lub celu
osi widokowej
13) zabudowie tradycyjnej – należy przez to rozumieć
budynki ważne i warte zachowania, zbudowane
w sposób zgodny z lokalną tradycją budowlaną
w zakresie formy, wysokości, spadków dachu, sposo-
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bu umieszczenia na posesji, materiałów zewnętrznych
i detalu architektonicznego,
14) elewacji eksponowanej – należy przez to rozumieć
elewację od strony przestrzeni publicznej lub elewacje
widoczne z określonego punktu lub ciągu widokowego,
15) szczególnych wymaganiach architektonicznych –
należy przez to rozumieć wymóg wysokiego poziomu
estetycznego nakładany na planowany obiekt poprzez
szczególne ukształtowanie jego formy, stosowanie
w elewacjach wysokiej jakości materiałów budowlanych oraz podniesienie poziomu estetycznego elewacji obiektów istniejących,
16) zieleni urządzonej - należy przez to rozumieć roślinność komponowaną pod względem funkcjonalnym
i plastycznym, taką jak parki, zieleńce, promenady,
bulwary, ogrody jordanowskie
17) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć
odpowiednie ustawy wraz z aktami wykonawczymi
oraz pozostałymi przepisami
18) podstawowym przeznaczeniu – należy przez to rozumieć, główne użytkowanie terenu, przy czym za
główne uznaje się więcej niż 50% terenu i obszaru realizacji inwestycji lub więcej niż 50% powierzchni całkowitej
wszystkich
budynków
istniejących
i planowanych
19) dopuszczonym przeznaczeniu – należy przez to rozumieć dodatkowy, wymieniony z nazwy sposób użytkowania terenu, stanowiący uzupełnienie przeznaczenia podstawowego
20) procencie terenów zabudowanych – należy przez to
rozumieć parametr będący ilorazem: sumy powierzchni zabudowy, budynków istniejących i projektowanych położonych w granicach terenu realizacji
inwestycji do jego powierzchni, przemnożony przez
100 %,
21) procencie terenów biologicznie czynnych – należy
przez to rozumieć parametr będący ilorazem: sumy
wszystkich
powierzchni
biologicznie
czynnych
w granicach terenu realizacji inwestycji do jego powierzchni, przemnożony przez 100 %,
22) wysokości zabudowy – należy przez to rozumieć nieprzekraczalną wysokość budynku, liczoną w metrach,
określoną zgodnie z przepisami odrębnymi,
23) obowiązującej linii zabudowy – jest to linia zabudowy wyznaczona na rysunku planu, pokrywająca się
z linią rozgraniczającą terenu lub cofnięta do wnętrza
terenu, wzdłuż której muszą być lokalizowane fasady
i elewacje budynków
24) nieprzekraczalnej linii zabudowy – jest to linia zabudowy wyznaczona na rysunku planu, pokrywająca się
z linią rozgraniczającą terenu lub cofnięta do wnętrza
terenu, poza którą nie mogą być wysunięte fasady
i elewacje budynków
2. Dla działek, które w dniu wejścia w życie planu
były zabudowane, posiadały ostateczne decyzje
o pozwoleniu na budowę lub w których działania inwestycyjne polegać będą na odbudowie oraz nadbudowie
w rzucie istniejącym, wymienione w ust.1 pkt.19 – 23
parametry mogą nie obowiązywać, lecz określone
w ust. 1 pkt 21 - 23 parametry nie mogą być wyższe od
charakteryzujących położoną w obszarze tych działek
zabudowę, z dopuszczeniem zwiększenia powierzchni
zabudowy o 15 m2 na polepszenie standardów użytkowych istniejących budynków to jest na przykład dobudowę wind, schodów, ganków, łazienek.
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3. Pozostałe nie wymienione w ust. 1 pkt 1 - 25
definicje użyte w uchwale należy rozumieć zgodnie z ich
brzmieniem ustalonym w przepisach odrębnych.
§ 3. 1. Obowiązującymi ustaleniami rysunku planu są:
1) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu
lub różnych zasadach zagospodarowania,
2) obowiązujące linie zabudowy,
3) nieprzekraczalne linie zabudowy,
4) cyfrowo - literowe symbole terenów, zawierające
podstawowe ich przeznaczenia,
5) linie określające zasięg strefy ścisłej ochrony konserwatorskiej oznaczonej symbolem A,
6) linie określające zasięg strefy ochrony ekspozycji
oznaczonej symbolem E,
7) zarys budynków i budowli wpisanych do rejestru
zabytków oznaczonej symbolem OR,
8) zarys budynków i budowli wpisanych do ewidencji
zabytków oznaczonych symbolem OE,
9) obiekty objęte ochroną na mocy ustaleń planu oznaczone symbolem OI,
10) strefa T – ochrony zabudowy tradycyjnej.
2. Pozostałe oznaczenia występujące na rysunku
planu mają charakter informacyjny.
Rozdział 2
Przeznaczenie terenów w planie
§ 4. 1. W planie wyszczególniono następujące
przeznaczenia terenów i działek:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej –
MN,
2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
z usługami – MNU,
3) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
z usługami – MWU,
4) tereny zabudowy usługowej administracji – UA,
5) tereny zabudowy usługowej handlu i usług – UU,
6) tereny zabudowy usługowej kultury – UK,
7) tereny zabudowy usługowej oświaty – UO,
8) tereny zabudowy usługowej sakralnej – UKs,
9) tereny zabudowy usługowej zdrowia – UZ,
10) tereny parkingów i garaży – UP,
11) tereny zieleni urządzonej – ZP,
12) tereny ogródków działkowych – ZD,
13) tereny dróg publicznych zbiorczych – KDZ,
14) tereny dróg publicznych lokalnych – KDL,
15) tereny dróg publicznych dojazdowych – KDD,
16) tereny komunikacji pieszej – KDP,
17) tereny placów publicznych – KDPP,
18) tereny wód powierzchniowych płynących – WS,
19) tereny infrastruktury technicznej gazowej – G.
2. Dla każdego terenu wyodrębnionego w planie
za pomocą linii rozgraniczających, w uchwale w rozdziale 7 ustala się szczegółowe: przeznaczenia podstawowe,
przeznaczenia dopuszczone, sposoby zagospodarowania i użytkowania: terenów, budynków i budowli, a także
odpowiadające poszczególnym przeznaczeniom: nakazy,
zakazy i dopuszczenia.
3. Na każdym terenie zakazuje się przeznaczeń innych niż te, które są dla niego ustalone w planie.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 421

– 26537 –

Rozdział 3
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
§ 5. W planie, z uwagi na ochronę ładu przestrzennego, obowiązują następujące ustalenia:
1) dopuszcza się nadbudowę, przebudowę istniejących
obiektów budowlanych,
2) nowa zabudowa winna być kształtowana indywidualnie, w sposób i przy użyciu materiałów gwarantujących uzyskanie wysokiego standardu rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych,
3) ogrodzenia działek winny być budowane lub przebudowywane w miejscu wyznaczonym obowiązującą dla
drogi linią rozgraniczającą lub cofnięte do wnętrza terenu, z uwzględnieniem:
a) nakazu stosowania materiałów takich jak: drewno,
kamień, cegła, siatka stalowa, ogrodzenia stalowe
lub odpowiednik,
b) dopuszczenia stosowania murów pełnych, z zastrzeżeniem, iż nie mogą być stosowane na pełnych
odcinkach nowych ogrodzeń w terenach zabudowy
mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej,
c) dopuszczenia stosowania ogrodzeń ażurowych licowych i tynkowanych,
d) dopuszczenia stosowania jako ogrodzenia zieleni
średniej - krzewy i żywopłoty,
e) zakazu stosowania ogrodzeń z pełnych elementów
prefabrykowanych,
§ 6. Dla nowych i przebudowywanych budynków,
należy stosować charakterystyczne dla tej dzielnicy
miasta oraz określone w planie materiały i kolorystykę,
to jest:
1) na elewacjach budynków: tynki, cegła licowa, ceramiczne materiały licowe, drewno, kamień, elementy
stalowe, szkło, z jednoczesnym zakazem zewnętrznych
okładzin z blach trapezowych i falistych oraz z tworzyw sztucznych,
2) pokrycia dachowe budynków z dachówki, blachy
płaskiej, blachy dachówkowej, przy czym ograniczenia
materiałowe nie dotyczą dachów budynków gospodarczych i pomocniczych oraz dopuszczonych dachów
o spadkach do 10 stopni,
3) kolorystyka nie kontrastująca z otaczającą zabudową
i nie powodująca dysharmonii w krajobrazie.
§ 7. 1. Ustala się następujące warunki dla realizacji
nośników reklamowych i informacji wizualnej dla obszaru objętego planem:
1) będących indywidualnymi budowlami:
a) wyklucza się możliwość realizacji budowli stanowiących konstrukcję nośną wielkogabarytowych
reklam o formacie przekraczającym jeden z wymiarów 1,5 x 2 m wraz z realizacją reklam o tych wymiarach,
b) wyklucza się realizację reklam wolnostojących
w sąsiedztwie budynków rejestrowych i objętych
ochroną na mocy planu,
2) zintegrowanych z budynkami i innymi budowlami:
a) wyklucza się możliwość lokalizacji nośników reklamowych o charakterze trwałym na budynkach, jeśli
obniżają one walory i estetykę obiektu - formą,
wielkością, proporcjami, materiałem, kolorem,
formą oświetlenia,
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b) wyklucza się możliwość przykrywania nośnikami
reklamowymi powierzchni powyżej 30 % elewacji
frontowych, od strony przestrzeni publicznych,
c) wyklucza się sytuowanie nośników reklamowych
wymagających samodzielnej konstrukcji.
2. Ustalenia zawarte w ust. 1 nie obowiązują
w stosunku do nośników reklamowych i informacyjnych
związanych z krótkoterminowymi zdarzeniami sportowymi, kulturalnymi i innymi, a także w stosunku do
nośników reklamowych i informacyjnych, dla których do
dnia wejścia w życie planu, wydano ostateczne decyzje
o pozwoleniu na budowę lub przyjęto zgłoszenia.
W przypadku ich przebudowy lub zmiany lokalizacji
obowiązują odpowiednio ustalenia zawarte w ust. 1.
§ 8. Ustala się następujące warunki dotyczące realizacji urządzeń technicznych takich jak klimatyzatory,
wentylatory na obiektach budowlanych:
1) zakaz umieszczania urządzeń technicznych na elewacjach obiektów budowlanych w miejscach widocznych
z obszarów ogólnodostępnych,
2) nakaz zastosowania przesłon wizualnych od strony
przestrzeni publicznych.
Rozdział 4
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego
§ 9. 1.
Dla wszystkich terenów położonych
w granicach planu obowiązują następujące ogólne ustalenia związane z ochroną środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) niezależnie od ustaleń zdefiniowanych dla poszczególnych przeznaczeń obowiązującymi w zakresie
ochrony środowiska są wymogi wynikające z przepisów odrębnych,
2) zakazuje się:
a) wprowadzania w sąsiedztwie terenów mieszkaniowych i obszarów przestrzeni publicznych, nowych
funkcji, uciążliwych dla otoczenia i przeznaczenia
terenów, pogarszających jakość środowiska, a także
związanych ze składowaniem, gromadzeniem lub
przetwarzaniem odpadów,
b) b) lokalizowania obiektów i urządzeń, których uciążliwość wykracza poza granice działki, do której inwestorzy posiadają prawo dysponowania, a także
prowadzenia działalności zaliczanej do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na
środowisko lub potencjalnie znacząco oddziaływać
na środowisko, za wyjątkiem dopuszczeń zawartych
w pkt. 3,
3) dopuszcza się utrzymanie istniejących przeznaczeń,
o których mowa w pkt. 2, a także realizację terenów
sportowo– rekreacyjnych, dróg publicznych i infrastruktury technicznej, mogących zawsze lub mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, pod warunkiem dotrzymania wszelkich ograniczeń i wymogów wynikających z przepisów odrębnych,
4) zakazuje się lokalizowania nowych stacji i urządzeń
nadawczych, stacji radiowych i centrali telekomunikacyjnych, a także budowli technicznych w granicach terenów przeznaczonych dla zabudowy typu MN, MNU,
MWU, UO i UZ oraz w bezpośrednim ich sąsiedztwie,
to jest w odległości mniejszej niż 30 m liczonej
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w poziomie od granicy działki, z jednoczesnym zachowaniem odległości wynikających z przepisów odrębnych.
2. W zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem:
1) nakazuje się spełnianie warunków w zakresie emisji
gazów i pyłów do powietrza, w tym hermetyzację procesów technologicznych oraz stosowanie urządzeń
chroniących środowisko w celu ograniczenia emisji do
powietrza,
2) nakazuje się stosowanie paliw ekologicznych o niskiej
zawartości związków siarki i popiołu oraz technologii
gwarantujących dotrzymanie dopuszczalnych stężeń
w powietrzu oraz w gazach wylotowych.
3. W zakresie ochrony przed hałasem:
1) zakazuje się lokalizacji obiektów budowlanych i urządzeń przekraczających wymogi w zakresie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku w odniesieniu do przeznaczeń terenów wynikających z przepisów
odrębnych,
2) ochronie przed hałasem podlega cały obszar planu
przeznaczony pod,
a) zabudowę mieszkaniową, do których należą tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone symbolem MN,
b) zabudowę mieszkaniową z różnymi formami działalności gospodarczej, do których należą tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami
o symbolu MNU oraz tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami MWU,
c) zabudowę mieszkaniową zamieszkania zbiorowego,
które należą do terenów zabudowy usług związanych z ochroną zdrowia o symbolu UZ,
d) budynki związane ze stałym lub wielogodzinnym
pobytem dzieci i młodzieży, które należą do terenów zabudowy terenów usług oświaty o symbolu
UO,
3) dla terenów wymienionych w pkt. 2 obowiązują odpowiednio dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowane przez poszczególne źródła hałasu
z uwzględnieniem, iż tereny te znajdują się w śródmieściu miasta powyżej 100 tys. mieszkańców ze
zwartą zabudową mieszkaniową i koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych.
4) pozostałe tereny nie są objęte ochroną przed dopuszczalnym poziomem hałasu, w trybie przepisów odrębnych, stąd zapewnienie odpowiednich warunków
w znajdujących się w ich granicach pomieszczeniach
przeznaczonych do zamieszkania ludzi powinno odbywać
się
w trybie
przepisów
technicznobudowlanych poprzez zastosowanie w budynku odpowiednich materiałów i rozwiązań technicznych.
4.
W zakresie ochrony powierzchni ziemi
i środowiska ustala się, iż masy ziemne przemieszczone
w trakcie budowy należy wykorzystać w pierwszej kolejności do niwelacji terenu lub ukształtowania form terenu spełniających funkcje estetyczne i ekranujące poszczególne nieruchomości.
5. W zakresie ochrony wód przed zanieczyszczeniem wprowadza się wymóg zabezpieczenia przed przenikaniem zanieczyszczeń dla realizacji przedsięwzięć
mogących prowadzić do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych stosownie do lokalnych
warunków hydrogeologicznych.
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6. W zakresie ochrony terenów zieleni i wartości
krajobrazowych nakazuje się, aby przy modernizacji
istniejących, a także przy trasowaniu i projektowaniu
nowych dróg każdorazowo uwzględnić, w zależności od
możliwości wynikającej z szerokości w liniach rozgraniczających drogi:
1) utworzenie pasa zieleni towarzyszącej pomiędzy
chodnikiem a jezdnią, w postaci szpaleru drzew, żywopłotu lub pasa trawnika,
2) tworzenie lub rezerwowanie terenu, wzdłuż dróg
układu podstawowego, na lokalizację ścieżek rowerowych.
Rozdział 5
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego
§ 10. 1. W planie, z uwagi na wymogi ochrony
dziedzictwa kulturowego i zabytków:
1) wskazuje się budynki i budowle zabytkowe objęte
ochroną, oznaczone symbolem „OR”, wpisane do rejestru zabytków województwa małopolskiego, działki
na których obiekty te są położone stają się na mocy
planu terenami objętymi strefą ścisłej ochrony konserwatorskiej oznaczonej symbolem „A”,
2) wskazuje się budynki zabytkowe ujęte w ewidencji
zabytków „OE” chronione na mocy planu,
3) wskazuje się obiekty zabytkowe inne niż budynki
ujęte w ewidencji zabytków „OI” chronione na mocy
planu,
4) wyznacza się strefę T – ochrony zabudowy tradycyjnej,
5) wskazuje się obszary objęte na mocy planu, strefą
ścisłej ochroną konserwatorskiej oznaczone symbolem „A”,
6) wyznacza się obszary objęte na mocy planu, strefą
ochrony ekspozycji, oznaczone symbolem „E”.
2. W obszarze planu, obiektami wpisanymi do rejestru, oznaczonymi graficznie na rysunku planu są:
1) OR1 - drewniany, gotycki, orientowany kościół pomocniczy p.w. Najświętszej Marii - Panny Wniebowziętej „Na Burku”, wpisany do rejestru decyzją nr A186 z dnia 25 kwietnia 1970 r.,
2) OR2 - zespół kościelno – klasztorny OO. Bernardynów, wpisany do rejestru decyzją nr A-185 z dnia
24 kwietnia 1970 r., w granicach obszaru objętego decyzją znajdują się następujące elementy zagospodarowania:
a) barokowy kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego, zbudowany w miejscu poprzedniego drewnianego, w latach 1755-77,
b) barokowy klasztor bernardynów, powstały około
1680 r.,
c) wirydarz,
d) dziedziniec,
e) ogród,
f) zabudowania produkcyjne,
g) ogrodzenie,
3) OR3 – klasycystyczny dworek przedmiejski przy ul.
Konarskiego 15, wpisany do rejestru decyzją nr A-224
z dnia 25 sierpnia 1980 r., zbudowany w początku XIX
wieku,
4) OR4 – dawny zajazd, obecnie budynek mieszkalny
przy ul. Kołłątaja 1, wpisany do rejestru decyzją
nr A-120 z dnia 5 października 1976 r., zbudowany
pomiędzy 1796 a 1814 r.
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3. Dla obiektów o których mowa w ust.2 obowiązują przepisy odrębne, w tym:
1) nakazy:
a) zachowania, konserwacji i ochrony,
b) utrzymania historycznej kompozycji elewacji, skali
otworów okiennych i drzwiowych, ich rozmieszczenia, detalu architektonicznego oraz materiałów
elewacyjnych,
c) utrzymania historycznej kompozycji elewacji, skali
otworów okiennych i drzwiowych, ich rozmieszczenia
oraz detalu architektonicznego, utrzymania bądź
przywrócenia tradycyjnej kolorystyki obiektów,
d) wszystkie prace konserwatorskie, restauratorskie
oraz roboty budowlane wykonać na warunkach
określonych przez Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków,
e) miejsca umieszczenia i rodzaju reklam i szyldów na
elewacji wykonać na warunkach określonych przez
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, przy
czym dopuszcza się jedynie reklamy wkomponowane w elewację, nieprzesłaniające istotnych elementów dekoracyjnych, otworów okiennych
i drzwiowych,
2) zakaz lokalizacji od strony przestrzeni publicznych
elementów dekomponujących elewacje, w szczególności wielkogabarytowych tablic reklamowych, rur
gazowych, urządzeń klimatyzacyjnych, anten odbiorczych itp.
4. Obejmuje się ochroną następujące budynki
wpisane do ewidencji zabytków, oznaczone na rysunku
planu symbolem „OE”:
1) zespół zabudowy młyna parowego Szancera, przy
ul. Kołłątaja 9-11, w skład którego wchodzą:
a) willa Szancerów,
b) dom frontowy przy ul. Kołłątaja 9,
c) laboratorium,
d) spichlerz,
e) młyn,
f) kaszarnia,
2) dawne koszary wojskowe, przy ul. Dąbrowskiego /
Bałuta, zbudowane w latach 80-tych XIX wieku,
3) zespół szkół przy ul. Konarskiego 17, powstały w 1904 r.,
4) murowany budynek szkolnego schroniska turystycznego zbudowany w okresie międzywojennym,
5) modernistyczna murowana kamienica przy ul. Limanowskiego 6, zbudowana w latach około 1925 – 30,
6) modernistyczna murowana kamienica przy ul. Limanowskiego 10, zbudowana w 1936 r.,
7) modernistyczna murowana kamienica przy ul. Limanowskiego 12, zbudowana w 1936 r.,
8) modernistyczna murowana kamienica przy ul. Limanowskiego 14, zbudowana w 1936 r.,
9) klasycystyczny murowany dom przy placu Bema 4,
zbudowany na początku XIX wieku, przebudowany
w wieku XX,
10) klasycystyczny murowany dom przy placu Bema 6,
zbudowany w I połowie XIX wieku, przebudowany
w końcu wieku XIX,
11) barokowo- klasycystyczny murowany dom przy
placu Bema 7, zbudowany na końcu XVIII wieku, przebudowany w II połowie wieku XIX,
12) historyzujący, z elementami klasycyzmu, murowany
dom przy placu Bema 8, zbudowany w II połowie wieku XIX,
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13) modernistyczny murowany dom przy ul. Panny
Marii 1, zbudowany w latach 20-tych XX wieku,
14) murowany dom przy ul. Panny Marii 2, zbudowany
w na początku XIX wieku, przebudowany w II połowie
XIX wieku i w XX wieku,
15) historyzujący, z elementami modernizmu, murowany dom przy ul. Panny Marii 3, zbudowany na początku XX wieku,
16) historyzująca, z elementami stylu „uzdrowiskowego”, murowana willa przy ul. Panny Marii 5, zbudowana na początku XX wieku,
17) historyzująca z elementami secesji, murowana kamienica przy ul. Panny Marii 11, zbudowana w latach
1907 – 1911,
18) murowana kamienica przy ul. Panny Marii 15,
19) murowany dom przy ul. Bernardyńskiej 1, zbudowany w II połowie XIX wieku, przebudowany w 1902 r.,
20) historyzujący murowany dom przy ul. Bernardyńskiej 3, zbudowany około połowy XIX wieku, rozbudowany w 1901 r.,
21) historyzująca murowana kamienica przy ul. Bernardyńskiej 7, zbudowana w II połowie wieku XVIII, przebudowana w XIX i XX wieku,
22) historyzujący murowany dom przy ul. Bernardyńskiej 9, zbudowany na początku XX wieku,
23) historyzujący murowany dom przy ul. Bernardyńskiej 11, zbudowany na początku XIX wieku, przebudowany na początku XX wieku,
24) murowany dom przy ul. Bernardyńskiej 13,
25) murowany dom przy ul. Bernardyńskiej 15, zbudowany na początku XIX wieku, w 1893 r. przebudowany
na więzienie, biuro sędziego i szpital więzienny,
w 1927 r. przebudowany na mieszkania,
26) murowany klasycystyczny dom przy ul. Bernardyńskiej 19, pozostałość dawnego klasztoru, adaptowany
później na funkcje więzienia, zbudowany w 1823 r.,
27) modernistyczna murowana kamienica przy ul. Bernardyńskiej 21, zbudowana w 1932 r.,
28) historyzujący murowany dom przy ul. Bernardyńskiej 25, zbudowany na przełomie XIX i XX wieku,
29) murowana kamienica przy ul. Franciszkańskiej 3,
zbudowana w 1935 r.,
30) historyzujący murowany dom przy ul. Franciszkańskiej 4, zbudowany na końcu XIX wieku,
31) murowana kamienica przy ul. Franciszkańskiej 5,
zbudowana w 1935 r.,
32) murowany dom przy ul. Franciszkańskiej 6, zbudowany w połowie XIX wieku,
33) murowana kamienica przy ul. Franciszkańskiej 7,
zbudowana w 1935 r.,
34) murowany dom przy ul. Franciszkańskiej 10, zbudowany na przełomie XIX i XX wieku,
35) murowany dom przy ul. Franciszkańskiej 12, zbudowany w połowie XIX wieku, przebudowany pod koniec wieku XIX i w XX wieku,
36) murowany dom przy ul. Cichej 7, zbudowany na
końcu XIX wieku,
37) murowany dom przy ul. Bałuta 4, zbudowany w II
połowie XIX wieku,
38) murowany budynek Państwowego Liceum Sztuk
Plastycznych przy ul. Bałuta 6, dawniej szkoły polsko –
izraelskiej, zbudowany w 1900 r.,
39) murowany dom przy ul. Bałuta 8, zbudowany
w 1903 r.,
40) murowana kamienica przy ul. Kołłątaja 3, zbudowana w 1912 r.,
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41) murowany dom przy ul. Kołłątaja 5, zbudowany
w latach 30-tych XX wieku,
42) modernistyczna murowana kamienica przy ul. Kołłątaja 7, zbudowana w 1937 r.,
43) szkoła im. Tadeusza Czadzkiego, przy ul. Warzywnej 3,
zbudowany w latach 1911-1913,
44) zespół murowanych bloków mieszkalnych o analogicznej formie, rozlokowanych wokół skweru, przy
ul. Warzywnej 5, 7 i 9, zbudowanych w latach 20 –
tych XX wieku,
45) murowana kamienica przy ul. Jagiellońskiej 1/3,
zbudowana w okresie międzywojennym,
46) murowany dom przy ul. Jagiellońskiej 19, zbudowany w okresie międzywojennym,
47) murowana kamienica przy ul. Dąbrowskiego 19,
zbudowana pod koniec XIX wieku,
48) murowana kamienica przy ul. Dąbrowskiego 21,
zbudowana pod koniec XIX wieku,
49) murowany dom przy ul. Konarskiego 9, zbudowany
przed 1939 r.,
50) drewniany budynek przy ul. Szewskiej 3, zbudowany
na przełomie XIX i XX wieku,
51) murowany dom przy ul. Nadbrzeżnej 5, zbudowany
na początku XX wieku.
5. Obejmuje się ochroną następujące obiekty
wpisane do ewidencji zabytków, oznaczone na rysunku
planu symbolem „OI”:
1) kamienna figura Matki Bożej przed domem przy
ul. Panny Marii 1, wzniesiona w 1947 r. jako votum za
przeżycie okupacji,
2) kamienna rzeźba Matki Bożej z Lourdes w ogrodzie
przed willą przy ul. Panny Marii 5, wykonana na początku XX wieku.
6. Dla obiektów o których mowa w ust. 4 i ust. 5:
1) ustala się nakazy:
a) zachowania, konserwacji i ochrony,
b) utrzymania historycznej kompozycji elewacji, skali
otworów okiennych i drzwiowych, ich rozmieszczenia, detalu architektonicznego oraz materiałów
elewacyjnych,
2) ustala się zakazy:
a) przebudowy, rozbudowy i dobudowy oraz zmiany
wyglądu elewacji w sposób zacierający cechy stylistyczne historycznego obiektu,
b) wykonywania częściowego remontu elewacji, np.
parteru w celu dostosowania do usług handlu,
w sposób dekomponujący całościowy układ elewacji, dopuszcza się taki remont, jeżeli część elewacji
ulegnie zniszczeniu w sposób zagrażający bezpieczeństwu,
c) usuwania historycznego detalu architektonicznego
oraz historycznych elementów budynku takich jak:
lukarny, naczółki, wole oka, rozrzeźbienia połaci dachu, balkony, loggie, attyki itp., w przypadku ich
zniszczenia ustala się konieczność wymiany na nowe w tej samej formie,
3) dopuszcza się przebudowy, rozbudowy przy utrzymaniu cech historycznych budynku oraz, w części dobudowywanej, skali, wysokości, spadków dachu (np. oficyna).
7. W celu ochrony, utrzymania i zachowania najbardziej wartościowych obiektów zabytkowych wraz
z przynależnymi im historycznymi elementami układów
i założeń urbanistycznych, a także specyficznego krajo-
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brazu miejskiego, wskazuje się strefę „A” – ścisłej
ochrony konserwatorskiej. Strefa obejmuje obszar
o zachowanych elementach obrazujących rozwój historii
miasta, takich jak rozplanowanie, obiekty architektury
sakralnej, zabudowy mieszczańskiej i przemysłowej.
Granica strefy „A” w obszarze planu jest równoznaczna
z granicą strefy ochrony konserwatorskiej wyznaczonej
decyzją nr A-86 Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Tarnowie z dnia 12 kwietnia 1976 r. o wpisaniu
do rejestru zabytków zespołu urbanistycznego.
8. W strefie „A”:
1) ustala się nakazy:
a) zachowania historycznej struktury, w której dominują działania o charakterze konserwatorskim
i rewaloryzacyjnym, zmierzające do utrwalenia historycznie ukształtowanych walorów obiektów
i założenia urbanistycznego oraz jego funkcjonalnej
i kompozycyjnej integracji z otoczeniem,
b) utrzymania obiektów historycznych w możliwie
niezmienionym kształcie architektonicznym oraz
konserwacji substancji zabytkowej, przywracania
historycznego detalu i kompozycji elewacji,
c) utrzymania bądź przywrócenia historycznego układu przestrzennego jak: rozplanowanie dróg, placów, wraz z ich nawierzchnią, proporcji między szerokością traktów komunikacyjnych i wysokością
zabudowy,
d) utrzymania bądź przywrócenia w pełni historycznej
nawierzchni brukowej ulicy Franciszkańskiej,
e) stosowania
w podwórzach
nawierzchni
o charakterze bruku – kamiennej bądź betonowej
o stylistyce staromiejskiej,
f) rewaloryzacji kompozycji wnętrz urbanistycznych
i zielonych
g) dostosowania nowej lub wymienianej istniejącej
zabudowy do sąsiadującej historycznej w zakresie
funkcji, skali, bryły, podziałów architektonicznych,
zewnętrznych materiałów budowlanych, ilości
i wysokości kondygnacji, wysokości kalenicy,
kształtu dachu,
h) wykonania na warunkach określonych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków:
-- projektów nowych i przebudowywanych obiektów,
-- planowanych zmian zewnętrznej formy obiektów
i budowli,
-- projektów kolorystyki,
-- projektów nawierzchni,
-- projektów rozmieszczenia reklam i oświetlenia,
i) przy przebudowie nawierzchni, zmianach typów
oświetlenia, wprowadzania zieleni, powtarzalnych
elementów małej architektury w przypadku dróg
publicznych obowiązuje konieczność opracowania
całościowego projektu aranżacji, za minimalny obszar aranżacji przyjmuje się teren pomiędzy dwoma
skrzyżowaniami dróg, dla terenów bulwarów nad
Wątokiem – ustala się obowiązek sporządzenia projektu zagospodarowania terenu,
j) wykonania studium konserwatorskiego określającego historyczne rozplanowanie elementów zagospodarowania przestrzeni, poprzedzającego wykonywanie
projektu
zagospodarowania
terenu
1KDPP,
k) utrzymania ogrodu przyklasztornego w historycznych granicach i w formie będącej kontynuacją historycznego sposobu użytkowania,
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2) ustala się zakazy:
a) wprowadzenia dodatkowej zabudowy do wnętrz
kwartałów w sposób podkreślający historyczny podział parcelacyjny, o wysokości 1-2 kondygnacji,
pod warunkiem nienaruszenia istniejącej substancji
zabytkowej,
b) stosowania nawierzchni z kostek betonowych
w typach przeznaczonych do przestrzeni staromiejskich, tutaj głównie nawiązujących formą do bruku
lub faktury kamienia,
c) stosowania nawierzchni wielobarwnych, z deseniem,
d) stosowania współczesnych rozwiązań oświetlenia,
w tym reflektorów w nawierzchniach poziomych
i pionowych, lamp słupowych o współczesnych
formach, punktowego oświetlenia różnobarwnego,
e) stosowania intensywnych kolorów w elewacjach
budynków, z zastrzeżeniem obowiązku przedstawienia całościowego projektu kolorystyki pierzei,
na odcinku minimum pomiędzy dwoma skrzyżowaniami dróg lub wszystkich stron placu,
f) lokalizacji tymczasowych elementów małej architektury, szczególnie związanych z sezonowymi
aranżacjami, sezonowymi kiermaszami, przedsięwzięciami kulturalnymi.
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c) w strefie rozpoczynającej się od punktu widokowego PW1 dopuszcza się nową zabudowę w liniach
wyznaczonych planem.
11. Ustala się strefę „T” – ochrony zabudowy
tradycyjnej.
12. W strefach „T” ustala się nakaz:
1) dla nowej zabudowy nawiązania do co najmniej jednej z wymienionych cech sąsiadujących obiektów tradycyjnych: proporcji budynku, układu budynków na
działce, oznacza to, w szczególności rozmieszczenie
budynku mieszkalnego od strony ulicy i frontu działki,
kompozycji elewacji, detalu architektonicznego, materiałów elewacyjnych, materiałów pokrycia dachowego,
2) dla zabudowy tradycyjnej, w przypadku przebudowy,
rozbudowy zachowania co najmniej dwóch z wymienionych cech obiektu: proporcji budynku, układu budynków na działce, oznacza to, w szczególności rozmieszczenie budynku mieszkalnego od strony ulicy
i frontu działki, kompozycji elewacji, detalu architektonicznego, materiałów elewacyjnych, materiałów pokrycia dachowego,
3) dla zabudowy tradycyjnej, w przypadku dekapitalizacji obowiązują ustalenia jak w pkt.1.

9. Wyznacza się strefy „E” – ochrony ekspozycji,
a w ich ramach następujące: punkty widokowe - PW
i ciągi widokowe – CW:

§ 11. Plan, z uwagi na wymogi ochrony dóbr kultury współczesnej, nie wskazuje obiektów podlegających
ochronie na mocy planu

1) PW1 – miejsce: mostek nad Wątokiem łączącego ulicę
Przesmyk i Szewską, obiekt eksponowany: bryła zespołu kościelno – klasztornego OO. Bernardynów oraz
wieża bazyliki katedralnej,
2) PW2 – miejsce: skrzyżowanie uliczki Westwalewicza
i Bałuta, obiekt eksponowany: bryła zespołu młyna
parowego Szancera,
3) CW1 – miejsce: ulica Panny Marii od Wątoku
w kierunku północnym, obiekt eksponowany: wieża
bazyliki katedralnej,
4) CW2 – miejsce: ulica Panny Marii od Wątoku
w kierunku południowym, obiekt eksponowany: bryła
kościoła p.w. Najświętszej Marii Panny Wniebowziętej
„Na Burku”,
5) CW3 – miejsce: ulica Konarskiego, obiekt eksponowany: bryła kościoła p.w. Najświętszej Marii Panny
Wniebowziętej „Na Burku”,
6) CW4 – miejsce: ulica Nadbrzeżna Górna, widok
w kierunku północnym, obiekt eksponowany: bryła
zespołu młyna parowego Szancera i budynek liceum
plastycznego.

Rozdział 6
Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznych

10. W strefach „E” ustala się:
1) nakaz ochrony ciągów i punktów widokowych przez
nieprzesłanianie w sposób istotny elementami małej
architektury i nasadzeniami elementów eksponowanych,
2) dopuszcza się:
a) wprowadzenie nasadzeń i elementów małej architektury takich jak elementy parkowe typu ławki,
oświetlenie, wyposażenie placów zabaw, scen,
z obowiązkiem wykonania projektu zagospodarowania terenu i analizy widokowej zmian ekspozycji,
b) lokalizację obiektów tymczasowych związanych
z działalnością kulturalną i rekreacyjną, takich jak:
duże tablice, słupy i obiekty reklamowe, karuzele,
namioty, wiaty, nie zaburzających w sposób istotny
ekspozycji, zgodnie z przepisami odrębnymi,

§ 12. 1. W obszarze objętym planem występują następujące tereny zaliczane do przestrzeni publicznych
w rozumieniu ustawy i przepisów odrębnych. Są to:
1) tereny dróg publicznych:
2) tereny komunikacji pieszej, w tym place miejskie,
3) tereny zieleni urządzone.
2. W granicach przestrzeni publicznych:
1) dopuszcza się realizację elementów małej architektury związanych z wyposażeniem terenów publicznych,
2) dopuszcza się utrzymanie istniejących i lokalizację
nowych elementów uzbrojenia technicznego terenów
na warunkach określonych w rozdziale 12,
3) zakazuje się lokalizacji tymczasowych obiektów usługowo-handlowych, chyba że z uchwały wynika inaczej.
3. Dla realizacji uzbrojenia i wyposażenia obszaru
objętego planem, plan zabezpiecza tereny położone
wewnątrz linii rozgraniczających tereny dróg i tereny
komunikacji pieszej, wskazuje również lokalizacje
i przebiegi istniejących obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej.
Rozdział 7
Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy,
gabaryty obiektów
§ 13. W granicach planu wyodrębnia się następujące grupy terenów o jednorodnym przeznaczeniu
i zagospodarowaniu oraz zbieżnych ustaleniach planu
o symbolach:
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1) dla zabudowy mieszkaniowej: 1MN - 7MN, 1MNU 5MNU i 1MWU - 7MWU,
2) dla zabudowy usługowej: 1UU - 12UU, 1UZ, 1UO 3UO, 1UKs - 3UKs, 1UK i 1UA - 5UA,
3) dla parkingów: 1UP - 8UP,
4) dla zieleni: 1ZP - 26ZP i 1ZD,
5) dla infrastruktury: 1G,
6) dla ciągów pieszych i przestrzeni publicznych: 1KDP 3KDP i 1KDPP,
7) dla wody 1WS, 6WS.
§ 14. Ustalenia planu dla terenów o symbolach
1MN - 7MN są następujące:
1) podstawowe przeznaczenie terenów – zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna wraz z przynależnym zagospodarowaniem terenu,
2) ustala się nakazy:
a) obowiązujące parametry i wskaźniki dla przeznaczenia podstawowego i przeznaczeń dopuszczonych:
-- procent terenów zabudowanych do 30 %,
-- procent terenów biologicznie czynnych od 30 %,
b) wysokość zabudowy od 6,5 m do 9,5 m dla budynków mieszkalnych i dopuszczonych i nie więcej niż
sąsiadująca istniejąca zabudowa mieszkaniowa,
5 m dla budynków gospodarczych,
c) forma dachów, dotyczy głównych połaci: dla budynków mieszkalnych i dopuszczonych dwu- lub
wielospadowa o nachyleniu 25º - 45º, dla budynków gospodarczych jedno- lub dwuspadowa
o nachyleniu do 25º,
d) lokalizacji w obszarze realizacji inwestycji co najmniej 1 miejsca parkingowego lub garażu na
mieszkanie i co najmniej 1 miejsca parkingowego
na każde 20 m2 powierzchni użytkowej nowego
dopuszczonego planem lokalu użytkowego,
3) ustala się zakazy:
a) zabudowy mieszkaniowej w granicy pomiędzy posesjami, z wyłączeniem rozbudowy istniejących
w granicy budynków mieszkalnych,
b) innej niż wolnostojąca formy nowej zabudowy,
c) stosowanie dla istniejących zabytkowych budynków mieszkalnych, w przypadku ich przebudowy
lub odbudowy, materiałów nieodpowiadających
pierwotnemu ich charakterowi, to jest: okładzin
elewacyjnych z tworzyw sztucznych, pokryć dachowych z pap, przy czym ustalenia te nie dotyczą
dachów płaskich oraz blach trapezowych,
d) wymiana pojedynczych elementów stolarki okiennej i drzwiowej zmieniającej jej gabaryty, proporcje
i charakter,
e) realizacji na działce więcej niż trzech stanowisk,
boksów garażowych,
4) dopuszcza się:
a) w granicach każdej działki budowlanej, położonej
w granicach terenów MN, możliwość prowadzenia
działalności gospodarczej między innymi takiej jak
gabinety lekarskie, biura, kancelarie prawne, pracownie projektowe, z zastrzeżeniem iż wielkość
działki budowlanej będzie gwarantować obsługę
funkcji dopuszczonych, w zakresie: dojazdów, dostaw, miejsc parkingowych, gromadzenia odpadów,
b) utrzymanie istniejących obiektów usługowych,
c) realizację zabudowy gospodarczej w granicy działki
budowlanej,
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5) obowiązują ponadto ustalenia planu wynikające
z ochrony dziedzictwa kulturowego, ustalone w § 10
uchwały.
§ 15. Ustalenia planu dla terenów o symbolach
1MNU - 5MNU są następujące:
1)

podstawowe przeznaczenie terenów: zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna, z dopuszczeniem uzupełniających
funkcji
usługowych,
związanych
z różnymi formami działalności gospodarczej, których
łączna powierzchnia zabudowy nie przekroczy 100%
powierzchni zabudowy funkcji mieszkalnych wraz
z przynależnym zagospodarowaniem terenu,
2) ustala się nakazy:
a) obowiązujące parametry i wskaźniki dla przeznaczenia podstawowego i przeznaczeń dopuszczonych:
-- procent terenów zabudowanych do 40 %,
-- procent terenów biologicznie czynnych od 30 %,
-- wysokość zabudowy od 6,5 m do 9,5 m dla budynków mieszkalnych i dopuszczonych i nie więcej
niż sąsiadująca istniejąca zabudowa mieszkaniowa, 5 m dla budynków gospodarczych
-- forma dachów, dotyczy głównych połaci: dla budynków mieszkalnych dwu- lub wielospadowa
o nachyleniu 25º- 45º, dla budynków gospodarczych jedno- lub dwuspadowa o nachyleniu do
25º, przeznaczonego dla działalności gospodarczej jedno-, dwu- lub wielospadowe o nachyleniu do 45º
b) lokalizacji w obszarze realizacji inwestycji dla
1 mieszkania co najmniej 1 miejsca parkingowego
lub garażu i co najmniej 1 miejsca parkingowego
na każde 20 m2 powierzchni użytkowej nowego
dopuszczonego planem lokalu użytkowego,
3) ustala się zakazy:
a) zabudowy mieszkaniowej w granicy pomiędzy posesjami, z wyłączeniem rozbudowy istniejących
w granicy budynków mieszkalnych,
b) innej niż wolnostojąca formy nowej zabudowy
c) budowy na działce budowlanej więcej niż trzech
boksów garażowych lub garażu o więcej niż trzech
stanowiskach,
d) lokalizowania garaży w odległości mniejszej niż 6 m
od linii rozgraniczającej drogi,
e) stosowania dla istniejących zabytkowych budynków mieszkalnych, w przypadku ich przebudowy
lub odbudowy, materiałów nieodpowiadających
pierwotnemu ich charakterowi, to jest: okładzin
elewacyjnych z tworzyw sztucznych, pokryć dachowych z pap, przy czym ustalenia te nie dotyczą
dachów płaskich oraz blach trapezowych,
f) wymiany pojedynczych elementów stolarki okiennej i drzwiowej zmieniającej jej gabaryty, proporcje
i charakter,
4) dopuszcza się:
a) w obszarze każdej działki budowlanej, położonej
w granicach terenów MNU, możliwość prowadzenia działalności gospodarczej między innymi takiej
jak gabinety lekarskie, biura, kancelarie prawne,
pracownie projektowe, z zastrzeżeniem iż wielkość
działki budowlanej będzie gwarantować obsługę
funkcji dopuszczonych, w zakresie: dojazdów, dostaw, miejsc parkingowych, gromadzenia odpadów,
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b) możliwość przeznaczenia działek budowlanych
w terenie o symbolu 1MNU i 5MNU wyłącznie na
przeznaczenia typu UU i UA,
c) możliwość przeznaczenia działek budowlanych
w terenie o symbolu 3MNU na przeznaczenia typu
UO, z zastrzeżeniem iż będą służyły powiększeniu
terenu o symbolu 1UO,
d) utrzymanie istniejących obiektów usługowych,
e) przekształcanie istniejących poddaszy na lokale
mieszkaniowe, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych,
f) sytuowanie zabudowy gospodarczej bezpośrednio
w granicy działki budowlanej
5) obowiązują ponadto ustalenia planu wynikające
z ochrony dziedzictwa kulturowego, ustalone w § 10
uchwały.
§ 16. Ustalenia planu dla terenów o symbolach
1MWU - 7MWU są następujące:
1)

podstawowe przeznaczenie terenów: zabudowa
mieszkaniowa wielorodzinna z wbudowanymi usługami o charakterze miejskim z przynależnym zagospodarowaniem terenu,
2) ustala się nakazy:
a) obowiązujące parametry i wskaźniki dla przeznaczenia podstawowego i przeznaczeń dopuszczonych:
-- procent terenów zabudowanych do 60 %,
-- procent terenów biologicznie czynnych od 5 %,
b) wysokość zabudowy do 18 m, nie więcej jednak niż
istniejąca zabudowa,
c) dla zwartej zabudowy pierzei ulic wkomponowania
nowych budynków w istniejącą zabudowę:
d) forma dachów – jedno-, dwu- lub wielospadowe
o nachyleniu do 45º , z nakazem nawiązania formą
architektoniczną i spadkiem do istniejącej zabudowy sąsiedniej,
e) szczególne wymagania architektoniczne i estetyczne dla elewacji eksponowanych
f) lokalizacji w obszarze realizacji inwestycji co najmniej 1 miejsca parkingowego lub garażu na
1 mieszkanie i co najmniej 1 miejsca parkingowego
na każde 20 m2 powierzchni użytkowej nowego
dopuszczonego planem lokalu użytkowego
g) zapewnienia jednorodnej formy architektonicznej
zespołów garażowych
3) ustala się zakaz budowy nowych budynków mieszkalnych i usługowych w terenach o symbolu 6MWU
oraz 7MWU,
4) dopuszcza się:
a) przeznaczenie działki budowlanej w terenach
o symbolach 1MWU - 5MWU w całości na UU lub
UA,
b) przekształcanie istniejących poddaszy na lokale
użytkowe, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych
i zachowaniem parametrów określonych pkt 2 lit. a,
c) umieszczanie otworów okiennych i drzwiowych
w ścianach budynków sytuowanych w liniach rozgraniczających tereny o symbolu MWU i ZP,
z zastrzeżeniem zachowania pozostałych przepisów
odrębnych,
d) realizację zespołów garażowych na zapleczach budynków,
5) obowiązują ponadto ustalenia planu wynikające
z ochrony dziedzictwa kulturowego, ustalone w § 10
uchwały.
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§ 17. Ustalenia planu dla terenów o symbolach
1UU - 12UU są następujące:
1) podstawowe przeznaczenie terenów: zabudowa usługowa taka jak: obiekty handlowe, gastronomiczne
i inne usługi nieprodukcyjne wraz z przynależnym zagospodarowaniem terenu,
2) ustala się nakazy:
a) obowiązujące parametry i wskaźniki dla przeznaczenia podstawowego i przeznaczeń dopuszczonych:
-- procent terenów zabudowanych do 80 %,
z zastrzeżeniem, że dla terenów o symbolu 4UU,
5UU, 6UU i 7UU do 30 %,
-- procent terenów biologicznie czynnych od 5 %, dla
terenów 4UU, 5UU, 6UU i 7UU od 40 %,
b) wysokość nowej zabudowy od 8 do 15 m, lecz nie
więcej niż istniejąca zabudowa usługowa lub
mieszkaniowa,
c) forma dachów:
-- dla obiektów usługowych: dwu- lub wielospadowe
o nachyleniu od 15º - 45º, z zastrzeżeniem iż dla
budynków
usługowych
lokalizowanych
w granicy działki dopuszcza się dachy jednospadowe,
-- dla obiektów zaplecza gospodarczego: jedno-, dwulub wielospadowe o nachyleniu do 15º,
d) dostosowania charakteru i skali usługowej działalności gospodarczej do wielkości działki budowlanej
w sposób gwarantujący obsługę w zakresie: dojazdów, dostaw, miejsc parkingowych, gromadzenia
odpadów,
e) szczególne wymagania architektoniczne i estetyczne dla elewacji eksponowanych,
f) wydzielenia terenu od terenów sąsiednich o symbolach MN i MNU, za pomocą ogrodzeń lub obiektów budowlanych,
g) lokalizacji w obszarze realizacji inwestycji co najmniej 1 miejsca parkingowego lub garażu, dla każdych rozpoczętych 25 m² powierzchni użytkowych,
z wyłączeniem powierzchni pomocniczych, technicznych i gospodarczych,
3) ustala się zakazy:
a) budowy obiektów handlowych o powierzchni
sprzedaży powyżej 2.000 m2 w rozumieniu ustawy,
b) zabudowy nowymi obiektami usługowymi o powierzchni zabudowy powyżej 500 m2, z zastrzeżeniem dopuszczeń,
c) tymczasowych
form
zagospodarowania
i zabudowy,
d) lokalizacji stacji paliw,
4) dopuszcza się:
a) przeznaczenie działki budowlanej w całości na:
usługi administracji i finansów, usługi sztuki
i kultury,
b) rozbudowę i przebudowę istniejącego rzemieślniczego zagospodarowania w terenie 9UU,
c) utrzymanie i rozbudowę istniejącego zagospodarowania w terenie 11 UU,
d) w terenie 1UU w drodze wymiany substancji budowę hali targowiskowej o powierzchni zabudowy
do 1.000 m2,
e) przeznaczenie działki budowlanej dla zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej, na terenie 6UU,
z zastrzeżeniem utrzymania warunków obsługi komunikacyjnej, w tym parkingowej i ochrony przed
hałasem jak dla przeznaczenia MW,
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5) obowiązują ponadto ustalenia planu wynikające
z ochrony dziedzictwa kulturowego, ustalone w § 10
uchwały.
§ 18. Ustalenia planu dla terenów o symbolach
1UA - 5UA są następujące:
1) podstawowe przeznaczenie terenów: zabudowa usługowa o charakterze administracyjnym,
2) ustala się nakazy:
a) obowiązujące parametry i wskaźniki dla przeznaczenia podstawowego i przeznaczeń dopuszczonych:
-- procent terenów zabudowanych do 60 %,
-- procent terenów biologicznie czynnych od 5 %,
b) wysokość nowej zabudowy do 15 m i nie więcej niż
istniejąca zabudowa usługowa lub mieszkaniowa,
c) forma dachów:
-- dla obiektów usługowych: dwu- lub wielospadowe
o nachyleniu od 15º- 45º, z zastrzeżeniem iż dla
budynków
usługowych
lokalizowanych
w granicy działki dopuszcza się dachy jednospadowe,
-- dla obiektów zaplecza gospodarczego: jedno-, dwulub wielospadowe o nachyleniu do 15º,
d) dostosowanie charakteru i skali usługowej działalności gospodarczej do wielkości działki budowlanej
w sposób gwarantujący obsługę w zakresie: dojazdów, dostaw, miejsc parkingowych, gromadzenia
odpadów,
e) szczególne wymagania architektoniczne dla elewacji eksponowanych,
f) lokalizacji w obszarze realizacji inwestycji co najmniej 1 miejsca parkingowego lub garażu, dla każdych rozpoczętych 25 m ² powierzchni użytkowych,
z wyłączeniem powierzchni pomocniczych, technicznych i gospodarczych,
3) ustala się zakazy zagospodarowania i zabudowy tymczasowej,
4) dopuszcza się:
a) zabudowę wielorodzinną,
b) przeznaczenie działki w całości na UU,
c) w terenie o symbolu 4UA budowę obiektów przychodni zdrowia oraz budynków mieszkalnych jednorodzinnych,
5) obowiązują ponadto ustalenia planu wynikające
z ochrony dziedzictwa kulturowego, ustalone w § 10
uchwały.
§ 19. Ustalenia planu dla terenu o symbolu 1UK są
następujące:
1) podstawowe przeznaczenie terenu: zabudowa usługowa kultury i sztuki wraz z przynależnym zagospodarowaniem terenu,
2) ustala się nakazy:
a) obowiązujące parametry i wskaźniki dla przeznaczenia podstawowego i przeznaczeń dopuszczonych:
-- procent terenów zabudowanych do 30 %,
-- procent terenów biologicznie czynnych powyżej
30 %,
b) wysokość nowej zabudowy do 12 m i nie więcej niż
istniejąca zabudowa,
c) zachowania dominacji wysokościowej istniejącego
obiektu
d) forma dachów:
-- dla obiektów przeznaczenia podstawowego: dwulub wielospadowe o nachyleniu do 45º,
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-- dla pozostałych obiektów: jedno-, dwu- lub wielospadowe o nachyleniu do 45º,
e) dostosowanie charakteru i skali usługowej działalności gospodarczej do wielkości działki budowlanej
w sposób gwarantujący obsługę w zakresie: dojazdów, dostaw, miejsc parkingowych, gromadzenia
odpadów,
f) traktowanie wszystkich elewacji budynku istniejącego jak elewacji eksponowanych,
g) szczególne wymagania architektoniczne i estetyczne dla elewacji eksponowanych,
h) wydzielenie terenu od terenów sąsiednich za pomocą ogrodzeń lub obiektów budowlanych,
i) lokalizacji w granicach działki budowlanej co najmniej 1 miejsca parkingowego lub garażu, dla każdych rozpoczętych 25 m² powierzchni użytkowych,
z wyłączeniem powierzchni pomocniczych, technicznych i gospodarczych,
3) ustala się zakaz zagospodarowania i zabudowy tymczasowej,
4) dopuszcza się:
a) zabudowę hotelową, pensjonaty, biura na kondygnacjach powyżej parteru,
b) możliwość bilansowania miejsc parkingowych
w ramach terenu o symbolu 7UP,
5) obowiązują ponadto ustalenia planu wynikające
z ochrony dziedzictwa kulturowego, ustalone w § 10
uchwały.
§ 20. Ustalenia planu dla terenów o symbolach
1UO - 3UO są następujące:
1) podstawowe przeznaczenie terenów: zabudowa usługowa związana z edukacją, wychowaniem i oświatą
taka jak: szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, publiczne i niepubliczne, ośrodki kształcenia oraz przedszkola wraz z przynależnym zagospodarowaniem terenu,
2) ustala się nakazy:
a) obowiązujące parametry i wskaźniki dla przeznaczenia podstawowego i przeznaczeń dopuszczonych,
-- procent terenów zabudowanych do 50 %,
-- procent terenów biologicznie czynnych od 5 %,
b) wysokość nowej zabudowy od 5 m do 15 m,
c) forma dachów – jedno-, dwu- lub wielospadowe
o nachyleniu do 45 º,
d) zagwarantowania bezpośredniego dostępu do dróg
publicznych,
e) traktowania wszystkich elewacji jako elewacji eksponowanych,
f) szczególne wymagania architektoniczne dla elewacji eksponowanych,
g) wydzielenia terenu od terenów sąsiednich
o symbolach MN, MNU i MWU za pomocą ogrodzeń lub obiektów budowlanych,
h) dla przeznaczenia podstawowego lokalizacja
w obszarze terenu inwestycji co najmniej 20 miejsc
parkingowych na 1.000 m2 powierzchni użytkowej,
3) ustala się zakaz zagospodarowania i zabudowy tymczasowej,
4) dopuszcza się:
a) przeznaczenie działki w części zaznaczonej na rysunku planu szrafem czerwono-zielonym pod zabudowę obiektami sportowo-rekreacyjnymi lub tereny sportowe otwarte,
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b) lokalizację nowej zabudowy wyłącznie w obszarze
wyznaczonym graficznie nieprzekraczalnymi liniami
zabudowy,
5) obowiązują ponadto ustalenia planu wynikające
z ochrony dziedzictwa kulturowego, ustalone w § 10
uchwały.
§ 21. Ustalenia planu dla terenów o symbolach
1UKs - 3UKs są następujące:
1) podstawowe przeznaczenie terenów: zabudowa kultu
religijnego, taka jak kościoły, kaplice, budynki parafialne, sale katechetyczne wraz z przynależnym zagospodarowaniem terenu,
2) ustala się nakazy:
a) obowiązujące parametry i wskaźniki dla przeznaczenia podstawowego i przeznaczeń dopuszczonych:
-- procent terenów zabudowanych do 50 %,
-- procent terenów biologicznie czynnych od 5 %,
b) forma dachów - dwu- lub wielospadowe
o nachyleniu do 60º, z zastrzeżeniem iż dla obiektów gospodarczych dopuszcza się dachy jednospadowe,
c) wydzielenia terenu od terenów sąsiednich za pomocą ogrodzeń lub obiektów budowlanych,
d) lokalizacji w granicach działki co najmniej 1 miejsca
parkingowego lub garażu, dla każdych rozpoczętych 25 m² powierzchni użytkowych, z wyłączeniem
powierzchni pomocniczych, technicznych i gospodarczych,
3) ustala się zakaz zagospodarowania i zabudowy tymczasowej,
4) obowiązują ponadto ustalenia planu wynikające
z ochrony dziedzictwa kulturowego, ustalone w § 10
uchwały.
§ 22. Ustalenia planu dla terenu o symbolu 1UZ są
następujące:
1) podstawowe przeznaczenie terenu: zabudowa usługowa związana z ochroną zdrowia i opieką społeczną,
taka jak przechodnie służby zdrowia wraz z przynależnym zagospodarowaniem terenu,
2) ustala się nakazy:
a) obowiązujące parametry i wskaźniki dla przeznaczenia podstawowego i przeznaczeń dopuszczonych:
-- procent terenów zabudowanych do 80 %,
-- procent terenów biologicznie czynnych od 10 %,
b) wysokość nowej zabudowy od 5 m do 12 m, lecz
nie więcej niż istniejąca zabudowa,
c) forma dachów:
-- dla przeznaczenia podstawowego dwu- lub wielospadowe o nachyleniu do 45 º, z zastrzeżeniem iż
dla zabudowy w granicy działki dopuszcza się
dachy jednospadowe,
-- dla budynków zaplecza gospodarczego dachy jedno-, dwu- lub wielospadowe o nachyleniu do
45º,
d) wyznaczenia co najmniej 1 miejsca parkingowego
lub garażu, na 50 m2 powierzchni użytkowych,
z wyłączeniem powierzchni pomocniczych, technicznych i gospodarczych,
e) szczególne wymagania architektoniczne dla elewacji eksponowanych,
3) ustala się zakaz zagospodarowania i zabudowy tymczasowej,
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4) dopuszcza się bilansowanie miejsc parkingowych
w ramach terenu o symbolu 8UP,
5) obowiązują ponadto ustalenia planu wynikające
z ochrony dziedzictwa kulturowego, ustalone w § 10
uchwały.
§ 23. Ustalenia planu dla terenów o symbolach 1UP
- 8UP są następujące:
1) podstawowe przeznaczenie terenów: parkingi i garaże
wielostanowiskowe naziemne i podziemne wraz
z przynależnym zagospodarowaniem terenu,
2) ustala się nakazy:
a) obowiązujące parametry i wskaźniki dla przeznaczenia podstawowego i przeznaczeń dopuszczonych:
-- procent terenów zabudowanych do 70 %,
-- procent terenów biologicznie czynnych od 10 %,
b) wysokość zabudowy do 10 m,
3) ustala się zakazy:
a) lokalizacja stacji paliw,
b) zagospodarowania i zabudowy tymczasowej,
c) budowy boksów garażowych pojedynczych i w zespołach,
d) budowy garaży blaszanych,
e) lokalizowania parkingów wielopoziomowych w terenach 1UP, 2UP, 4UP, 5UP i 6UP,
4) dopuszcza się:
a) lokalizację obiektów zaplecza gospodarczego i technicznego oraz obsługi
funkcji podstawowej
o powierzchni użytkowej do 15 m 2, wysokości budynku do 5 m,
b) lokalizację parkingów wielopoziomowych w terenach 3UP,
c) zmianę przeznaczenia terenu 6UP w całości na tereny MN lub MNU,
d) zmianę przeznaczenia terenu 7UP w całości na tereny ZP,
e) organizację imprez masowych,
5) obowiązują ponadto ustalenia planu wynikające
z ochrony dziedzictwa kulturowego, ustalone w § 10
uchwały.
§ 24. Ustalenia planu dla terenów o symbolach
1KDP - 3KDP są następujące:
1) podstawowe przeznaczenie terenów: tereny komunikacji pieszej takie jak: ścieżki i przejścia piesze wraz
z przynależnym zagospodarowaniem terenu,
2) ustala się nakazy:
a) dostosowania konstrukcji nawierzchni terenu do
możliwości przejazdu pojazdów uprzywilejowanych
to jest o nośności co najmniej KR2,
b) stosowania indywidualnych rozwiązań w zakresie:
nawierzchni, obiektów małej architektury, informacji wizualnej, lokalnych zadaszeń lub przykryć, zieleni urządzonej, oświetlenia,
3) ustala się zakaz różnicowania poziomów nawierzchni
oraz zagospodarowania utrudniającego możliwość
swobodnego przejazdu pojazdów uprzywilejowanych,
4) obowiązują ponadto ustalenia planu wynikające
z ochrony dziedzictwa kulturowego, ustalone w § 10
uchwały.
§ 25. Ustalenia planu dla terenu o symbolu 1KDPP
są następujące:
1) podstawowe przeznaczenie terenu: miejski plac publiczny wraz z przynależnym zagospodarowaniem terenu,
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2) ustala się nakazy:
a) dominacji ruchu pieszego,
b) ograniczania targowiskowej formy handlu,
c) uporządkowania i poprawy formy estetycznej istniejącego zagospodarowania i użytkowania terenu,
d) dostosowania konstrukcji nawierzchni terenu do
możliwości przejazdu pojazdów uprzywilejowanych
to jest o nośności co najmniej KR2,
e) stosowania indywidualnych rozwiązań w zakresie:
nawierzchni, obiektów małej architektury, informacji wizualnej, lokalnych zadaszeń lub przykryć, zieleni urządzonej, oświetlenia,
3) ustala się zakaz różnicowania poziomów nawierzchni
oraz zagospodarowania utrudniającego możliwość
swobodnego przejazdu pojazdów uprzywilejowanych,
4) dopuszcza się:
a) likwidację dotychczasowej formy zagospodarowania i użytkowania terenu,
b) przeznaczenie fragmentów terenów na lokalizację
zagospodarowania okazjonalnego, sezonowego
i handlu kwiatami, z zastrzeżeniem ich jednoznacznego wyznaczenia na etapie projektu zagospodarowania terenu oraz zagwarantowania właściwej
obsługi, w tym infrastruktury technicznej,
c) integrowanie zagospodarowania terenu z terenem
i zabudową bezpośredniego otoczenia,
5) obowiązują ponadto ustalenia planu wynikające
z ochrony dziedzictwa kulturowego, ustalone w § 10
uchwały.
§ 26. Ustalenia planu dla terenów o symbolach 1ZP
- 26ZP są następujące:
1) podstawowe przeznaczenie terenów: zieleń urządzona
wraz z przynależnym zagospodarowaniem terenu,
2) ustala się nakazy:
a) stosowania indywidualnych rozwiązań w zakresie:
nawierzchni, obiektów małej architektury, informacji wizualnej, lokalnych zadaszeń lub przykryć, zieleni urządzonej wysokiej i niskiej, oświetlenia,
b) akcentowania w zagospodarowaniu reprezentacyjnych stref wejściowych na bulwary,
c) realizacji nasadzeń zieleni średniej i wysokiej –
komponowanej,
3) ustala się zakazy:
a) grodzenia terenu,
b) lokalizacji miejsc parkingowych,
c) zabudowy tymczasowej,
d) lokalizacji wszelkich elementów reklamowych,
4) dopuszcza się:
a) urządzenie terenów formie bulwarów nad Wątokiem,
b) utrzymanie istniejącej zabudowy gospodarczej
i garażowej,
5) obowiązują ponadto ustalenia planu wynikające
z ochrony dziedzictwa kulturowego, ustalone w § 10
uchwały.
§ 27. Ustalenia planu dla terenu o symbolu 1ZD są
następujące:
1) podstawowe przeznaczenie terenu: ogrody działkowe
wraz z przynależnym zagospodarowaniem terenu,
2) ustala się nakazy:
a) ogrodzenia terenów ogródków działkowych,
b) wykształcenia stref wejściowych do zespołu ogródków działkowych od strony dróg publicznych, ze
szczególnym uwzględnieniem miejsc postojowych
dla użytkowników,
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3) dopuszcza się:
a) lokalizację altan i obiektów gospodarczych nie
podpiwniczonych, o powierzchni całkowitej do
25 m2, wysokości ścian do 4 m i wysokości kalenicy do 5 m,
b) lokalizację, w granicach terenu ZD, budynku administracyjno-socjalnego przeznaczonego dla jego
obsługi o powierzchni zabudowy do 100 m2
i wysokości do 8 m,
c) przeznaczenie części terenów na wspólną komunikację pieszą np. aleje, skwery wraz z realizacją elementów infrastruktury technicznej np. oświetlenie,
odwodnienie,
d) przeznaczenie części terenów na parkingi wewnętrzne dla obsługi ogrodów działkowych,
4) obowiązują ponadto ustalenia planu wynikające
z ochrony dziedzictwa kulturowego, ustalone w § 10
uchwały.
§ 28. Ustalenia planu dla terenów o symbolach
1WS - 6WS są następujące:
1) podstawowe przeznaczenie terenów: wody powierzchniowe płynące - rzeki, potoki, wraz z przynależnym zagospodarowaniem terenu,
2) ustala się nakaz zachowania istniejących i budowę
nowych obiektów inżynierskich dostosowanych do
poziomu wody Q1% - woda stuletnia, zgodnie
z przepisami odrębnymi w ramach ochrony przeciwpowodziowej,
3) ustala się zakazy:
a) budowy obiektów i budowli nie związanych
z ochroną
przeciwpowodziową
i infrastrukturą
techniczną, za wyjątkiem mostów i kładek,
b) grodzenia terenu,
4) dopuszcza się regulację przebiegu wód powierzchniowych w sposób nie powodujący utraty ich naturalnego charakteru, wyłącznie w miejscach wynikających
z opinii hydrologicznych i wymogów ochrony przeciwpowodziowej.
§ 29. Ustalenia planu dla terenu o symbolu 1G są
następujące:
1) podstawowe przeznaczenie terenu: obiekty i budowle
takie, jak: gazowe stacje redukcyjne, stacje przesyłowe, a także budynki i urządzenia techniczne wraz
z przynależnym zagospodarowaniem terenu,
2) ustala się nakazy:
a) zagwarantowania dostępu – dojazdu, dla obsługi
technicznej terenu i zagospodarowania,
b) urządzenia zieleni w obszarze terenu,
3) obowiązują ponadto ustalenia planu wynikające
z ochrony dziedzictwa kulturowego, ustalone w § 10
uchwały.
Rozdział 8
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub
obiektów podlegających ochronie, ustalonych na
podstawie odrębnych przepisów
§ 30. 1. W obszarze objętym planem nie występują
tereny zamknięte w rozumieniu przepisów odrębnych.
2. W obszarze objętym planem nie występują obszary górnicze oraz tereny górnicze.
3. W obszarze objętym planem nie występują obszary zagrożone niebezpieczeństwem powodzi.
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4. W obszarze objętym planem nie występują obszary zagrożone osuwaniem się mas ziemnych.
Rozdział 9
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału
nieruchomości
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Rozdział 10
Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz
ograniczeniaw ich użytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy
§ 32. 1. W granicach stref:

§ 31. 1. Zasady dokonywania podziałów geodezyjnych terenów, w tym wydzielenia terenów dróg, należy
przyjmować zgodnie z poniższymi ustaleniami planu.

1) ścisłej ochrony konserwatorskiej oznaczonej symbolem A,
2) ochrony ekspozycji oznaczonej symbolem E,

2. Na obszarze objętym planem ustala się obowiązek scalania lub podziału nieruchomości położonych
w granicach terenów o symbolach: 1KDZ, 1KDL, 2KDL,
1KDD - 19KDD, a także 1KDP, 2KDP, 3KDP.

występują lokalne ograniczenia w realizacji
obiektów i zagospodarowania terenu.

3. W granicach wszystkich pozostałych terenów,
plan określa szczegółowe zasady wydzielania działek,
w tym łączenia, scalania i podziału wewnątrz poszczególnych terenów, których należy dokonywać zgodnie
z przepisami odrębnymi i niżej wymienionymi zasadami:
1) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o symbolu MN, mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami
o symbolu MNU nowowydzielane działki budowlane
winny spełniać wymogi minimalnych szerokości oraz
powierzchni:
a) zabudowy wolnostojącej odpowiednio: co najmniej
18 m i co najmniej 800 m²,
b) dla zabudowy bliźniaczej odpowiednio: co najmniej
10 m i co najmniej 600 m²,
2) dla zabudowy usługowej handlu, usług oraz aktywności gospodarczej nowowydzielane działki budowlane winny spełniać wymogi minimalnych szerokości
i powierzchni odpowiednio co najmniej 15 m i co
najmniej 1.000 m²,
3) dla pozostałych terenów wyznaczonych w planie wydzielenia nowych działek budowlanych, szczególnie
w zakresie minimalnych ich szerokości oraz powierzchni
winno gwarantować właściwą obsługę przeznaczenia
podstawowego i dopuszczonego działki.
4. Przy nowych podziałach i scaleniach istniejących nieruchomości granice nowych działek winny być
wyznaczane pod kątem prostym w stosunku do granicy
przyległej do drogi publicznej z dopuszczeniem odstępstwa plus minus 10 stopni, warunek ten może nie obowiązywać w przypadku gdy istniejące podziały działek
położonych przy tej samej drodze publicznej i po tej
samej stronie drogi są inne i nie podlegają zmianom,
w tym przypadku ustala się zasadę tyczenia przedmiotowych granic równolegle do istniejących podziałów
własnościowych.
5. Plan nie ogranicza zasad tyczenia innych granic
działek niż te które są wspólne z drogami publicznymi.
6. W obszarze działki budowlanej, nie jest wymagane scalenie lub łączenie występujących w jej granicach działek, a w stosunku do granic wewnętrznych nie
muszą być zachowane odległości od istniejącej
i planowanej zabudowy, wynikające z przepisów odrębnych.
7. W przypadku tyczenia w terenie wyznaczonych
w planie linii rozgraniczających, dla poszczególnych
terenów i terenów dróg, z uwagi na grafikę i przyjętą
w rysunku planu odpowiednią grubość linii, za punkt
odniesienia tyczenia przyjmuje się środek osi danej linii
rozgraniczającej.

2.
Ograniczenia, o których mowa w ust. 1
uwzględniono w planie w indywidualnie ustalonych dla
poszczególnych przeznaczeń i terenów parametrach tj.:
nieprzekraczalnych linii zabudowy, procencie terenów
zabudowanych, procencie terenów biologicznie czynnych, wysokość zabudowy.
Rozdział 11
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów
komunikacji i systemu parkowania
§ 33. 1. Ustalenia planu dla terenów o symbolach –
KDZ, KDL i KDD są następujące:
1) podstawowe przeznaczenie – drogi różnych klas, wraz
z przynależnym zagospodarowaniem,
2) ustala się nakazy:
a) dla poszczególnych klas dróg obowiązują szerokości wynikające z wyznaczonych w rysunku planu liniach rozgraniczających, które są nie mniejsze niż
szerokości wynikające z przepisów odrębnych:
-- dla dróg zbiorczych KDZ - 20 m,
-- dla dróg lokalnych KDL - 12 m,
-- dla dróg dojazdowych KDD - 10 m,
z dopuszczeniem odstępstw zgodnie
z przepisami odrębnymi,
b) w przyległych do dróg terenach, odpowiednio do
ich przeznaczenia, ustala się lokalizację nowych
budynków od strony drogi w obowiązujących lub
nieprzekraczalnych liniach zabudowy, z zachowaniem przepisów odrębnych,
2) ustala się zakaz nowej zabudowy wewnątrz linii rozgraniczających drogi - nie dotyczy obiektów budowlanych dopuszczonych na mocy przepisów odrębnych,
w tym m.in.: wiat, zadaszeń i kiosków lokalizowanych
w miejscach przystanków komunikacji zbiorowej,
3) dopuszcza się:
a) uzupełniające przeznaczenie lub sposoby zagospodarowania – budowle dopuszczone w trybie przepisów odrębnych, zieleń towarzysząca budowlom,
w tym zieleń izolacyjna, elementy uzbrojenia
i wyposażenia technicznego,
b) realizację infrastruktury technicznej związanej
z obsługą zagospodarowania terenu lub jednostki
urbanistycznej wraz z zagwarantowaniem dojazdu,
c) miejsca parkingowe wzdłuż dróg kategorii KDL
i KDD.
§ 34. Ustalenia planu dla terenów komunikacji pieszej – KDP:
1) podstawowe przeznaczenie – tereny komunikacji
pieszej takie jak: ścieżki piesze, w tym zagospodarowanie i budowle im przynależne,
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2) 2) w pozostałym zakresie obowiązują ustalenia planu
dla terenów o symbolach KDP, określone w § 24 i 25
uchwały.
§ 35. Plan wyznacza tereny parkingów o symbolu
UP. Ustalenia planu dla terenów o symbolach UP, określono w § 23 uchwały.
§ 36. 1. Plan dopuszcza realizację, w granicach poszczególnych terenów, parkingów i garaży zlokalizowanych na poziomie terenu i na poziomach innych,
z zastrzeżeniem ustaleń szczegółowych określonych dla
każdego terenu w rozdziale 7, w zgodzie z przepisami
odrębnymi.
2. Dla terenów i działek w zależności od ich przeznaczenia, plan ustala następujące zasady bilansowania
potrzeb parkingowych:
1) dla działek zabudowanych w dniu wejścia w życie
planu, potrzeby parkingowe winny być bilansowane
w ich granicach, z dopuszczeniem możliwości parkowania w granicach terenów położonych w normatywnych liniach rozgraniczających dróg oraz na parkingach ogólnodostępnych,
2) na działkach niezabudowanych w dniu wejścia
w życie planu, dla wszystkich nowych budynków od
dnia wejścia w życie planu obowiązuje pełne bilansowanie się potrzeb parkingowych bezpośrednio wewnątrz granic poszczególnych działek budowlanych.
Rozdział 12
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów
infrastruktury technicznej i gospodarowania odpadami
§ 37. 1. W planie określa się zasady obsługi
w zakresie infrastruktury technicznej tj.: sieci, obiektów
technologicznych
i inżynierskich
oraz
urządzeń
i instalacji, dla których nie wyznaczono samodzielnych
terenów.
2. Dla wszystkich rodzajów infrastruktury technicznej obowiązują następujące ustalenia ogólne:
1) ustala się utrzymanie istniejących i realizację nowych
elementów infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających dróg i terenów komunikacji pieszej
o symbolach KDZ, KDL, KDD i KDP oraz drogach wewnętrznych,
2) dopuszcza się utrzymanie i realizację infrastruktury
technicznej poza terenami, o których mowa w pkt.1
pod warunkiem iż planowane trasy lub lokalizacje nie
kolidują z pozostałymi ustaleniami planu oraz będą
zgodne z przepisami odrębnymi,
3) wzdłuż istniejących i projektowanych tras sieci należy
zachować strefy ochronne i strefy obsługi technicznej
o szerokości uzależnionej od ich rodzaju, na których
nie należy sytuować budynków, dokonywać nasadzeń
drzew i krzewów oraz nie należy lokalizować elementów małej architektury na trwale związanej z gruntem,
szerokość pasa roboczego będzie ustalana indywidualnie przez właściwego dysponenta sieci,
4) wydzielanie niezależnych nieruchomości dla inwestycji liniowych lub obiektów technologicznych możliwe
jest niezależnie od ustaleń szczegółowych dla poszczególnych terenów, jeśli tego wymagają aktualnie
obowiązujące przepisy odrębne i nie naruszone będą
pozostałe ustalenia planu,
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5) ustala się sytuowanie wszystkich nowych liniowych
elementów infrastruktury technicznej wyłącznie pod
ziemią z zachowaniem przepisów odrębnych,
6) w przypadkach kolizji nowej zabudowy z sieciami
infrastruktury ich przebudowę dopuszcza się, na warunkach określonych przez administratorów sieci, przy
zachowaniu przepisów odrębnych,
7) przebudowę i modernizację systemów infrastruktury
technicznej należy realizować wyprzedzająco lub równolegle z docelowym programem zagospodarowania
obszaru przestrzeni publicznej,
8) w przypadkach planowania jakichkolwiek prac związanych z remontem, przebudową lub budową nowych
elementów infrastruktury technicznej, należy zachować obowiązujące odległości od pozostałych elementów uzbrojenia i zagospodarowania wg przepisów odrębnych, a także należy posiadać aktualne warunki
techniczne wydane przez właścicieli lub dysponentów
poszczególnych mediów, dotyczące konkretnego
przedsięwzięcia budowlanego,
9) przebiegi sieci i lokalizacja nowych budowli, które nie
posiadają swojego jednoznacznego graficznego oznaczenia w rysunku planu, a określone są, lub wynikają
z tekstu uchwały, są zgodne z planem i mogą być realizowane na bieżąco zgodnie z potrzebami wnioskodawców oraz możliwościami poszczególnych dysponentów i użytkowników mediów, przy zachowaniu pozostałych ustaleń planu.
§ 38. Ustalenia planu dla modernizacji, rozbudowy
i budowy sieci wodociągowej są następujące:
1) w obszarze planu należy zagwarantować pełne pokrycie zapotrzebowania na wodę z istniejącej i rozbudowywanej miejskiej sieci i urządzeń wodociągowych,
2) obowiązuje zagwarantowanie zaopatrzenia w wodę
do celów przeciwpożarowych, poprzez sieć hydrantów
zewnętrznych naziemnych, punkty czerpania wody,
studnie i zbiorniki wody, w ilości zapewniającej skuteczne podjęcie działań ratunkowo-gaśniczych, zgodnie z przepisami odrębnymi.
§ 39. Ustalenia planu dla modernizacji, rozbudowy
i budowy sieci kanalizacyjnej są następujące:
1) w obszarze planu należy zagwarantować:
a) odprowadzenie
ścieków
do
istniejącego
i rozbudowywanego systemu sieci i urządzeń kanalizacyjnych, odpowiednio sanitarnej, deszczowej
rozdzielczej i ogólnospławnej,
b) uzbrojenie terenu w zakresie gospodarki wodno –
ściekowej, gwarantującego ochronę wód podziemnych, dla realizowanych nowych lub przebudowywanych istniejących obiektów i budowli,
2) obowiązuje zakaz wprowadzania ścieków do gruntu
i do wód,
3) obowiązuje zakaz budowy nowych indywidualnych
oczyszczalni ścieków,
4) dopuszcza się realizację kanalizacji ogólnospławnej,
w przypadku, gdy tego typu warunki techniczne wydadzą dysponenci kanalizacji.
§ 40. Ustalenia planu dla modernizacji, rozbudowy
i budowy sieci ciepłowniczych są następujące:
1) w obszarze planu zaopatrzenie obiektów w ciepło
zapewnić należy z istniejącej sieci ciepłowniczej,
2) dopuszcza się indywidualne ekologiczne systemy
grzewcze wykorzystujące m.in. energię elektryczną,
olej, gaz,
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3) obowiązuje zakaz stosowania lokalnych systemów
ogrze¬wania o sprawności energetycznej poniżej 80 %.
§ 41. Ustalenia planu dla modernizacji, rozbudowy
i budowy sieci gazowniczych są następujące:
1) w obszarze planu należy zagwarantować pokrycie
zapotrzebowania na gaz z istniejącej i rozbudowywanej sieci i urządzeń gazowniczych,
2) obowiązuje nakaz zachowania dla urządzeń gazowniczych stref ochronnych, nie wyznaczanych graficznie
na rysunku planu zgodnie z przepisami odrębnymi.
§ 42. Ustalenie planu dla modernizacji, rozbudowy
i budowy sieci telekomunikacyjnych są następujące:
1) w obszarze planu należy zagwarantować dostęp do
istniejącej i rozbudowanej sieci i urządzeń teletechnicznych,
2) dopuszcza się zgodnie z ustaleniami planu lokalizację
nowych stacji bazowych telefonii komórkowych,
w tym urządzeń nadawczych, stacji radiowych i centrali telekomunikacyjnych, mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w granicach działek lub na
obiektach, które nie podlegają ochronie ze względów
konserwatorskich, krajobrazowych i przyrodniczych
w miejscach nie eksponowanych,
3) obowiązuje zakaz rozbudowy i lokalizowania nowych
stacji i urządzeń nadawczych i centrali telekomunikacyjnych w bezpośrednim sąsiedztwie, to jest
w odległości mniejszej niż 30m od budynków funkcji:
MN, MNU i MWU oraz terenach podlegających
ochronie ze względów krajobrazowych i przyrodniczych w strefie ochrony konserwatorskiej „A” i „B”,
4) utrzymanie istniejących i dopuszczenie lokalizacji
nowych stacji bazowych telefonii komórkowych na
działkach i obiektach, na których w dniu wejścia
w życie planu urządzenia takie już się znajdowały,
5) zachowanie wszystkich wymogów lokalizacyjnych
i formalno – prawnych związanych z ich realizacją.
§ 43. W obszarze planu dopuszcza się realizację sieci innych, takich jak: telewizja kablowa, sieć internetowa, alarmowa w sposób nie kolidujący z przyjętymi
w planie zasadami kształtowania zabudowy.
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terenie nowych przeznaczeń, selektywnego gromadzenia odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem
odpadów niebezpiecznych, zgodnie z obowiązującymi
w tym zakresie przepisami odrębnymi i regulacjami
administracyjnymi,
4) nakazuje sie selektywnego gromadzenia i poddanie
unieszkodliwianiu odpadów medycznych powstających w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, zgodnie z przepisami odrębnymi,
5) nakazuje się wyposażenia dróg – terenów pieszych,
w urządzenia do gromadzenia odpadów, dostosowane do technologii ich wywozu i utylizacji,
6) obowiązuje zakaz prowadzenia gospodarki odpadami,
mogącej mieć negatywny wpływ na wody powierzchniowe i podziemne.
2. W zakresie gospodarowania odpadami obowiązują przepisy odrębne.
Rozdział 13
Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania,
urządzania i użytkowania terenów
§ 45. 1. W obszarze objętym planem zakazuje się
tymczasowego zagospodarowania terenów oraz lokalizacji obiektów tymczasowych, za wyjątkiem zaplecza
budowy.
2. Dopuszcza się lokalizację tymczasowych obiektów okazjonalnych i sezonowych w tym: namiotów, wiat
handlowych, gastronomicznych i kiosków związanych
z organizacją imprez masowych.
Rozdział 14
Stawki procentowe, na podstawie których ustala się
opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
§ 46. Ustala się stawkę opłat od wzrostu wartości
wszystkich nieruchomości z tytułu uchwalenia planu
w wysokości 30 %.
Rozdział 15
Ustalenia końcowe

§ 44. 1. Ustalenia planu w zakresie gospodarki odpadami są następujące:

§ 47. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tarnowa.

1) dla całego obszaru objętego planem obowiązuje zakaz składowania i utylizacji odpadów,
2) dopuszcza się krótkoterminowe gromadzenie odpadów komunalnych i odpadów produkcyjnych w granicach działek, na których są wytwarzane, lub przeznaczane do wykorzystania w ich granicach,
3) w celu prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami wprowadza się wymóg dla planowanych w tym

§ 48. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Ryszard Żądło
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Poz. 3042
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LII/659/2010
Rady Miejskiej w Tarnowie
z dnia 24 czerwca 2010 r.

SKALA 1:1000*
Legenda

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:1000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.
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Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LII/659/2010
Rady Miejskiej w Tarnowie
z dnia 24 czerwca 2010 r.
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UCHWAŁA NR LII/660/2010
RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE
z dnia 24 czerwca 2010 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze miasta Tarnowa, w rejonie byłej
strefy Zakładów Azotowych
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 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm. ) po stwierdzeniu zgodności
z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tarnowa, przyjętego uchwałą Nr XI/214/99 Rady Miejskiej w Tarnowie
z dnia 15 lipca 1999 r., zmienionego uchwałami Rady
Miejskiej w Tarnowie Nr XV/237/2003 z dnia 16 października 2003 r., Nr XLIII/766/2005 z dnia 22 grudnia
2005 r. oraz Nr LI/986/2006 z dnia 26 października 2006 r.
Rada Miejska w Tarnowie uchwala, co następuje:
Rozdział 1
Ustalenia ogólne
§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obszarze miasta Tarnowa, w rejonie
byłej strefy Zakładów Azotowych, w granicach określonych
na rysunku planu, o powierzchni 1090,37 ha.
2. Określone ust. 1 granice obszaru objętego planem, wynikają z uchwały Nr XXIV/436/2004 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 13 maja 2004 r. o przystąpieniu
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Tarnowa terenu położonego
w rejonie ulicy Chemicznej, Azotowej i Dunajcowej,
uchwały Nr XLIII/771/2005 Rady Miejskiej w Tarnowie
z dnia 22 grudnia 2005 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tarnowa w terenie wyznaczonym ulicami:
Mościckiego, Kwiatkowskiego, Zagumnie, linią kolejową
Tarnów – Szczucin i od zachodu granicą administracyjną miasta oraz uchwały Nr XLIII/772/2005 Rady Miejskiej
w Tarnowie z dnia 22 grudnia 2005 r. o przystąpieniu do
sporządzania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Tarnowa w rejonie ulic: Żytnia,
Klikowska oraz rzeki Dunajec zmienionej uchwałą
Nr III/31/2006 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia
28 grudnia 2006 r.
3. Integralną częścią uchwały są:
1) załącznik nr 1 - rysunek planu wykonany na mapie
zasadniczej w skali 1:2000 zawierający wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Tarnowa,
2) załącznik nr 2 - zawierający rozstrzygnięcia Rady
Miejskiej w Tarnowie o sposobie rozpatrzenia uwag
wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
3) załącznik nr 3 - zawierający rozstrzygnięcia Rady
Miejskiej w Tarnowie o sposobie realizacji, zapisanych
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych miasta oraz zasadach ich finansowania.

§ 2. 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę
Rady Miejskiej w Tarnowie, o ile z treści przepisu nie
wynika inaczej,
2) planie – należy przez to rozumieć komplet ustaleń,
dotyczących obszaru objętego miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego będących przedmiotem niniejszej uchwały,
3) mapie – należy przez to rozumieć mapę zasadniczą
w skali 1:1000 lub w standardzie cyfrowym, gromadzoną w państwowym zasobie geodezyjno – kartograficznym,
4) ustawie lub ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – należy przez to rozumieć ustawę
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.),
5) rysunku planu – należy przez to rozumieć graficzny
zapis planu, stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały,
6) terenie – należy przez to rozumieć działkę lub kilka
działek w całości lub w części, wyodrębnionych na rysunku planu za pomocą linii rozgraniczających, oznaczonych numerem porządkującym i przypisanym
symbolem podstawowego przeznaczenia terenu,
w granicach których obowiązują te same ustalenia,
jeśli z tekstu uchwały nie wynika inaczej,
7) działce - należy przez to rozumieć działkę gruntu,
o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.
z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.),
8) przestrzeni publicznej – należy przez to rozumieć
dostępne dla ogółu:
a) tereny dróg,
b) części działek, w tym działek budowlanych przeznaczonych i służących do realizacji celów publicznych,
wraz z przynależnym im zagospodarowaniem
w formie dojść, dojazdów, dziedzińców, parkingów,
zieleni urządzonej, ogrodów,
9) przynależnym zagospodarowaniu terenu – należy
przez to rozumieć niezbędne dla zagospodarowania
elementy urządzenia terenu w zakresie: obsługi komunikacyjnej, zaplecza technicznego i gospodarczego,
zieleni urządzonej i małej architektury, infrastruktury
technicznej itp.,
10) strefach – należy przez to rozumieć obszary indywidualnie wyznaczane na rysunku planu, wewnątrz których dla wszystkich działek lub ich części plan ustala
dodatkowe uwarunkowania zgodne z przedmiotem
i problematyką, którą dana strefa wprowadza do ustaleń planu,
11) zabudowie tradycyjnej – należy przez to rozumieć
budynki ważne i warte zachowania, zbudowane
w sposób zgodny z lokalną tradycją budowlaną
w zakresie formy, wysokości, spadków dachu, sposobu umieszczenia na posesji, materiałów zewnętrznych
i detalu architektonicznego,
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12) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć
odpowiednie ustawy wraz z aktami wykonawczymi,
13) zieleni urządzonej - należy przez to rozumieć roślinność komponowaną pod względem funkcjonalnym
i plastycznym, taką jak parki, zieleńce, promenady,
14) zieleni izolacyjnej - należy przez to rozumieć zieleń
realizowaną w formie żywopłotów, zieleni wysokiej
i drzew o przemieszanych nasadzeniach gatunków zimozielonych i tracących liście oraz gęstości zapewniającej dobrą izolacyjność akustyczną i widokową,
15) podstawowym przeznaczeniu – należy przez to rozumieć główne użytkowanie terenu, przy czym za
główne uznaje się więcej niż 50% terenu i obszaru realizacji inwestycji lub więcej niż 50% powierzchni całkowitej wszystkich budynków istniejących i planowanych,
16) dopuszczonym przeznaczeniu – należy przez to rozumieć dodatkowy, wymieniony z nazwy sposób użytkowania terenu, stanowiący uzupełnienie przeznaczenia podstawowego,
17) procencie terenów zabudowanych – należy przez to
rozumieć parametr będący ilorazem: sumy powierzchni zabudowy, budynków istniejących i projektowanych położonych w granicach terenu realizacji
inwestycji do jego powierzchni, przemnożony przez
100 %,
18) procencie terenów biologicznie czynnych – należy
przez to rozumieć parametr będący ilorazem: sumy
wszystkich powierzchni biologicznie czynnych w granicach terenu realizacji inwestycji do jego powierzchni, przemnożony przez 100 %,
19) wysokości zabudowy – należy przez to rozumieć
nieprzekraczalną wysokość budynku, liczoną w metrach, określoną zgodnie z przepisami odrębnymi,
20) nieprzekraczalnej linii zabudowy – jest to linia zabudowy wyznaczona na rysunku planu, pokrywająca się
z linią rozgraniczającą teren lub cofnięta do wnętrza
terenu, poza którą nie mogą być wysunięte fasady
i elewacje budynków.
2. Dla działek, które w dniu wejścia w życie planu
były zabudowane, posiadały ostateczne decyzje
o pozwoleniu na budowę lub w których działania inwestycyjne polegać będą na odbudowie oraz nadbudowie
w rzucie istniejącym, wymienione w ust.1 pkt.15 - 19,
parametry mogą nie obowiązywać lecz w przypadku
działań budowlanych wielkości parametrów wskazanych
w ust. 1 pkt 17 - 19 nie mogą być wyższe niż te, które
charakteryzują położoną w granicach tych działek istniejącą zabudowę, z dopuszczeniem zwiększenia powierzchni zabudowy o 15 m2 na polepszenie warunków
technicznych istniejących budynków to jest na przykład
dobudowę wind, schodów, ganków, łazienek.
3. Pozostałe nie wymienione w ust. 1 pkt 1 - 20
definicje użyte w uchwale należy rozumieć zgodnie z ich
brzmieniem ustalonym w przepisach odrębnych.
§ 3. 1. Obowiązującymi ustaleniami rysunku planu są:
1) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu
lub różnych zasadach zagospodarowania,
2) nieprzekraczalne linie zabudowy,
3) cyfrowo - literowe symbole terenów, zawierające
podstawowe ich przeznaczenia,
4) zarys budynków i budowli wpisanych do ewidencji
zabytków oznaczonych symbolem OE,
5) strefa ZZ-1 – obszar bezpośredniego zagrożenia powodzią,
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6) strefa ZZ-2 – obszar ochrony wałów przeciwpowodziowych,
7) strefa A – strefa ścisłej ochrony konserwatorskiej,
8) strefa B – pośredniej ochrony konserwatorskiej,
9) strefa T – ochrony zabudowy tradycyjnej.
2. Pozostałe oznaczenia występujące na rysunku
planu mają charakter informacyjny.
Rozdział 2
Przeznaczenie terenów w planie
§ 4. 1. W planie wyszczególniono następujące
przeznaczenia terenów i działek:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej –
MN,
2) tereny zabudowy usługowej – UU,
3) tereny zabudowy usługowej oświaty – UO,
4) tereny zabudowy usługowej ochrony zdrowia – UZ,
5) tereny zabudowy usług specjalnych – UW,
6) tereny parkingów i garaży – UP,
7) tereny zabudowy magazynowo-składowej – PU,
8) tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej – PP,
9) tereny rolne – R,
10) tereny produkcji rolniczej – RU,
11) tereny zieleni przywodnej – ZW,
12) tereny zieleni – ZS,
13) tereny lasów – ZL,
14) tereny wód – WS,
15) tereny wytwarzania, unieszkodliwiania i odzysku
odpadów – O,
16)
tereny infrastruktury elektroenergetycznej –E,
17)
tereny infrastruktury sieci gazowych – G,
18)
tereny infrastruktury sieci zaopatrzenia w wodę
– W,
19)
tereny dróg publicznych głównych – KDG,
20)
tereny dróg publicznych zbiorczych – KDZ,
21)
tereny dróg publicznych lokalnych – KDL,
22)
tereny dróg publicznych dojazdowych – KDD.
2. Dla każdego terenu wyodrębnionego w planie
za pomocą linii rozgraniczających, w uchwale w rozdziale 7 ustala się szczegółowe: przeznaczenia podstawowe,
przeznaczenia dopuszczone, sposoby zagospodarowania i użytkowania: terenów, budynków i budowli, a także
odpowiadające poszczególnym przeznaczeniom: nakazy,
zakazy i dopuszczenia.
3. Na każdym terenie zakazuje się przeznaczeń innych niż te, które są dla niego ustalone w planie.
Rozdział 3
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
§ 5. W planie, z uwagi na ochronę ładu przestrzennego, obowiązują następujące ustalenia:
1) dopuszcza się nadbudowę, przebudowę istniejących
obiektów budowlanych, w odległości 1,5 m od granicy
lub bezpośrednio przy tej granicy,
2) nowa zabudowa winna być kształtowana indywidualnie, w sposób i przy użyciu materiałów gwarantujących uzyskanie wysokiego standardu rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych,
3) zakaz realizacji turbin wiatrowych,
4) ogrodzenia działek winny być budowane lub przebudowywane w miejscu wyznaczonym obowiązującą dla
drogi linią rozgraniczającą lub cofnięte do wnętrza terenu, z uwzględnieniem:
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a) nakazu stosowania materiałów takich jak: drewno,
kamień, cegła, siatka stalowa, ogrodzenia stalowe
lub odpowiednik,
b) dopuszczenia
stosowania
murów
pełnych,
z zastrzeżeniem, iż nie mogą być stosowane na
pełnych odcinkach nowych ogrodzeń w terenach
zabudowy mieszkaniowej jedno - i wielorodzinnej,
c) dopuszczenia stosowania ogrodzeń ażurowych licowych i tynkowanych,
d) dopuszczenia stosowania jako ogrodzenia zieleni
średniej - krzewy i żywopłoty,
e) zakazu stosowania ogrodzeń z pełnych elementów
prefabrykowanych, nie dotyczy terenów oznaczonych symbolami: PP, PU oraz UW,
5) w sytuacji braku wyznaczonych graficznie nieprzekraczalnych linii zabudowy nową zabudowę należy realizować zgodnie z przepisami odrębnych, w szczególności w zakresie odległości od krawędzi jezdni,
6) w sytuacji braku wyznaczonych graficznie nieprzekraczalnych linii zabudowy oraz braku ograniczeń wynikających z przepisów odrębnych, linię zabudowy należy przyjmować w odległości co najmniej 4 m od linii
rozgraniczających tereny.
§ 6. Dla nowych i przebudowywanych budynków
w zakresie elewacji i dachów, należy stosować charakterystyczne dla tej dzielnicy miasta oraz określone
w planie materiały i kolorystykę, takie jak:
1) elewacje budynków: tynki, cegła licowa, ceramiczne
materiały licowe, kamień, drewno, elementy stalowe,
szkło, z jednoczesnym zakazem zewnętrznych okładzin
z blach trapezowych i falistych oraz z tworzyw sztucznych – zakaz nie dotyczy terenów oznaczonych symbolami PU oraz PP,
2) pokrycia dachowe budynków: dachówka, blacha płaska, blacha dachówkowa (z zakazem blach trapezowych i falistych) - ograniczenia materiałowe nie dotyczą dachów budynków gospodarczych, budynków
pomocniczych, dachów o spadkach do 10 stopni oraz
terenów oznaczonych symbolami PU oraz PP,
3) kolorystyka nie kontrastująca z otaczającą zabudową
i nie powodująca dysharmonii w krajobrazie.
§ 7. 1. Ustala się następujące warunki dla realizacji
nośników reklamowych i informacji wizualnej dla obszaru objętego planem:
1) będących indywidualnymi budowlami:
a) wyklucza się możliwość realizacji budowli stanowiących konstrukcję nośną wielkogabarytowych
reklam o formacie przekraczającym jeden z wymiarów 1,5 x 2 m wraz z realizacją reklam o tych wymiarach,
b) wyklucza się realizację reklam wolnostojących
w sąsiedztwie budynków objętych ewidencją zabytków bądź budynków tradycyjnych,
2) zintegrowanych z budynkami i innymi budowlami:
a) wyklucza się możliwość lokalizacji nośników reklamowych o charakterze trwałym na budynkach, jeśli
obniżają one walory i estetykę obiektu - formą,
wielkością, proporcjami, materiałem, kolorem,
formą oświetlenia,
b) wyklucza się możliwość przykrywania nośnikami
reklamowymi powierzchni powyżej 30 % elewacji
frontowych, od strony przestrzeni publicznych,
c) wyklucza się sytuowanie nośników reklamowych
wymagających samodzielnej konstrukcji.
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2. Ustalenia zawarte w ust. 1 nie obowiązują
w stosunku do nośników reklamowych i informacyjnych
związanych z krótkoterminowymi zdarzeniami sportowymi, kulturalnymi i innymi, a także w stosunku do
nośników reklamowych i informacyjnych, dla których do
dnia wejścia w życie planu, wydano ostateczne decyzje
o pozwoleniu na budowę lub przyjęto zgłoszenia.
W przypadku ich przebudowy lub zmiany lokalizacji
zaczynają obowiązywać odpowiednio ustalenia zawarte
w ust. 1.
Rozdział 4
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego
§ 8. 1.
Dla wszystkich terenów położonych
w granicach planu obowiązują następujące ogólne ustalenia związane z ochroną środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) niezależnie od ustaleń zdefiniowanych dla poszczególnych przeznaczeń obowiązującymi w zakresie
ochrony środowiska są wymogi wynikające z przepisów odrębnych,
2) zakazuje się:
a) wprowadzania w sąsiedztwie terenów mieszkaniowych i obszarów przestrzeni publicznych, nowych
funkcji, uciążliwych dla otoczenia i przeznaczenia
terenów, pogarszających jakość środowiska, a także
związanych ze składowaniem, gromadzeniem lub
przetwarzaniem odpadów,
b) lokalizowania obiektów i urządzeń, których uciążliwość wykracza poza granice działki, do której inwestorzy posiadają prawo dysponowania nieruchomością, a także prowadzenia działalności zaliczanej
do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko lub potencjalnie znacząco
oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem dopuszczeń zawartych w pkt. 3,
3) dopuszcza się utrzymanie istniejących i lokalizację
nowych obiektów o których mowa w pkt. 2 na terenach PP, PU oraz O, a także realizację dróg publicznych i infrastruktury technicznej, mogących zawsze
lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,
pod warunkiem dotrzymania wszelkich ograniczeń
i wymogów wynikających z przepisów odrębnych,
4) zakazuje się lokalizowania nowych stacji i urządzeń
nadawczych, stacji radiowych i centrali telekomunikacyjnych, a także budowli technicznych w granicach terenów przeznaczonych dla zabudowy typu MN oraz
w bezpośrednim ich sąsiedztwie, to jest w odległości
mniejszej niż 30 m liczonej w poziomie od granicy
działki, z jednoczesnym zachowaniem odległości wynikających z przepisów odrębnych.
2. W zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem:
1) nakazuje się spełnianie warunków w zakresie emisji
gazów i pyłów do powietrza, w tym hermetyzację procesów technologicznych oraz stosowanie urządzeń
chroniących środowisko w celu ograniczenia emisji do
powietrza,
2) nakazuje się stosowanie paliw ekologicznych, o niskiej zawartości związków siarki i popiołu oraz technologii gwarantujących dotrzymanie dopuszczalnych
stężeń w powietrzu oraz w gazach wylotowych.
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3. W zakresie ochrony przed hałasem:
1) zakazuje się lokalizacji obiektów budowlanych i urządzeń przekraczających wymogi w zakresie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku w odniesieniu do przeznaczeń terenów wynikających z przepisów
odrębnych,
2) ochronie przed hałasem podlega cały obszar planu
przeznaczony dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczony symbolem MN, obszar planu przeznaczony dla zabudowy usługowej oświaty, oznaczony symbolem UO, obszar planu przeznaczony dla zabudowy usługowej ochrony zdrowia, oznaczony symbolem UZ - obowiązują dla nich odpowiednio dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowane
przez poszczególne źródła hałasu, zdefiniowane
w przepisach odrębnych,
3) pozostałe tereny nie są objęte ochroną przed dopuszczalnym poziomem hałasu, w trybie przepisów odrębnych, stąd zapewnienie odpowiednich warunków
w znajdujących się w ich granicach pomieszczeniach
przeznaczonych do zamieszkania ludzi powinno odbywać się w trybie przepisów techniczno-budowlanych
poprzez zastosowanie w budynku odpowiednich materiałów i rozwiązań technicznych.
4.
W zakresie ochrony powierzchni ziemi
i środowiska ustala się, iż masy ziemne przemieszczone
w trakcie budowy należy wykorzystać w pierwszej kolejności do niwelacji terenu lub ukształtowania form terenu spełniających funkcje estetyczne i ekranujące poszczególne nieruchomości.
5. W zakresie ochrony wód przed zanieczyszczeniem wprowadza się wymóg zabezpieczenia przed przenikaniem zanieczyszczeń dla realizacji przedsięwzięć
mogących prowadzić do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych, stosownie do lokalnych
warunków hydrogeologicznych.
6. W zakresie ochrony terenów zieleni i wartości
krajobrazowych:
1) nakazuje się ochronę lokalnych wartości krajobrazu
oraz zieleni poprzez zachowanie i utrzymanie w miarę
możliwości, istniejących zadrzewień i zakrzewień,
2) nakazuje się, aby przy modernizacji istniejących,
a także przy trasowaniu i projektowaniu nowych dróg
każdorazowo uwzględnić, w zależności od możliwości
wynikającej z szerokości w liniach rozgraniczających
drogi:
a) utworzenie pasa zieleni towarzyszącej pomiędzy
chodnikiem a jezdnią, w postaci szpaleru drzew,
żywopłotu lub pasa trawnika,
b) tworzenie lub rezerwowanie terenu, wzdłuż dróg
układu podstawowego, na lokalizację ścieżek rowerowych.
Rozdział 5
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury współczesnej
§ 9. 1. Obejmuje się ochroną następujące budynki
wpisane do ewidencji zabytków, oznaczone na rysunku
planu symbolem OE:
1) relikty zespołu folwarcznego i stadniny koni arabskich
księstwa Sanguszków, w skład których wchodzą
a) murowany trójskrzydłowy budynek stajni, parterowy z piętrowym ryzalitem o funkcji biurowo – administracyjnej z lat 30-tych XX wieku,
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b) murowany budynek mieszkalno – administracyjny
z lat 30-tych XX wieku,
c) murowany budynek administracji przy ul. Mościckiego 195 z lat 50-tych XX wieku, zbudowany
w miejscu wcześniejszego,
d) murowany dom przy ul. Mościckiego 191, zbudowany w latach 60-tych XX wieku,
e) murowany dom przy ul. Mościckiego 193, zbudowany w latach 60-tych XX wieku,
f) murowany spichlerz przy ul. Mościckiego 193
z początku XX wieku, zbudowany w miejscu wcześniejszego,
2) relikty zespołu obejmującego zakład wodociągowy
z początku XX wieku i aleję dojazdową,
3) układ ruralistyczny dawnej wsi Świerczków – relikt
późnośredniowiecznego układu łęgowego zabudowy
przy ulicy Azotowej,
4) zespół Zakładów Azotowych założonych w 1927 r.:
a) budynek dyrekcji fabryki na zamknięciu głównej
alei osiedla – ul. Głogowej,
b) budynek szkoły przyfabrycznej przy ul. Kwiatkowskiego,
c) elektrociepłownia przy ul. Chemicznej,
d) stacja pomp,
5) murowana kapliczka z rzeźbą Najświętszej Marii Panny, przy ul. Klikowskiej 289, fundowana w 1968 roku
w miejscu starszej.
2. Obejmuje się ochroną następujące obiekty
wpisane do ewidencji zabytków, oznaczone na rysunku
planu symbolem OI:
1) kamienny posąg Najświętszej Marii Panny przy
ul. Mościckiego 203, ufundowana w 1928 r., odnowiona w 1962 r.,
2) kamienny krzyż na wysokim postumencie z figurą
Chrystusa i płaskorzeźbą Matki Bożej Bolesnej przy
ul. Mościckiego 177, ufundowany w 1888 r.,
3) neogotycki kamienny krzyż z kamienną figurą Chrystusa przy ul. Mościckiego 193, ufundowany w 1925 r.
3. Dla obiektów, o których mowa w ust.1 i ust. 2
ustala się:
1) nakazy:
a) zachowania, konserwacji i ochrony,
b) utrzymania historycznej kompozycji elewacji, skali
otworów okiennych i drzwiowych, ich rozmieszczenia, detalu architektonicznego oraz materiałów
elewacyjnych,
c) c) utrzymania lokalizacji obiektów oznaczonych
symbolem OI,
2) zakaz przebudowy, rozbudowy i dobudowy oraz
zmiany wyglądu elewacji w sposób zacierający cechy
stylistyczne historycznego obiektu,
3) dopuszczenie przebudowy, rozbudowy przy utrzymaniu stylu budynku oraz w części dobudowywanej skali, wysokości, spadków dachu i materiałów zewnętrznych.
4. Wskazuje się strefę „A” – ścisłej ochrony konserwatorskiej obejmującą przysiółek Czajki w sąsiedztwie stadniny koni w Klikowej.
5. W strefie „A” obowiązują:
1) nakazy:
a) zachowania historycznej struktury, w której dominują działania o charakterze konserwatorskim i rewaloryzacyjnym, zmierzające do utrwalenia histo-
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rycznie ukształtowanych walorów obiektów i założenia ruralistycznego oraz jego funkcjonalnej
i kompozycyjnej integracji z otoczeniem,
b) dostosowania nowej lub wymienianej istniejącej
zabudowy do sąsiadującej tradycyjnej w zakresie
funkcji, skali, bryły, podziałów architektonicznych,
zewnętrznych materiałów budowlanych, ilości
i wysokości kondygnacji, wysokości kalenicy,
kształtu dachu i kolorystyki,
c) zachowania tradycyjnego sposobu zagospodarowania działek – jednej linii zabudowy mieszkaniowej, rozmieszczenia budynków: mieszkalnego od
strony ulicy i frontu działki, gospodarczych lub garaży z tyłu,
2) zakazy:
a) stosowania współczesnych materiałów zewnętrznych niezgodnych z charakterem historycznej zabudowy – przede wszystkim sidingu z tworzyw
sztucznych, pokryć dachowych z blachy falistej, papy i tym podobnych, prefabrykowanych betonowych ogrodzeń,
b) sytuowania obiektów masztowych,
c) sytuowania blaszanych garaży.
6. Ustala się strefy „B” – pośredniej ochrony
konserwatorskiej obejmujące teren dawnego zespołu
folwarcznego i stadniny koni, teren zabudowy administracyjnej Zakładów Azotowych, teren stacji wodociągowej oraz obszar ochrony krajobrazowej założenia
ruralistycznego przysiółka Czajki i stadniny koni
w Klikowej.
7. W strefach „B” ustala się:
1) nakazy:
a) utrzymania zasadniczych elementów historycznej
struktury,
b) utrzymania obiektów zabytkowych i tradycyjnych
w niezmienionym kształcie architektonicznym,
c) w strefie ochrony dawnego zespołu folwarcznego
i stadniny koni – nawiązania do dawnej kompozycji
założenia, rozmieszczenia i kubatury budynków,
d) w strefie zabudowy administracyjnej Zakładów
Azotowych – utrzymania osi kompozycyjnej budynku dyrekcji fabryki na zamknięciu ul. Głogowej,
wprowadzenia zieleni komponowanej bez przesłaniania zielenią wysoką elewacji obiektów wpisanych do ewidencji zabytków,
e) w strefie ochrony krajobrazowej w przysiołku Czajki
– utrzymania otwartego charakteru terenów zielonych,
2) zakaz sytuowania obiektów masztowych.
8. Ustala się strefy „T” – ochrony zabudowy tradycyjnej.
9. W strefach „T” ustala się nakaz:
1) dla nowej zabudowy nawiązania do co najmniej jednej
z wymienionych cech sąsiadujących obiektów tradycyjnych: proporcji budynku, układu budynków na działce,
oznacza to w szczególności rozmieszczenie budynku
mieszkalnego od strony ulicy i frontu działki, kompozycji
elewacji, detalu architektonicznego, materiałów elewacyjnych, materiałów pokrycia dachowego,
2) dla zabudowy tradycyjnej, w przypadku przebudowy,
rozbudowy zachowanie co najmniej dwóch z wymienionych cech obiektu: proporcji budynku, układu budynków na działce, oznacza to w szczególności rozmieszczenie budynku mieszkalnego od strony ulicy
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i frontu działki, kompozycji elewacji, detalu architektonicznego, materiałów elewacyjnych, materiałów pokrycia dachowego,
3) dla zabudowy tradycyjnej, w przypadku dekapitalizacji obowiązują ustalenia jak w pkt.1.
§ 10. Plan, z uwagi na wymogi ochrony dóbr kultury współczesnej, nie wskazuje obiektów podlegających
ochronie na mocy planu.
Rozdział 6
Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznych
§ 11. 1. W obszarze objętym planem występują następujące tereny zaliczane do przestrzeni publicznych
w rozumieniu ustawy i przepisów odrębnych. Są to:
1) tereny dróg publicznych:
a) głównych o symbolach: 1.KDG i 2.KDG,
b) zbiorczych o symbolach: 1.KDZ i 2.KDZ,
c) lokalnych o symbolach: 1.KDL - 4.KDL,
d) dojazdowych o symbolach: 1.KDD - 26.KDD,
2) tereny usług komunikacji o symbolu 1.UP – teren
przystanku i pętli autobusowej,
3) tereny zabudowy usługowej oświaty: 1.UO i 2.UO,
4) tereny zabudowy usługowej ochrony zdrowia: 1.UZ.
2. W granicach przestrzeni publicznych:
1) dopuszcza się realizację elementów małej architektury związanych z wyposażeniem terenów publicznych,
2) zakazuje się lokalizacji tymczasowych obiektów usługowo-handlowych, chyba że z uchwały wynika inaczej,
3) dopuszcza się utrzymanie istniejących i lokalizację
nowych elementów uzbrojenia technicznego terenów
na warunkach określonych w rozdziale 12.
3. Dla realizacji uzbrojenia i wyposażenia obszaru
objętego planem, plan zabezpiecza tereny położone
wewnątrz linii rozgraniczających tereny dróg i tereny
komunikacji pieszej, wskazuje również lokalizacje
i przebiegi istniejących obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej.
Rozdział 7
Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy,
gabaryty obiektów
§ 12. W granicach planu wyodrębnia się następujące grupy terenów o jednorodnym przeznaczeniu
i zagospodarowaniu oraz zbieżnych ustaleniach planu
o symbolach:
1) dla zabudowy mieszkaniowej – 1.MN – 37.MN,
2) dla zabudowy usługowej – 1.UU - 7.UU, 1.UO, 2.UO,
1.UZ, 1.UW, 1.UP i 2.UP,
3) dla zabudowy produkcyjnej – 1.PP - 8.PP i 1.PU 10.PU,
4) dla terenów rolnych – 1.R - 9.R,
5) dla zieleni – 1.ZW - 4.ZW i 1.ZS - 7.ZS,
6) dla lasów – 1.ZL - 11.ZL,
7) dla wód płynących – 1.WS i 2.WS,
8) dla gospodarki odpadami – 1.O, 2.O i 3.O,
9) dla infrastruktury technicznej – 1.W - 5.W, 1. E, 2. E
i 1. G.
§ 13. Ustalenia planu dla terenów o symbolach
1.MN - 18.MN są następujące:
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1) podstawowe przeznaczenie terenów – zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna wraz z przynależnym zagospodarowaniem terenu,
2) ustala się nakazy:
a) obowiązujące parametry i wskaźniki dla przeznaczenia podstawowego i przeznaczeń dopuszczonych:
-- procent terenów zabudowanych do 30 %,
-- procent terenów biologicznie czynnych od 40 %,
b) wysokość zabudowy od 6,5 do 9,5 m dla budynków
mieszkalnych i zabudowy dopuszczonej i nie więcej
niż sąsiadująca istniejąca zabudowa mieszkaniowa,
dla budynków gospodarczych 5 m,
c) forma dachów, dotyczy głównych połaci dachu budynków:
-- dla budynków mieszkalnych dwu - lub wielospadowa o nachyleniu 25º- 45º,
-- dla budynków gospodarczych jedno - lub dwuspadowa o nachyleniu do 25º,
-- dla budynków dopuszczonych jedno -, dwu - lub
wielospadowe o nachyleniu do 45 º,
d) lokalizacji w obszarze realizacji inwestycji dla
1 mieszkania co najmniej 1 miejsca parkingowego
lub garażu i co najmniej 1 miejsca parkingowego
na każde 20 m2 powierzchni użytkowej nowego
dopuszczonego planem lokalu użytkowego,
3) ustala się zakazy:
a) innej niż wolnostojąca formy nowej zabudowy,
b) budowy na działce budowlanej więcej niż dwóch
garaży, dotyczy zarówno wolnostojących jak
i zintegrowanych z innymi budynkami,
c) stosowania dla istniejących zabytkowych budynków mieszkalnych, w przypadku ich przebudowy
lub odbudowy, materiałów nieodpowiadających
pierwotnemu ich charakterowi, to jest: okładzin
elewacyjnych z tworzyw sztucznych, pokryć dachowych z pap, przy czym ustalenia te nie dotyczą
dachów płaskich oraz blach trapezowych i falistych,
d) wymiany pojedynczych elementów stolarki okiennej i drzwiowej zmieniającej jej gabaryty, proporcje
i charakter,
4) dopuszcza się:
a) możliwość prowadzenia działalności gospodarczej
między innymi takiej jak gabinety lekarskie, biura,
kancelarie
prawne,
pracownie
projektowe,
z zastrzeżeniem iż wielkość działki będzie gwarantować właściwą obsługę funkcji dopuszczonych
w zakresie: dojazdów, dostaw, miejsc parkingowych, gromadzenia odpadów,
b) zabudowę gospodarczą bezpośrednio w granicy
działki budowlanej,
c) realizację samodzielnych obiektów usługowych
w terenach 9.MN, 10.MN i 13.MN,
5) ograniczenia:
a) obowiązują ustalenia planu wynikające z ochrony
dziedzictwa kulturowego, ustalone w § 9 uchwały,
b) dla terenów o symbolach 1.MN, 2.MN i 3.MN obowiązują ustalenia wynikające z ustanowienia strefy
ZZ-2 - obszarów ochrony wałów przeciwpowodziowych zawarte w § 32 uchwały.
§ 14. Ustalenia planu dla terenów o symbolach
19.MN - 25.MN są następujące:
1) podstawowe przeznaczenie terenów – zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna wraz z przynależnym zagospodarowaniem terenu,
2) ustala się nakazy:
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a) obowiązujące parametry i wskaźniki dla przeznaczenia podstawowego i przeznaczeń dopuszczonych:
-- procent terenów zabudowanych do 40 %,
-- procent terenów biologicznie czynnych od 30 %,
b) wysokość zabudowy nie więcej niż 9,5 m dla budynków mieszkalnych i dopuszczonych, lecz nie
więcej niż sąsiadującą istniejąca zabudowa mieszkaniowa, dla budynków gospodarczych 5 m,
c) forma dachów, dotyczy głównych połaci dachu budynków:
-- dla budynków mieszkalnych dwu- lub wielospadowa o nachyleniu 25º- 45º,
-- dla budynków gospodarczych jedno- lub dwuspadowa o nachyleniu do 25º,
-- dla budynków dopuszczonych jedno-, dwu- lub wielospadowe o nachyleniu do 45 º,
d) lokalizacji w granicach działki budowlanej dla
1 mieszkania co najmniej 1 miejsca parkingowego
lub garażu i co najmniej 1 miejsca parkingowego
na każde 20 m2 powierzchni użytkowej nowego
dopuszczonego planem lokalu użytkowego,
3) ustala się zakazy:
a) innej niż wolnostojąca i bliźniacza forma zabudowy,
b) realizacji na działce garaży na więcej niż trzy samochody,
c) stosowania dla istniejących zabytkowych budynków mieszkalnych, w przypadku ich przebudowy
lub odbudowy, materiałów nieodpowiadających
pierwotnemu ich charakterowi, to jest: okładzin
elewacyjnych z tworzyw sztucznych, pokryć dachowych z pap, przy czym ustalenia te nie dotyczą
dachów płaskich,
d) wymiany pojedynczych elementów stolarki okiennej i drzwiowej zmieniającej jej gabaryty, proporcje
i charakter,
4) dopuszcza się:
a) możliwość prowadzenia działalności gospodarczej
między innymi takiej jak gabinety lekarskie, biura,
kancelarie
prawne,
pracownie
projektowe,
z zastrzeżeniem iż, wielkość działki budowlanej będzie gwarantować właściwą obsługę funkcji dopuszczonych w zakresie: dojazdów, dostaw, miejsc
parkingowych, gromadzenia odpadów,
b) przeznaczenie działek wyłącznie pod działalność
gospodarczą i obiekty usługowe określone w lit a,
c) przekształcania istniejących poddaszy na lokale
mieszkaniowe, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych,
d) adaptację istniejących wolnostojących obiektów
usługowych,
e) realizację budynków gospodarczych w granicy
działki budowlanej,
5) w zakresie ograniczeń obowiązują ustalenia planu
wynikające z ochrony dziedzictwa kulturowego, ustalone w § 9 uchwały.
§ 15. Ustalenia planu dla terenów o symbolach
26.MN - 37.MN są następujące:
1) podstawowe przeznaczenie terenu – zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna wraz z przynależnym zagospodarowaniem terenu,
2) ustala się nakazy:
a) obowiązujące parametry i wskaźniki dla przeznaczenia podstawowego i przeznaczeń dopuszczonych:
-- procent terenów zabudowanych do 40 %,
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-- procent terenów biologicznie czynnych od 30 %,
b) wysokość zabudowy nie więcej niż 9,5 m dla budynków mieszkalnych i zabudowy dopuszczonej
lecz nie więcej niż sąsiadującą istniejąca zabudowa
mieszkaniowa, dla budynków gospodarczych 5 m,
c) forma dachów, dotyczy głównych połaci dachu budynków:
-- dla budynków mieszkalnych dwu- lub wielospadowa o nachyleniu 25º- 45º,
-- dla budynków gospodarczych jedno- lub dwuspadowa o nachyleniu do 25º,
-- dla budynków dopuszczonych jedno-, dwu- lub wielospadowe o nachyleniu do 45º,
d) lokalizacji w obszarze realizacji inwestycji dla
1 mieszkania co najmniej 1 miejsca parkingowego
lub garażu i co najmniej 1 miejsca parkingowego
na każde 20 m2 powierzchni użytkowej nowego
dopuszczonego planem lokalu użytkowego,
3) ustala się zakazy:
a) innej niż wolnostojąca i bliźniacza forma zabudowy,
b) realizacji na działce garaży na więcej niż trzy samochody,
c) stosowania dla istniejących zabytkowych budynków mieszkalnych, w przypadku ich przebudowy
lub odbudowy, materiałów nieodpowiadających
pierwotnemu ich charakterowi, to jest: okładzin
elewacyjnych z tworzyw sztucznych, pokryć dachowych z pap, przy czym ustalenia te nie dotyczą
dachów płaskich,
d) wymiany pojedynczych elementów stolarki okiennej i drzwiowej zmieniającej jej gabaryty, proporcje
i charakter,
4) dopuszcza się:
a) w granicach działki budowlanej, położonej w granicach terenów MN, możliwość prowadzenia działalności gospodarczej między innymi takiej jak gabinety lekarskie, biura, kancelarie prawne, pracownie
projektowe, z zastrzeżeniem iż, wielkość działki budowlanej będzie gwarantować właściwą obsługę
funkcji dopuszczonych w zakresie: dojazdów, dostaw, miejsc parkingowych, gromadzenia odpadów,
b) w terenach o symbolach 26.MN i 27.MN budowę
stacji obsługi pojazdów, warsztatów naprawczych
w tym samochodowych, obiektów usług rzemiosła,
c) realizację budynków gospodarczych w granicy
działki budowlanej,
d) adaptację istniejącej zabudowy szklarniowej
i działalności związanej z ogrodnictwem w terenie
o symbolu 27.MN,
5) w zakresie ograniczeń obowiązują ustalenia planu
wynikające z ochrony dziedzictwa kulturowego, ustalone w § 9 uchwały.
§ 16. Ustalenia planu dla terenów o symbolach
1.UU - 7.UU są następujące:
1) podstawowe przeznaczenie terenów – zabudowa usługowa taka jak: obiekty handlowe, gastronomiczne i inne
usługi nieprodukcyjne, usługi nieprzemysłowe, biura
wraz z przynależnym zagospodarowaniem terenu,
2) ustala się nakazy:
a) obowiązujące parametry i wskaźniki dla przeznaczenia podstawowego i przeznaczeń dopuszczonych:
-- procent terenów zabudowanych do 80 %,
-- procent terenów biologicznie czynnych od 5 %,
-- wysokość nowej zabudowy do 12 m,

Poz. 3043

b) forma dachów:
-- dla obiektów usługowych: dwu- lub wielospadowe
o nachyleniu do 45° , z zastrzeżeniem iż dla budynków usługowych lokalizowanych w granicy
działki dopuszcza się dachy jednospadowe,
-- dla obiektów zaplecza gospodarczego usług: jedno-,
dwu- lub wielospadowe o nachyleniu do 45°,
c) dostosowania charakteru i skali usługowej działalności gospodarczej do wymogów:
-- wielkość działki budowlanej winna gwarantować
obsługę w zakresie: dojazdów, dostaw, miejsc
parkingowych, gromadzenia odpadów,
-- prowadzona działalność gospodarcza nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku według przepisów odrębnych,
d) lokalizacji w obszarze realizacji inwestycji co najmniej 1 miejsca parkingowego lub garażu, na 25 m²
powierzchni użytkowej obiektu, z wyłączeniem powierzchni pomocniczych, technicznych i gospodarczych,
3) ustala się zakazy:
a) budowy obiektów handlowych o powierzchni
sprzedaży powyżej 2.000 m2 w rozumieniu ustawy,
b) budowy obiektów usługowych o powierzchni zabudowy powyżej 1.000 m2, z zastrzeżeniem dopuszczeń,
c) tymczasowych form zagospodarowania i zabudowy,
d) lokalizacji stacji paliw,
4) dopuszcza się:
a) przeznaczenie działki budowlanej w całości na
obiekty i lokale usług administracji,
b) przeznaczenie terenu o symbolu 3.UU pod lokalizację warsztatów obsługi samochodów pod warunkiem ograniczenia uciążliwości do granic działki
oraz zachowania wymogów przepisów odrębnych,
c) przeznaczenie działek budowlanych planu w terenie
6.UU pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
pod warunkiem zachowania wymogów przepisów
odrębnych.
§ 17. Ustalenia planu dla terenów o symbolach
1.UO i 2.UO są następujące:
1) podstawowe przeznaczenie terenów – zabudowa
usługowa związana z edukacją, oświatą i wychowaniem taka jak: szkoły podstawowe i ponadpodstawowe publiczne i niepubliczne, ośrodki kształcenia oraz
przedszkola wraz z przynależnym zagospodarowaniem terenu,
2) ustala się nakazy:
a) obowiązujące parametry i wskaźniki dla przeznaczenia podstawowego i przeznaczeń dopuszczonych:
-- procent terenów zabudowanych do 80 %,
-- procent terenów biologicznie czynnych nie mniej niż
5 %,
b) wysokość nowej zabudowy od 5 m do 12 m,
c) forma dachów – jedno-, dwu- lub wielospadowe
o nachyleniu do 45°,
d) zagwarantowania bezpośredniego dostępu do dróg
publicznych,
e) zachowania i w miarę możliwości rozbudowy terenów sportu i rekreacji,
f) dla przeznaczenia podstawowego lokalizacja w granicach działki budowlanej co najmniej 20 miejsc parkingowych na 1.000 m2 powierzchni użytkowej,
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g) dla dopuszczonego przeznaczenia lokalizacji w granicach działki budowlanej co najmniej 15 miejsc
parkingowych na 100 użytkowników,
3) ustala się zakaz stosowania tymczasowych form zagospodarowania i zabudowy terenu,
4) dopuszcza się:
a) lokalizację obiektów i lokali usługowych oraz administracji publicznej,
b) budowę budynków gospodarczych w granicy działki,
c) bilansowania miejsc parkingowych w ramach sąsiadujących dróg publicznych klasy KDD, oraz terenów UP,
5) w zakresie ograniczeń obowiązują ustalenia planu
wynikające z ochrony dziedzictwa kulturowego, ustalone w § 9 uchwały.
§ 18. Ustalenia planu dla terenu o symbolu 1.UZ są
następujące:
1) podstawowe przeznaczenie terenu – zabudowa usługowa związana z ochroną zdrowia i opieką społeczną
taka jak: szpitale, przychodnie, obiekty służby zdrowia,
domy pomocy i opieki społecznej, domy dziecka, domy rencisty, hospicja, żłobki wraz z przynależnym zagospodarowaniem terenu,
2) ustala się nakazy:
a) obowiązujące parametry i wskaźniki dla przeznaczenia podstawowego i przeznaczeń dopuszczonych:
-- procent terenów zabudowanych do 80 %,
-- procent terenów biologicznie czynnych od 15 %,
b) wysokość nowej zabudowy od 5 do 12 m,
c) forma dachów:
-- dla przeznaczenia podstawowego dwu- lub wielospadowe o nachyleniu do 45°, z zastrzeżeniem iż
dla zabudowy w granicy działki dopuszcza się
dachy jednospadowe,
-- dla budynków zaplecza gospodarczego dachy jedno-, dwu- lub wielospadowe o nachyleniu do
45°,
d) lokalizacji w obszarze realizacji inwestycji co najmniej 1 miejsca parkingowego lub garażu na 50 m²
powierzchni użytkowej obiektu, z wyłączeniem powierzchni pomocniczych, technicznych i gospodarczych,
3) ustala się zakaz stosowania tymczasowych form zagospodarowania i zabudowy terenu,
4) dopuszcza się:
a) inne usługowe formy użytkowania terenu,
b) bilansowanie miejsc parkingowych w ramach sąsiadujących dróg publicznych klasy KDD oraz terenów o symbolu UP.
§ 19. Ustalenia planu dla terenów o symbolach
1.UP i 2.UP są następujące:
1) podstawowe przeznaczenie terenów - parkingi, place
postojowe i manewrowe wraz z przynależnym zagospodarowaniem terenu,
2) ustala się obowiązujące parametry i wskaźniki dla
przeznaczenia podstawowego i przeznaczeń dopuszczonych:
a) procent terenów zabudowanych do 60 %,
b) procent terenów biologicznie czynnych od 10 %,
3) ustala się zakazy:
a) lokalizacji stacji paliw,
b) stosowania tymczasowych form zagospodarowania
i zabudowy terenu,
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4) dopuszcza się:
a) lokalizację obiektów towarzyszących funkcji podstawowej takich jak: portiernie, sanitariaty o powierzchni użytkowej do 15 m2 i wysokości budynku
do 5 m,
b) wykorzystanie terenu na potrzeby produkcyjno –
techniczne.
§ 20. Ustalenia planu dla terenu o symbolu 1.UW
są następujące:
1) podstawowe przeznaczenie terenu – zabudowa zakładu karnego wraz z przynależnym zagospodarowaniem
terenu,
2) ustala się nakazy:
a) obowiązujące parametry i wskaźniki dla przeznaczenia podstawowego, w tym: procent terenów zabudowanych, procent terenów biologicznie czynnych na podstawie przepisów odrębnych oraz programu funkcjonalnego obiektu,
b) wysokość nowej zabudowy do 15 m,
c) forma dachów – jedno-, dwu- lub wielospadowe
o nachyleniu do 45°,
d) wydzielenia terenu od terenów sąsiednich za pomocą ogrodzeń lub obiektów budowlanych,
3) ustala się zakaz lokalizacji innych budynków niż związanych wyłącznie z obsługą przeznaczenia podstawowego,
4) dopuszcza się wykorzystanie terenu na potrzeby produkcyjno – techniczne i usługowe.
§ 21. Ustalenia planu dla terenów o symbolach
1.PU - 9.PU są następujące:
1) podstawowe przeznaczenie terenów – zabudowa
usług, usług magazynowo – składowych samodzielne
lub zintegrowane z obiektami produkcyjnymi, handel
hurtowy, obiekty produkcyjne nowoczesnych technologii branż sektora przemysłowego i usługowego, stacje obsługi samochodów i stacje paliw wraz
z przynależnym zagospodarowaniem terenu,
2) ustala się nakazy:
a) obowiązujące parametry i wskaźniki dla przeznaczenia podstawowego i przeznaczeń dopuszczonych:
-- procent terenów zabudowanych do 85 %,
-- procent terenów biologicznie czynnych nie mniej niż
5 %,
b) wysokość zabudowy do 12 m,
c) forma dachów wynikająca z technologii,
d) dostosowania obiektów do wymogów zgodnych
z przepisami odrębnymi, uwzględniając wielkość
działki budowlanej, lokalizację oraz profil działalności,
e) lokalizacji w obszarze realizacji inwestycji co najmniej 1 miejsca parkingowego lub garażu na 25 m²
powierzchni użytkowej obiektu, z wyłączeniem powierzchni pomocniczych, technicznych i gospodarczych,
f) realizacji dróg wewnętrznych o szerokości minimum 5 m w liniach rozgraniczających,
3) ustala się zakaz:
a) realizacji przedsięwzięć wymagających składowania materiałów sypkich pod gołym niebem,
w terenach o symbolach 2.PU do 9.PU,
b) realizacji nowych obiektów bez uprzedniego lub
równoczesnego uzbrojenia terenu, zwłaszcza w zakresie gospodarki wodno-ściekowej,
4) dopuszcza się:
a) przeznaczenie działki budowlanej w całości na UU,
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b) realizację stacji przekaźnikowych telefonii komórkowej, z zastrzeżeniem § 8 uchwały.
§ 22. Ustalenia planu dla terenów o symbolach
1.PP - 7.PP są następujące:
1) podstawowe przeznaczenie terenów – zabudowa
techniczno-produkcyjna,
handel
hurtowy
wraz
z przynależnym zagospodarowaniem terenu,
2) ustala się nakazy:
a) obowiązujące parametry i wskaźniki dla przeznaczenia podstawowego i przeznaczeń dopuszczonych:
-- procent terenów zabudowanych do 70 %,
-- procent terenów biologicznie czynnych nie mniej niż
5 %,
b) dachy i forma budynków wynikająca z technologii,
c) realizacji dróg wewnętrznych o szerokości minimum 5 m w liniach rozgraniczających,
d) dostosowania obiektów produkcyjnych do wymogów zgodnych z przepisami odrębnymi uwzględniając wielkość działki, lokalizację oraz profil produkcji,
e) zapewnienia niezbędnej ilości miejsc parkingowych,
3) ustala się zakaz:
a) realizacji przedsięwzięć wymagających składowania materiałów sypkich pod gołym niebem,
b) realizacji nowych obiektów bez uprzedniego lub
równoczesnego uzbrojenia terenu, zwłaszcza
w zakresie gospodarki wodno-ściekowej,
4) dopuszcza się:
a) utworzenie strefy przemysłowej w myśl przepisów
odrębnych,
b) przeznaczenie terenu w całości lub w części na potrzeby działalności usługowej i produkcyjno - technicznej o symbolu UU i PU,
c) lokalizację stacji przekaźnikowych telefonii komórkowej,
d) działalność związaną z istniejącą elektrociepłownią
i infrastrukturą ciepłowniczą w terenie o symbolu
8.PP,
e) adaptację obiektów i urządzeń infrastruktury elektroenergetycznej dla terenu o symbolu 6.PP,
f) utrzymanie w terenie o symbolu 1.PP istniejącego
składowiska odpadów niebezpiecznych do czasu
określonego obowiązującymi na dzień uchwalenia
planu pozwoleniami.
§ 23. Ustalenia planu dla terenów o symbolach 1.R
- 9.R są następujące:
1) podstawowe przeznaczenie terenów – tereny upraw
rolniczych, łąki, pastwiska, zieleń śródpolna wraz
z przynależnym zagospodarowaniem terenu,
2) ustala się nakazy:
a) ochrony istniejącej zieleni śródpolnej,
b) utrzymania systemu rowów melioracyjnych,
c) wkomponowania nowych dopuszczonych obiektów
w istniejące otoczenie,
3) ustala się zakaz wszelkich przedsięwzięć niezgodnych
z przeznaczeniem podstawowym, za wyjątkiem obiektów dopuszczonych,
4) dopuszcza się:
a) wprowadzenie zagospodarowania w formie ścieżek
pieszych i rowerowych,
b) lokalizację stacji przekaźnikowych telefonii komórkowej, z zastrzeżeniem § 8 uchwały,
c) adaptację istniejącej zabudowy,
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d) parametry dla dopuszczonej zabudowy:
-- procent terenów zabudowanych do 30 %,
-- procent terenów biologicznie czynnych od 40 %,
-- wysokość zabudowy nie więcej niż 10 m,
-- forma dachów, dotyczy głównych połaci dachu
w zabudowie zagrodowej dwu- lub wielospadowe o nachyleniu 25º- 45º.
§ 24. Ustalenia planu dla terenów o symbolach
1.ZW - 4.ZW są następujące:
1) podstawowe przeznaczenie terenów – tereny zieleni
położone w międzywału rzeki Dunajec i Biała w granicach strefy bezpośredniego zagrożenia powodzią wraz
z przynależnym zagospodarowaniem terenu,
2) ustala się nakazy:
a) ochrony istniejącej zieleni śródpolnej,
b) utrzymania systemu rowów melioracyjnych,
c) utrzymania i ochrony istniejącego ukształtowania
terenu,
d) zagwarantowania dostępności wód powierzchniowych dla obsługi technicznej,
3) ustala się zakazy:
a) lokalizacji budynków i budowli, za wyjątkiem zabudowy dopuszczonej,
b) realizacji nowych zadrzewień i dolesień,
4) dopuszcza się:
a) budowę obiektów i budowli związanych z ochroną
przeciwpowodziową oraz gospodarką wodną,
zgodnie z przepisami odrębnymi,
b) realizację dróg wewnętrznych, w tym ścieżek pieszych i rowerowych,
5) w zakresie ograniczeń obowiązują ustalenia wynikające z ustanowienia strefy ZZ-1 - obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią zawarte w § 32
uchwały.
§ 25. Ustalenia planu dla terenów o symbolach
1.ZS -7.ZS są następujące:
1) podstawowe przeznaczenie terenu – tereny zadrzewień, zakrzewień, w tym zieleni izolacyjnej wraz
z przynależnym zagospodarowaniem terenu,
2) ustala się nakazy:
a) ochrony i utrzymania istniejącej zieleni śródpolnej
i przywodnej,
b) utrzymania systemu rowów melioracyjnych,
c) utrzymania i ochrony istniejącego ukształtowania
terenu,
3) ustala się zakaz lokalizacji budynków i budowli,
4) dopuszcza się:
a) realizację nowych zadrzewień i dolesień,
b) realizację dróg wewnętrznych, a także ścieżek pieszych i rowerowych,
5) w zakresie ograniczeń obowiązują ustalenia wynikające z ustanowienia strefy ZZ-1 - obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią zawarte w § 32
uchwały.
§ 26. Ustalenia planu dla terenów o symbolach 1.ZL
- 11.ZL są następujące:
1) podstawowe przeznaczenie terenu – tereny lasów
i dolesień, wraz z przynależnym zagospodarowaniem
terenu,
2) ustala się nakazy:
a) ochrony lasów stanowiących naturalne fragmenty
rodzimej przyrody, ze względu na zachowanie różnorodności przyrodniczej, leśnych zasobów genetycznych, walorów krajobrazowych,
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b) uzupełnienia drzewostanu – urozmaicenie szaty roślinnej i rozwój ekosystemu leśnego,
c) utrzymania systemu rowów melioracyjnych,
d) ochrony istniejącej flory i fauny,
e) utrzymania i ochrony istniejącego ukształtowania
terenu,
3) ustala się zakaz nowej zabudowy, za wyjątkiem dopuszczonej na podstawie przepisów odrębnych,
4) dopuszcza się realizację nowych zadrzewień
i dolesień.
§ 27. Ustalenia planu dla terenach o symbolach
1.WS i 2.WS są następujące:
1) podstawowe przeznaczenie terenu – tereny wód powierzchniowych płynących - rzeki, potoki, wraz
z przynależnym zagospodarowaniem terenu,
2) ustala się nakazy:
a) utrzymania i ochrony naturalnego ukształtowania
terenu,
b) zachowania i utrzymania flory i fauny o charakterze
siedlisk naturalnych,
3) ustala się zakazy:
a) budowy obiektów i budowli nie związanych
z ochroną przeciwpowodziową i infrastrukturą
techniczną, za wyjątkiem mostów i kładek,
b) grodzenia terenu,
4) dopuszcza się:
a) budowę obiektów i budowli związanych z ochroną
przeciwpowodziową oraz gospodarką wodną,
zgodnie z przepisami odrębnymi,
b) regulację
przebiegu
wód
powierzchniowych
w sposób nie powodujący utraty ich naturalnego
charakteru, wyłącznie w miejscach wynikających
z opinii hydrologicznych i wymogów ochrony przeciwpowodziowej.
§ 28. Ustalenia planu dla terenów o symbolach 1.O
- 3.O są następujące:
1) podstawowe przeznaczenie terenu – tereny składowania, przechowywania i utylizacji odpadów, oczyszczalnie ścieków, budowle, budynki i urządzenia technologiczne związane ze składowaniem, przechowywaniem i utylizacją odpadów wraz z przynależnym zagospodarowaniem terenu.
2) ustala się nakazy:
a) odbioru wód opadowych z terenu i ich oczyszczanie,
b) zadrzewienia i zazielenienia obwałowań terenów
składowania odpadów,
c) rekultywacji terenu i obsadzenia zielenią po zakończeniu eksploatacji poszczególnych osadników
składowiska odpadów,
d) składowania, utylizacji i odzysku odpadów zgodnie
z przyjętą technologią, z zachowaniem przepisów
odrębnych,
e) utrzymania istniejącego, w dniu wejścia w życie
planu, zagospodarowania i sposobów użytkowania
terenu oczyszczalni ścieków oznaczonego symbolem 1.O,
f) ograniczenia w terenie o symbolu 2.O do wyznaczonej przepisami odrębnymi rzędnej wysokościowej składowiska odpadów przy nakazie sukcesywnej rekultywacji terenu,
g) zagwarantowania dostępu – dojazdu dla obsługi
technicznej terenu i zagospodarowania,
h) grodzenia terenu,
3) dopuszcza się:
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a) budowle i urządzenia technologiczne związane
z podstawowym przeznaczeniem, z zastosowaniem
nowych technologii zmniejszających istniejącą
uciążliwość,
b) stopniową rekultywacja terenu w kierunku leśnym
lub rekreacyjnym.
§ 29. Ustalenia planu dla terenów o symbolach 1.E
- 2.E są następujące:
1) podstawowe przeznaczenie terenu – tereny stacji
przesyłowych, transformatorowych, rozdzielni prądu
wraz z przynależnym zagospodarowaniem terenu,
2) ustala się nakaz zagwarantowania dostępu – dojazdu
dla obsługi technicznej i zagospodarowania,
3) ustala się zakaz lokalizacji budynków i budowli innych
niż przeznaczenia podstawowego.
§ 30. Ustalenia planu dla terenu o symbolu 1.G są
następujące:
1) podstawowe przeznaczenie terenu – tereny stacji
redukcyjno-pomiarowych i rozdzielczych gazu, wraz
z przynależnym zagospodarowaniem terenu,
2) ustala się nakaz:
a) zagwarantowania dostępu – dojazdu dla obsługi
technicznej i zagospodarowania z ul. Mościckiego,
b) urządzenia zieleni w obszarze terenu,
3) ustala się zakaz lokalizacji budynków i budowli innych
niż przeznaczenia podstawowego,
4) dopuszcza się powierzchnie jezdne i piesze w granicach działek.
§ 31. Ustalenia planu dla terenów o symbolach 1.W
- 5W są następujące:
1) podstawowe przeznaczenie terenu – tereny ujęć wody, wraz z przynależnym zagospodarowaniem terenu,
2) ustala się nakaz zagwarantowania dostępu – dojazdu
dla obsługi technicznej i zagospodarowania,
3) ustala się zakaz lokalizacji budynków i budowli, za
wyjątkiem zabudowy dopuszczonej,
4) dopuszcza się:
a) zadania związane z utrzymaniem i ochroną przeciwpowodziową wód, zgodnie z przepisami odrębnymi,
b) powierzchnie jezdne i piesze w granicach działek
o podstawowym przeznaczeniu,
c) utrzymanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej
w terenie 5.W.
Rozdział 8
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub
obiektów podlegających ochronie, ustalonych na
podstawie odrębnych przepisów
§ 32. 1. W obszarze objętym planem nie występują
tereny zamknięte w rozumieniu przepisów odrębnych.
2. W obszarze objętym planem nie występują obszary górnicze oraz tereny górnicze.
3. W obszarze objętym planem występuje udokumentowane złoże kruszywa naturalnego „Tarnów
Klikowa”, wyznaczone graficznie na rysunku planu, dla
którego obowiązują nakazy, zakazy i dopuszczenia wynikające z przepisów odrębnych.
4. W obszarze objętym planem występują obszary bezpośredniego zagrożenia powodzią objęte strefą
ZZ-1 – obejmująca obszar międzywałami rzek Biała
i Dunajec. W zasięgu strefy ustala się:
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a) nakaz zachowania istniejącego zagospodarowania
wraz z ochroną terenów zieleni i wartości krajobrazowych,
b) nakaz utrzymania i utrwalania zieleni nieurządzonej, w szczególności łęgów i łąk,
c) nakaz utrzymania lub zwiększania przepustowości
wszystkich naturalnych wód powierzchniowych
oraz obszarów ich naturalnych spływów,
d) na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią
obowiązują
nakazy,
zakazy,
dopuszczenia
i ograniczenia wynikające z przepisów szczególnych
dotyczących ochrony przed powodzią.
5. W obszarze objętym planem występują obszary ochrony wałów przeciwpowodziowych objęte strefą
ZZ-2 – obszar ochrony wałów przeciwpowodziowych –
obejmującą wały oraz pas szerokości 50 m od stopy
wałów przeciwpowodziowych. W zasięgu strefy ustala
się, iż na obszarach ochrony wałów przeciwpowodziowych obowiązują nakazy, zakazy, dopuszczenia
i ograniczenia wynikające z przepisów szczególnych
dotyczących ochrony przed powodzią.
6. W obszarze objętym planem występują obszary zagrożenia zalaniem wodami powodziowymi
w przypadku przelania lub przerwania wałów objęte
strefą ZW.
7. W obszarze objętym planem występują strefy
ochronne ujęć wody:
1) strefa UW-1 - strefa ochrony bezpośredniej ujęcia
wód powierzchniowych z rzeki Dunajec, w zasięgu tej
strefy obowiązują nakazy, zakazy i dopuszczenia wynikające z przepisów odrębnych, ponadto zakazuje się:
a) przebywania osób nieupoważnionych,
b) użytkowania gruntów do celów nie związanych
z eksploatacją ujęć wody,
c) odprowadzania ścieków do wód i do ziemi,
d) używania jednostek pływających oraz wjazdu pojazdów nie związanych z eksploatacją ujęć wody,
e) kąpieli i uprawiania sportów wodnych,
f) wznoszenia urządzeń i wykonywania robót lub
czynności nie związanych z eksploatacją ujęć wody.
2) strefa UW-2 - strefa ochrony pośredniej i ujęcia wód
infiltracyjnych w Kępie Bogumiłowickiej, w zasięgu tej
strefy obowiązują nakazy, zakazy i dopuszczenia wynikające z przepisów odrębnych, ponadto zakazuje się:
a) wprowadzania ścieków do wód i do ziemi,
b) uprawiania gruntów,
c) nawożenia i stosowania środków ochrony roślin,
d) pojenia bydła i trzody,
e) kąpieli i innej rekreacji wodnej,
f) urządzania obozowisk i miejsc sezonowego wypoczynku,
g) wjazdu pojazdami samochodowymi,
h) eksploatacji żwiru i piasku,
i) wydobywania lodu i wycinania roślin z wód,
j) grzebania zwierząt,
k) rolniczego wykorzystania ścieków,
l) urządzania pastwisk,
m)
lokalizacji zbiorników, i rurociągów do magazynowania lub transportu olejów, materiałów łatwopalnych itp.,
n) deponowania zanieczyszczeń.
8. W obszarze objętym planem występują obszary NATURA 2000 o nazwie Dolny Dunajec PLH12_51
i Biała Tarnowska PLH12_57. W zasięgu obszaru obo-
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wiązują nakazy, zakazy
z przepisów odrębnych.

i dopuszczenia

wynikające

9. W obszarze objętym planem nie występują obszary zagrożone osuwaniem się mas ziemnych.
Rozdział 9
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału
nieruchomości
§ 33. 1. Zasady dokonywania podziałów geodezyjnych terenów, w tym wydzielenia terenów dróg, należy
przyjmować zgodnie z poniższymi ustaleniami planu
2. Na obszarze objętym planem ustala się obowiązek scalania lub podziału nieruchomości położonych
w pasach drogowych istniejących i projektowanych
dróg.
3. W granicach wszystkich pozostałych terenów,
plan określa szczegółowe zasady wydzielania działek,
w tym łączenia, scalania i podziału wewnątrz poszczególnych terenów, których należy dokonywać zgodnie
z przepisami odrębnymi i niżej wymienionymi zasadami:
1) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o symbolu MN, nowowydzielane działki budowlane winny
spełniać wymogi minimalnych szerokości oraz powierzchni:
a) dla zabudowy bliźniaczej odpowiednio: co najmniej
10 m i co najmniej 600 m²,
b) dla zabudowy wolnostojącej odpowiednio: co najmniej 18 m i co najmniej 800 m²,
2) dla zabudowy usługowej oraz techniczno - produkcyjnej o symbolach przeznaczenia podstawowego UU,
PP i PU nowowydzielane działki budowlane winny
spełniać wymogi minimalnych szerokości i powierzchni odpowiednio co najmniej 15 m i co najmniej 1.000 m²,
3) dla pozostałych terenów wyznaczonych w planie,
wydzielenia nowych działek budowlanych, szczególnie
w zakresie minimalnych ich szerokości oraz powierzchni winno gwarantować właściwą obsługę
przeznaczenia podstawowego i dopuszczonego działki
4. Przy nowych podziałach i scaleniach istniejących nieruchomości granice nowych działek winny być
wyznaczane pod kątem prostym w stosunku do granicy
przyległej do drogi publicznej z dopuszczeniem odstępstwa plus minus 10 stopni, warunek ten może nie obowiązywać w przypadku gdy istniejące podziały działek
położonych przy tej samej drodze publicznej i tej samej
stronie są inne i nie podlegają zmianom, w tym przypadku ustala się zasadę tyczenia przedmiotowych granic
równolegle do istniejących podziałów własnościowych.
5. Plan nie ogranicza zasad tyczenia innych granic
działek niż te które są wspólne z drogami publicznymi.
6. W obszarze działki budowlanej, nie jest wymagane scalenie lub łączenie występujących w jej granicach działek, a w stosunku do granic wewnętrznych nie
muszą być zachowane odległości od istniejącej
i planowanej zabudowy, wynikające z przepisów odrębnych.
7. W przypadku tyczenia w terenie wyznaczonych
w planie linii rozgraniczających, dla poszczególnych
terenów i terenów dróg, z uwagi na grafikę i przyjętą
w rysunku planu odpowiednią grubość linii, za punkt
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odniesienia tyczenia przyjmuje się środek osi danej linii
rozgraniczającej.

z zastrzeżeniem ustaleń szczegółowych określonych dla
każdego terenu w rozdziale 7.

Rozdział 10
Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy

2. Dla terenów i działek obowiązuje bilansowanie
potrzeb parkingowych w obszarze realizacji inwestycji.

§ 34. 1. W granicach stref:
1) występowania obszaru bezpośredniego zagrożenia
powodzią ZZ-1,
2) występowania obszaru ochrony wałów przeciwpowodziowych ZZ-2,
występują lokalne ograniczenia w realizacji
obiektów i zagospodarowania terenu.
2.
Ograniczenia, o których mowa w ust.
1 uwzględniono w planie w indywidualnie ustalonych
dla poszczególnych przeznaczeń i terenów parametrach
tj.: nieprzekraczalnych linii zabudowy, procencie terenów zabudowanych i procencie terenów biologicznie
czynnych
Rozdział 11
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów
komunikacji I systemu parkowania
§ 35. Ustalenia planu dla terenów o symbolach
KDG, KDZ, KDL i KDD są następujące:
1)

podstawowe przeznaczenie – drogi różnych klas
wraz z przynależnym zagospodarowaniem,
2)
ustala się nakazy:
a) dla poszczególnych klas dróg obowiązują szerokości wynikające z wyznaczonych w rysunku planu liniach rozgraniczających, które są nie mniejsze niż
szerokości wynikające z przepisów odrębnych:
-dla dróg głównych KDG - 25 m
-dla dróg zbiorczych KDZ - 20 m
-dla dróg lokalnych KDL - 12 m,
-dla dróg dojazdowych KDD - 10 m,
b) w przyległych do dróg terenach, odpowiednio do
ich przeznaczenia, ustala się lokalizację nowych
budynków od strony drogi w obowiązujących lub
nieprzekraczalnych
liniach
zabudowy,
z zachowaniem przepisów odrębnych,
3)
ustala się zakazy nowej zabudowy wewnątrz
linii rozgraniczających drogi - nie dotyczy obiektów
budowlanych dopuszczonych na mocy przepisów odrębnych, takich jak: wiaty, zadaszenia i kioski, lokalizowanych w miejscach przystanków komunikacji zbiorowej,
4)
dopuszcza się:
a) uzupełniające przeznaczenie lub sposoby zagospodarowania – budowle dopuszczone w trybie przepisów odrębnych, zieleń towarzysząca budowlom,
w tym zieleń izolacyjna, elementy uzbrojenia
i wyposażenia technicznego,
b) realizację infrastruktury technicznej związanej
z obsługą zagospodarowania terenu lub jednostki
urbanistycznej wraz z zagwarantowaniem dojazdu,
c) miejsca parkingowe wzdłuż dróg kategorii KDD,
KDL oraz wzdłuż drogi 1.KDG sąsiadujące
z terenami 1.UZ, 5.PP oraz 3.UU.
§ 36. 1. Plan dopuszcza realizację - w granicach poszczególnych terenów - parkingów i garaży zlokalizowanych na poziomie terenu i na poziomach innych,

Rozdział 12
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów
infrastruktury technicznej i gospodarowania odpadami
§ 37. 1. W planie określa się zasady obsługi
w zakresie infrastruktury technicznej tj.: sieci, obiektów
technologicznych
i inżynierskich
oraz
urządzeń
i instalacji, dla których nie wyznaczono samodzielnych
terenów.
2. Ilekroć w planie jest mowa o uzbrojeniu terenu
– działki lub infrastrukturze technicznej dla wszystkich
rodzajów infrastruktury technicznej obowiązują następujące ustalenia ogólne:
1) ustala się utrzymanie istniejących i realizację nowych
elementów infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających dróg i terenów komunikacji pieszej
o symbolach KDG, KDZ, KDL, KDD oraz drogach wewnętrznych,
2) dopuszcza się ich utrzymanie i realizację poza terenami o których mowa w pkt.1 pod warunkiem, iż planowane
trasy
lub
lokalizacje
nie
kolidują
z pozostałymi ustaleniami planu oraz będą zgodne
z przepisami odrębnymi,
3) wzdłuż istniejących i projektowanych tras sieci należy
zachować strefy ochronne i strefy obsługi technicznej
o szerokości uzależnionej od ich rodzaju, na których
nie należy sytuować budynków, dokonywać nasadzeń
drzew i krzewów oraz nie należy lokalizować elementów małej architektury na trwale związanej z gruntem,
szerokość pasa roboczego będzie ustalana indywidualnie przez właściwego dysponenta sieci,
4) wydzielanie niezależnych nieruchomości dla inwestycji liniowych lub obiektów technologicznych możliwe
jest niezależnie od ustaleń szczegółowych dla poszczególnych terenów, jeśli tego wymagają aktualnie
obowiązujące przepisy odrębne i nie naruszone będą
pozostałe ustalenia planu,
5) w przypadkach kolizji nowej zabudowy z sieciami
infrastruktury, ich przebudowę dopuszcza się na warunkach określonych przez administratorów sieci, przy
zachowaniu przepisów odrębnych,
6) przebudowy i modernizacje systemów infrastruktury
technicznej należy realizować wyprzedzająco lub równolegle z docelowym programem zagospodarowania
obszaru przestrzeni publicznej,
7) w przypadkach planowania jakichkolwiek prac związanych z remontem, przebudową lub budową elementów infrastruktury technicznej, należy zachować obowiązujące odległości od pozostałych elementów
uzbrojenia i zagospodarowania wg przepisów odrębnych, a także należy posiadać aktualne warunki techniczne i uzgodnienia wydane przez właścicieli lub
dysponentów poszczególnych mediów, dotyczące
konkretnego przedsięwzięcia budowlanego,
8) przebiegi sieci i lokalizacja nowych budowli, które nie
posiadają swojego jednoznacznego graficznego oznaczenia w rysunku planu, a określone są lub wynikają
z tekstu uchwały, są zgodne z planem i mogą być realizowane na bieżąco zgodnie z potrzebami wnioskodawców oraz możliwościami poszczególnych dyspo-

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 421

– 26591 –

nentów i użytkowników mediów, przy zachowaniu pozostałych ustaleń planu.
§ 38. Ustalenia planu dla modernizacji, rozbudowy
i budowy sieci wodociągowej są następujące:
1) w obszarze planu należy zagwarantować pełne pokrycie zapotrzebowania na wodę z istniejącej i rozbudowywanej miejskiej sieci i urządzeń wodociągowych,
2) obowiązuje zagwarantowanie zaopatrzenia w wodę
do celów przeciwpożarowych, poprzez sieć hydrantów
zewnętrznych naziemnych, punkty czerpania wody,
studnie i zbiorniki wody, w ilości zapewniającej skuteczne podjęcie działań ratunkowo-gaśniczych, zgodnie z przepisami odrębnymi.
§ 39. Ustalenia planu dla modernizacji, rozbudowy
i budowy sieci kanalizacyjnej są następujące:
1) w obszarze planu należy zagwarantować:
a) odprowadzenie ścieków do istniejącego i rozbudowywanego systemu sieci i urządzeń kanalizacyjnych, odpowiednio sanitarnej, deszczowej rozdzielczej i ogólnospławnej,
b) uzbrojenie terenu w zakresie gospodarki wodno –
ściekowej, gwarantującego ochronę wód podziemnych, dla realizowanych nowych lub przebudowywanych istniejących obiektów i budowli,
2) obowiązuje zakaz wprowadzania ścieków do gruntu
i do wód,
3) obowiązuje zakaz budowy nowych indywidualnych
oczyszczalni ścieków.
§ 40. Ustalenia planu dla modernizacji, rozbudowy
i budowy sieci ciepłowniczych są następujące:
1) w obszarze planu zaopatrzenie obiektów w ciepło
zapewnić należy z istniejącej sieci ciepłowniczej,
2) dopuszcza się indywidualne ekologiczne systemy
grzewcze wykorzystujące m.in. energię elektryczną,
olej, gaz,
3) obowiązuje zakaz stosowania lokalnych systemów
ogrze¬wania o sprawności energetycznej poniżej
80 %.
§ 41. Ustalenia planu dla modernizacji, rozbudowy
i budowy sieci gazowniczych są następujące:
1) w obszarze planu należy zagwarantować pokrycie
zapotrzebowania na gaz z istniejącej i rozbudowywanej sieci i urządzeń gazowniczych,
2) obowiązuje nakaz zachowania dla urządzeń gazowniczych stref ochronnych, nie wyznaczanych graficznie
na rysunku planu zgodnie z przepisami odrębnymi.
§ 42. Ustalenie planu dla modernizacji, rozbudowy
i budowy sieci telekomunikacyjnych są następujące:
1) w obszarze planu należy zagwarantować dostęp do
istniejącej i rozbudowanej sieci i urządzeń teletechnicznych,
2) dopuszcza się zgodnie z ustaleniami planu lokalizację
nowych stacji bazowych telefonii komórkowych,
w tym urządzeń nadawczych, stacji radiowych i centrali telekomunikacyjnych, mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w granicach działek lub na
obiektach, które nie podlegają ochronie ze względów
konserwatorskich, krajobrazowych i przyrodniczych
w miejscach nie eksponowanych,
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3) obowiązuje zakaz rozbudowy i lokalizowania nowych
stacji i urządzeń nadawczych i centrali telekomunikacyjnych w bezpośrednim sąsiedztwie, to jest w odległości mniejszej niż 30 m od budynków funkcji MN liczonej w poziomie,
4) utrzymanie istniejących i dopuszczenie lokalizacji
nowych stacji bazowych telefonii komórkowych na
działkach i obiektach, na których w dniu wejścia
w życie planu urządzenia takie już się znajdowały,
5) zachowanie wszystkich wymogów lokalizacyjnych
i formalno – prawnych związanych z ich realizacją.
§ 43. W obszarze planu dopuszcza się realizację sieci innych, takich jak: telewizja kablowa, sieć internetowa, alarmowa w sposób nie kolidujący z przyjętymi
w planie zasadami kształtowania zabudowy.
§ 44. 1. Ustalenia planu w zakresie gospodarki odpadami są następujące:
1) dla całego obszaru objętego planem, z wyjątkiem
terenów o symbolu O obowiązuje zakaz składowania
i utylizacji odpadów,
2) dopuszcza się krótkoterminowe gromadzenie odpadów komunalnych i odpadów produkcyjnych w granicach działek, na których są wytwarzane lub przeznaczane do wykorzystania w ich granicach,
3) w celu prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami wprowadza się wymóg dla planowanych w tym
terenie nowych przeznaczeń selektywnego gromadzenia odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych, zgodnie z obowiązującymi
w tym zakresie przepisami odrębnymi i regulacjami
administracyjnymi,
4) nakazuje sie selektywnego gromadzenia i poddanie
unieszkodliwianiu odpadów medycznych powstających w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, zgodnie z przepisami odrębnymi,
5) nakazuje się wyposażenia dróg – terenów pieszych,
w urządzenia do gromadzenia odpadów, dostosowane do technologii ich wywozu i utylizacji,
6) obowiązuje zakaz prowadzenia gospodarki odpadami,
mogącej mieć negatywny wpływ na wody powierzchniowe i podziemne.
2. W zakresie gospodarowania odpadami obowiązują przepisy odrębne
Rozdział 13
Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania,
urządzania i użytkowania terenów
§ 45. 1. W obszarze objętym planem zakazuje się
tymczasowego zagospodarowania terenów oraz lokalizacji obiektów tymczasowych, za wyjątkiem zaplecza
budowy.
2. Dopuszcza się lokalizację tymczasowych obiektów okazjonalnych i sezonowych w tym: namiotów, wiat
handlowych, gastronomicznych i kiosków.
Rozdział 14
Stawki procentowe, na podstawie których ustala się
opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
§ 46. Ustala się stawkę opłat od wzrostu wartości
wszystkich nieruchomości z tytułu uchwalenia planu
w wysokości 30%.
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Rozdział 15
Ustalenia końcowe
§ 47. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tarnowa.

Poz. 3043

§ 48. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Ryszard Żądło
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Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LII/660/2010
Rady Miejskiej w Tarnowie
z dnia 24 czerwca 2010 r.

SKALA 1:2000*
LEGENDA

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.
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Przewodniczący Rady Miejskiej
Ryszard Żądłos
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POROZUMIENIE
z dnia 22 czerwca 2010 r.
porozumienie z dnia 22 czerwca 2010 r. zawarte pomiędzy Powiatem Myślenickim a Gminą Lubień w sprawie
przekazania Gminie Lubień doatcji celowej na realizację zadania własnego Powiatu, polegającego na prowadzeniu
sezonowego Schroniska Młodzieżowego w Skolmielnej Białej
zawarte w dniu 22 czerwca 2010 r. pomiędzy:
Powiatem Myślenickim, reprezentowanym przez Zarząd
Powiatu, w imieniu którego działają:
1. Józef Tomal - Starosta
2. Krzysztof Halek - Wicestarosta
a
Gminą Lubień, reprezentowaną przez Wójta Gminy:
- Kazimierza Szczepańca
w sprawie przekazania Gminie Lubień dotacji celowej na
realizację zadania własnego Powiatu polegającego na
prowadzeniu sezonowego Schroniska Młodzieżowego
w Skomielnej Białej.
Na podstawie art. 12 pkt 5 i w związku z art. 5 ust. 2, 3
i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o Samorządzie
Powiatowym /DZ. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592,
z późniejszymi zmianami/, Ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o Finansach Publicznych /Dz.U. Nr 157
poz. 1240, oraz Uchwały Rady Powiatu Myślenickiego
Nr XLV/332/2009 z dnia 29 grudnia 2009 r. i Uchwały
Rady Powiatu Myślenickiego Nr VII/53/2003/z dnia
30 czerwca 2003 r., strony postanawiają co następuje:
§1
Zarząd Powiatu Myślenickiego, na realizację zadania
określonego w niniejszym porozumieniu przekaże Gminie Lubień, z budżetu Powiatu dotację celową w wysokości 3.120 zł. (słownie: trzy tysiące sto dwadzieścia
złotych).
§2

§4
1. Zarząd Powiatu zastrzega sobie prawo kontroli wykorzystania dotacji w trybie obowiązujących przepisów
na każdym etapie realizacji zadania zleconego Gminie. Rozliczenie dotacji nastąpi w terminie do dnia
15 września 2010 r. w formie sprawozdania o wydatkach budżetowych przedłożonego przez Gminę.
2. W przypadku wykorzystania przez Gminę dotacji niezgodnie z przeznaczeniem tub pobraniem jej
w nadmiernej wysokości stosuje się: przepisy
art. 252 Ustawy o Finansach Publicznych.
§5
Wszelkie zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego
porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§6
W kwestiach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§7
Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§8
Niniejsze porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron, oraz jeden do publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.

Określona w paragrafie 1 dotacja celowa zostanie przekazana w całości, w terminie do 14 dni od dnia zawarcia
porozumienia, na konto Urzędu Gminy Lubień: BS Lubień, nr 95 880800060030030015150003

POWIAT MYŚLENICKI
Starosta: Józef Tomal
Wicestarosta: Krzysztof Halek

§3

GMINA LUBIEŃ
Wójt: Kazimierz Szczepaniec

Zadanie określone w niniejszym porozumieniu realizowane będzie przez Gminę Lubień w okresie od 1 lipca
2010 r. do 31 sierpnia 2010 r.
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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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