DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Nr 655

Kraków, dnia 8 grudnia 2010 r.
TREŚĆ:
Poz.:
UCHWAŁY RAD POWIATÓW:
5422

–

Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nowosądeckiego oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych w porze nocnej, w niedzielę, święta i dni wolne od pracy na terenie Krynicy Zdroju, w roku 2011
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Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 października 2010 r. w sprawie: wyznaczenia obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów
budowlanych w wyniku osunięcia ziemi

42955

Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie określenia
warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Bobowa w zakresie
tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu

42962

Rady Gminy Chełmiec z dnia 22 września 2010 r. w sprawie zmiany uchwały
nr XXXIX/475/2009 dotyczącej określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Chełmiec.

42963

Rady Gminy Chełmiec z dnia 26 października 2010 r. w sprawie: wyznaczenia
obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi

42965

Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 28 lipca 2010 r. regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Krynica-Zdrój

42970

Rady Gminy Łącko z dnia 30 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Łącko lub jej jednostkom organizacyjnym, a także wskazania organów do tego uprawnionych.

42977

Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 16 października 2010 r. w sprawie
zmiany Statutu Gminy Łososina Dolna

42979

Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 11 listopada 2010 r. w sprawie : wyznaczenia obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi.

42982

Rady Gminy Łużna z dnia 12 listopada 2010 r. przejęcia przez Gminę Łużna
obowiązków w zakresie odbioru, wywozu i utylizacji odpadów komunalnych
oraz ustalenia opłaty rocznej na 2011 rok.

42988

Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 września 2010 r. w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Moszczenicy.

42993

Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 października 2010 r. w sprawie wysokości
opłat ponoszonych przez mieszkańców, zakłady i instytucje użyteczności publicznej w Gminie Moszczenica za zrzut i unieszkodliwianie ścieków komunalno –
bytowych.

42997

Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 października 2010 r. w sprawie ustalenia
wysokości opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi usuwania, unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz zasad ich rozliczania.

42998

Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 października 2010 r. w sprawie odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola gminne.

42999
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Poz. 5422

Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 października 2010 r. w sprawie zmiany
Uchwały Nr XXIII/169/09 Rady Gminy w Moszczenicy z dnia 15 kwietnia 2009r.
w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli.

43000

Rady Gminy Nawojowa z dnia 24 września 2010 r. w sprawie określenia
szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności
pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Nawojowa i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy
publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną

43000

Rady Gminy Ropa z dnia 28 października 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia górnej stawki opłat za usługi komunalne świadczone na terenie
Gminy Ropa.

43002

Rady Gminy Ropa z dnia 28 października 2010 r. w sprawie w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ropa.

43002

Rady Gminy Sękowa z dnia 1 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Sękowa oraz jej
jednostkom organizacyjnym

43006

Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 27 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności pieniężnych
mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Stary Sącz lub jej
jednostkom organizacyjnym oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych.

43007

Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia
wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

43009

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO:
5443

–

Wojewody Małopolskiego z dnia 3 grudnia 2010 r. dotyczące tekstu Uchwały
Rady Miasta Krakowa Nr CXV/1546/10 z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
"Stare Miasto"

43011

5422
5422

UCHWAŁA NR 436/XLIII/2010
RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nowosądeckiego oraz
dyżurów aptek ogólnodostępnych w porze nocnej, w niedzielę, święta i dni wolne od pracy na terenie Krynicy
Zdroju, w roku 2011
Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm), w związku
z art. 94 ust. 1, 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo
Farmaceutyczne (tekst jednolity - Dz.U. z 2008 r. Nr 45,
poz. 271, z późn. zm.), Rada Powiatu Nowosądeckiego,
po zasięgnięciu opinii wójtów, burmistrzów miast
i gmin z terenu Powiatu Nowosądeckiego oraz Okręgowej
Izby Aptekarskiej w Krakowie, uchwala co następuje:
§ 1. Ustala się rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nowosądeckiego w roku
2011, jak w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Ustala się dyżury aptek ogólnodostępnych
w porze nocnej, niedzielę, święta i dni wolne od pracy
na terenie Krynicy Zdroju w roku 2011, jak w załączniku
nr 2 do niniejszej Uchwały.
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu Nowosądeckiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego
Stanisław Wanatowicz

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 655
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Poz. 5422
Załącznik nr 1
do uchwały nr 436/XLIII/2010
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 10 listopada 2010 r.
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Poz. 5422

Dziennik Urzędowy
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Poz. 5422

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 655
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Poz. 5422

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 655
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Poz. 5422

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego
Stanisław Wanatowicz

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 655
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Poz. 5422
Załącznik nr 2
do uchwały Nr 436/XLIII/2010
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 10 listopada 2010 r.

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego
Stanisław Wanatowicz
5422
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Poz. 5423
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UCHWAŁA NR XLIX/327/10
RADY MIEJSKIEJ W BOBOWEJ
z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie: wyznaczenia obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych
w wyniku osunięcia ziemi
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 art. 40 ust. 1 i 41
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591,
z póżniejszymi zmianami) oraz art.13a ust. 1 ustawy
z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych
w wyniku działania żywiołu (Dz. U. Nr 84, poz. 906
z póżniejszymi zmianami)

osuwisko Nr 1 2. Załącznik Nr 2 - osuwisko Nr 2 3. Załącznik Nr 3 - osuwisko Nr 3 4. Załącznik Nr 4 - osuwisko
Nr 4 5. Załącznik Nr 5 - osuwisko Nr Wilczyska 6. Załącznik Nr 6 - osuwisko Nr Sędziszowa, stanowiące integralną część uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Bobowej.

Rada Miejska w Bobowej na wniosek Burmistrza Bobowej uchwala co następuje:

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

§ 1. Wyznacza się obszary, na których nastąpiło
zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych
w wyniku osunięcia ziemi.

Przewodniczący Rady
Stanisław Siedlarz

§ 2. Obszary, o których mowa w § 1 określają załączniki graficzne od Nr 1 do Nr 6: 1. Załącznik Nr 1 -
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Poz. 5423
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XLIX/327/10
Rady Miejskiej w Bobowej
z dnia 28 października 2010 r.

Przewodniczący Rady
Stanisław Siedlarz

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 655
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Poz. 5423
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XLIX/327/10
Rady Miejskiej w Bobowej
z dnia 28 października 2010 r.

http://192.168.16.13/rdu/GetFileHandler.ashx?Key=52995
Przewodniczący Rady
Stanisław Siedlarz

Dziennik Urzędowy
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Poz. 5423
Załącznik nr 3
do uchwały Nr XLIX/327/10
Rady Miejskiej w Bobowej
z dnia 28 października 2010 r.

Przewodniczący Rady
Stanisław Siedlarz
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Poz. 5423
Załącznik nr 4
do uchwały Nr XLIX/327/10
Rady Miejskiej w Bobowej
z dnia 28 października 2010 r.

Przewodniczący Rady
Stanisław Siedlarz

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 655
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Poz. 5423
Załącznik nr 5
do uchwały Nr XLIX/327/10
Rady Miejskiej w Bobowej
z dnia 28 października 2010 r.

Przewodniczący Rady
Stanisław Siedlarz

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 655
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Poz. 5423
Załącznik nr 6
do uchwały Nr XLIX/327/10
Rady Miejskiej w Bobowej
z dnia 28 października 2010 r.

Przewodniczący Rady
Stanisław Siedlarz
5423

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 655
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Poz. 5424
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UCHWAŁA NR L/341/10
RADY MIEJSKIEJ W BOBOWEJ
z dnia 8 listopada 2010 r.
w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Bobowa w zakresie tworzenia
warunków sprzyjających rozwojowi sportu
Na podstawie art. 27 ust. 2 i art. 28 ustawy z dnia
25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. Nr 127, poz. 857;
z późn. zm.) w zwiąku art. 221 ust. 1 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.
Nr 157, poz. 1240; z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15
i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591; z późn. zm.) - Rada Miejska w Bobowej
(po zapoznaniu się z opinią Rady Sportu Gminy Bobowa) uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się warunki i tryb finansowania rozwoju sportu na obszarze Gminy, stanowiące załącznik nr 1
do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Bobowej.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XX/158/08 Rady Gminy
Bobowa z dnia 27 października 2008r. w sprawie określenia
warunków i trybu wspierania, w tym finansowego rozwoju
sportu kwalifikowanego na obszarze Gminy ( Dz. Urz.
Województwa Małopolskiego nr 812 poz. 5921).
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Stanisław Siedlarz
Załącznik
do uchwały Nr L/341/10
Rady Miejskiej w Bobowej
z dnia 8 listopada 2010 r.

Warunki i tryb finansowania rozwoju sportu poprzez tworzenie warunków upowszechniania i zwiększenia
dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej w klubach sportowych.

Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Ilekroć w niniejszym załączniku jest mowa o:
1. Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę
z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. nr 127,
poz. 857 z późń. zm.);
2. Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Bobowa;
3. Radzie - należy przez to rozumieć Radę Miejską
w Bobowej;
4. Burmistrza - należy przez to rozumieć Burmistrza Bobowej;
5. dotacjach - należy przez to rozumieć udzielenie
klubowi sportowemu, na warunkach i trybie przewidzianym w niniejszej uchwale wsparcia finansowego
w formie dotacji celowej, o której mowa w art. 28 ust. 2
ustawy.
6. klubie sportowym - należy przez to rozumieć
klub sportowy, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i ust. 2 ustawy.
Rozdział 2
Warunki wspierania rozwoju sportu.
§ 2. 1. Klub sportowy może otrzymać dotację celową na rozwój sportu na zasadach określonych
w niniejszej uchwale, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Dotacje na zadania w zakresie rozwoju sportu
mogą otrzymać kluby sportowe, które:

1) prowadzą systematycznie szkolenie dzieci i młodzieży
oraz dorosłych z terenu gminy w danej dyscyplinie
sportu;
2) dysponują bazą i kadrą szkoleniową oraz uczestniczą
w zorganizowanym współzawodnictwie sportowym.
3. Przedmiotem dotacji celowej może być wsparcie finansowe polegające na pokryciu kosztów z następujących tytułów:
1) prowadzeniu zajęć treningowych odpowiednich sekcji
sportowych działających w ramach danego klubu,
2) udziale klubu lub zawodników w zawodach sportowych lub ich organizowanie w określonej dyscyplinie
sportu,
3) wynagrodzeniu trenerów i instruktorów,
4) bieżącym utrzymaniu bazy sportowej i działalności
administracyjnej,
5) zakupie sprzętu sportowego,
6) przeprowadzaniu badań lekarskich i ubezpieczeń sportowców i trenerów,
7) uiszczaniu należnych opłat na rzecz odpowiednich
związków sportowych.
4. Dotacja może zostać udzielona na wniosek klubu sportowego.
5. Wniosek, o którym mowa w § 2 ust. 4 winien
zawierać następujące informacje:
1) nazwę i siedzibę oferenta,
2) szczegółowy opis realizacji zadania,
3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania
oraz wysokości planowanej do uzyskania dotacji
z budżetu gminy ( kosztorys ),

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 655
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4) terminy i miejsce realizacji zadania ( harmonogram).
6. Do wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 4 należy
dołączyć:
1) aktualny dokument potwierdzający prawo klubu sportowego do występowania w obrocie prawnym lub uwierzytelniony odpis dokumentu, wystawiony najpóźniej na
miesiąc przed terminem składania wniosków,
2) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię statutu
klubu sportowego,
3) informacje o posiadanych zasobach kadrowych i rzeczowych, zapewniających wykonanie zadania, w tym
o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację tego zadania z innych źródeł
7. Wniosek należy złożyć w terminie do końca
października roku poprzedzającego rok budżetowy
z tym, że w roku 2010 do końca listopada.
8. Oceny formalnej oraz merytorycznej wniosków
dokonuje Dyrektor Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Bobowej biorąc pod uwagę:
1) rodzaj działalności sportowej,
2) ilość uczestników objętych realizacją zadania,
3) wartość merytoryczną wniosku,
4) kalkulację kosztów realizacji zadania oraz oczekiwaną
wysokość dotacji,
5) możliwość realizacji zadania przez wnioskodawcę,
6) dotychczasową
współpracę
klubu
sportowego
z gminą, w tym staranne i terminowe wywiązywanie
się z zawartych umów.

Poz. 5424,5425

9. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Burmistrz.
10. Uruchomienie środków na realizację zadań
nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy gminą
a klubem sportowym z zachowaniem przepisów art. 221
ust. 2 i 3 ustawy o finnasach publicznych.
11. W ramach udzielonej dotacji klub może dokonywać zmian w przedstawionej we wniosku kalkulacji
kosztów pod warunkiem, że zmiany te są ściśle związane z realizacją zadania o którym mowa w § 2 ust. 3.
Wprowadzenie tych zmian następuje w formie aneksu
do zawartej umowy.
12. Do rozliczenia dotacji stosuje się ustalenia
umowy o której mowa w § 2 ust.10 oraz przepisy ustawy o finansach publicznych.
Rozdział 3
Postanowienia końcowe.
§ 3. 1. Burmistrz w terminie do 30 kwietnia każdego
roku, po roku, w którym nastąpiła realizacja zadań,
przedstawia Radzie zbiorcze sprawozdanie z realizacji
tych zadań przez kluby sportowe.
Przewodniczący Rady
Stanisław Siedlarz

5424

5425
5425

UCHWAŁA NR LII/708/2010
RADY GMINY CHEŁMIEC
z dnia 22 września 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/475/2009 dotyczącej określenia warunków i trybu wspierania finansowego
rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Chełmiec.
Na podstawie art. 2 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 15
poz. 1298 z późn. zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15
i art. 40 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591; 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, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172
poz. 1441; Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17 poz. 128,
Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) - Rada Gminy w Chełmcu
uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmianę załącznika nr 3 – sprawozdania końcowego z realizacji projektu z zakresu
sportu kwalifikowanego do uchwały Rady Gminy Chełmiec Nr XXXIX/475/2009.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym, Województwa
Małopolskiego.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
gminy Chełmiec.
Przewodniczący Rady Gminy Chełmiec
Jan Bieniek
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Załącznik
do uchwały Nr LII/708/2010
Rady Gminy Chełmiec
z dnia 22 września 2010 r.

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE
Z realizacji projektu z zakresu sportu kwalifikowanego pod nazwą:
.........................................................
(nazwa zadania)
w okresie od ........... do ............,
określonego w umowie nr ..............,
zawartej w dniu .............................................................., pomiędzy
Gminą Chełmiec a …......................................................
Część I. Sprawozdanie merytoryczne
1. Czy zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte w wymiarze określonym we wniosku? Jeśli nie – dlaczego?
2. Opis wykonania projektu z wyszczególnieniem działań partnerów i podwykonawców2)
3. Liczbowe określenie skali działań, zrealizowanych w ramach projektu, /należy użyć tych samych miar, które
były zapisane we wniosku
Część II. Sprawozdanie z wykonania wydatków
1. Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów (w zł)
Lp.

Rodzaj kosztów

1.

Zakupy wyposażenia sportowego,
sprzętu, odzieży, obuwia
Organizacja i udział w zawodach
Przygotowanie do zawodów (w tym
wynagrodzenia kadry)
Opłaty regulaminowe, licencje
i ubezpieczenia zawodników, badania lekarskie zawodników
Bieżące wydatki utrzymania obiektów, sprzętu i odzieży sportowej
Wynajem obiektów sportowych
Koszty obsługi projektu

2.
3.
4.

5.

Koszt
Całkowity
(w zł)

6.
7.
Ogółem
Procent udziału

Z tego
z wnioskowanej
dotacji (w zł)

Finansowy
wkład własny
(w zł)

Pozafinansowy
wkład własny
(w zł)

100%

2. Zestawienie faktur (rachunków) które opłacone zostały w całości lub w części ze środków pochodzących z dotacji.
Lp.

Numer dokumentu
księgowego

Numer pozycji
kosztorysu

Data

Nazwa
wydatku

Kwota
(zł)

Z tego ze środków pochodzących
z dotacji (zł)
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Część III. Dodatkowe informacje

Załączniki:
1. ............................................................
2. ............................................................
3. ............................................................
Oświadczam(-my), że:
1) od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny Wnioskodawcy
2) wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym,
3) zamówienia na usługi i zakupy za środki finansowe uzyskane w ramach umowy zostały dokonane zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych,
4) wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu faktur (rachunków) zostały faktycznie poniesione.

(pieczęć Wnioskodawcy)
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu
Wnioskodawcy)
Adnotacje urzędowe (nie wypełniać)
* Niepotrzebne skreślić.
5425

Przewodniczący Rady Gminy Chełmiec
Jan Bieniek
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UCHWAŁA NR LIII/716/2010
RADY GMINY CHEŁMIEC
z dnia 26 października 2010 r.
w sprawie: wyznaczenia obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych
w wyniku osunięcia ziemi
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, z późniejszymi zmianami)
oraz art. 13a ust. 1 ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r.,
o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych w wyniku działania żywiołu (Dz. U. Nr 84, poz. 906 z późniejszymi zmianami)
Rada Gminy Chełmiec na wniosek Wójta Gminy, uchwala co następuje:
§ 1. Wyznacza się obszary, na których nastąpiło
zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych
w wyniku osunięcia ziemi.
§ 2. Obszary, o których mowa w § 1 określają załączniki graficzne od Nr 1 do Nr 5:
1. Załącznik Nr 1 – osuwisko Piątkowa, powierzchnia łączna 5,53 ha,
2. Załącznik Nr 2 – osuwisko Paszyn, powierzchnia
łączna 1,86 ha,

3. Załącznik Nr 3 – osuwisko Piątkowa, powierzchnia
łączna 3,12 ha,
4. Załącznik Nr 4 – osuwisko Piątkowa, powierzchnia
łączna 4,18 ha,
5. Załącznik Nr 5 – osuwisko Piątkowa, powierzchnia
łączna 0,42 ha
stanowiące integralną część uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Chełmiec.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Chełmiec
Jan Bieniek
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Załącznik nr 1
do uchwały Nr LIII/716/2010
Rady Gminy Chełmiec
z dnia 26 października 2010 r.

Przewodniczący Rady Gminy Chełmiec
Jan Bieniek
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Załącznik nr 2
do uchwały Nr LIII/716/2010
Rady Gminy Chełmiec
z dnia 26 października 2010 r.

Przewodniczący Rady Gminy Chełmiec
Jan Bieniek
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Załącznik nr 3
do uchwały Nr LIII/716/2010
Rady Gminy Chełmiec
z dnia 26 października 2010 r.

Przewodniczący Rady Gminy Chełmiec
Jan Bieniek
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Załącznik nr 4
do uchwały Nr LIII/716/2010
Rady Gminy Chełmiec
z dnia 26 października 2010 r.

Przewodniczący Rady Gminy Chełmiec
Jan Bieniek
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Załącznik nr 5
do uchwały Nr LIII/716/2010
Rady Gminy Chełmiec
z dnia 26 października 2010 r.

Przewodniczący Rady Gminy Chełmiec
Jan Bieniek
5426

5427
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UCHWAŁA NR LIII/372/10
RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU
z dnia 28 lipca 2010 r.
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krynica-Zdrój
Na podstawie art. 4 ust.1 oraz art.6 ust.2 i 4 ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008,
z 2006 r. Nr 144 poz. 1042) po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Rada Miejska w Krynicy-Zdroju uchwala Regulamin utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Krynica-Zdrój, zwany dalej
regulaminem, w następującej treści:

Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Krynica-Zdrój, zwany dalej Regulaminem, określa szczegółowe zasady utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Krynica-Zdrój.
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§ 2. Regulamin obowiązuje właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Krynica-Zdrój.
§ 3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) Planie Gospodarki Odpadami dla Gminy Krynica-Zdrój
(dalej: PGO) -należy przez to rozumieć Plan Gospodarki Odpadami wprowadzony uchwałą Rady Miejskiej
w Krynicy-Zdroju .
2) Krajowym Planie Gospodarki Odpadami (dalej: KPGO)
-należy przez to rozumieć plan przyjęty przez Radę
Ministrów
3) nieczystościach ciekłych - należy przez to rozumieć
ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych;
4) odpadach budowlanych -rozumie się przez to frakcję
odpadów pochodzących z remontów i budów wymienioną w KPGO pośród 18 strumieni składających się
na odpady komunalne;
5) odpadach komunalnych -rozumie się przez to odpady
powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych, pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu
na swój charakter lub skład są podobne do odpadów
powstających w gospodarstwach domowych;
6) odpadach niebezpiecznych -rozumie się przez to frakcję odpadów niebezpiecznych w rozumieniu ustawy
z 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U Nr 62,
poz. 628, ze zm.);
7) odpadach opakowaniowych -należy przez to rozumieć
opakowania z papieru i tektury, opakowania wielomateriałowe, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania z szkła, opakowania z blachy stalowej i opakowania z aluminium, wymienione w KPGO pośród
18 strumieni składających się na odpady komunalne;
8) odpadach ulegających biodegradacji -rozumie się
przez to odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu
lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów;
9) odpadach wielkogabarytowych -rozumie się przez to
jeden ze strumieni odpadów komunalnych wymienionych w KPGO;
10)odpadach zielonych -należy przez to rozumieć frakcję
odpadów ulegających biodegradacji, powstających
w wyniku pielęgnacji i uprawy ogrodów i terenów zielonych;
11)podmiotach uprawnionych -należy przez to rozumieć
przedsiębiorstwa będące miejskimi jednostkami organizacyjnymi lub podmiotami posiadającymi wydane
przez Burmistrz Krynicy-Zdroju ważne zezwolenie na
prowadzenie działalności w zakresie:
a) odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości,
b) opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
c) wyłapywanie bezdomnych zwierząt,
d) prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,
a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych
i ich części;
12)stacjach zlewnych -rozumie się przez to instalacje
i urządzenia zlokalizowane przy kolektorach sieci kanalizacyjnej lub przy oczyszczalniach ścieków, służących
do przyjmowania nieczystości ciekłych dowożonych
pojazdami asenizacyjnymi z miejsc gromadzenia;
13)zbiornikach bezodpływowych -rozumie się przez to
instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia
nieczystości ciekłych w miejscu ich powstania;
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14)właścicielach nieruchomości -rozumie się przez to
także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych
oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne
podmioty władające nieruchomością;
15)zwierzętach bezdomnych -rozumie się przez to zwierzęta bezdomne w rozumieniu ustawy z 27 sierpnia
1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U z 2003r. nr 106,
poz. 1002, ze zm.);
16)zwierzętach domowych -rozumie się przez to zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu,
utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza;
Rozdział 2
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku
na terenie nieruchomości
§ 4. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie na ich terenie czystości i porządku oraz należytego stanu sanitarno -higienicznego, poprzez:
1) gromadzenie odpadów komunalnych powstających
na terenie nieruchomości w zamkniętych i szczelnych
pojemnikach; duże i niepodzielne odpady komunalne
mogą być złożone obok pojemnika; dopuszcza się selektywne gromadzenie odpadów komunalnych
w workach z wyłączeniem komunalnych odpadów
ulegających biodegradacji,
2) utrzymywanie w należytym stanie sanitarnym miejsc
lub pomieszczeń, mieszczących urządzenia na odpady;
3) przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a w przypadkach określonych w art. 5 ust. 1
pkt. 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy (tekst jednolity Dz. U z 2005r. Nr 236, poz. 2008, z 2006 r. Nr 144
poz. 1042), wyposażenie nieruchomości w zbiornik
bezodpływowy nieczystości ciekłych lub przydomową
oczyszczalnię ścieków bytowych;
4) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń
z części nieruchomości udostępnionych do użytku publicznego oraz z chodników przylegających bezpośrednio do nieruchomości, usuwanie błota, śniegu
i lodu powinno odbywać się niezwłocznie, inne zanieczyszczenia powinny być usuwane również niezwłocznie, lecz nie rzadziej niż 1 raz na tydzień,
5) usuwanie nawisów (sopli) z okapów, rynien i innych
części nieruchomości;
6) usuwanie ze ścian budynków, ogrodzeń i innych
obiektów, ogłoszeń, plakatów, napisów, rysunków
itp., umieszczonych tam bez zachowania trybu przewidzianego przepisami prawa;
7) niezwłoczne usuwanie z terenu nieruchomości materiału rozbiórkowego i resztek materiałów budowlanych, powstałych w wyniku remontu i modernizacji
lokali i budynków;
§ 5. Na terenie Gminy, mając na uwadze zasady
utrzymania czystości i porządku, zabrania się:
1) spalania odpadów na powierzchni ziemi oraz w instalacjach grzewczych budynków z wyłączeniem odpadów
dopuszczonych do spalania odrębnymi przepisami;
2) niszczenia lub uszkadzania obiektów małej architektury, trawników lub zieleńców, urządzeń wyposażenia
placów zabaw, urządzeń do zbierania odpadów, obiektów przeznaczonych do umieszczania reklam i ogło-
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szeń, urządzeń stanowiących elementy infrastruktury
komunalnej;
3) umieszczania afiszy, reklam, nekrologów, ogłoszeń
itp. w miejscach do tego nie przeznaczonych;
4) malowania, np. grafitti poza wyznaczonymi do tego
celu ścianami;
5) wyprowadzania psów na tereny przeznaczone dla
zabaw dzieci i uprawiania sportu;
6) zakopywania odpadów oraz padłych zwierząt;
7) indywidualnego wywożenia i wysypywania odpadów
stałych;
8) wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi
do tego celu stacjami zlewnymi;
9) indywidualnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli nieruchomości;
10)wykorzystywania nieczynnych studni kopanych do
gromadzenia odpadów, nieczystości ciekłych i wód
opadowych spływających z powierzchni dachów, podjazdów, itp.
Rozdział 3
Mycie i naprawa pojazdów samochodowych poza
myjniami i warsztatami naprawczymi
§ 6. Mycie i naprawa pojazdów samochodowych na
terenach publicznych, poza myjniami i warsztatami
naprawczymi, jest dozwolone wyłącznie w miejscach do
tego przeznaczonych.
§ 7. Zezwala się na mycie pojazdów samochodowych
na terenie nieruchomości nie służących do użytku publicznego, pod warunkiem zapewnienia odprowadzenia powstałych ścieków do kanalizacji (na zasadach określonych
przez administratora sieci) lub zbiorników bezodpływowych. Odprowadzanie ścieków bezpośrednio do gleby lub
wód powierzchniowych jest zabronione.
§ 8. Naprawa pojazdów samochodowych związana
z ich bieżącą eksploatacją jest dozwolona na terenie
nieruchomości, pod warunkiem, że nie spowoduje to
zanieczyszczenia wód lub gleby oraz uciążliwości dla
sąsiadów. Powstałe odpady powinny być gromadzone
i usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Rozdział 4
Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń
przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych
i gromadzenia nieczystości ciekłych na terenie
nieruchomości oraz na drogach publicznych
§ 9. 1. Urządzenia przewidziane do zbierania odpadów na terenie Gminy Krynica-Zdrój to:
1) kosze uliczne o pojemności od 10 I do 100 I,
2) pojemniki do zbierania niesegregowanych odpadów
komunalnych w domach jednorodzinnych o pojemności max 1100 I,
3) pojemniki do zbierania niesegregowanych odpadów
komunalnych na terenach osiedli mieszkaniowych
o pojemności max 10m3,
4) pojemniki lub workach do zbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w domach jednorodzinnych o pojemności max 120 I,
5) pojemniki do zbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji na terenach osiedli mieszkaniowych o pojemności max 1100 I,
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6) pojemniki lub worki do zbierania odpadów opakowaniowych z papieru i tektury włącznie z segregowanymi
i selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami
z papieru i tektury,
7) pojemniki lub worki do zbierania odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych włącznie z segregowanymi i selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami z tworzyw sztucznych,
8) pojemniki lub worki do zbierania odpadów opakowaniowych ze szkła włącznie z segregowanymi i selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami ze szkła,
9) pojemniki lub worki do zbierania odpadów opakowaniowych z metali włącznie z segregowanymi i selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami z metali,
10)pojemniki (kontenery) przeznaczone na odpady budowlane
11)pojemniki lub worki do zbierania odpadów niebezpiecznych
2. Pojemniki i worki, o których mowa w ust. 1 dostarczają podmioty uprawnione na żądanie właściciela
nieruchomości.
3. Na każdej nieruchomości zamieszkałej powinna
znajdować się taka ilość pojemników w tym (minimum
1 pojemnik o pojemności 120 I przeznaczony do gromadzenia niesegregowanych odpadów komunalnych
i minimum 1 pojemnik o pojemności 120 I przeznaczony
do gromadzenia odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji) aby ich łączna pojemność była co najmniej iloczynem liczby osób rzeczywiście zamieszkujących
daną nieruchomość i średniej ilości odpadów wg ust. 4,
przy czym dozwolone jest korzystanie przez właścicieli
nieruchomości sąsiednich z kilku pojemników ustawionych
razem, za zgodą właściciela pojemników.
4. Do wyliczenia ilości pojemników przyjmuje się
następujące średnie ilości odpadów komunalnych produkowanych przez jedną osobę (statystycznego mieszkańca Gminy Krynica-Zdrój) w ciągu miesiąca:
1) dla budynków mieszkalnych :
a) 44 l- miesięcznie na mieszkańca statystycznego na
terenie wiejskim,
b) 65 I -miesięcznie na mieszkańca statystycznego na terenia miasta, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l
na każdą nieruchomość; dla osób samotnych oraz rodzin realizujących selektywną zbiórkę odpadów;
2) 50 I -miesięcznie na każdego pacjenta przebywającego
w szpitalu oraz na jedno łóżko w internacie, hotelu,
pensjonacie, domu wczasowym;
3) 20 I -miesięcznie na każdą z osób przebywających na
terenie szkoły każdego typu oraz przedszkolach i żłobkach;
4) dla lokali handlowych – 50 l na każde 10 m2 powierzchni całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na lokal; dla punktów handlowych poza
lokalem 50 l na każdego zatrudnionego, jednak
co najmniej jeden pojemnik 120 l na każdy punkt;
5) 50 I miesięcznie w obiekcie gastronomicznym na
1 miejsce konsumpcyjne, dotyczy to także miejsc tzw.
ogródków zlokalizowanych na zewnątrz lokalu;
6) Zarządy ogrodów działkowych zobowiązane są do
wyposażenia ogrodów w kontenery na odpady komunalne. Przyjmuje się, że na powierzchnię 2 -3 ha terenu musi być przeznaczony minimum 1 pojemnik o pojemności 1100 I. W przypadku mniejszej powierzchni
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ogrodów należy zapewnić pojemniki o odpowiednio
dobranej pojemności.
Faktyczne zapotrzebowanie na pojemniki określi
użytkownik posiadłości przy podpisywaniu umowy
z jednostką wywozową, ich ilość i pojemność nie
może być niższa niż podane wyżej normy
5. Ustala się poniższe oznakowanie kolorystyczne
dla pojemników i worków przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów:
-

-

-

-

-

-

Kolor brązowy -pojemniki lub worki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,
Kolor niebieski -pojemniki lub worki przeznaczone do zbierania odpadów opakowaniowych
z papieru i tektury włącznie z segregowanymi
i selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami z papieru i tektury,
Kolor żółty -pojemniki lub worki przeznaczone do
zbierania odpadów opakowaniowych z tworzyw
sztucznych włącznie z segregowanymi i selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami
z tworzyw sztucznych,
Kolor zielony -pojemniki lub worki przeznaczone
do zbierania odpadów opakowaniowych ze szkła
kolorowego włącznie z segregowanymi i selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami
ze szkła,
Kolor biały -pojemniki lub worki przeznaczone
do zbierania odpadów opakowaniowych ze szkła
bezbarwnego włącznie z segregowanymi i selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami
ze szkła,
Kolor pomarańczowy -pojemniki lub worki przeznaczone do zbierania odpadów opakowaniowych z metali włącznie z segregowanymi i selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami
z metali,
Kolor czarny -pojemniki do odpadów komunalnych,
6. Baterie należy gromadzić:

1) w specjalnych pojemnikach w placówkach oświatowych (w ramach realizowanego programu edukacyjnego dla uczniów) oraz w innych obiektach użyteczności publicznej;
2) w specjalnych pojemnikach w punktach handlowych
prowadzących sprzedaż detaliczną baterii;
7. Przeterminowane leki należy gromadzić w specjalnych pojemnikach ustawionych w aptekach, które
przystąpiły do ich zbiórki w porozumieniu z Urzędem
Miejskim w Krynicy-Zdroju.
8. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z terenu nieruchomości odbierany jest:
1) przez przedsiębiorców, działających w ramach umowy
na odbieranie odpadów komunalnych;
2) w stacjonarnych lub mobilnych Punktach Gromadzenia Odpadów Problemowych;
3) w punktach sprzedaży detalicznej, przy zakupie sprzętu tego samego rodzaju, co zużyty sprzęt, w ilości nie
większej niż ilość kupionego nowego sprzętu;
4) w wyspecjalizowanych punktach zbierania zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Wykaz tych
punktów, z adresami, umieszczony jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju
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(www.krynica-zdroj.pl) Urząd Informacje: Informacje
o Odpadach .
9. Odpady niebezpieczne w odpadach komunalnych, powstające w gospodarstwach domowych, niewymienione w § 6 ust. 10-12, np. lampy fluorescencyjne, środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności, farby
i rozpuszczalniki itp., a wymienione w grupie 20 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września
2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2001 r.
Nr 112, poz. 1206), są odbierane przez podmioty uprawnione do prowadzenia działalności w zakresie świadczenia usług komunalnych.
10. Odpady komunalne wielkogabarytowe niemieszczace się w typowych urządzeniach do zbierania
odpadów należy wywozić w uzgodnieniu z przedsiębiorcą , z którym zawarto umowę o odbieraniu odpadów
komunalnych.
11. Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie przez dostosowanie wielkości zbiornika bezodpływowego do ilości osób
stale lub czasowo przebywających na jej terenie, w taki
sposób by opróżnianie było konieczne nie częściej niż
raz w tygodniu bez dopuszczenia do przepełnienia.
Przepustowość przydomowej oczyszczalni ścieków musi
zostać dostosowana do ilości mieszkańców w sposób
zapewniający uzyskanie stopnia ich oczyszczania określonego w przepisach odrębnych.
12. Zobowiązuje się właścicieli i zarządców nieruchomości do podłączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej w najbliższej ulicy, jeżeli przyłączenie jest technicznie możliwe i nie naruszy praw osób trzecich. Przyłączenie należy wykonać w okresie 12 miesięcy od dnia
wejścia w życie niniejszej uchwały, natomiast w przypadku nowego kolektora w terminie 2 lat od dnia zakończenia jego budowy.
13. Właściciele nieruchomości, gdzie brak jest
możliwości podłączenia do kolektora kanalizacji sanitarnej i nie wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe lub
przydomowe oczyszczalnie ścieków -zobowiązani są do
ich wybudowania w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia
w życie niniejszej uchwały.
14. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do
udzielania informacji o gromadzeniu i usuwaniu (odbiorze) nieczystości ciekłych Straży Miejskiej oraz pracownikom Urzędu Miejskiego legitymujących się upoważnieniem Burmistrza Krynicy-Zdroju oraz przedstawić do
wglądu aktualną umowę z jednostką wywozową (administratorem sieci) wraz z rachunkami za wywóz za okres
ostatnich 12 miesięcy.
§ 10. 1. Miejsca publiczne takie jak: drogi publiczne,
ciągi handlowo -usługowe, przystanki komunikacji, parki
są przez właścicieli nieruchomości lub przedsiębiorców
użytkujących tereny komunikacji publicznej obowiązkowo wyposażone w zamocowane na stałe kosze uliczne.
2. Na przystankach komunikacji kosze należy lokalizować pod wiatą, a jeśli jej nie ma –to w sąsiedztwie
oznaczenia przystanku.
3. Organizatorzy imprezy masowej są zobowiązani
do wyposażenia miejsca, na którym ona się odbywa,
w jeden pojemnik o pojemności 1100 l na 200 osób
uczestniczących w imprezie oraz w szalety przenośne
w liczbie jeden szalet na 100 osób uczestniczących
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w imprezie, jeśli czas jej trwania nie przekracza 4 godzin,
jeśli jest on dłuższy -liczby te należy zwiększyć o 50 proc.
w stosunku do podanych wyżej, na każde następne
4 godziny trwania imprezy. Organizatorzy imprezy są
zobowiązani zawrzeć umowy z podmiotami uprawnionymi na dostarczenie pojemników i szaletów oraz ich
opróżnienie i uprzątnięcie.
§ 11. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są
do selektywnego gromadzenia następujących rodzajów
odpadów:
-

-

-

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,
odpadów opakowaniowych z papieru i tektury
włącznie z segregowanymi i selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami z papieru
i tektury,
odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych włącznie z segregowanymi i selektywnie
gromadzonymi
komunalnymi
odpadami
z tworzyw sztucznych,
odpadów opakowaniowych ze szkła włącznie
z segregowanymi i selektywnie gromadzonymi
komunalnymi odpadami ze szkła,
odpadów opakowaniowych z metali włącznie
z segregowanymi i selektywnie gromadzonymi
komunalnymi odpadami z metali,
odpadów
niebezpiecznych
wydzielonych
z odpadów komunalnych,
odpadów wielkogabarytowych,
odpadów z remontów.

2. Podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych należy uwzględniać przepisy § 22
i § 23 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.
U nr 75, poz. 690 z późn. zm.).
3. Na terenie nieruchomości pojemniki na odpady
oraz worki z wyselekcjonowanymi odpadami należy
ustawiać w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla
pracowników podmiotu uprawnionego bez konieczności
otwierania wejścia na teren nieruchomości lub, gdy
takiej możliwości nie ma, należy wystawiać je w dniu
odbioru, zgodnie z harmonogramem, na chodnik lub
ulicę przed wejściem na teren nieruchomości. Dopuszcza się także wjazd na teren nieruchomości pojazdów
podmiotu uprawnionego w celu odbioru odpadów
zgromadzonych w pojemnikach.
4. Szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości
ciekłych lub oczyszczalnia przydomowa muszą być zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich
pojazdu asenizacyjnego podmiotu uprawnionego w celu
ich opróżnienia.
5. Pojemniki na odpady powinny być ustawione,
na terenie nieruchomości, w miejscu widocznym, na
wyrównanej w miarę potrzeb utwardzonej powierzchni,
zabezpieczonej przed zbieraniem się na niej wody
i błota.
6. Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymywania pojemników na odpady w stanie czystości,
dobrym stanie technicznym oraz ich okresowego dezynfekowania. Usługi w tej mierze może wykonywać podmiot uprawniony.
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7. Wyselekcjonowane odpady budowlane muszą
być złożone w udostępnionych przez podmiot uprawniony kontenerach, w miejscu umożliwiającym dojazd
pojazdu podmiotu uprawnionego, na miejscu nie utrudniającym korzystania z nieruchomości lub wyznaczonym
do tego celu przez zarządcę nieruchomości.
§ 12. 1. Zabrania się gromadzenia w pojemnikach
na odpady komunalne śniegu, lodu, gruzu, gorącego
popiołu, żużla, szlamów, substancji toksycznych, żrących, wybuchowych, przeterminowanych leków, zużytych olejów, resztek farb, rozpuszczalników, lakierów
i innych odpadów niebezpiecznych oraz odpadów
z działalności gospodarczej.
2. Zabrania się spalania w pojemnikach i koszach
na odpady, jakichkolwiek odpadów.
3. Do pojemników na papier, tekturę opakowaniową i nieopakowaniową zabrania się wrzucać:
-

opakowania z zawartością, np. żywnością, wapnem, cementem,
kalkę techniczną,
prospekty, foliowane i lakierowane katalogi,

4. Do pojemników na opakowania szklane zabrania się wrzucać:
-

ceramikę (porcelana, naczynia typu arco, talerze,
doniczki),
lustra,
szklane opakowania farmaceutyczne i chemiczne
z pozostałościami zawartości,
szkło budowlane (szyby okienne, szkło zbrojone),
szyby samochodowe.

5. Do pojemników na opakowania z tworzyw
sztucznych zabrania się wrzucać:
-

tworzywa sztuczne pochodzenia medycznego,
mokre folie,
opakowania i butelki po olejach i smarach, puszki i pojemniki po farbach i lakierach,
opakowania po środkach chwasto- i owadobójczych.

6. Zabrania się odprowadzania płynnych odchodów zwierzęcych oraz odsiąków z obornika do zbiorników bezodpływowych, w których gromadzone są ścieki
bytowe.
Rozdział 5
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów
komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku
publicznego
§ 13. 1. Właściciele nieruchomości są zobowiązani
do zawarcia umowy z podmiotem uprawnionym na
odbiór odpadów komunalnych.
2. Właściciele nieruchomości są zobowiązani,
w celu umożliwienia przygotowania treści umowy, do
podania upoważnionemu przedstawicielowi podmiotu
uprawnionego zgodnej ze stanem ewidencji ludności
liczby osób zamieszkujących na terenie nieruchomości,
lub gdy stan faktyczny różni się od niej, oświadczenia na
piśmie o odstępstwach i ich przyczynach.
3. Właściciele nieruchomości prowadzący działalność gospodarczą są zobowiązani, w celu przygotowania umowy, do podania upoważnionemu przedstawicie-
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lowi podmiotu uprawnionego informacji umożliwiającej
obliczenie zapotrzebowania na pojemniki.
4. Właściciele nieruchomości, które nie są podłączone do sieci kanalizacyjnej, są zobowiązani do niezwłocznego podpisania z podmiotem uprawnionym
umowy na opróżnianie zbiornika bezodpływowego lub
opróżnianie osadnika oczyszczalni przydomowej.
5. W przypadku zmiany właściciela nieruchomości
nowy właściciel zobowiązany jest zawiadomić o tym
podmiot uprawniony.
6. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do
udokumentowania w formie umowy korzystania z usług
podmiotu uprawnionego w zakresie odbioru odpadów
komunalnych lub opróżniania zbiorników bezodpływowych.
Dowody uiszczania opłat za odbiór odpadów i opróżnianie
zbiorników bezodpływowych, właściciel nieruchomości jest
obowiązany przechowywać przez okres 12 miesięcy.
§ 14. 1. Odbiór odpadów komunalnych na osiedlach oraz w zabudowie wielorodzinnej odbywa się wg
częstotliwości ustalonej z jednostką wywozową. Domy
i osiedla budynków jednorodzinnych mogą być obsługiwane w cyklu dwutygodniowym lub miesięcznym.
2. Odbiór odpadów gromadzonych selektywnie
odbywa się wg częstotliwości ustalonej z jednostką
wywozową, jednak nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu
z zachowaniem cykliczności.
3. Szczegółowy harmonogram wywozu odpadów
segregowanych w danym roku kalendarzowym określa
kalendarz komunalny zwany dalej harmonogramem
dostarczany właścicielom nieruchomości pod koniec
roku poprzedzającego.
4. W przypadku stwierdzenia nieszczelności zbiornika bezodpływowego, właściciel nieruchomości jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia nieszczelności.
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2.Stawki opłat o których mowa w ust.1 ulegają zmianie
corocznie od 1 stycznia danego roku o wskaźnik wzrostu
cen towarów i usług konsumpcyjnych, publikowany
przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok
poprzedni.
§ 16. 1. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany
umieścić zapełnione urządzenia do zbierania odpadów
w sposób określony w § 11.
2. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
i oczyszczalni przydomowych odbywa się na podstawie
zamówienia właściciela nieruchomości, złożonego do
podmiotu uprawnionego, z którym podpisał umowę.
Zamówienie musi być zrealizowane w okresie 36 godzin
od złożenia.
3. Częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika
z ich instrukcji eksploatacyjnej.
4. Pracownicy podmiotu uprawnionego są zobowiązani do natychmiastowego usunięcia zanieczyszczeń
powstałych w wyniku załadunku i transportu odpadów
oraz nieczystości płynnych.
5. Podmiot uprawniony ma obowiązek tak zorganizować odbiór i transport odpadów oraz opróżnianie
zbiorników bezodpływowych, aby nie zagrażały one
bezpieczeństwu ruchu drogowego i odbywały się
w terminach wyznaczonych harmonogramem.
Rozdział 6
Maksymalny poziom odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji dopuszczonych do
składowania na składowiskach odpadów oraz ilości
odpadów wyselekcjonowanych, do których osiągnięcia
zobowiązane są podmioty uprawnione

5. Właściciele punktów handlowych i usługowych
zlokalizowanych poza budynkami są zobowiązani usuwać odpady codziennie.

§ 17. System gospodarowania odpadami komunalnymi zapewnia ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:

6. Organizatorzy imprez masowych zobowiązani
są usuwać odpady i opróżniać przenośne toalety oraz
usuwać je niezwłocznie po zakończeniu imprezy.

1. do 31 grudnia 2010 roku do nie więcej niż
75 proc. wagowo całkowitej masy odpadów ulegających
biodegradacji,

§ 15. 1. Ustala się następujące górne stawki opłat
(z VAT) ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za
usługi:

2. do 31 grudnia 2013 roku do nie więcej niż
50 proc.,

1) za jednorazowe odebranie odpadów komunalnych:
- pojemnik - 0,11 m3 i 0,12 m3
- 31,00 zł
- pojemnik -1,1 m3
- 124,00 zł
- kontener - 6,5 m3
- 600,00 zł
- kontener - 10 m3
- 870,00 zł
2) za jednorazowe odebranie odpadów komunalnych
zbieranych w sposób selektywny:
- pojemnik - 0,11 m3 i 0,12 m3
- 11,00 zł.
- pojemnik -1,1 m3
- 94,00 zł.
- kontener - 6,5 m3
- 554,00 zł.
- kontener - 10 m3
- 852,00 zł.
3) za odpady zielone (gromadzone w pojemnikach lub –
w porównywalnych co do objętości - workach) - 60%
stawki jak w pkt 1 - za jednorazowe odebranie;
4) za nieczystości ciekłe:
- za 1 m3
- 23,00 zł.
- za 10 m2 powierzchni
- 25,00 zł.

3. do 31 grudnia 2020 roku do nie więcej niż 35
proc., w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w roku 1995 wynoszących 4000 ton.
§ 18. Zgodnie z zapisami Krajowego Planu Gospodarki Odpadami i treścią niniejszego Regulaminu, podmioty uprawnione są zobowiązane w kolejnych latach
wyselekcjonować spośród odpadów komunalnych przekazywanych przez jedną osobę i poddać odzyskowi oraz
recyklingowi ilości odpadów określone w poziomach
selekcji zawartych w Planie Gospodarki Odpadami dla
Gminy Krynica-Zdrój.
Rozdział 7
Opłaty
§ 19. 1. Koszty odbioru niesegeregowanych odpadów komunalnych, odpadów opakowaniowych segregowanych i selektywnie gromadzonych odpadów ko-
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munalnych, odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, odpadów z remontów, odpadów niebezpiecznych ponoszą właściciele nieruchomości.
2. Koszty opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych do oczyszczalni
ścieków ponosi właściciel nieruchomości.
Rozdział 8
Inne wymagania wynikające z gminnego planu
gospodarki odpadami
§ 20. 1. Do odbierania odpadów komunalnych należy używać samochodów specjalistycznych, a do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – samochodów asenizacyjnych.
2. Pojazdy, o których mowa w ust. 1 powinny
spełniać wymagania określone zarządzeniem Burmistrza
Krynicy Zdroju w sprawie wymagań, jakie powinien
spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie:
1) odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości;
2) opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych.

-

-

-
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niewprowadzanie zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt, takich jak lecznice, wystawy
itp., postanowienie to nie dotyczy osób niepełnosprawnych, korzystających z pomocy psów,
niewprowadzanie zwierząt domowych na tereny
placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci, kąpielisk,
zwolnienie zwierząt domowych z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie na terenach zielonych do
tego przeznaczonych i specjalnie oznakowanych,
w sytuacji gdy właściciel ma możliwość sprawowania kontroli nad ich zachowaniem, nie dotyczy ono psów ras uznanych za agresywne,
zwolnienie przez właściciela nieruchomości
psów ze smyczy na terenie nieruchomości może
mieć miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość jest
ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej
opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp
osób trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem;

§ 24. Zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy reguluje odrębna uchwała nr
VI/35/07 z dnia 11 kwietnia 2007 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi.

§ 21. Na terenie gminy dopuszcza się:
1) kompostowanie odpadów roślinnych powstających na
terenie nieruchomości we własnym zakresie i na własne potrzeby,
2) spalanie pozostałości roślinnych na terenie nieruchomości poza urządzeniami i instalacjami do tego przewidzianymi o ile nie narusza to odrębnych przepisów.
Rozdział 9
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe,
mające na celu ochronę przed
§ 22. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są
zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków
ostrożności, zapewniających ochronę zdrowia i życia
ludzi oraz zwierząt, a także dołożenia starań, aby zwierzęta te nie były uciążliwe dla otoczenia.
2. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są
do sprawowania nad nimi właściwej opieki, a w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru.
§ 23. 1. Do obowiązków właścicieli utrzymujących
zwierzęta domowe należy:
1) w odniesieniu do psów:
wyposażenie psa w obrożę, a w przypadku ras
uznawanych za agresywne –w kaganiec,
prowadzenie psa na uwięzi, a psa rasy uznawanej za agresywną lub w inny sposób zagrażającego otoczeniu -w nałożonym kagańcu,
poddawania ich wymaganym szczepieniom, wg
wymogów właściwych przepisów,
na utrzymywanie psów ras uznawanych za agresywne -należy uzyskać, zezwolenie wymagane
ustawą o ochronie zwierząt.
2) w odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych:
usuwanie ekskrementów zwierząt domowych
z terenów przeznaczonych do publicznego użytku
takich jak: ulice, place, drogi, parkingi, zieleńce,
stały i skuteczny dozór,

Rozdział 10
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt
gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej
§ 25. Dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich pod następującymi warunkami:
1) przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarno epidemiologicznych;
2) posiadania budynków gospodarskich spełniających
wymogi ustawy z 7lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz.U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 ze zm.);
3) utrzymywanie zwierząt nie będzie powodowało uciążliwości, w szczególności zapachowych, hałasu dla
współużytkowników oraz użytkowników nieruchomości sąsiednich.
4) pszczoły winny być utrzymane w ulach ustawionych
w odległości co najmniej 10 m od granicy nieruchomości drogi, jeżeli tego warunku nie można spełnić, to
wzdłuż całej posesji pszczelarza należy postawić
szczelny płot lub posadzić żywopłot wysokości minimum 3 m.
Rozdział 11
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz
terminy jej przeprowadzania
§ 26. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do
przeprowadzania, w miarę potrzeby deratyzacji na terenie nieruchomości. Wiosną jesienią i w razie potrzeby.
§ 27. Termin przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji podaje burmistrz w uzgodnieniu z Państwowym
Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, do publicznej
wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicach ogłoszeń
oraz w na stronie internetowej miasta (www.krvnicazdroj.pl).
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§ 28. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni,
stwarzającej zagrożenie sanitarne, burmistrz, w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, określi obszary podlegające obowiązkowej
deratyzacji oraz określi, poprzez zarządzenie, termin jej
przeprowadzenia.
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3. Właściciele nieruchomości mają obowiązek
udostępnić nieruchomość do przeprowadzenia kontroli
realizacji obowiązków określonych w niniejszej uchwale.

§ 29. Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciążają
właścicieli nieruchomości.

4. Prowadzący uliczne akcje reklamowe i promocyjne oraz osoby bezpośrednio wykonujące na ich rzecz
takie czynności zobowiązani są do usunięcia wydanych
ulotek, reklam, gazet itp. rozrzuconych w miejscach ich
rozdawnictwa.

Rozdział 12
Przepisy końcowe

§ 31. Naruszenie przepisów niniejszej uchwały podlega karze wymierzanej w trybie i na zasadach określonych w prawie o wykroczeniach.

§ 30. 1. Do prowadzenia kontroli wypełniania obowiązków określonych w niniejszej uchwale upoważnia
się Straż Miejską w Krynicy-Zdroju.
2. Kontrole mogą prowadzić również inne osoby
imiennie upoważnione przez Burmistrza Krynicy-Zdroju.
Upoważnienie zawiera: imię, nazwisko osoby kontrolującej, przedmiot i zakres kontroli, pieczątkę Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju oraz podpis i imienną pieczątkę
Burmistrza Krynicy-Zdroju.

§ 32. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krynicy-Zdroju.
§ 33. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Krynicy-Zdroju
Małgorzata Półchłopek
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UCHWAŁA NR 73/2010
RADY GMINY ŁĄCKO
z dnia 30 września 2010 r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze
cywilnoprawnym przypadających Gminie Łącko lub jej jednostkom organizacyjnym, a także wskazania organów
do tego uprawnionych.
Na podst. art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.
z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 59 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.
Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami)
Rada Gminy Łącko uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Określa się szczegółowe zasady i tryb umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na
raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Łącko lub jej jednostkom
organizacyjnym, zwanych dalej „Należnościami” od
osób fizycznych, osób prawnych, a także jednostek organizacyjnych nie posiadajacych osobowości prawnej,
zwanych dalej „Dłużnikami”.
2. Przez należności pieniężne rozumie się: należności główne wraz z należnymi odsetkami, przyznanymi
kosztami postępowania i innymi należnościami ubocznymi wg stanu na dzień umorzenia lub udzielenia innej
ulgi, przysługującej jednemu dłużnikowi.
§ 2. 1. W uzasadnionych przypadkach po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, Należność
Pieniężna przypadająca Gminie Łącko lub jej jednostce
organizacyjnej może zostać w całości lub w części umorzona, a spłata całości lub części należności odroczona
lub rozłożona na raty na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku przez dłużnika.
2. Należność Pieniężna może zostać umarzona
w całości lub części, wyłącznie w przypadku, gdy:

1) 1) dłużnik - osoba fizyczna zmarł nie pozostawiając
spadkobierców odpowiadających za jego zobowiązania ani żadnego majątku albo pozostawił majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawił przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza
kwoty 6 000 zł,
2) dłużnik – osoba prawna został wykreślony z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym
braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie
przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie,
3) sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika,
ponieważ jego majątek nie wystarcza na zaspokojenie
kosztów postępowania lub sąd umorzył postępowanie
upadłościowe obejmujące likwidację majątku upadłego, jeżeli majatek pozostały po wyłączeniu z niego
przedmiotów majątkowych dłużnika nie wystarcza na
zaspokojenie kosztów postępowania,
4) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od
kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub
postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne,
5) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny.
§ 3. 1. Umorzenie należności, odroczenie terminu
spłaty należności lub części należności albo rozłożenie
płatności całości lub części należności na raty może
nastąpić z urzędu z przyczyn wymienionych w §2 ust. 2
pkt. 1, 2, 4 lub na wniosek dłużnika z przyczyn wymienionych w § 2 ust. 2 pkt. 3, 5.
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2. Wniosek o umorzenie należności powinien być
należycie uzasadniony.

umorzenia – w formie jednostronnego oświadczenia
woli, złożonego przez organ uprawniony.

3. Umorzenie należności może nastąpić tylko wówczas, gdy zastosowanie innej ulgi przewidzianej w niniejszej uchwale jest niemożliwe lub niewystarczające.

§ 7. W przypadku, gdy umorzenie dotyczy części
należności, organ uprawniony określa termin spłaty
nieumorzonej części należności, z zastrzeżeniem, że
w razie niedotrzymania terminu spłaty, dłużnik zobowiązany jest do zapłaty całej Należności Pieniężnej.

4. W przypadku, gdy oprócz dłużnika głównego są
zobowiązane inne osoby, należności, o których mowa
w § 1 mogą zostać umorzone tylko wtedy, gdy warunki
umarzania są spełnione wobec wszystkich zobowiązanych.
§ 4. 1. Umarzanie należności, odroczenie terminu
spłaty należności albo rozłożenie płatności całości lub
części należności na raty, o których mowa w niniejszej
uchwale, wobec przedsiębiorców, w rozumieniu przepisu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 Nr 155 poz. 1095
z późniejszymi zmianami) stanowi pomoc publiczną
w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r.
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późniejszymi
zmianami).
2. Przedsiębiorca ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany do przedstawienia organowi
udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie
pomocy dokumentów, o których mowa w art. 37 ust.1
ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu
w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U.
z 2007 Nr 59, poz. 404 z późniejszymi zmianami).
§ 5. 1. Do umarzania, odraczania terminu spłaty lub
rozkładania na raty Należności Pieniężnych uprawniony
jest Wójt Gminy, jeżeli wartość należności nie przekracza 20 000 zł.
2. Jeżeli wartość należności przekracza kwotę
20 000 zł Wójt Gminy jest uprawniony do umorzenia
należności po zaciągnięciu opinii Rady Gminy.
3. Wójt Gminy może upoważnić kierowników
gminnych jednostek organizacyjnych do umarzania,
odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności związanych z działalnością jednostki, którą kierują
oraz należności przypadających od pracowników lub
byłych pracowników przez nich kierowanych.
4. Do umarzania, odraczania terminu spłaty lub
rozkładania na raty należności pieniężnych przypadających od pracowników lub byłych pracowników Urzędu
Gminy w Łącku upoważniony jest Wójt Gminy.
§ 6. 1. W przypadku, gdy umorzenie należności
w całości lub części następuje z urzędu, właściwą jest
forma jednostronnego oświadczenia woli, złożonego
przez organ uprawniony.
2. W przypadku, gdy umorzenie należności w całości lub części, odroczenie terminu spłaty należności
albo rozłożenie płatności całości lub części należności
na raty następuje na wniosek dłużnika, właściwą jest
forma pisemnego porozumienia, zawartego pomiędzy
dłużnikiem a organem uprawnionym, lub – w przypadku
5428

§ 8. 1. Od Należności Pieniężnej, której termin spłaty odroczono lub rozłożono na raty, nie pobiera się odsetek za zwłokę za okres od wydania jednostronnego
oświadczenia woli lub zawarcia porozumienia do upływu terminu spłaty.
2. Jeżeli dłużnik nie spłaci należności odroczonej
w terminie lub nie zapłaci w pełnej wysokości ustalonych rat, należność staje się natychmiast wymagalna
wraz z należnymi ustawowymi odsetkami za zwłokę
obliczonymi od pierwonych terminów płatności. Przez
spełnienie terminu spłaty uważa się datę faktycznego
wpływu należności na rachunek bankowy wierzyciela.
3. W przypadku negatywnej decyzji w sprawie odroczenia lub rozłożenia na raty, odsetki liczone są
w pełnej wysokości do dnia dokonania wpłaty. Bieg
naliczania odsetek zostaje przerwany w okresie od dnia
złożenia wniosku do dnia doręczenia dłużnikowi decyzji.
§ 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwałą
zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Łącko.
§ 11. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały
tracą moc:
1. Uchwała Nr 75/2007 Rady Gminy w Łącku
z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowych
zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na
raty wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy
Łącko z tytułu należności pieniężnych, do których nie
stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa
oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności.
2. Uchwała Nr 106/2007 Rady Gminy w Łącku
z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany Uchwały
Nr 75/2007 Rady Gminy w Łącku z dnia 16 listopada
2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności
jednostek organizacyjnych Gminy Łącko z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów
ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych
ulg w spłacie tych należności.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy w Łącku
Henryk Czepielik
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UCHWAŁA NR 324/XLII/10
RADY GMINY W ŁOSOSINIE DOLNEJ
z dnia 16 października 2010 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Łososina Dolna
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 1, art. 40 ust. 2
pkt. 1, art. 41 ust.1 , art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990
roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r Nr 142
poz. 1591, zm : z 2002r Nr 23 poz. 220 ,Nr 62 poz. 558 ,
Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806,
z 2003r Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 , z 2004r Nr 102
poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203 , z 2005r Nr 172 poz. 1441
i Nr 175 poz. 1457 , z 2006r Nr 17 poz. 128 i Nr 146
poz. 1055 , z 2007r Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974
i Nr 173 poz. 1218 , z 2008r Nr 180 poz. 1111 i Nr 223
poz. 1458, z 2009r, Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241
i z 2010r Nr 28 poz. 142 i 146 i Nr 40 poz. 230/ i art. 4
ust. 1 i art.13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych / Dz. U z 2010r , Nr 17 poz. 95/
Rada Gminy w Łososinie Dolnej
u c h w a l a , co następuje:
§ 1. W Statucie Gminy Łososina Dolna uchwalonego uchwałą Nr 35/V/03 Rady Gminy w Łososinie Dolnej
z dnia 7 lutego 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łososina Dolna / Dz. Urz. Woj. Małopolskiego
z 2008r , Nr 570 poz. 3772, zm : Nr 523/09 poz. 3915/
wprowadza się następujące zmiany :
1) w § 10 pkt. 19 otrzymuje brzmienie:
„19)
współpracy i działalności na rzecz organizacji
pozarządowych oraz podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
Nr 96, poz. 873, z późn. zm.)"
2) w § 17 dodaje się ust.12 i 13 w brzmieniu :
„12. W przypadku odwołania lub przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących oraz
niewybrania w ich miejsce osób do pełnienia tych funkcji w terminie 30 dni od dnia przyjęcia rezygnacji albo
od dnia odwołania, sesję Rady Gminy w celu wyboru
przewodniczącego, zwołuje Wojewoda. Sesja zwoływana jest na dzień przypadający w ciągu 7 dni po upływie
terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
13. Sesję Rady Gminy, o której mowa w ust. 12,
do czasu wyboru Przewodniczącego prowadzi najstarszy
wiekiem radny obecny na sesji, który wyraził zgodę na
prowadzenie sesji"
3) w § 20 :
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Do pomocy w wykonywaniu swoich zadań Rada
Gminy ze swego grona powołuje trzy stałe komisje:
1) komisję rozwoju gospodarczego ,rolnictwa i ochrony
środowiska,
2) komisję oświaty, kultury, zdrowia i pomocy społecznej,
3) komisję do spraw budżetu Gminy."
b) ust.4 otrzymuje brzmienie:
„4. Funkcji członka w komisji, o której mowa
w ust. 1 pkt. 3 nie można łączyć z funkcją członka
w Komisji Rewizyjnej."

4) w § 22 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Rada Gminy może dokonywać w toku kadencji
w trybie określonym w § 20 ust.1-5 zmian na stanowiskach Przewodniczących komisji oraz w składzie osobowym"
5) Rozdział VII otrzymuje brzmienie :
Rozdział VII
Gminna gospodarka finansowa.
§ 55. 1. Budżet Gminy jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów.
2. Budżet Gminy jest uchwalany na rok budżetowy.
3. Rokiem budżetowym jest rok kalendarzowy.
4. Podstawą gospodarki finansowej Gminy w danym roku budżetowym jest uchwała budżetowa.
§ 56. Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu
uchwały:
1) budżetowej,
2) o prowizorium budżetowym,
3) o zmianie uchwały budżetowej
- przysługuje wyłącznie Wójtowi Gminy.
§ 56a. 1. Wójt Gminy sporządza i przedkłada projekt
uchwały budżetowej:
1) Radzie Gminy,
2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej - celem zaopiniowania
- do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.
2. Wraz z projektem uchwały budżetowej Wójt
Gminy przedkłada Radzie Gminy i Regionalnej Izbie
Obrachunkowej:
1) uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej;
2) inne materiały określone w uchwale, o której mowa
w art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych / Dz. U Nr 157 poz. 1240,
z póżn. zmianami/,
3. Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej Wójt Gminy jest obowiązany
przedstawić, przed uchwaleniem budżetu, Radzie Gminy.
§ 56b. Uchwałę budżetową Rada Gminy podejmuje
przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie
uzasadnionych przypadkach - nie później niż do dnia
31 stycznia roku budżetowego.
§ 56c. 1. Do czasu podjęcia uchwały budżetowej,
jednak nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego, podstawą gospodarki finansowej jest projekt
uchwały budżetowej przedstawiony Radzie Gminy,
o którym mowa w § 56a ust.1.
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2. Bez zgody Wójta Gminy Rada Gminy nie może
wprowadzić w projekcie uchwały budżetowej Gminy
zmian powodujących zmniejszenie dochodów lub
zwiększenie wydatków i jednocześnie zwiększenie deficytu budżetu Gminy.
3. W przypadku niepodjęcia uchwały budżetowej
w terminie, o którym mowa w ust. 1,Rregionalna Izba
Obrachunkowa, w terminie do końca lutego roku budżetowego, ustala budżet Gminy w zakresie zadań własnych
oraz zadań zleconych. Do dnia ustalenia budżetu przez
Regionalną Izbę Obrachunkową podstawą gospodarki
finansowej jest projekt uchwały, o której mowa w ust. 1.
§ 57. 1. Budżet Gminy wykonuje Wójt Gminy.
2. Wójt Gminy sprawuje ogólny nadzór nad realizacją, określonych uchwałą budżetową, dochodów
i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu Gminy.
3. W toku wykonywania budżetu Wójt Gminy może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków
budżetu Gminy polegających na zmianach planu:
1) dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub
uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych,
2) dochodów Gminy, wynikających ze zmian kwot subwencji w wyniku podziału rezerw subwencji ogólnej,
3) wydatków Gminy w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na
uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile
odrębne przepisy nie stanowią inaczej,
4) dochodów i wydatków Gminy związanych ze zwrotem
dotacji otrzymanych z budżetu państwa lub innych
jednostek samorządu terytorialnego.
§ 57a. 1. Rada Gminy może upoważnić Wójta Gminy do:
1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż
określone w § 57, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania
przeniesień planowanych wydatków Gminnym Jednostkom Organizacyjnym,
3) przekazania uprawnień Gminnym Jednostkom Organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów,
których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości
działania jednostki i z których wynikające płatności
wykraczają poza rok budżetowy.
2. Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych dokonujący przeniesień wydatków na podstawie
upoważnień, o których mowa w ust. 1 pkt 2, wprowadzają odpowiednie zmiany w planach finansowych
i informują o dokonanych przeniesieniach Wójta Gminy.
§ 57b. 1. Za prawidłową gospodarkę finansową
Gminy odpowiada Wójt Gminy.
2. Wójtowi Gminy przysługuje wyłączne prawo:
1) zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych
w uchwale budżetowej kwotach wydatków, w ramach
upoważnień udzielonych przez Radę Gminy,
2) emitowania papierów wartościowych, w ramach
upoważnień udzielonych przez Radę Gminy,
3) dokonywania wydatków budżetowych,
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4) zgłaszania propozycji zmian w budżecie Gminy,
5) dysponowania rezerwami budżetu Gminy,
6) blokowania środków budżetowych, w przypadkach
określonych ustawą.
§ 58. 1. Rezerwy celowe mogą być przeznaczone
wyłącznie na cel, na jaki zostały utworzone, oraz wykorzystane zgodnie z klasyfikacją budżetową wydatków.
2. Wójt Gminy może, po uzyskaniu pozytywnej
opinii komisji do spraw budżetu Rady Gminy, dokonać
zmiany przeznaczenia rezerwy celowej.
3. Wójt Gminy może, po uzyskaniu pozytywnej
opinii komisji do spraw budżetu Rady Gminy, utworzyć
nową rezerwą celową na finansowanie zobowiązań
Gminy, przenosząc do niej zablokowane kwoty wydatków.
§ 59. 1. Wójt Gminy przedstawia Radzie Gminy
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej, w terminie do dnia
31 sierpnia:
1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za
pierwsze półrocze,
2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz. U.
Nr 157 poz. 1240, z póżn. zmianami/,
3) informację, o której mowa w art. 265 pkt 1. ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 roku ustawy o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157 poz. 1240, z póżn. zmianami/.
2. Zakres i formę informacji, o których mowa
w ust. 1, określa Rada Gminy w odrębnej uchwale.
§ 59a. 1. Wójt Gminy przedstawia, w terminie do
dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, Radzie Gminy:
1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające
z zamknięć rachunków budżetu Gminy, w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej,
2) sprawozdania, o których mowa w art. 265 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz. U Nr 157 poz. 1240, z póżn. zmianami/,
3) informację o stanie mienia Gminy, zawierającą:
a) dane dotyczące przysługujących Gminie praw własności,
b) dane dotyczące:
innych niż własność praw majątkowych, w tym
w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
posiadania,
c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego,
w zakresie określonym w lit. a i b, od dnia złożenia
poprzedniej informacji,
d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych
oraz z wykonywania posiadania,
e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających
wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1,
obejmuje również wykaz jednostek budżetowych,
o których mowa w art. 223ustawy z dnia 27 sierpnia
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2009 roku o finansach publicznych / Dz. U Nr 157
poz. 1240, z póżn. zmianami/.

§ 3. W załączniku Nr 2 do Statutu Gminy Łososina
Dolna §5 otrzymuje brzmienie :

3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1,
Wójt Gminy przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej, w terminie do dnia 31 marca roku następującego
po roku budżetowym.

„§ 5. 1. Do zadań Komisji Rozwoju Gospodarczego
,Rolnictwa i Ochrony Środowiska należą w szczególności sprawy z zakresu:

§ 59b. 1. Sprawozdanie finansowe Gminy Wójt
Gminy przekazuje Radzie Gminy, w terminie do dnia
31 maja roku następującego po roku budżetowym.
2. Komisja rewizyjna Rady Gminy rozpatruje
sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z wykonania
budżetu wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej
o tym sprawozdaniu oraz informację, o której mowa
w § 59a ust. 1 pkt. 3.
3. Komisja Rewizyjna przedstawia Radzie Gminy,
w terminie do dnia 15 czerwca roku następującego po
roku budżetowym, wniosek w sprawie absolutorium dla
Wójta Gminy.
4. Rada Gminy rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe Gminy wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu, w terminie do dnia 30 czerwca
roku następującego po roku budżetowym.
§ 59c. Nie później niż dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym, Rada Gminy podejmuje
uchwałę w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy po
zapoznaniu się z:
1) sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy,
2) sprawozdaniem finansowym,
3) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, o której mowa w §59b ust. 2,
4) informacją o stanie mienia Gminy,
5) stanowiskiem komisji rewizyjnej.
§ 60. 1. Uchwały Rady Gminy i zarządzenia wójta
Gminy dotyczące zobowiązań finansowych wskazują
źródła, z których zobowiązania te zostaną pokryte.
2. Uchwały Rady Gminy, o których mowa w ust. 1,
zapadają bezwzględną większością głosów w obecności
co najmniej połowy ustawowego składu rady.
§ 61. Dyspozycja środkami pieniężnymi gminy jest
oddzielona od kasowego jej wykonania.
§ 62. 1. Gospodarka finansowa Gminy jest jawna.
2. Wójt Gminy niezwłocznie ogłasza uchwałę budżetową i sprawozdanie z jej wykonania w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.
3. Wójt Gminy informuje mieszkańców Gminy
o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społecznej i gospodarczej oraz wykorzystywaniu środków
budżetowych”."
6) w §69 w ust. 4 użyte w nawiasie wyrazy o brzmieniu
„Dz. U z 2007r N68 poz. 449 ze zmianami/ otrzymują
brzmienie: „Dz. U. z 2010r. Nr 17 poz.95 z późn. zmianami"
§ 2. W załączniku Nr 1 do Statutu Gminy Łososina
Dolna w §3 pkt.5 otrzymuje brzmienie :
„5)rozpatruje sprawozdanie finansowe, sprawozdanie
z wykonania budżetu wraz z opinią Regionalnej Izby
Obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz informację,
o której mowa w § 59a ust. 1 pkt. 3 Statutu Gminy"

1) rozwoju gospodarczego, rolnictwa, gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska :
a) gospodarowania mieniem Gminy,
b) realizacji inwestycji gminnych,
c) opracowywania i zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy,
d) lokalizacji inwestycji i racjonalnego wykorzystywania gruntów na cele inwestycyjne w zakresie budownictwa mieszkaniowego, usługowego, gospodarczego i letniskowego,
e) ochrona gleby, powietrza atmosferycznego,
f) warunków niezbędnych do ochrony środowiska
przed odpadami oraz utrzymywanie porządku i czystości, zagospodarowania gruntów rolnych i leśnych oraz rekultywacji tych gruntów,
g) ochrony zieleni na terenie Gminy,
h) inwestycji w zakresie środowiska:
kanalizacji,
oczyszczalni ścieków,
urządzeń sanitarnych i komunalnych,
i) zaopatrzenia w energię elektryczną,
j) bieżącej i perspektywicznej polityki gospodarczej
Gminy,
k) godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych dla ludności.
2) sprawy z zakresu gospodarki komunalnej, komunikacji, porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej:
a) dróg, parkingów, zajazdów, mostów, przystanków,
chodników, kładek, żwirowisk, wysypisk odpadów,
b) cmentarzy,
c) ochrony przeciwpożarowej,
d) ładu i porządku publicznego,
e) zaopatrzenia mieszkańców w wodę.
2. Do zadań Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia
i Pomocy Społecznej, należą w szczególności sprawy
z zakresu :
1) oświaty, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, kultury i sztuki, kultury fizycznej i rekreacji:
a) oświaty – przedszkoli , szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponad podstawowych prowadzonych
przez Gminę,
b) zdrowia,
c) kultury i sztuki w tym gminnej biblioteki publicznej
i ogniska artystycznego,
d) klubów sportowych,
e) ochrony dóbr kultury oraz zabytków,
f) wypoczynku, kultury fizycznej, terenów rekreacyjnych, rozwoju i utrzymania urządzeń sportowych,
g) opieki społecznej, środowiskowej,
h) współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie wychowania
w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi (dot.
m in. propozycji liczby punktów sprzedaży napojów
alkoholowych, zasad ich usytuowania),
i) przeciwdziałania bezrobociu.
3. Do zadań Komisji Do Spraw Budżetu Gminy
należą w szczególności sprawy :
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1) opiniowanie proponowanych przez Wójta Gminy
zmian przeznaczenia rezerwy celowej,
2) opiniowanie propozycji utworzenia przez Wójta Gminy nowej rezerwy celowej na finansowanie zobowiązań Gminy, przenosząc do niej zablokowane kwoty
wydatków"

Poz. 5429,5430

1) § 1 pkt. 5 w tym : § 59a, 59b, 59c i § 2 , które mają
zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań
z wykonania budżetu Gminy za rok 2010,
2) § 1 pkt.3 i § 3 : w tym § 5 ust 1 – 2, które mają zastosowanie do kadencji następujących po kadencji
w czasie której weszła w życie .

§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy
Łososina Dolna.

Przewodniczący Rady
Bolesław Oleksy

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z wyjątkiem :
5429

5430
5430

UCHWAŁA NR 329/XLIII/10
RADY GMINY W ŁOSOSINIE DOLNEJ
z dnia 11 listopada 2010 r.
w sprawie : wyznaczenia obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych
w wyniku osunięcia ziemi.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 1, art. 40 ust. 2
pkt. 1 , art. 41 ust.1 , art. 42 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r
Nr 142 poz. 1591, zm : z 2002r Nr 23 poz. 220 ,Nr 62
poz. 558 , Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214
poz. 1806, z 2003r Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 ,
z 2004r Nr 102 poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203 , z 2005r
Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457 , z 2006r Nr 17
poz. 128 i Nr 146 poz. 1055 , z 2007r Nr 48 poz. 327,
Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218 , z 2008r Nr 180
poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458, z 2009r, Nr 52 poz. 420,
Nr 157 poz. 1241 i z 2010r Nr 28 poz. 142 i 146 i Nr 40
poz. 230/ i art. 13a ust. 1 ustawy z dnia 11 sierpnia
2001 roku o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub
uszkodzonych w wyniku działania żywiołu / Dz. U Nr 84
poz. 906, zm : z 2010r Nr 149 poz. 996/ i art. 4 ust. 1
i art.13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych / Dz. U z 2010r , Nr 17 poz. 95/

§ 2. Obszary , o których mowa w §1 określają załączniki od Nr 1 -6.

Rada Gminy w Łososinie Dolnej
u c h w a l a , co następuje:

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

§ 1. Wyznacza się obszary, na których nastąpiło
zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych
w wyniku osunięcia ziemi.

1. Załącznik Nr 1 – osuwisko w miejscowości Łyczanka : Kmiecik Stanisława , Łyczanka 67.
2. Załącznik Nr 2- osuwisko w miejscowości Łyczanka: Kmiecik Jacek, Kmiecik Józef, Łyczanka 54;
Kmiecik Jan i Krystyna , Łyczanka 55.
3. Załącznik Nr 3 – osuwisko w miejscowości Bilsko : Gonciarz Krystyna , Bilsko 27.
4. Załącznik Nr 4- osuwisko w miejscowości Rąbkowa : Woliński Zygmunt, Rąbkowa 52.
5. Załącznik Nr 5 – osuwisko w miejscowości
Świdnik : Sołtys Marek i Krystyna , Świdnik 17.
6. Załącznik Nr 6 – osuwisko w miejscowości Tęgoborze : Romańczyk Danuta, Tęgoborze 73.
§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy
Łososina Dolna .

Przewodniczący Rady
Bolesław Oleksy
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Załącznik nr 1
do uchwały Nr 329/XLIII/10
Rady Gminy w Łososinie Dolnej
z dnia 11 listopada 2010 r.

Osuwisko w miejscowości Łyczanka (Kmiecik Stanisława, Łyczanka 67)

Szkic osuwiska na mapie w skali 1 : 10 000
Przewodniczący Rady
Bolesław Oleksy
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Załącznik nr 2
do uchwały Nr 329/XLIII/10
Rady Gminy w Łososinie Dolnej
z dnia 11 listopada 2010 r.

Osuwisko w miejscowości Łyczanka (Kmiecik Jacek, Kmiecik Józef, Łyczanka 54 ; Kmiecik Jan i Krystyna,
Łyczanka 55)

Szkic osuwiska na mapie w skali 1 : 10 000
Przewodniczący Rady
Bolesław Oleksy
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Załącznik nr 3
do uchwały Nr 329/XLIII/10
Rady Gminy w Łososinie Dolnej
z dnia 11 listopada 2010 r.

Osuwisko w miejscowości Bilsko (Gonciarz Krystyna, Bilsko 27)

Szkic osuwiska na mapie w skali 1 : 10 000
Przewodniczący Rady
Bolesław Oleksy
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Załącznik nr 4
do uchwały Nr 329/XLIII/10
Rady Gminy w Łososinie Dolnej
z dnia 11 listopada 2010 r.

Osuwisko w miejscowości Rąbkowa (Woliński Zygmunt, Rąbkowa 52)

Szkic osuwiska na mapie w skali 1 : 10 000
Przewodniczący Rady
Bolesław Oleksy
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Załącznik nr 5
do uchwały Nr 329/XLIII/10
Rady Gminy w Łososinie Dolnej
z dnia 11 listopada 2010 r.

Osuwisko w miejscowości Świdnik (Sołtys Marek i Krystyna, Świdnik 17)

Szkic osuwiska na mapie w skali 1 : 10 000
Przewodniczący Rady
Bolesław Oleksy
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Załącznik nr 6
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Osuwisko w miejscowości Tęgoborze (Romańczyk Danuta, Tęgoborze 73)

Szkic osuwiska na mapie w skali 1 : 10 000
Przewodniczący Rady
Bolesław Oleksy
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UCHWAŁA NR XLVII/342/10
RADY GMINY ŁUŻNA
z dnia 12 listopada 2010 r.
przejęcia przez Gminę Łużna obowiązków w zakresie odbioru, wywozu i utylizacji odpadów komunalnych
oraz ustalenia opłaty rocznej na 2011 rok.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 oraz art. 18 ust. 2
pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
rok o samorządzie
gminnym (tj. Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591
z późń. zm.), w związku z art. 6a i 6b ustawy z dnia
13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (tj. Dz. U. z 2005 roku nr 236, poz. 2008
z późń. zm.) – po uzyskaniu akceptacji mieszkańców
Gminy Łużna wyrażonej w referendum gminnym przeprz
prowadzonym w dniu 11 maja 2003 roku - Rada Gminy
Łużna uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Z dniem 1 kwietnia 2004 roku Gmina Łużna
przejęła od właścicieli nieruchomości obowiązki w za-

komuna
kresie odbioru, wywozu i utylizacji odpadów komunalnych za ustaloną zryczałtowaną opłatą ponoszoną przez
właścicieli nieruchomości oraz zostały ustalone szczegószczeg
łowe terminy i zasady jej ponoszenia.
2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o właścicielu nieruchomości
homości rozumie się przez to właścicieli
i współwłaścicieli nieruchomości, samoistnych posiadaposiad
czy zabudowanych nieruchomości, posiadaczy zależzale
nych lub zarządzających nieruchomościami stanowiąstanowi
cymi własność gminy, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, posiadających bez tytułu
prawnego nieruchomości zabudowane, użytkowników
wieczystych nieruchomości zabudowanych, posiadająposiadaj

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 655

– 42989 –

cych tytuł prawny do lokalu mieszkalnego lub faktycznie
zajmujących lokal mieszkalny bez tytułu prawnego
a także podmioty gospodarcze, prowadzące działalność
na terenie gminy.
3. Przez odpady komunalne rozumie się odpady
niesegregowane (zmieszane) o charakterze komunalnym lub komunalno – podobnym z wyłączeniem: gruzu,
ziemi, odpadów grożących zakażeniem i skażeniem,
odpady zawierające substancje uznane za trucizny lub
szkodliwe oraz odpady przemysłowe.
4. Usługę w zakresie odbioru, wywozu i utylizacji
odpadów komunalnych świadczy przedsiębiorca posiadający stosowne uprawnienia wynikające z ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Grupa

I
II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

Treść

Od jednej osoby fizycznej
Od jednostek organizacyjnych i instytucji
(od 1 zatrudnionego)
Od lokalu spożywczego (za każde 10
m2rozpoczętej powierzchni użytkowej)
Od lokalu spożywczo przemysłowego (za
każde 10 m2 rozpoczętej
powierzchni użytkowej)
Od lokalu przemysłowego (za każde 10
m2rozpoczętej powierzchni użytkowej)
Od pozostałego lokalu
handlowego (za każde
10 m2 rozpoczętej powierzchni użytkowej)
Od lokalu gastronomicznego (za każde 10
m2 rozpoczętej powierzchni użytkowej)
Od usług stolarskich,
tartacznych
i pokrewnych (za
każde 10 m2 rozpoczętej powierzchni użytkowej)
Od usług drobnych
i pozostałych (za
każde 10 m2 rozpoczętej powierzchni użytkowej)
Od zakładów produkcyjnych (za każde 10
m2 rozpoczętej powierzchni użytkowej)
Od podmiotów gospodarczych, których
obowiązek wywozu
odpadów wynika
z innych przepisów
(od jednej osoby wg
deklaracji)

Stawka Średnia Zryczałtowana
bazowa ilość
opłata roczna
w tym odpadów w tym VAT
VAT za
w m3
[zł]
1 m3[zł]
56,00
0,75
42,00
56,00
0,50
28,00
56,00

2,00
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§ 2. 1. Podstawę naliczenia zryczałtowanej opłaty
rocznej stanowi iloczyn stawki bazowej wyliczonej na podstawie kalkulacji kosztów odbioru, wywozu i utylizacji odpadów komunalnych za rok kalendarzowy, poprzedzający
wprowadzenie nowej stawki opłaty oraz średniorocznej
ilości wytwarzania odpadów, ustalonej w Regulaminie
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łużna.
2. Stawka bazowa opłaty na 2011 rok wynosi 56,00 zł
w tym podatek Vat za 1 m3 odpadów komunalnych.
3. Sposób wyliczenia zryczałtowanej opłaty rocznej oraz terminy płatności przedstawia poniższa tabela:

do 15
marca za
I kwartał
[zł]
11,00

Terminy płatności
do 16
do 15
maja za
września za
II kwartał
III kwartał [zł]
[zł]
11,00
11,00

do 15
listopada za
IV kwartał
[zł]
9,00

7,00

7,00

7,00

7,00

28,00

28,00

28,00

28,00

26,00

26,00

26,00

23,00

21,00

21,00

21,00

21,00

17,00

17,00

17,00

16,00

16,00

16,00

16,00

14,00

3,00

3,00

3,00

2,00

5,00

5,00

5,00

2,00

9,00

9,00

9,00

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

112,00

56,00

1,80
101,00 *

56,00

1,50
84,00

56,00

1,20
67,00 *

56,00

1,10
62,00 *

56,00

0,20
11,00 *

56,00

0,30
17,00 *

56,00

0,60
34,00 *

56,00

0,50
28,00

4) Rada Gminy Łużna obniża zryczałtowaną opłatę
roczną dla grupy I określonej w § 2 ust 3 do kwoty

38,00 zł. Po obniżce zryczałtowana opłata roczna dla
I grupy będzie kształtować się następująco:
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a) do 15 marca za I kwartał: 10,00 zł
b) do 16 maja za II kwartał: 10,00 zł
c) do 15 września za III kwartał: 10,00 zł
d) do 15 listopada za IV kwartał: 8,00 zł.
5) Koszty odbioru, wywozu i utylizacji odpadów komunalnych przewyższające wpływy będą pokrywane
z budżetu gminy.
§ 3. 1. Wójt Gminy dokonuje czynności materialno
– technicznych związanych z prawidłowym naliczeniem
zryczałtowanej opłaty rocznej na dany rok z góry,
w stosunku do każdego właściciela nieruchomości.
2. Dla grupy I wysokość zryczałtowanej opłaty
rocznej ustalana jest na podstawie informacji o wysokości opłaty za odbiór, wywóz i utylizację odpadów komunalnych. Podstawą naliczenia jest iloczyn zryczałtowanej
opłaty rocznej i ilości osób zameldowanych na pobyt
stały lub czasowy w rodzinie.
3. Dla grup od II-XI wysokość zryczałtowanej opłaty
rocznej ustalana jest na podstawie faktury VAT. Podstawą
naliczenia faktury jest iloczyn zryczałtowanej opłaty rocznej
i ilości osób zatrudnionych dla grup II i XI lub powierzchni
użytkowej zajmowanej pod działalność gospodarczą dla
grup od III do X, za wyjątkiem pomieszczeń socjalnych
i biurowych oraz magazynów. W tym celu grupy wymienione wyżej składają deklarację na dany rok kalendarzowy
wg załącznika nr 1 do nin. uchwały.
4. Opłatę uiszcza się u inkasenta, w kasie lub na
rachunek bankowy Urzędu Gminy nr 09 8795 1015 2001
0012 7231 0001 BS w Gorlicach, oddział w Łużnej
w terminach:
a)
b)
c)
d)

do dnia 15 marca 2011 roku za I kwartał,
do dnia 16 maja 2011 roku za II kwartał
do dnia 15 września 2011 roku za III kwartał,
do dnia 15 listopada 2011 roku za IV kwartał.

5. Wszystkie w/w opłaty zawierają podatek VAT
wg obowiązujących przepisów.
§ 4. 1. Zwalnia się z opłaty właścicieli nieruchomości, na terenie których został usytuowany gminny kontener.
2. Wójt Gminy może odstąpić od naliczenia opłaty
dla osób przebywających poza miejscem zamieszkania
powyżej 2 miesięcy albo prowadzących działalność
gospodarczą, jeżeli została ona zawieszona. Dokumentami potwierdzającymi pobyt osoby poza miejscem
zamieszkania albo fakt zawieszenia działalności gospodarczej i dającymi podstawą do odstąpienia od naliczenia opłaty są:
a) zaświadczenia z uczelni, szkół, internatów, zakładów pracy i innych jednostek organizacyjnych potwierdzających czasowe w nich przebywanie osób
zameldowanych na pobyt stały na terenie gminy
Łużna,
b) inne dokumenty, potwierdzające nieobecność osoby zameldowanej,
c) potwierdzenie informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej.
§ 5. 1. W przypadku wystąpienia w ciągu roku kalendarzowego zmian uzasadniających zwiększenie lub
zmniejszenie opłaty, właściciel nieruchomości ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym Wójta Gminy
w terminie 14 dni od daty zaistnienia okoliczności, celem dokonania stosownej zmiany.
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2. Zgłoszenia dokonuje się na formularzu deklaracji
korygującej, stanowiącej załącznik nr 2 do nin. uchwały.
3. Złożona deklaracja korygująca jest ważna do
końca roku kalendarzowego.
4. Obowiązek uiszczania opłaty powstaje od pierwszego dnia następującego po miesiącu, w którym powstały
okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.
Obowiązek uiszczania opłaty wygasa z upływem miesiąca,
w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
Okoliczności te to:
a) urodzenia i zgony,
b) zameldowania i wymeldowania z pobytu stałego
lub pobytu czasowego,
5. Zmiana wysokości opłaty następuje od początku
roku kalendarzowego, pod warunkiem, że deklaracja korygująca zostanie złożona w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji, o której jest mowa w § 3 ust. 2., w przeciwnym wypadku od następnego miesiąca po zgłoszeniu.
6. Obowiązek uiszczania opłaty powstaje od pierwszego dnia następującego po miesiącu, w którym powstały
okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.
Obowiązek uiszczania opłaty wygasa z upływem miesiąca,
w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
7. Jeżeli obowiązek uiszczania opłaty powstał lub
wygasł w ciągu roku kalendarzowego, wysokość opłaty
za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy,
w którym obowiązek istniał.
§ 6. 1. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika – osoby fizycznej lub interesem publicznym upoważnia się Wójta Gminy do umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty całości lub
części opłaty, o której mowa w § 2 ust. 3 grupa I wraz
z odsetkami.
2. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika, którym mowa w § 2 ust. 3 grupa II-XI lub
interesem publicznym, mają zastosowanie regulacje zawarte w Uchwale Rady Gminy Łużna Nr XXXVII/293/10
z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad sposobu, trybu udzielania ulg w spłacie
należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym
przypadających Gminie Łużna oraz jej jednostkom organizacyjnym.
§ 7. Traci moc uchwała Nr XXXI/255/09 Rady Gminy
Łużna z dnia 30 października 2009 roku w sprawie przejęcia
przez Gminę Łużna obowiązków w zakresie odbioru, wywozu i utylizacji odpadów komunalnych oraz ustalenia
opłaty rocznej na 2010 rok. (Dz. U. Woj. Małopolskiego
z dnia 14 grudnia 2009 r. Nr 786 poz. 6227) zmieniona przez
uchwałę Nr XXXIX/296/10 Rady Gminy Łużna z dnia
30 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Woj. Małopolskiego z dnia
22 czerwca 2010 r. Nr 322 poz. 2209).
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Łużna.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia
2011 r.
Przewodnicząca Rady Gminy
Maria Myśliwiec
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Przewodnicząca Rady Gminy
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UCHWAŁA NR XXXVI/262/10
RADY GMINY MOSZCZENICA
z dnia 28 września 2010 r.
w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Moszczenicy.
Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia
1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej /Dz. U. z 2007 r.
Nr 14, poz. 89 z późn. zm./ oraz art. 18 ust. 2 pkt 15
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
/Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ Rada
Gminy Moszczenica uchwala co następuje:
§ 1. W załączniku do niniejszej uchwały przyjmuje
się jednolity tekst Statutu Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Moszczenicy stanowiący
załącznik do uchwały Nr XIII/92/08 Rady Gminy
w Moszczenicy z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Moszczenicy, z uwzględnieniem
zmian wprowadzonych: Uchwałą Nr XX/148/08 Rady
Gminy w Moszczenicy z dnia 30 grudnia 2008 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Moszczenicy, Uchwałą Nr XXIV/185/09 Rady Gminy Moszczenica z dnia 16 czerwca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Moszczenicy, Uchwałą

Nr XXVI//199/09 Rady Gminy Moszczenica z dnia
27 sierpnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia zmian
w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Moszczenicy, Uchwałą Nr XXVII/209/09
Rady Gminy Moszczenica z dnia 8 października 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Moszczenicy oraz Uchwałą Nr XXX/230/10 Rady Gminy
Moszczenica z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Moszczenicy.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Barbara Warzecha

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXVI/262/10
Rady Gminy Moszczenica
z dnia 28 września 2010 r.
STATUT Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Moszczenicy

Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Moszczenicy zwany dalej SPZOZ jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej prowadzonym w formie zakładu samodzielnego, posiadającym osobowość
prawną i podlega wpisowi do rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd
Rejonowy w Nowym Sączu.
2. Zakład w swej strukturze posiada trzy podstawowe działy:
1) podstawowa opieka zdrowotna,
2) rehabilitacja,
3) poradnie specjalistyczne.
3. Do statutu załączony jest schemat organizacyjny zakładu, który stanowi jego integralną część.
§ 2. Organem założycielskim SPZOZ jest Rada
Gminy Moszczenica.
§ 3. 1. SPZOZ działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki
zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.)

oraz przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ww. ustawy,
2) uchwały Nr II/10/98 z dnia 10 listopada 1998 r. Rady
Gminy w Moszczenicy w sprawie przekształcenia
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Moszczenicy w Samodzielny Publiczny Ośrodek Zdrowia w Moszczenicy,
3) decyzji Wojewody Małopolskiego o wpisie do rejestru
zakładów opieki zdrowotnej,
4) innych obowiązujących aktów prawnych,
5) niniejszego Statutu.
§ 4. Siedzibą Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej jest wieś Moszczenica. SPZOZ używa
następującej pełnej nazwy: „Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Moszczenicy” 38-321
Moszczenica 750.
Rozdział 2
Cele i zadania
§ 5. 1. Do zadań SPZOZ należy udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z aktualną wiedzą medyczną
oraz zapobieganie powstawaniu chorób i urazów, promocja zdrowia, kształcenie kadry medycznej przy zachowaniu racjonalnej gospodarki finansowej.
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2. Priorytety w realizacji zadań SPZOZ w Moszczenicy:
1) zapewnienie troskliwej opieki medycznej pacjentom
z zachowaniem wysokiej jakości usług lekarskich, pielęgniarskich i rehabilitacyjnych,
2) udzielanie świadczeń medycznych zgodnie ze współczesną wiedzą medyczną i Kodeksem Etyki Lekarskiej,
tzn. świadczeń zgodnych z potrzebami pacjenta i nie
ograniczanymi względami ekonomicznymi,
3) wprowadzanie standardów postępowania przy udzielaniu usług medycznych, otaczanie opieką pacjenta
i jego rodzinę oraz monitoring jakości tych usług.
§ 6. 1. Celem SPZOZ jest zapewnienie usług zdrowotnych, profilaktycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych (zgodnie z § 7 niniejszego Statutu):
1) z zakresu podstawowej opieki medycznej pacjentom
zamieszkałym na obszarze działania SPZOZ w Moszczenicy, należącym do populacji z rejonu gminy
Moszczenica i okolic,
2) z zakresu rehabilitacji i porad specjalistycznych ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia,
3) wszystkim osobom zgłaszającym się w celu otrzymania świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie
życia lub zdrowia,
4) objętym oddzielną umową - zleceniem pomiędzy
SPZOZ a zleceniodawcą wymienionym w art. 54 ust.
1 pkt 1 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.
§ 7. 1. Do zadań SPZOZ w szczególności należy.
1) w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej:
a) badanie i porada lekarska,
b) leczenie,
c) opieka nad kobietą ciężarną i jej płodem, porodem,
połogiem i noworodkiem,
d) zapobieganie powstawaniu urazów i chorób poprzez działania profilaktyczne oraz szczepienia
ochronne,
e) analityka medyczna,
f) pielęgnacja chorych,
g) pielęgnacja i opieka nad niepełnosprawnymi,
h) czynności z zakresu standardowej opieki stomatologicznej,
i) orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia,
j) sprawowanie opieki nad uczącymi się,
k) promocja zdrowia,
l) świadczenie usług konsultacyjnych specjalistycznych z zakresu medycyny rodzinnej i chorób wewnętrznych,
m)kierowanie chorych do poradni specjalistycznych,
pracowni diagnostycznych, kierowanie na leczenie
szpitalne i sanatoryjne,
n) świadczenie usług konsultacyjnych specjalistycznych z zakresu ginekologii i położnictwa,
o) świadczenie usług konsultacyjnych specjalistycznych z zakresu kardiologii,
p) świadczenie usług konsultacyjnych specjalistycznych z zakresu laryngologii,
q) świadczenie usług konsultacyjnych z zakresu okulistyki,
r) analizowanie stanu zdrowia ludności oraz ustalanie
potrzeb w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej
i przygotowywanie wytycznych i wniosków w tych
sprawach,
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s) organizowanie i prowadzenie szkoleń, dokształcanie pracowników medycznych oraz innych zatrudnionych w SPZOZ,
t) prowadzenie statystyki medycznej,
u) pielęgniarska domowa opieka długoterminowa.
2) W zakresie rehabilitacji medycznej:
a) świadczenie usług z zakresu rehabilitacji medycznej:
w poradni rehabilitacyjnej poprzez udzielanie
porad lekarskich,
w zakładzie rehabilitacji poprzez świadczenie zabiegów rehabilitacyjnych dla chorych w oddziale
dziennym i ambulatoryjnych w gabinetach fizjoterapii,
przez zespół rehabilitacji domowej.
3) w poradniach specjalistycznych:
a) udzielanie porad lekarskich specjalistycznych z zakresu:
dermatologii,
neurologii,
geriatrii,
diabetologii,
alergologii,
endokrynologii,
pulmonologii,
psychologii,
kardiologii,
reumatologii,
ortopedii i traumatologii – leczenia osteoporozy,
ortopedii i traumatologii – preluksacji,
chirurgii ogólnej – chirurgii ogólnej,
chirurgii onkologicznej,
USG – Doppler duplex z kolorowym obrazem
przepływu,
USG – echokardiograf,
USG – sonda liniowa, badanie tarczycy, piersi,
jąder, węzłów chłonnych,
USG – sonda ginekologiczna.
2. W celu wykonywania zadań SPZOZ podejmuje
współdziałania z innymi zakładami opieki zdrowotnej,
w tym także z wyspecjalizowanymi w określonych dziedzinach uczelniami, nadzorem sanitarnym i innymi jednostkami.
§ 8. 1. Opisane w § 6 i § 7 cele i zadania SPZOZ realizuje na bazie posiadanych zasobów kadrowych, lokalowych, sprzętowych i finansowych oraz poprzez
współdziałanie z:
1) innymi zakładami opieki zdrowotnej,
2) placówkami klinicznymi akademii medycznych i instytutami naukowo-badawczymi,
3) samorządami zawodów medycznych,
4) organizacjami społecznymi, charytatywnymi i kościelnymi,
5) instytucjami pomocy społecznej,
6) administracją rządową i samorządową.
2. Świadczenia zdrowotne udzielane są w warunkach ambulatoryjnych lub domowych w miejscu zamieszkania.
§ 9. 1. SPZOZ prowadzi dokumentację medyczną
osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
2. SPZOZ zapewnia ochronę danych zawartych
w dokumentacji, o której mowa w pkt. 1.
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Rozdział 3
Obszar działania
§ 10. 1. Obszar działania SPZOZ obejmuje:
1) dla podstawowej opieki zdrowotnej teren gminy
Moszczenica i przyległe miejscowości,
2) dla zakładu rehabilitacji i poradni specjalistycznych –
ubezpieczeni w Narodowym Funduszu Zdrowia.
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1) Przewodniczący powołany przez Radę Gminy jako
przedstawiciel organu założycielskiego.
2) Członkowie - przedstawiciele wyłonieni w trybie
uchwały na daną kadencję.
3) Przedstawiciel Wojewody Małopolskiego.
§ 16. 1. Do kompetencji Rady Społecznej należy:

3. Dyrektor podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania SPZOZ, samodzielnie ponosi za nie odpowiedzialność i reprezentuje Zakład na zewnątrz.

1) Opiniowanie wniosków Dyrektora SPZOZ w sprawach:
a) propozycji zmian w statucie,
b) restrukturyzacji zakładu związanych z przebudową,
likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,
c) zmiany lub rozwiązania umowy o udzielenie publicznego zamówienia na świadczenia zdrowotne,
d) zbycia majątku trwałego oraz zakupu lub przyjęcia
darowizny nowej aparatury, sprzętu medycznego,
e) planu finansowego i inwestycyjnego,
f) rocznego sprawozdania z realizacji planu inwestycyjnego i finansowego,
g) kredytów bankowych lub dotacji,
h) podziału zysku na realizację celów statutowych,
i) zatwierdzenie regulaminu porządkowego SPZOZ.
2) Opiniowanie wniosków Wójta w sprawach:
a) przyznawania Dyrektorowi SPZOZ nagród,
b) rozwiązywania stosunku pracy z Dyrektorem SPZOZ.
3) Uchwalanie regulaminów swojej działalności oraz
przedkładanie ich do zatwierdzenia Radzie Gminy.
4) Dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków
wnoszonych przez osoby korzystające ze świadczeń
SPZOZ z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu.
5) Przedstawianie wniosków organowi finansującemu
określony zakres działalności, w imieniu którego Rada
Społeczna wykonuje swoje działania.
6) Wykonywanie innych zadań określonych w ustawie
o zakładach opieki zdrowotnej, w tym uchwalanie
zmiany Statutu i przedstawianie go do zatwierdzenia
Radzie Gminy.

4. Dokumenty powodujące skutki finansowe wymagają podpisu głównego księgowego.

§ 17. 1. W posiedzeniach plenarnych Rady Społecznej uczestniczą z głosem doradczym:

5. Dyrektor jest przełożonym służbowym dla pracowników SPZOZ.

1) Dyrektor SPZOZ,
2) Przedstawiciele samorządów zawodów medycznych.

6. Dyrektor kieruje SPZOZ przy pomocy zatrudnionego przez siebie personelu.

§ 18. 1. Posiedzenie Rady Społecznej zwołuje jej
przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek przynajmniej 3 członków lub Dyrektora SPZOZ.

2. SPZOZ w Moszczenicy udziela świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej ogółu
ludności zamieszkałej na obszarze gminy we wsiach:
Moszczenica i Staszkówka oraz przyległych miejscowości.
Rozdział 4
Organizacja wewnętrzna
§ 11. 1. Siedzibą SPZOZ jest budynek komunalny
Gminy Moszczenica, Moszczenica 750.
2. SPZOZ posiada Punkt Lekarski w Staszkówce
z gabinetem pielęgniarki środowiskowej i gabinetem
stomatologicznym.
Rozdział 5
Zarządzanie SPZOZ
§ 12. 1. Organami Zakładu są:
1) Rada Społeczna,
2) Dyrektor SPZOZ.
§ 13. 1. Odpowiedzialność za zarządzanie SPZOZ
ponosi Dyrektor zarządzający zakładem na podstawie
powołania.
2. Do powołania Dyrektora SPZOZ właściwy jest
Wójt Gminy.

7. Organizację i więź funkcjonalną struktur SPZOZ
określa regulamin wewnątrzzakładowy i schemat organizacyjny ustalony przez Dyrektora i zatwierdzony przez
Radę Społeczną.
Rozdział 6
Rada Społeczna
§ 14. 1. Przy SPZOZ działa Rada Społeczna, która
jest organem inicjującym i opiniodawczym dla Wójta
Gminy oraz organem doradczym Dyrektora Ośrodka.
2. Radę Społeczną powołuje i odwołuje Rada
Gminy w Moszczenicy.
3. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata, ale kończy się każdorazowo po upływie 3-go miesiąca od powołania nowej Rady Gminy.
§ 15. 1. W skład Rady Społecznej wchodzą:

2. Posiedzenia zwoływane są w miarę potrzeby
nie rzadziej niż 2 razy w roku.
3. O terminach posiedzeń Rady Społecznej przewodniczący zawiadamia członków pisemnie, telefonicznie lub ustnie - co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia.
4. Uchwały Rady Społecznej zapadają zwykłą
większością głosów, w przypadku równości głosów
decyduje głos przewodniczącego.
5. Od uchwały Rady Społecznej Dyrektorowi
SPZOZ przysługuje prawo odwołania do Rady Gminy.
6. W innych sprawach dotyczących funkcjonowania Rady Społecznej zastosowanie mają odpowiednie
przepisy ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.
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Rozdział 7
Gospodarka finansowa
§ 19. 1. SPZOZ prowadzony jest w formie samodzielnego zakładu, pokrywającego z posiadanych zasobów i uzyskiwanych przychodów koszty działalności
oraz zobowiązania:
1) SPZOZ gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami i majątkiem komunalnym oraz majątkiem własnym /otrzymanym
i zakupionym/, z zastrzeżeniem wynikającym z art. 53
ust. 2 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.
2) Zbycie, wydzierżawienie lub wynajęcie majątku trwałego SPZOZ może nastąpić wyłącznie na zasadach
określonych przez podmiot, który utworzył zakład.
3) Podstawą gospodarki SPZOZ prowadzonego w formie
samodzielnego zakładu jest plan finansowy ustalany
przez Dyrektora SPZOZ.
4) SPZOZ, prowadzony w formie zakładu samodzielnego, może uzyskiwać środki finansowe:
a) z odpłatnych świadczeń zdrowotnych udzielanych
na zlecenie Narodowego Funduszu Zdrowia lub innych organów uprawnionych do tego na podstawie
odrębnych przepisów,
b) z odpłatnych świadczeń zdrowotnych udzielanych
na zlecenie:
osób objętych ubezpieczeniem innym niż ubezpieczenie społeczne,
instytucji ubezpieczeniowych,
zakładów pracy, organizacji społecznych i innych
instytucji,
innych zakładów opieki zdrowotnej,
osób fizycznych nie objętych ubezpieczeniem lub
za świadczenia nie przysługujące w ramach
ubezpieczenia,
osób fizycznych zamieszkałych poza terenem
działania SPZOZ,
c) na realizację dodatkowych zadań i programów
zdrowotnych.
5) Ponadto, w oparciu o odrębnie zawierane umowy
SPZOZ, prowadzony w formie zakładu samodzielnego, może uzyskiwać środki finansowe z wydzielonej
działalności gospodarczej innej niż określona w pkt 4
oraz darowizn, zapisów, spadków oraz innych form
ofiarności publicznej, a także pochodzenia zagranicznego - z zastrzeżeniem art. 42 ustawy o zakładach
opieki zdrowotnej.
6) SPZOZ może przyjąć darowiznę lub dokonać zakupu
aparatury medycznej i sprzętu medycznego wyłącznie
o przeznaczeniu i standardzie określonym przez Radę
Gminy oraz po wyrażeniu przez nią zgody.
§ 20. 1. SPZOZ prowadzony w formie samodzielnego Zakładu może otrzymywać dotacje, budżetowe na:
1) realizację zadań w zakresie zapobiegania chorobom
i urazom lub inne programy zdrowotne i promocję
zdrowia,

Poz. 5432

2) pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zadania statutowe Zakładu,
3) remonty, inwestycje, w tym zakup aparatury i sprzętu
medycznego,
4) na cele określone w art. 67a ustawy o zakładach opieki zdrowotnej,
5) cele szczególne, przyznawane na podstawie odrębnych przepisów.
§ 21. 1. Majątek SPZOZ stanowi fundusz założycielski i fundusz Zakładu.
2. Fundusz założycielski stanowi wartość wydzielonej Zakładowi części mienia komunalnego.
3. Fundusz Zakładu stanowi wartość majątku Zakładu po odliczeniu funduszu założycielskiego.
§ 22. Wartość funduszu założycielskiego zakładu
prowadzonego w formie samodzielnego SPZOZ zwiększają przekazane z budżetu państwa dotacje na inwestycje i zakup wysokospecjalistycznej aparatury oraz sprzętu medycznego i technicznego, dotacje z budżetu Gminy
na cele rozwojowe SPZOZ oraz dary mające charakter
majątku trwałego lub przeznaczone na cele rozwojowe.
§ 23. Fundusz SPZOZ może być zwiększony lub
zmniejszony zgodnie z zapisami zawartymi w art. 58
ust.1 i 2 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.
§ 24. 1. SPZOZ prowadzony w formie samodzielnego Zakładu:
1) decyduje sam o podziale zysku na realizację celów
statutowych,
2) pokrywa we własnym zakresie ujemny wynik finansowy,
3) opracowuje w przypadku zagrażającej funkcjonowaniu
SPZOZ straty bilansowej program analityczno - naprawczy i przedstawia go organowi założycielskiemu.
§ 25. 1. Rachunkowość SPZOZ prowadzonego w formie zakładu samodzielnego oparta jest na przepisach:
1) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
/Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm/,
2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm./.
Rozdział 8
Postanowienia końcowe
§ 26. 1. Niniejszy Statut podlega zatwierdzeniu
przez Radę Gminy.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem
zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy
o zakładach opieki zdrowotnej oraz inne obowiązujące
akty prawne.
Przewodniczący Rady Gminy
Barbara Warzecha
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Załącznik
do Statutu Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Moszczenicy
uchwalonego Uchwałą Nr XXXVI/262/10
Rady Gminy Moszczenica
z dnia 28 września
ześnia 2010 r.

Schemat Organizacyjny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Moszczenicy

Przewodniczący Rady Gminy
Barbara Warzecha
5432

5433
5433

UCHWAŁA NR XXXVII/269/10
RADY GMINY MOSZCZENICA
z dnia 29 października 2010 r.
w sprawie wysokości opłat ponoszonych przez mieszkańców, zakłady i instytucje użyteczności publicznej
w Gminie Moszczenica za zrzut i unieszkodliwianie ścieków komunalno – bytowych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 art. 40 ust. 1, art. 41
ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U.
z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku
o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 roku Nr 9
poz. 43 z późn. zm.), oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia
7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r.
Nr 123 poz. 858 z późn. zm.) Rada Gminy Moszczenica
uchwala co następuje:
§ 1. 1. Ustala się, że naliczanie opłaty za zrzut ścieści
ków dokonywane jest w oparciu o urządzenia pomiaropomiar

we zamontowane przy wylocie instalacji kanalizacyjnej
indywidualnego dostawcy ścieków
ściekó do urządzeń zbiorczych.
2. Naliczanie opłaty za zrzut ścieków może być dod
konywane w oparciu o urządzenia pomiarowe zużytej
wody /wodomierza/.
3. W przypadku braku urządzenia pomiarowego
opłaty za zrzut ścieków naliczane są w/g zryczałtowazryczałtow
nych norm wyprodukowanych
ukowanych ścieków określonych
w zał. Nr 1 do niniejszej uchwały.
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§ 2. 1. Ustala się następujące stawki opłat za zrzut
1 m3 ścieków do ogólnospławnej kanalizacji sanitarnej
na oczyszczalnię ścieków:
dla gospodarstw domowych - 2,06 zł plus obowiązujący
podatek VAT
dla pozostałych dostawców - 2,59 zł plus obowiązujący
podatek VAT
2. Ustala się następujące stawki opłat za zrzut
1 m3 ścieków dowożonych na oczyszczalnię ścieków:
dla gospodarstw domowych - 6,00 zł plus obowiązujący
podatek VAT
dla pozostałych dostawców - 7,00 zł plus obowiązujący
podatek VAT
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Moszczenica jako “dostawca usług“ a poszczególnymi
użytkownikami zwanymi “odbiorcami usług”.
§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXVIII/212/09 Rady
Gminy w Moszczenicy z dnia 27 listopada 2009 r.
w sprawie wysokości opłat ponoszonych przez mieszkańców zakłady i instytucje użyteczności publicznej
w Gminie Moszczenica za zrzut i unieszkodliwianie ścieków komunalno – bytowych.
§ 5. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy .
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.
Przewodniczący Rady Gminy
Barbara Warzecha

§ 3. Szczegółowe rozliczenie zrzutu ścieków następuje w oparciu o umowę zawieraną pomiędzy Gminą

Załącznik
do uchwały Nr
XXXVII/269/10
Rady Gminy Moszczenica
z dnia 29 października 2010 r.
PRZECIĘTNE NORMY ODPROWADZANYCH ŚCIEKÓW
Budownictwo Mieszkaniowe
Lp.
1.

Wyszczególnienie

Kanalizacja Lokalna
m3//m-c
3,0 m 3

Norma wyprodukowanych ścieków przypadająca na 1 – go mieszkańca

Zakłady i Instytucje Użyteczności Publicznej
Lp.
1.
2.
3.

4.

Rodzaj Zakładu
Ośrodek Zdrowia
Przedszkola - dzienne
Szkoły
a/ bez stołówki
b/ ze stołówką
Urzędy i inne instytucje

jednostka odniesienia
1 pacjent
1 dziecko

średnie zużycie wody w dm3/dobę
16
40

1 uczeń
1 uczeń
1 zatrudniony

15
25
15
Przewodniczący Rady Gminy
Barbara Warzecha
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UCHWAŁA NR XXXVII/270/10
RADY GMINY MOSZCZENICA
z dnia 29 października 2010 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi usuwania,
unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz zasad ich rozliczania.
Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr. 236 poz 2008 z późn.
zm.) Rada Gminy Moszczenica uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustala stawkę opłaty za odbiór odpadów
komunalnych:

1) w przypadku nieruchomości wykorzystywanych na
cele mieszkalne w wysokości 17,53 zł netto rocznie za
każdą osobę zameldowaną lub faktycznie zamieszkałą
plus obowiązujący podatek VAT,
2) dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy w tym handlowych i usługowych
opłata miesięczna netto wynosi przy zatrudnieniu:
a) 1 osoby do 2 osób - 5,84 zł plus obowiązujący podatek VAT,
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b) od 3 do 10 osób - 14,02 zł plus obowiązujący podatek VAT,
c) powyżej 10 osób - 21,02 zł plus obowiązujący podatek VAT.
§ 2. 1. Opłata za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych jest płatna w czterech ratach
w terminie do 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada u sołtysa danej wsi w kasie Urzędu Gminy Moszczenica lub na konto w Banku Spółdzielczym Biecz nr 11
8627 0001 2002 3005 4756 0001.

Poz. 5434,5435

na osobę oraz dla gospodarstw domowych w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej – 0,71m3 na osobę.
2. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest
przechowywać przez okres 5 lat dowody wpłat za usługi
usuwania odpadów komunalnych lub dowody wpłat za
składowanie odpadów na składowisku odpadów komunalnych.
3. Na wezwanie Wójta właściciel nieruchomości zobowiązany jest przedstawić dowody wymienione w ust. 2.

2. Liczbę osób zatrudnionych przez podmioty gospodarcze ustala się na podstawie oświadczeń złożonych do dnia 31 stycznia danego roku. W przypadku nie
złożenia oświadczenia w ww. terminie zostanie naliczona opłata zgodnie z §1 ust. 1 pkt 2 lit. c.

4. W przypadku nie udokumentowania zgodnego
z prawem wywozu odpadów komunalnych, a także
wskazania zaniżonych wielkości odpadów usuwanych
z nieruchomości niższych niż określone w ust. 1 wobec
właściciela nieruchomości zostaną podjęte stosowne
czynności administracyjne.

§ 3. 1. Opłata opisana w §1 ust. 1 pkt 1 naliczana
jest maksymalnie od 6 osób zameldowanych lub faktycznie zamieszkujących na danej nieruchomości.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.

2. Właściciel posesji, który udostępni na swoim
gruncie miejsce pod lokalizację kontenera zostanie
zwolniony z opłaty za wywóz odpadów stałych.
3. W szczególnie uzasadnionych i udokumentowanych przypadkach Wójt Gminy może odstąpić od
naliczania opłat dla osób przebywających poza miejscem zamieszkania lub prowadzących działalność gospodarczą poza terenem gminy.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXVIII/213/09 Rady Gminy
Moszczenica z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi usuwania, unieszkodliwiania odpadów
komunalnych oraz zasad ich rozliczania.
§ 7. Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.

§ 4. 1. Normatywna objętość stałych odpadów komunalnych na rok dla każdego gospodarstwa domowego w budynkach wielomieszkaniowych wynosi 0,71m3

Przewodniczący Rady Gminy
Barbara Warzecha
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UCHWAŁA NR XXXVII/273/10
RADY GMINY MOSZCZENICA
z dnia 29 października 2010 r.
w sprawie odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola gminne.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ i art. 14 ust. 5 ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /Dz. U.
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm./ Rada Gminy
Moszczenica uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się opłatę miesięczną za świadczenia
udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę
Moszczenica:
1) od dzieci realizujących wyłącznie podstawę programową, przebywających w przedszkolu do 5 godzin –
bez opłaty,
2) od dzieci realizujących wyłącznie podstawę programową, przebywających w przedszkolu powyżej 5 godzin – 15,00 zł,
3) od dzieci 6-letnich i młodszych realizujących zajęcia
wykraczające poza podstawę programową, przebywających w przedszkolu do 5 godzin – 19,00 zł,
5435

4) od dzieci 6-letnich i młodszych realizujących zajęcia
wykraczające poza podstawę programową, przebywających w przedszkolu powyżej 5 godzin – 26,00 zł
5) opłata za drugie i każde następne dziecko z domu
uczęszczające do tego samego przedszkola wynosi
50% stawki głównej.
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXVIII/214/09 Rady
Gminy Moszczenica z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola gminne.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.
Przewodniczący Rady Gminy
Barbara Warzecha
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UCHWAŁA NR XXXVII/277/10
RADY GMINY MOSZCZENICA
z dnia 29 października 2010 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/169/09 Rady Gminy w Moszczenicy z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie
ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli.
Na podstawie art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 7 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz. U.
z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) w związku z art. 18
ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.) Rada Gminy Moszczenica uchwala, co następuje:

„Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony,
nie dłuższy niż rok szkolny w wysokości od 5% do 30%
otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego. Przyznanie dodatku motywacyjnego dla
nauczycieli następuje po zasięgnięciu opinii zakładowych organizacji związkowych z wyłączeniem dyrektorów szkół."

§ 1. W Regulaminie wynagradzania nauczycieli
wprowadza się następujące zmiany:

§ 2. Zmiany w Regulaminie zostały uzgodnione ze
Związkiem Nauczycielstwa Polskiego – Zarządem Oddziału w Moszczenicy zrzeszającym nauczycieli na terenie Gminy Moszczenica.

1. § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania przysługują dodatki funkcyjne, z tym, że nauczycielowi, któremu powierzono:
1) wychowawstwo klasy lub oddziału przedszkolnego –
w wysokości od 5% do 10%;
2) funkcję doradcy metodycznego – w wysokości do 20%;
3) funkcję opiekuna stażu – w wysokości od 3% do 5%
średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty,
o którym mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela.”

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Moszczenica.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.
Przewodniczący Rady Gminy
Barbara Warzecha

2. § 7 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
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UCHWAŁA NR XLIX/384/10
RADY GMINY NAWOJOWA
z dnia 24 września 2010 r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych
mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Nawojowa i jej jednostkom podległym oraz warunki
dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)
oraz art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), po
uzyskaniu opinii Prezesa UOKiK oraz opinii Ministra
Rolnictwa - Rada Gminy uchwala, co następuje:

wniosek zobowiązanego mogą być umarzane albo ich
spłata może być odraczana lub rozkładana na raty, na
zasadach określonych w niniejszej uchwale.

§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób
i tryb udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych
mających charakter cywilnoprawny, przypadających
Gminie Nawojowa i jej jednostkom podległym, warunki
dopuszczalności pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie, pomocy de minimis w rybołówstwie,
w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc
de minimis, pomoc de minimis w rolnictwie, pomoc de
minimis w rybołówstwie, oraz wskazanie organu
uprawnionego do udzielania tych ulg.

3. Od należności, której termin zapłaty odroczono
lub którą rozłożono na raty, nie pobiera się odsetek za
zwłokę za okres od dnia przyznania ulgi, o której mowa
w ust. 1, do upływu terminów zapłaty określonych przez
organ przyznający ulgę.

§ 2. 1. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym należności
pieniężne mające charakter cywilnoprawny, przypadające Gminie Nawojowa i jej jednostkom podległym, na

2. Umorzenie zaległości w przypadku, gdy oprócz
dłużnika głównego zobowiązane są inne osoby, może
nastąpić tylko wtedy, gdy warunki umorzenia zachodzą
wobec wszystkich zobowiązanych.

4. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo w pełnej wysokości rat ustalonych przez organ przyznający
ulgę, pozostała do spłaty wierzytelność staje się natychmiast wymagalna wraz z ustawowymi odsetkami za
zwłokę liczonymi od pierwotnego terminu zapłaty.
§ 3. 1. Organ, na wniosek zobowiązanego prowadzącego działalność gospodarczą, może udzielać określonych w § 2 ust.1 ulg w spłacie zobowiązań należności
pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przy-
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padających Gminie Nawojowa i jej jednostkom podległym, które:
1) nie stanowią pomocy publicznej;
2) stanowią pomoc de minimis – zgodnie z rozporządzeniem komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia
2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE
do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 379
z 28.12.2006);
3) stanowią pomoc de minimis w rolnictwie – zgodnie
z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1535/2007 z dnia
20 grudnia 2007r. w sprawie stosowania art.. 87 i 88
Traktatu WE w odniesieniu pomocy de minimis
w sektorze produkcji rolnej (Dz. Urz. UE L Nr 337
z 21.12.2007);
4) stanowią pomoc de minimis w rybołówstwie - zgodnie z rozporządzeniem komisji (WE) nr 875/2007 z dnia
24 lipca 2007r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady
de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniające
rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz. Urz. UE L
Nr 193 z 25.07.2007).
Zastosowanie ulg o których mowa w § 2 ust. 1
może stanowić pomoc de minimis.
2. Podmiot, który chce skorzystać z pomocy de
minimis zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem:
1) wypełnionego formularza informacji przedstawianych
przy ubieganiu się o pomoc de minimis, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc
de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311),
2) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie
otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz
w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie
o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym
okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej
pomocy w tym okresie,
3) sprawozdań finansowych za okres 3 ostatnich lat obrotowych o których mowa w §2 ust.1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r.
w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez
podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U.
Nr 53, poz. 311),
3. Podmiot, który chce skorzystać z pomocy de
minimis w rolnictwie lub rybołówstwie zobowiązany
jest do dostarczenia wraz z wnioskiem:
1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy
de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie otrzymanej
w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
2) oświadczenia o wielkości i przeznaczeniu pomocy
publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych
kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na
pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie – zgodnie
z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 czerwca
2010r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie
lub rybołówstwie (Dz. U. z dnia 6 lipca 2010r.)

Poz. 5437

3) oświadczenia o nieznajdowaniu się w trudnej sytuacji
ekonomicznej w rozumieniu pkt 9-11 wytycznych
wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu
ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004r.);
4) informacji dotyczących formy prawnej przedsiębiorstwa oraz numerów REGON i NIP;
5) informacji dotyczących wielkości przedsiębiorcy
w oparciu o przepisy Załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008r.
uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze
wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu /ogólnym rozporządzeniem w sprawie wyłączeń
blokowych/ (Dz. Urz. WE L 214, 09.08.2008r.)
6) informacji dotyczących identyfikatora gminy, w której
przedsiębiorca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
– zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad
prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego
rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju
oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego
(Dz. U . Nr 157, poz. 1031 z późniejszymi zmianami);
7) informacji dotyczącej klasy PKD zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r.
w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)
(Dz. U. Nr 251, z poz. 1885 z późniejszymi zmianami).
§ 4. 1. Przepisy § 2 - §3 stosuje się odpowiednio do
umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat odsetek od należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Nawojowa i jej jednostkom podległym oraz do umarzania, odraczania lub
rozkładania na raty spłat innych należności ubocznych.
2. Umorzenie należności głównej skutkuje umorzeniem odsetek.
3. Jeżeli umorzenie dotyczy części należności
głównej, w odpowiednim stosunku do tej należności
podlegają umorzeniu odsetki.
4. Umorzenie części należności może nastąpić po
uregulowaniu pozostałej kwoty.
§ 5. Przepisów § 2 - § 3 nie stosuje się do należności, których umarzanie, odraczanie terminów spłaty oraz
rozkładanie spłaty na raty określają odrębne przepisy.
§ 6. 1. Należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny, przypadające Gminie Nawojowa i jej jednostkom podległym, mogą być umarzane w całości
z urzędu jeżeli:
1) osoba fizyczna – zmarła, nie pozostawiając żadnego
majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6.000,00 zł;
2) osoba prawna – została wykreślona z właściwego
rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność,
a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi
z mocy prawa na osoby trzecie;
3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od
kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub
postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;
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4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości
prawnej uległa likwidacji.
2. W przypadku gdy oprócz dłużnika głównego są
zobowiązane inne osoby, należności, o których mowa
w ust. 1, mogą zostać umorzone tylko wtedy, gdy warunki umarzania są spełnione wobec wszystkich zobowiązanych. Jeśli wśród tych zobowiązanych są osoby
prowadzące działalność gospodarczą, organ może
udzielać określonych w § 6 ust.1 ulg w spłacie zobowiązań należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Nawojowa i jej jednostkom podległym.
3. Przepisy § 6 ust. 1 – ust. 2 stosuje się odpowiednio do umarzania z urzędu odsetek od należności
pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Nawojowa i jej jednostkom podległym oraz do umarzania z urzędu spłat innych należności ubocznych.
§ 7. Do umarzania, odraczania terminów lub rozkładania na raty spłat należności o których mowa
w niniejszej uchwale, uprawniony jest:

Poz. 5437,5438,5439

3. Wójt Gminy Nawojowa, po uzyskaniu zgody
Rady Gminy, jeżeli kwota należności przekracza
5.000zł.”
§ 8. Umorzenie należności oraz odroczenie terminu
spłaty całości lub części należności albo rozłożenie płatności całości lub części należności na raty następuje,
w formie jednostronnego oświadczenia woli Wójta
Gminy Nawojowa, na podstawie przepisów prawa cywilnego.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Nawojowa
§ 10. Traci moc uchwała Nr XIII/121/07 Rady Gminy
Nawojowa z dnia 30 października 2007 roku w sprawie
szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania
i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy
Nawojowa oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, oraz wskazania organów do tego uprawnionych,
zmieniona uchwałą Nr XIV/129/07 Rady Gminy Nawojowa z dnia 28 listopada 2007r.

1. Wójt Gminy Nawojowa, jeżeli kwota należności
nie przekracza jednorazowo kwoty 2.000zł.,

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

2. Wójt Gminy Nawojowa, po zasięgnięciu opinii
Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy, jeżeli kwota
należności wynosi od 2.000 – 5.000 zł.,

Przewodniczący Rady
Jacenty Skrzypiec
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UCHWAŁA NR XLII/293/10
RADY GMINY ROPA
z dnia 28 października 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia górnej stawki opłat za usługi komunalne świadczone
na terenie Gminy Ropa.
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 zm.) i art. 6 ust. 2 ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz.
2008 ze zm.). Rada Gminy Ropa uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXI/125/08 z dnia 20 listopada
2008 r. zmienionej uchwałą Nr XXXIII/204/09 z dnia
26 listopada 2009 r. wprowadza się następujące zmiany:

3) w § 2 ust. 1 kwotę „1,80 zł” zastępuje się kwotą „ 2,10 zł”.
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.
§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
daty ogłoszenia i ma zastosowanie do opłat od 2011 roku.
Przewodniczący Rady Gminy w Ropie:
Władysława Smoła

1) w § 1 pkt a) kwotę „55 zł” zastępuje się kwotą „60 zł”,
2) w § 1 pkt b) kwotę „35 zł” zastępuje się kwotą „40 zł”,
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UCHWAŁA NR XLII/295/10
RADY GMINY ROPA
z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ropa.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust.1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 4
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2005 r.

Nr 236, poz. 2008 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego wGorlicach,
Rada Gminy w Ropie uchwala, co następuje:
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§ 1. Uchwala Regulamin utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Ropa, stanowiący załącznik
do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.

§ 2. Traci moc uchwała nr XXXI/186/06 Rady Gminy
Ropa z dnia 18 sierpnia 2006 r. w sprawie Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ropa.

Przewodniczący Rady Gminy w Ropie:
Władysława Smoła

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy
Ropa.

Załącznik
do uchwały Nr XLII/295/10
Rady Gminy Ropa
z dnia 28 października 2010 r.
REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY ROPA

Rozdział I Postanowienia ogólne
§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ropa,
dotyczące w szczególności:
1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku
na terenie nieruchomości,
2) rodzaju i minimalnej pojemności urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych,
3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów
komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku
publicznego,
4) maksymalnego poziomu odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów,
5) innych wymagań wynikających z gminnego planu
gospodarki odpadami,
6) obowiązku osób utrzymujących zwierzęta domowe,
7) wymagań odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej,
8) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej
deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.
§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach,
2) nieruchomości – należy przez to rozumieć, zgodnie
z art. 46 § 1 kodeksu cywilnego, część powierzchni ziemi
stanowiącą odrębny przedmiot własności, jak również
budynki trwale z gruntem związane lub części tych budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności,
3) właścicielach nieruchomości - należy przez to rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające
nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także
inne podmioty władające nieruchomością,
4) nieczystościach ciekłych – należy przez to rozumieć
ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych,
5) odpadach komunalnych – należy przez to rozumieć
odpady w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach,

6) zbiornikach bezodpływowych – należy przez to rozumieć
instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia
nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania,
7) odpadach wielkogabarytowych – należy przez to rozumieć jeden ze strumieni odpadów komunalnych
wymienionych w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami, charakteryzujący się tym, że jego składniki, ze
względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą być
umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych,
8) odpadach budowlanych – należy przez to rozumieć
frakcję odpadów pochodzących z remontów i budów
wymienioną w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami pośród 18 strumieni składających się na odpady
komunalne,
9) odpadach niebezpiecznych – należy przez to rozumieć
frakcję odpadów niebezpiecznych w rozumieniu ustawy o odpadach wymienioną w KPGO pośród 18 strumieni składających się na odpady komunalne, a więc:
baterie, akumulatory, świetlówki, resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środków do impregnacji
drewna, olejów mineralnych i syntetycznych, benzyn,
leków, opakowania po środkach ochrony roślin
i nawozach, opakowania po aerozolach, zużyte opatrunki,
10)podmiotach uprawnionych – należy przez to rozumieć przedsiębiorstwa będące gminnymi jednostkami
organizacyjnymi lub podmiotami posiadającymi wydane przez Wójta Gminy ważne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie:
a) odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości,
b) opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
c) ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
d) prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,
a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych
i ich części,
11)zwierzętach domowych – należy przez to rozumieć
zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze
jego towarzysza, a w szczególności: psy, koty, ptaki
egzotyczne, chomiki, świnki morskie, ryby i żółwie
hodowane w akwarium, oraz inne zwierzęta uznane za
nadające się do trzymania w mieszkaniach w celach
niehodowlanych,
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12)zwierzętach gospodarskich – należy przez to rozumieć zwierzęta utrzymywane w celach hodowlanych
i produkcyjnych, a w szczególności: konie, bydło, świnie, owce, kozy, kury, kaczki, gęsi, gołębie, indyki, perliczki, strusie, króliki, nutrie, norki, lisy, tchórzofretki,
ryby hodowlane, pszczoły oraz inne zwierzęta w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie
zwierząt gospodarskich,
13)zwierzętach bezdomnych – należy przez to rozumieć
zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły,
zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka,
a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej
osoby, pod której opieką trwale pozostawały.
Rozdział II Wymagania w zakresie utrzymania
czystości i porządku na terenach nieruchomości
i w miejscach publicznych
§ 3. Właściciele nieruchomości oraz najemcy lokali
zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie
nieruchomości poprzez:
1) wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do
zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymania
tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,
2) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń
z chodnika, położonego wzdłuż nieruchomości,
3) usuwanie sopli i nawisów śniegu z dachu, stwarzających zagrożenie dla przechodniów,
4) przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone
w przepisach odrębnych,
5) gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych,
6) usuwanie z terenu nieruchomości wraków pojazdów
mechanicznych i złomu,
7) niezwłoczne usuwanie z tereniu nieruchomości materiału rozbiórkowego i resztek materiałów budowlanych, powstałych w wyniku remontu i modernizacji
lokali i budynków,
8) pielęgnację i utrzymywanie estetycznego wyglądu
terenów zielonych, wykaszanie chwastów z nieruchomości,
9) selektywne zbieranie odpadów innych niż komunalne,
powstających na terenie nieruchomości w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej np.: medycznych,
weterynaryjnych i postępowanie z nimi zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie z dnia 27 kwietnia
2001 r. o odpadach.
§ 4. 1. Mycie pojazdów mechanicznych, maszyn
rolniczych, można przeprowadzać pod warunkiem,
że ścieki odprowadzane są do kanalizacji lub zbiorników
bezodpływowych.
2. Naprawy pojazdów, związane z ich bieżącą eksploatacją, mogą być przeprowadzane w obrębie nieruchomości, jeżeli nie powodują zanieczyszczenia wód
oraz uciążliwości dla sąsiadów.
3. Użytkownik pojazdu zobowiązany jest do usunięcia błota i innych zanieczyszczeń pozostawionych
przez pojazd w wyniku prowadzenia prac polowych lub
ziemnych na drodze publicznej.
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§ 5. Zabrania się wyrzucania śniegu, lodu, błota
i innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię.
Rozdział III Zasady zbierania i pozbywania się
odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
§ 6. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do
zawarcia umów z podmiotem uprawnionym na odbiór
odpadów komunalnych, o ile gmina nie przyjęła innego
rozwiązania w tym zakresie.
§ 7. 1. Właściciele nieruchomości powinni prowadzić selektywną zbiórkę następujących rodzajów odpadów: papier, szkło, plastik.
2. Szczegółowe zasady selektywnej zbiórki odpadów zostaną ustalone z podmiotem uprawnionym do
prowadzenia działalności gospodarczej.
3. Właściciele nieruchomości mają obowiązek
wyposażenia jej w odpowiednią ilość worków (pojemników) służących do gromadzenia poszczególnych rodzajów odpadów.
§ 8. 1. Miejsca gromadzenia odpadów stałych powinny być przygotowane zgodnie z przepisami § 22
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
2. Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymywania pojemników na odpady w stanie czystości,
dobrym stanie technicznym oraz ich okresowego dezynfekowania.
§ 9. 1. Odpady wielkogabarytowe gromadzi się
w wyznaczonych miejscach.
2. Odpady wielkogabarytowe zbierane są podczas
okresowych zbiórek, według przyjętego harmonogramu.
§ 10. Odpady medyczne lub weterynaryjne, powstające w związku z prowadzoną na terenie danej nieruchomości działalnością w zakresie usług medycznych
lub weterynaryjnych, nie mogą być gromadzone
w pojemnikach służących do gromadzenia odpadów
komunalnych. Szczegółowe zasady postępowania z tymi
odpadami określają przepisy odrębne.
§ 11. 1. Organizator imprezy masowej jest zobowiązany do wyposażenia miejsca, na którym się ona odbywa w:
1) jeden pojemnik o pojemności 120 l na 40 osób
uczestniczących w imprezie,
2) szalety przenośne w liczbie jeden szalet na 200 osób
uczestniczących w imprezie,jeżeli czas jej trwania nie
przekracza 4 godzin, jeżeli jest on dłuższy – liczby te
należy zwiększyć o 50% w stosunku do podanych wyżej, na każde rozpoczęte 4 godziny trwania imprezy,
3) oczyszczenia terenu bezpośrednio po zakończeniu
imprezy i terenów przyległych, jeśli jest taka potrzeba.
2. Organizator imprezy innej niż impreza masowa
zobowiązany jest do:
1) wyposażenia miejsca, w którym się ona odbywa
w odpowiednią ilość pojemników na odpady stałe
oraz zapewnienia odpowiedniej liczby toalet, stosownie do ilości uczestników,
2) oczyszczenia terenu bezpośrednio po zakończeniu
imprezy i terenów przyległych, jeśli jest taka potrzeba.
§ 12. Odpady na terenie Gminy zbierane są do:
1. koszy ulicznych,
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2. pojemników na odpady komunalne o pojemności 110 l, 120 l, 240 l, 1100 l,
3. worków,
4. pojemników przeznaczonych do selektywnej
zbiórki opakowań ze szkła, tworzyw sztucznych, metali,
papieru i tektury oraz odpadów biodegradowalnych,
5. kontenerów.
§ 13. 1. Ustala się normatywną minimalną ilość stałych odpadów komunalnych gromadzonych przez wytwórców odpadów w przeliczeniu na jeden miesiąc:
1) dla restauracji, jadłodajni, barów i innych stałych obiektów gastronomicznych oraz dla sklepów spożywczych,
przemysłowych i pozostałych lokali handlowych,
o powierzchni użytkowej do 100 m2 – 0,45 m3,
2) dla restauracji, jadłodajni, barów i innych stałych obiektów gastronomicznych oraz dla sklepów spożywczych,
przemysłowych i pozostałych lokali handlowych, zakładów rzemieślniczych, usługowych, przemysłowych
o powierzchni użytkowej powyżej 100 m2 – 0,65 m3,
3) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych, przemysłowych prowadzących działalność stacjonarną na terenie gminy o powierzchni użytkowej do 100 m2 oraz
urzędów i instytucji – 0,20 m3,
Rozdział IV Częstotliwość i sposób pozbywania
się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
§ 14. 1. Stałe odpady komunalne muszą być usuwane z terenu nieruchomości systematycznie w terminach uzgodnionych z podmiotem uprawnionym, zgodnie z zawartą umową, z częstotliwością, co najmniej
1 raz na miesiąc.
2. Właściciele nieruchomości wyposażeni w zbiorniki
bezodpływowe są zobowiązani opróżniać je z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia
bądź wylewania na powierzchnię terenu.
§ 15. Częstotliwość opróżniania koszy ulicznych
powinna być dostosowana do ilości gromadzonych
w nich odpadów, jednak nie może być mniejsza niż 1 raz
na miesiąc.
Rozdział V Inne wymagania wynikające z gminnego planu gospodarki odpadami
§ 16. Dopuszcza się kompostowanie odpadów roślinnych powstających na terenie nieruchomości we
własnym zakresie i na własne potrzeby.
§ 17. Gmina, wydając zezwolenie na odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości, poprzez określenie
szczegółowych zasad odbioru i postępowania, zobowiązuje przedsiębiorców do odbierania wszystkich odpadów zebranych selektywnie, w tym powstających
w gospodarstwach domowych, odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów budowlanych z remontów i odpadów
niebezpiecznych.
Rozdział VI Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe
§ 18. 1. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt, a także
dołożenia starań, aby zwierzęta te nie były uciążliwe dla
otoczenia.
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2. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są
do sprawowania nad nimi właściwej opieki, a w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru.
§ 19. Osoby utrzymujące psy są zobowiązane do:
1) prowadzenia psa na uwięzi, a psu rasy uznawanej za
agresywną lub zagrażającemu otoczeniu do nałożenia
kagańca,
2) nie wprowadzania psów na teren placów zabaw
i piaskownic dla dzieci,
3) nie wprowadzania psów do budynków użyteczności
publicznej i obsługi ludności, w szczególności do:
urzędów organów administracji, zakładów opieki
zdrowotnej i opieki społecznej, szkół, placówek kulturalno – oświatowych,
4) usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez psy,
obowiązek ten dotyczy wszystkich miejsc publicznych.
§ 20. Dopuszcza się prowadzenie psa bez smyczy
tylko pod warunkiem, że pies ma kaganiec, a właściciel
(opiekun) sprawuje kontrolę nad jego zachowaniem.
§ 21. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom
oraz ich wyłapywanie regulują odrębne przepisy.
§ 22. Właściciele psów, zgodnie z ustawą z dnia 11
marca 2004 r. o ochronie zwierząt i zwalczaniu chorób
zakaźnych zwierząt, zobowiązani są do ich systematycznego szczepienia przeciwko wściekliźnie.
§ 23. Utrzymujący gady, płazy, ptaki i owady
w lokalach mieszkalnych lub użytkowych zobowiązani
są zabezpieczyć je przed wydostaniem się z pomieszczenia.
Rozdział VII Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej
§ 24. Na terenach wyłączonych z produkcji rolnej
dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich
pod następującymi warunkami:
1) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych
do hodowli zwierząt spełniających wymogi prawa budowlanego,
2) uciążliwość hodowli dla środowiska w tym emisje
będące jej skutkiem zostaną ograniczone do obszaru
nieruchomości, na której jest prowadzona,
3) wytwarzane podczas hodowli odpady i nieczystości
będą gromadzone i usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami i nie będą powodować zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych,
4) przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarno –
epidemiologicznych.
§ 25. Zwierzęta gospodarskie przebywające poza
obiektami winny być zabezpieczone tak, aby nie stanowiły zagrożenia dla ludzi i ruchu ulicznego.
Rozdział VIII Obszary podlegające obowiązkowej
deratyzacji terminy jej przeprowadzenia
§ 26. 1. Zobowiązuje się wszystkich właścicieli nieruchomości do przeprowadzenia na ich terenie obowiązkowej deratyzacji. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzenia deratyzacji dwa razy
do roku w terminie wiosennym i jesiennym. Obowiązek
ten, w odniesieniu do właścicieli budynków jednorodzinnych może być realizowany tylko w miarę potrzeb.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 655

– 43006 –

2. Termin przeprowadzenia deratyzacji podaje
Wójt w drodze obwieszczenia w porozumieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym.
3. Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciążają
właścicieli nieruchomości.
§ 27. Przez cały okres przeprowadzenia deratyzacji
obowiązuje zachowanie szczególnej ostrożności w obrębie miejsc wyłożenia środków zwalczających gryzonie.
Miejsca wyłożenia trucizny winny zostać oznakowane
informacją „Uwaga trucizna”.
Rozdział IX Udzielanie zezwoleń na świadczenie
usług
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odpadów komunalnych wymagane jest uzyskanie zezwolenia.
2. Zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 udzielane
są w drodze decyzji Wójta Gminy podmiotowi, który
spełnia ustawowe wymagania.
Rozdział X Postanowienia końcowe
§ 29. 1. Organem kontroli przestrzegania zawartych
w niniejszym Regulaminie przepisów jest Wójt Gminy.
2. Właściciele nieruchomości mają obowiązek
umożliwić przeprowadzenie kontroli, o której mowa
w ust.1.

§ 28. 1. Na prowadzenie przez podmioty inne niż
gminne jednostki organizacyjne, działalności polegającej na usuwaniu, wykorzystaniu i unieszkodliwianiu

Przewodniczący Rady Gminy w Ropie:
Władysława Smoła
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UCHWAŁA NR XL/376/2010
RADY GMINY SĘKOWA
z dnia 1 października 2010 r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych
o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Sękowa oraz jej jednostkom organizacyjnym
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 59 ust. 1,
2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada
Gminy Sękowa uchwala co następuje :
§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób
i tryb umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Sękowa oraz jej
jednostkom organizacyjnym, a także określa organy
uprawnione do stosowania przedmiotowych ulg oraz
warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
§ 2. Ilekroć jest mowa o:
1) Kierowniku jednostki – należy przez to rozumieć osobę, która zgodnie z obowiązującym statutem jest
uprawniona do zarządzania jednostką organizacyjną
Gminy Sękowa.
2) Należności – należy przez to rozumieć sumę następujących należności :
a) głównej – będącej pojedynczym zobowiązaniem osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej względem Gminy Sękowa oraz jej jednostek organizacyjnych, wynikających w szczególności z dokumentu
księgowego ( faktury, rachunki, not księgowych)
umowy lub porozumienia, którego dotyczy
b) odsetek od należności głównej,
c) ubocznych (koszty sądowe, egzekucyjne i inne)
3) jednostkach organizacyjnych – należy przez to rozumieć jednostki budżetowe Gminy Sękowa
4) uldze – należy przez to rozumieć umorzenie, odroczenie terminu spłaty lub rozłożenie na raty należności
pieniężnych.
§ 3. Należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny przypadające Gminie Sękowa oraz jej jed-

nostkom organizacyjnym, mogą być z urzędu umarzane
w całości, spłata ich może być odraczana lub rozkładana
na raty, jeżeli zachodzi jedna z przesłanek:
1) osoba fizyczna - zmarła, nie pozostawiając żadnego
majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego,
których łączna wartość nie przekracza kwoty 6.000 zł,
2) osoba prawna – została wykreślona z właściwego
rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy
prawa na osoby trzecie,
3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od
kwoty dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne,
4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości
prawnej uległa likwidacji,
5) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny.
§ 4. Na udokumentowany wniosek dłużnika,
w przypadkach uzasadnionych względami społecznymi
lub gospodarczymi, w szczególności możliwościami
płatniczymi dłużnika oraz uzasadnionym interesem
Gminy, należności pieniężne:
1) mogą być umarzane,
2) może zostać odroczony termin spłaty całości lub części należności,
3) płatność całości lub części należności może zostać
rozłożona na raty.
§ 5. 1. Jeżeli umarzanie dotyczy części należności,
wyznacza się termin zapłaty pozostałej części należności. W razie niedotrzymania terminu spłaty przez dłużnika, wszelkie oświadczenia woli dotyczące udzielonych
ulg tracą moc.
2. Umarzanie należności, za którą odpowiada solidarnie więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić
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w przypadku, gdy okoliczności uzasadniające umorzenie
zachodzą w stosunku do wszystkich dłużników.

wezwania skierowanego na piśmie pozostawiony zostanie bez rozpatrzenia.

3. Umorzenie należności głównej jest jednoznaczne z umorzeniem odsetek od tej należności oraz innych
należności ubocznych, chyba, że organ uprawniony
postanowi inaczej.

§ 10. Wójt Gminy Sękowa w rocznym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy przedstawia Radzie
Gminy Sękowa informację o udzielonych ulgach na
podstawie niniejszej uchwały.

§ 6. Organem uprawnionym do umarzania, odraczania terminów lub rozkładania na raty spłat należności jest:

§ 11. 1. Wójt Gminy Sękowa w rocznym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy przedstawia Radzie
Gminy Sękowa informację o udzielonych ulgach na
podstawie niniejszej uchwały.

a) Wójt Gminy - jeżeli wartość należności głównej nie
przekracza kwoty 1.000,00 zł,
b) Kierownik jednostki - po zasięgnięciu opinii Wójta
Gminy – jeżeli wartość należności głównej nie
przekracza kwoty 1.000,00 zł,
c) Wójt Gminy Sękowa - w oparciu o opinię Komisji Rady Gminy właściwej do spraw budżetu. – jeżeli wartość należności głównej przekracza kwotę 1.000,00 zł.
§ 7. Umorzenie należności oraz odroczenie terminu
spłaty całości lub części należności albo rozłożenie na raty
płatności całości lub części należności następuje w formie
pisemnej na podstawie przepisów prawa cywilnego (jednostronne oświadczenie woli, umowa, porozumienie).
§ 8. 1. Od należności, której termin spłaty odroczono lub rozłożono na raty, nie pobiera się odsetek za
zwłokę za okres od daty wydania jednostronnego
oświadczenia woli lub zawarcia umowy, porozumienia
do upływu terminu spłaty.
2. Jeżeli dłużnik nie zapłaci należności odroczonej
w terminie lub nie zapłaci w pełnej wysokości ustalonych rat, należność staje się natychmiast wymagalna
wraz z należnymi odsetkami za zwłokę obliczonymi od
pierwotnych terminów płatności. Przez spełnienie terminu spłaty uważa się datę faktycznego wpływu należności na rachunek bankowy wierzyciela.
3. Okres odroczenia terminu płatności nie może
być dłuższy niż 6 miesięcy.
4. Okres spłat należności rozłożonej na raty nie
może być dłuższy niż 30 miesięcy.
§ 9. 1. Dłużnik składający wniosek o udzielenie ulgi
zobowiązany jest dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające jego miesięczne dochody i wydatki,
a w przypadku gdy we wniosku powołuje się na trudną
sytuację – dokumenty potwierdzające ten stan rzeczy.
2. Złożony wniosek, który nie będzie spełniał wymogów, o których mowa w ust. 1 do momentu jego
uzasadnienia przez dłużnika nie będzie rozpatrywany,
a w momencie nie dopełnienia tego obowiązku pomimo

2. Przedsiębiorca ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany do przedstawienia organowi
udzielającemu pomocy wraz z wnioskiem o udzielenie
pomocy dokumentów, o których mowa w art. 37 ust. 1
ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu
w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U.
z 2007r. Nr 59 poz. 404 z późn. zm.).
3. Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości
informacje
obejmującą
wykaz
osób
prawnych
i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy
publicznej, o której mowa w ust. 1.
§ 12. Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości
informację obejmującą wykaz osób prawnych fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających
osobowości prawnej, którym w zakresie należności
Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych – udzielono ulg, o których mowa w niniejszej uchwale.
§ 13. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci
moc Uchwała Rady Gminy Sękowa z dnia 28 czerwca
2006r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu
umarzania wierzytelności Gminy Sękowa i jej jednostek
organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności
oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
§ 14. W sprawach nie uregulowanych niniejszą
uchwałą zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Sękowa
§ 16. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Sękowa
Mirosław Sternik
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UCHWAŁA NR LXI/656/10
RADY MIEJSKIEJ W STARYM SĄCZU
z dnia 27 września 2010 r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad,sposobu i trybu umarzania należności pieniężnych mających charakter
cywilnoprawny przypadających Gminie Stary Sącz lub jej jednostkom organizacyjnym oraz udzielania innych ulg
w spłacaniu tych należności,a także wskazania organów do tego uprawnionych.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym/Dz.U.
z 2001roku Nr 142,poz.1591 z późniejszymi zmianami/oraz art.59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

o finansach publicznych /Dz.U.Nr 157, poz.1240/ Rada
Miejska w Starym Sączu uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Określa się szczegółowe zasady,sposób i tryb
umarzania ,odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania
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na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Stary Sącz lub jej
jednostkom organizacyjnym, zwanych dalej "Należnościami" od osób fizycznych, osób prawnych, a także
jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej zwanych dalej "Dłużnikami"
2. Przez pojęcie "Należności pieniężne" rozumie
się: należności główne wraz z odsetkami, przyznanymi
kosztami postępowania i innymi należnościami ubocznymi wg stanu na dzień umorzenia lub udzielenia innej
ulgi, przysługującej jednemu dłużnikowi.
§ 2. 1. W uzasadnionych przypadkach po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego Należność
Pieniężna przypadająca Gminie Stary Sącz lub jego
jednostce organizacyjnej może zostać w całości lub
w części umorzona, a spłata całości lub części odroczona lub rozłożona na raty na okres nie dłuższy niż 12
miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku przez dłużnika.
2. Należność Pieniężna może zostać umorzona
w całości lub w części wyłącznie w przypadku, gdy:
1) sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika
,ponieważ jego majątek nie wystarcza na zaspokojenie
kosztów postępowania lub sąd umorzył postępowanie
upadłościowe obejmujące likwidację majątku upadłego, jeżeli majątek pozostały po wyłączeniu z niego
przedmiotów majątkowych dłużnika nie wystarcza na
pokrycie kosztów postępowania,
2) dłużnik zmarł nie pozostawiając spadkobierców odpowiadających za jego zobowiązania ani żadnego majątku albo pozostawił majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawił przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6.000 zł.
3) dłużnik będący osobą prawną został wykreślony
z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować
należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie
przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie.
4) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od
kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub
postępowanie egzekucyjne okazało się bezskuteczne.
5) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny
§ 3. 1. Umorzenie należności, odroczenie terminu
spłaty należności lub części należności albo rozłożenie
płatności całości lub części należności na raty może
nastąpić z urzędu z przyczyn wymienionych w § 2 ust.2
pkt 2,3,4 lub na wniosek dłużnika z przyczyn wymienionych w § 2 ust.2 pkt 1,5.
2. Wniosek o umorzenie należności winien być należycie uzasadniony.
3. Umorzenie należności może nastąpić tylko
wówczas, gdy zastosowanie innej ulgi przewidzianej
w niniejszej uchwale jest niemożliwe lub niewystarczające.
4. W przypadku, gdy oprócz dłużnika głównego są
zobowiązane inne osoby, należności, o których mowa
w § 1 mogą zostać umorzone tylko wtedy, gdy warunki
umarzania są spełnione wobec wszystkich zobowiązanych.
§ 4. 1. Umarzanie należności, odroczenie terminu
spłaty należności albo rozłożenie płatności całości lub
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części należności na raty, o których mowa w niniejszej
uchwale ,wobec przedsiębiorców w rozumieniu przepisu art.4ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej(Dz. U.z 2007 r. Nr 155 poz. 1095
z późniejszymi zmianami)stanowi pomoc publiczną
w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r.
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. Z 2007 Nr 59 poz.404 z późniejszymi
zmianami).
§ 5. 1. Do umarzania, odraczania terminu spłaty lub
rozkładania na raty Należności Pieniężnych uprawniony
jest Burmistrz Starego Sącza.
2. Burmistrz Starego Sącza może upoważnić kierowników jednostek organizacyjnych do umarzania,
odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności związanych z działalnością jednostki, którą kierują
oraz należności przypadających od pracowników lub
byłych pracowników jednostek przez nich kierowanych.
§ 6. Do umarzania, odraczania terminu spłaty lub
rozkładania na raty należności pieniężnych przypadających od pracowników lub byłych pracowników Urzędu
Miejskiego w Starym Sączu upoważniony jest Burmistrz
Starego Sącza.
§ 7. 1. W przypadku, gdy umorzenie należności
w całości lub w części następuje z urzędu, właściwą jest
forma jednostronnego oświadczenia woli, złożonego odpowiednio-przez organ uprawniony, o którym mowa
w § 6 lub§ 7.
2. W przypadku, gdy umorzenie należności
w całości lub w części, odroczenie terminu spłaty należności albo rozłożenie na raty płatności całości lub części
należności na raty następuje na wniosek dłużnika, właściwą jest forma pisemnego porozumienia zawartego
pomiędzy dłużnikiem a organem uprawnionym, lubw przypadku umorzenia-w formie jednostronnego
oświadczenia woli, złożonego przez organ uprawniony.
§ 8. W przypadku, gdy umorzenie dotyczy części
należności, organ uprawniony określa termin spłaty
nieumorzonej części należności z zastrzeżeniem, że
w razie niedotrzymania terminu spłaty, dłużnik jest zobowiązany do zapłaty całej Należności Pieniężnej.
§ 9. 1. Od Należności Pieniężnej, których termin zapłaty odroczono lub, których spłatę rozłożono na raty,
pobiera się za zwłokę 50% zastrzeżonych w umowie
odsetek umownych, a w przypadku braku ich zastrzeżenia,50% odsetek ustawowych liczonych od dnia złożenia
wniosku do dnia zastosowania ulgi.
2. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo
w pełnej wysokości należności, której termin płatności
odroczono albo nie spłaci w pełnej wysokości ustalonych rat ,Należność Pieniężna pozostała do zapłaty staje
się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami liczonymi
w pełnej wysokości, do dnia dokonania wpłaty
§ 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszą
uchwałą mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Starego Sącza.
§ 12. Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały
traci moc Uchwała Nr L/39/02 Rady Miejskiej w Starym
Sączu z dnia 17 czerwca 2002 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Miasta
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i Gminy Stary Sącz z tytułu należności pieniężnych, do
których nie stosuje się przepisów ustawy ordynacja
podatkowa, udzielania innych ulg w spłaceniu tych należności oraz wskazania organu do tego uprawnionego.
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§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Starym Sączu
mgr Marian Lis
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UCHWAŁA NR XLVI/443/2010
RADY GMINY UŚCIE GORLICKIE
z dnia 23 sierpnia 2010 r.
w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na
prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
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 zm.) oraz art. 7 ust. 3a
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 236,
poz. 2008, ze zm.), Rada Gminy Uście Gorlickie uchwala
co następuje:
§ 1. Określa wymagania, jakie powinien spełniać
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na
prowadzenie działalności w zakresie odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na
terenie Gminy Uście Gorlickie, zgodnie z załącznikiem
Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Określa wymagania, jakie powinien spełniać
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na

prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Uście Gorlickie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Uście Gorlickie.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i podlega ogłoszeniu na tablicy
ogłoszeń gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Uście Gorlickie
Franciszek Myśliwiec

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XLVI/443/2010
Rady Gminy Uście Gorlickie
z dnia 23 sierpnia 2010 r.
Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia
na prowadzenie działalności w zakresie odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
na terenie Gminy Uście Gorlickie

§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Uście Gorlickie zobowiązany
jest do posiadania:
1. Pojazdu lub pojazdów specjalistycznych o konstrukcji lub zabudowie pozwalającej na załadunek,
transport i wyładunek odpadów komunalnych w sposób
niepowodujący ich samoistnego wysypywania, rozwiewania lub roznoszenia odorów, w ilości niezbędnej do
sprawnego i systematycznego świadczenia usług, które:
a) są zarejestrowane i dopuszczone do ruchu oraz posiadają aktualne badania techniczne i świadectwa
dopuszczenia do ruchu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym,
b) są wyposażone w odpowiednie narzędzia umożliwiające uprzątnięcie odpadów rozsypanych w trakcie prac załadunkowych,

c) są oznakowane w sposób trwały i widoczny, umożliwiający identyfikację podmiotu świadczącego
usługi (w szczególności nazwa przedsiębiorcy, adres, telefon kontaktowy),
d) zapewniają odpowiedni standard bezpieczeństwa
i higieny pracy osób zatrudnionych przy świadczeniu usług.
2. Właściwych urządzeń do zbierania odpadów
komunalnych przez właścicieli nieruchomości, spełniających wymogi określone w Regulaminie utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Uście Gorlickie
tj. pojemników, kontenerów lub worków, w szczególności do zbierania odpadów w sposób selektywny, mający
na celu wyodrębnienie z masy odpadów komunalnych
odpadów ulegających biodegradacji, a także umożliwiających odbieranie z nieruchomości odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii oraz odpadów z remontów, w ilości
niezbędnej do sprawnego i systematycznego świadczenia usług.
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3. Bazy transportowej (z prawem do dysponowania tą bazą) umożliwiającej codzienne parkowanie pojazdów po zakończeniu pracy, magazynowanie pojemników, kontenerów i innych urządzeń służących do prowadzenia działalności określonej w § 1 uchwały, spełniającej wymogi techniczne, bezpieczeństwa i higieny
pracy, przeciwpożarowe, santarne i ochrony środowiska
określone w odrębnych przepisach.
§ 2. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia zobowiązany jest do:
1) Bieżącego mycia i dezynfekcji pojazdów służących do
prowadzenia działalności określonej w § 1,
2) Bieżącego mycia i dezynfekcji urządzeń do gromadzenia odpadów komunalnych.
2. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1 zobowiązany jest do gospodarowania odpadami zgodnie
z zapisami ustawy o odpadach oraz innymi obowiązującymi przepisami.
§ 3. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia zobowiązany jest do udokumentowania
możliwości realizacji obowiązku ograniczenia masy
odpadów ulegających biodegradacji.
2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług, obejmujące niesegregowane odpady komunalne, jest obowiązany również
do odbierania wszystkich selektywnie zbieranych rodzajów odpadów komunalnych, w tym powstających
w gospodarstwach domowych odpadów wielkogabary-
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towych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii oraz odpadów z remontów.
§ 4. Przedsiębiorca zobowiązany jest do posiadania:
a) zezwolenia właściwego starosty na prowadzenie
działalności w zakresie transportu odpadów komunalnych objętych wnioskiem, wydane na podstawie
ustawy o odpadach,
b) aktualnych umów potwierdzających gotowość przejęcia odpadów komunalnych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów, spełniającego wymagania odnośnie miejsc odzysku i unieszkodliwiania,
o których mowa w § 3 ust. 2 oraz ustawie o odpadach,
zgodnie z zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki
Odpadami dla Województwa Małopolskiego.
c) ewidencji odpadów (kart przekazania odpadów).
§ 5. Przedsiebiorca w celu uzyskania zezwolenia na
prowadzenie działaności w zakresie odbierania odpadów
komunalnych, winien złożyć wniosek o udzielenie w/w
zezwolenia, zawierający dane określone w przepisach
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
§ 6. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia zobowiązany jest do przestrzegania przepisów określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Uście Gorlickie.
Przewodniczący Rady Gminy Uście Gorlickie
Franciszek Myśliwiec

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XLVI/443/2010
Rady Gminy Uście Gorlickie
z dnia 23 sierpnia 2010 r.
Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia
na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych na terenie Gminy Uście Gorlickie

§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia zobowiązany jest do posiadania:
1) Pojazdu lub pojazdów asenizacyjnych spełniających
wymagania określone prawem, w ilości niezbędnej do
sprawnego i systematycznego świadczenia usług, które:
a) są zarejestrowane i dopuszczone do ruchu oraz posiadają aktualne badania techniczne i świadectwa
dopuszczenia do ruchu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym,
b) są wyposażone w odpowiednie narzędzia umożliwiające uprzątnięcie terenu zanieczyszczonego
podczas opróżniania zbiornika,
c) są oznakowane w sposób trwały i widoczny, umożliwiający identyfikację podmiotu świadczącego
usługi (w szczególności nazwa przedsiębiorcy, adres, telefon kontaktowy),
d) zapewniają odpowiedni standard bezpieczeństwa
i higieny pracy osób zatrudnionych przy świadczeniu usług,
2) Bazy transportowej (z prawem do dysponowania tą
bazą), spełniającej wymogi techniczne, bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowe, sanitarne

i ochrony środowiska określone w odrębnych przepisach oraz umożliwiającej:
a) codzienne parkowanie pojazdów po zakończeniu
pracy,
b) mycie i dezynfekcję pojazdów po zakończeniu pracy
i utrzymywanie ich w należytym stanie sanitarnohigienicznym (w przypadku braku mozliwości spełnienia tego warunku w oparciu o własną bazę,
wymagana umowa z podmiotem świadczącym
usługi w zakresie mycia i dezynfekcji pojazdów).
§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia zobowiązany jest do mycia i dezynfekcji pojazdów służących do prowadzenia działalności w zakresie
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych.
§ 3. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia zobowiązany jest do posiadania:
1) Aktualnej umowy lub pisemnego zapewnienia potwierdzającego gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez
przedsiębiorcę prowadzącego stację zlewną,
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2) Ewidencji umów zawartych z właścicielami nieruchomości, dowodów świadczenia usług oraz dowodów
przyjęcia nieczystości ciekłych przez stację zlewną.
§ 4. Przedsiebiorca w celu uzyskania zezwolenia na
prowadzenie działaności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
winien złożyć wniosek o udzielenie w/w zezwolenia,
zawierający dane określone w przepisach ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
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§ 5. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia zobowiązany jest do przestrzegania przepisów określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Uście Gorlickie.
Przewodniczący Rady Gminy Uście Gorlickie
Franciszek Myśliwiec

5442

5443
5443

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR WN.II.0911-126-10
WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 3 grudnia 2010 r.
dotyczące tekstu Uchwały Rady Miasta Krakowa Nr CXV/1546/10 z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Stare Miasto"
Działając na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r., Nr 142, poz. 1591; zm. Dz. U. z 2002 r., Nr 23,
poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153,
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r., Nr 80, poz. 717
i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r., Nr 102, poz. 1055 i Nr 116,
poz. 1203; z 2005 r., Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,
poz. 1457; z 2006 r., Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337;
z 2007 r., Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173,
poz. 1218; z 2008 r., Nr 180, poz. 1111 i Nr 223,
poz. 1458; z 2009 r., Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241;
z 2010 r., Nr 28, poz. 142; Nr 28, poz. 146 i Nr 106, poz.
675) stwierdza się nieważność uchwały Nr CXV/1546/10
Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru „Stare Miasto” – w całości.
Uzasadnienie
Uchwałą nr CXV/1546/10 z dnia 3 listopada 2010 r.
Rada Miasta Krakowa uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru „Stare Miasto”.
W wyniku analizy dokumentacji planistycznej
stwierdzono, iż przedmiotowa uchwała została podjęta
na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.). Kompletna
dokumentacja prac planistycznych w celu oceny ich
zgodności z prawem została dostarczona organowi
nadzoru celem jej analizy w dniu 15 listopada 2010 r.
Z uwagi na brzmienie przepisu art. 4 ust. 2
obowiązującej od dnia 21 października 2010 r. ustawy
z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz.
871), zgodnie z którym do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy, w stosunku do których podjęto uchwałę o przystąpieniu do sporządzania lub zmiany planu lub studium, a postępowanie nie zostało zakończone do dnia
wejścia w życie ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe, organ nadzoru wskazuje, iż powołując się w dalszej części niniejszego rozstrzygnięcia na przepisy usta-

wy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
zawsze będzie odnosił się do przepisów tej ustawy w jej
brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie
ostatniej zmiany, czyli w brzmieniu sprzed dnia
21 października 2010 r. Analogicznie także w odniesieniu
do ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
przywołane w dalszej części niniejszego rozstrzygnięcia
przepisy tej ustawy, w szczególności przepis art. 20,
przywołany został w brzmieniu na dzień przypadający
przed wejściem w życie ustawy zmieniającej tę ustawę,
czyli w brzmieniu sprzed dnia 21 października 2010 r.
W rezultacie dokonanej przez organ nadzoru
oceny zaskarżonej uchwały pod kątem jej zgodności
z prawem oraz prawidłowości procedury formalno –
prawnej przeprowadzonej celem uchwalenia wyżej wymienionego planu, organ nadzoru kwestionuje dopuszczalność podjęcia przedmiotowej uchwały, ponieważ
wedle jego oceny uchwała ta narusza obowiązujący porządek prawny poprzez jej podjęcie z naruszeniem zasad
oraz z istotnym naruszeniem trybu tworzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
I tak, zauważa się, co następuje.
I.
W myśl regulacji ujętej przepisem art. 28 ust. 1
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym naruszenie zasad sporządzania planu miejscowego
skutkuje stwierdzeniem nieważności tych postanowień
planu, do których odnosi się owo naruszenie zasad jego
sporządzania. Organ nadzoru, dokonując analizy przedmiotowej uchwały Rady Miasta Krakowa w przedmiocie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru Stare Miasto w aspekcie zgodności jej ustaleń z przepisami obowiązującego porządku
prawnego stwierdził, iż w zakresie normy zawartej
w przepisie § 79 ust. 1 pkt 3 przedmiotowego planu
uchwała narusza obowiązujący porządek prawny poprzez naruszenie zasad sporządzania planu polegające
na wprowadzeniu do tekstu planu miejscowego postanowień nie należących do materii planowania przestrzennego, reglamentujących rodzaj mogących być
wykonywanymi na obszarze objętym planem usług.
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Zgodnie z zapisem § 79 ust. 1 uchwały w ustala
się jako podstawowe przeznaczenie terenu zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami oznaczonego
na rysunku planu symbolem MW/U.25: zabudowę
mieszkaniową wielorodzinną z usługami, z zastrzeżeniem § 9 ust. 1 pkt 1 (pkt 1), obiekty i lokale zamieszkania zbiorowego takie jak: hotele, hostele, pensjonaty
(pkt 2) oraz usługi bez lokali mieszkalnych, możliwe do
lokalizacji w całej zabudowie należącej do danej posesji,
obejmujące: usługi finansowe i ubezpieczeniowe, doradztwa finansowego, usługi prawne, rachunkowo –
księgowe, nauki, szkolnictwa, oświaty, kultury, obsługi
rynku nieruchomości, obsługi turystyki, usługi architektoniczne, urbanistyczne i inżynierskie, reklamowe, konsultingowe, administracyjne, biura i siedziby firm, usługi handlu detalicznego typu salony sprzedaży, butiki,
usługi w zakresie opieki zdrowotnej typu gabinety lekarskie, stomatologiczne” (pkt 3). W ocenie organu nadzoru fragment ww. przepisu pkt 3 w zakresie, w jakim
określa on rodzaje usług poprzez wskazanie w istocie,
jakiego rodzaju działalność gospodarcza w zakresie
usług może być w tym obszarze oznaczonym symbolem
MW/U.25 realizowana, jest sprzeczny z przepisami prawa. Zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym,
w szczególności zgodnie z treścią przepisu art. 4 ust. 1
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego następuje ustalenie przeznaczenia terenu,
rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu. Obowiązujący porządek prawny regulujący zagadnienia związane z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym w sposób enumeratywny w
przepisie art. 15 ust. 2 i ust. 3 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym wskazuje, jakie elementy winien obligatoryjnie oraz w zależności od potrzeb określać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Wśród wskazanych w tym przepisie elementów planu miejscowego brak jest zapisów dotyczących możliwości reglamentowania w zapisach planu
miejscowego rodzaju działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu określonego typu usług, jaka może
być prowadzona na danym obszarze. Oczywiście dopuszczalnym jest zróżnicowanie usług na usługi uciążliwe i nieuciążliwe, nie jest dopuszczalne natomiast
wskazywanie w planie miejscowym, iż w danym obszarze mogą być realizowane wyłącznie konkretnego rodzaju usługi, a inne o tym samym stopniu uciążliwości nie
wymienione w planie realizowane być nie mogą. W
ocenie organu nadzoru regulacja jak wskazana w § 79
ust. 1 pkt 3 uchwały wykraczająca poza zakres zagadnień mogących być regulowane w drodze planu miejscowego narusza obowiązujący porządek prawny. Powyższe w ocenie organu nadzoru godzi także w wyrażoną w przepisie art. 22 Konstytucji RP zasadę swobody
działalności gospodarczej, która może być ograniczona
jedynie w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny
interes publiczny, jak również wynikającą z niej zasadę
sformułowaną w przepisie w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 2
lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.
U. z 2007 r., Nr 155, poz. 1095 t.j., z późn.. zm.).
Z powyższych względów przedmiotowy plan
miejscowy w zakresie, w jakim ów rodzaj usług określa,
narusza zapisy art. 4 ust. 1 i art. 15 ust. 2 i ust. 3 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
w związku z przepisem art. 28 ust. 1 tej ustawy.
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Opisane w tym miejscu zagadnienie sprzeczności planu miejscowego obszaru Stare Miasto z zasadami
tworzenia planów miejscowych w ocenie organu nadzoru stanowi dodatkowy argument uzasadniający konieczność podjęcia względem uchwały Rady Miasta
Krakowa w sprawie planu miejscowego obszaru Stare
Miasto działań nadzorczych zmierzających do stwierdzenia nieważności przedmiotowego planu miejscowego. Podstawowym argumentem uzasadniającym stanowisko organu nadzoru w przedmiocie sprzeczności
przedmiotowego planu miejscowego z obowiązującym
porządkiem prawnym jest istotne naruszenie procedury
sporządzania planu miejscowego, opisane w części II
niniejszego rozstrzygnięcia nadzorczego.
II.
Z dokumentacji prac planistycznych przedłożonej organowi nadzoru wynika, iż Prezydent Miasta Krakowa wypełniając obowiązek wynikający z przepisu art.
17 pkt 14 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, przedłożył Radzie Miasta Krakowa projekt planu miejscowego dla obszaru „Stare Miasto”
wraz z listą nieuwzględnionych przez siebie uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu
planu. Do przedłożonego Radzie Miasta projektu zostały
wniesione poprawki zgłoszone przez radnych. Prezydent
Miasta Krakowa zajął negatywne stanowisko w przedmiocie zgłoszonych poprawek, wprowadzenie których –
w jego ocenie – winno skutkować ponowieniem czynności planistycznych.
Na sesji Rady Miasta Krakowa w dniu 3 listopada 2010 r. odbyło się czytanie tekstu projektu planu
miejscowego dla Starego Miasta oraz głosowanie nad
poprawkami zgłoszonymi przez radnych, z których część
została przegłosowana i przyjęta przez Radę. Na tej
samej sesji Rady Miasta Krakowa w dniu 3 listopada
2010 r. odbyło się również głosowanie nad całością
projektu planu miejscowego obszaru „Stare Miasto”
wraz z przyjętymi poprawkami, w wyniku którego to
głosowania Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru „Stare Miasto”.
Przegłosowane przez Radę Miasta Krakowa poprawki zgłoszone przez radnych dotyczyły niżej opisanych kwestii. W celu wyszczególnienia zmian wprowadzonych do planu miejscowego organ nadzoru
w punktach od 1 do 16 opisze sposób, w jaki uległo
zmianie brzmienie poszczególnych zapisów przedmiotowego planu miejscowego, z przywołaniem brzmienia
danego przepisu zawartego w projekcie planu przekazanym Radzie Miasta Krakowa przed głosowaniem oraz
z przywołaniem ostatecznego brzmienia danego przepisu uchwały w brzmieniu uchwalonym. Tam, gdzie będzie to możliwe, tekst uchwały w brzmieniu już zmienionym wskutek poprawek radnych, a zatem tekst danego przepisu uchwały w wersji uchwalonej przez Radę,
zapisany zostanie czcionką pochyłą. Powyższe odnosi
się do tych sytuacji, w których zmiany wprowadzone
przez radnych skutkują nie tylko wykreśleniem części
zapisów z projektu planu, ale skutkują wprowadzeniem
do planu miejscowego nowych ustaleń.
1. W § 5 uchwały zawierającym słowniczek pojęć użytych w uchwale w pkt 5 projektu planu przekaza-
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nego Radzie Miasta Krakowa zawarta została definicja
pojęcia oficyny, zgodnie z którą pod tym pojęciem rozumieć należy budynki lub boczne i tylne części kubaturowe budynku frontowego usytuowane w głębi danej
posesji.
Po przyjęciu poprawki radnego dotyczącej uwzględnienia jednej z uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu, nieuwzględnionej przez
Prezydenta Miasta Krakowa, przepis § 5 pkt 5 uchwały
w planie uchwalonym ma następujące brzmienie: „Oficynach – należy przez to rozumieć budynki lub boczne
i tylne części kubaturowe budynku frontowego, w tym
części podziemne, usytuowane w głębi danej posesji”.
2. W § 8 uchwały dotyczącym zasad ochrony
i kształtowania ładu przestrzennego oraz zasad kształtowania zabudowy w ust. 1 pkt 4 projektu planu przekazanego Radzie przez Prezydenta Miasta Krakowa zawarty był zakaz budowy parkingów podziemnych, z zastrzeżeniem § 75 ust. 3 pkt 4 lit. l).
W wyniku uwzględnienia poprawki jednego z radnych
przepis ten uległ zmianie w taki sposób, iż wykreślono
zeń zawarty w nim zakaz budowy parkingów podziemnych i wprowadzono odmienne ustalenie. W planie
uchwalonym zatem przepis § 8 ust. 1 pkt 4 ma następujące brzmienie: „Dopuszcza się budowę parkingów podziemnych pod Placem Szczepańskim i Placem Świętego
Ducha. Warunkiem koniecznym są całościowe badania
archeologiczne pod powierzchnią placów, z zastrzeżeniem § 75 ust. 3 pkt 4 lit. l)”.
3. W § 10 projektu planu przekazanego Radzie
zawierającym ustalenia w zakresie zasad ochrony krajobrazu kulturowego, dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury współczesnej w ust. 4 pkt 1 wprowadzone zostały ustalenia, zgodnie z którymi w celu
ochrony dóbr kultury ustala się posesje, tereny objęte
ochroną konserwatorską pełną, rozumianą jako ochrona
i opieka nad wartościami zabytkowymi (odpowiednio do
sposobu zainwestowania: zabudowa, podworce, dziedzińce, zieleń i mury graniczne, obiekty małej architektury) poprzez m. in. zakaz stosowania zadaszeń wewnętrznych, z dopuszczeniem ich stosowania zgodnie
z ustaleniami szczegółowymi.
W wyniku uwzględnienia poprawki radnego poprzez
wykreślenie z zapisów planu zakazu stosowania zadaszeń wewnętrznych brzmienie tego przepisu uległo
zmianie, zatem w planie uchwalonym przepis § 10 ust. 4
pkt 1 lit. i) ma następujące brzmienie: „z dopuszczeniem
ich stosowania zgodnie z ustaleniami szczegółowymi”.
4. W § 10 projektu planu przekazanego Radzie
w ust. 4 pkt 2 wprowadzone zostały ustalenia, zgodnie
z którymi w celu ochrony dóbr kultury ustala się posesje
objęte ochroną konserwatorską częściową, rozumianą
jako ochrona i opieka nad wartościami zabytkowymi
(odpowiednio do sposobu zainwestowania: zabudowa,
podworce, dziedzińce, zieleń i mury graniczne) poprzez
m. in. możliwość stosowania zadaszeń wewnętrznych,
bez zmiany sposobu użytkowania, z dopuszczeniem
ogródków gastronomicznych (kawiarnianych) oraz zakaz
stosowania zadaszeń wewnętrznych na wskazanych
posesjach zgodnie z ustaleniami szczegółowymi.
W wyniku uwzględnienia poprawki radnego poprzez
wykreślenie z zapisów planu zakazu stosowania zadaszeń wewnętrznych brzmienie tego przepisu uległo
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zmianie, zatem w planie uchwalonym przepis § 10 ust. 4
pkt 2 lit. i) ma następujące brzmienie: „możliwość stosowania zadaszeń wewnętrznych, bez zmiany sposobu
użytkowania lub zgodnie z ustaleniami szczegółowymi,
z dopuszczeniem ogródków gastronomicznych (kawiarnianych) na wskazanych posesjach zgodnie z ustaleniami szczegółowymi”.
5. W § 11 uchwały dotyczącym zasad kształtowania przestrzeni publicznych w ust. 2 pkt 8 lit. d) odnoszącym się do kształtowania przestrzeni publicznych
w zakresie ogródków gastronomicznych (kawiarnianych) w projekcie planu przekazanym pod obrady Rady
Miasta Krakowa zawarty był zakaz umieszczania na
terenie ogródków gastronomicznych (kawiarnianych):
urządzeń gastronomicznych, stoisk handlowych, urządzeń nagłaśniających oraz podestów.
W wyniku uwzględnienia poprawki jednego z radnych
brzmienie tego przepisu uległo zmianie poprzez wykreślenie zeń słów „oraz podestów”. W planie uchwalonym
przepis § 11 ust. 2 pkt 8 lit. d) ma następujące brzmienie:
„zakaz umieszczania na terenie ogródków gastronomicznych (kawiarnianych): urządzeń gastronomicznych,
stoisk handlowych, urządzeń nagłaśniających”.
6. W § 19 uchwały zawierającym ustalenia dla
terenów zabudowy usługowej oznaczonych na rysunku
planu symbolem U.6 w ust. 4 pkt 1 lit. b) w projekcie
planu przekazanym pod obrady Rady Miasta Krakowa
przez Prezydenta Miasta Krakowa zapisano w zakresie
ochrony konserwatorskiej obiektów przy ul. Św. Anny 6
/ ul. Gołębia 9 zakaz stosowania zadaszeń wewnętrznych. Treść tego przepisu w projekcie planu brzmiała
w sposób następujący: „ul. Św. Anny 6/ ul. Gołębia 9 –
posesja objęta ochroną konserwatorską częściową;
zakaz stosowania zadaszeń wewnętrznych; w tym budynek pomiędzy ul. Gołębią 9 i ul. Gołębią 7 (od strony
płd. – zach.) – nie podlega ochronie konserwatorskiej”.
Poprzez uwzględnienie poprawki jednego z radnych
wnioskujących o wykreślenie z tekstu planu zapisów
zakazujących stosowania zadaszeń wewnętrznych
w obrębie obszaru objętego planem przepis § 19 ust. 4
pkt 1 lit. b) ma następujące brzmienie: „ul. Św. Anny 6/
ul. Gołębia 9 – posesja objęta ochroną konserwatorską
częściową; w tym budynek pomiędzy ul. Gołębią 9
i ul. Gołębią 7 (od strony płd. – zach.) – nie podlega
ochronie konserwatorskiej”.
7. W § 57 uchwały zawierającym ustalenia dla
terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami, oznaczonego na rysunku planu symbolem
MW/U.3 zapisano w ust. 3 pkt 2 lit. h) projektu planu
przekazanego Radzie Miasta ustalenia, iż w zakresie
ochrony konserwatorskiej obiektów i posesji przy
ul. Floriańskiej 28 / ul. Św. Marka 18 wprowadza się
ochronę konserwatorską. W projekcie planu przepis § 57
ust. 3 pkt 2 lit. h) miał następujące brzmienie: „ul. Floriańska 28/ ul. Św. Marka 18 – posesja objęta ochroną
konserwatorską pełną, w tym: oficyna i pawilon narożny
objęte ochroną konserwatorską częściową, parterowy
budynek (przybudówka) przy północnej granicy posesji
– nie podlega ochronie konserwatorskiej, dopuszcza się
stosowanie zadaszeń wewnętrznych”.
W wyniku uwzględnienia poprawki radnego w zakresie
uwzględnienia jednej z uwag złożonych do wyłożonego
do publicznego wglądu projektu planu, nieuwzględnio-
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nej przez Prezydenta Miasta Krakowa, przepis § 57 ust. 3
pkt 2 lit. h) w planie uchwalonym ma następujące
brzmienie: „ul. Floriańska 28 / ul. Św. Marka 18 – posesja objęta ochroną konserwatorską pełną, w tym: budynki frontowe Floriańska 28 i Św. Marka 18 objęte
ochroną konserwatorską pełną, pawilon narożny objęty
ochroną konserwatorską częściową, oficyna i parterowy
budynek (przybudówka) przy północnej granicy posesji
– nie podlegają ochronie konserwatorskiej, dopuszcza
się stosowanie zadaszeń wewnętrznych”.
8. W § 57 uchwały po przedłożeniu projektu
planu Radzie Miasta i w wyniku przegłosowania poprawki jednego z radnych w zakresie uwzględnienia
jednej z uwag złożonych do wyłożonego do publicznego
wglądu projektu planu, nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa, dodano w planie uchwalonym
nowe brzmienie do tego przepisu poprzez dodanie
w ust. 3 pkt 7 o treści: „dopuszcza się zastosowanie
automatycznego magazynu dla samochodów”.
9. W § 65 uchwały zawierającym ustalenia dla
terenów dla terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami, oznaczonego na rysunku planu
symbolem MW/U.11, po przedłożeniu projektu planu
Radzie Miasta i w wyniku przegłosowania poprawki
jednego z radnych w zakresie uwzględnienia jednej
z uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu, nieuwzględnionej przez Prezydenta
Miasta Krakowa, dodano w planie uchwalonym nowe
brzmienie do tego przepisu poprzez dodanie w zakresie
ustaleń ochrony konserwatorskiej w ust. 3 pkt 1 lit. i)
całego szeregu nowych ustaleń dla objętego ochroną
konserwatorską obiektu przy ul. Św. Tomasza 7 (nowe
ustalenia zapisane są w § 65 ust. 3 pkt 1 lit. i) w tiretach
od 1 do 19).
10. W 66 uchwały zawierającym ustalenia dla
terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami oznaczonego na rysunku planu symbolem
MW/U.12, po przedłożeniu projektu planu Radzie Miasta
i w wyniku przegłosowania poprawki jednego z radnych
w zakresie uwzględnienia jednej z uwag złożonych do
wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu,
nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa,
dodano w planie uchwalonym nowe brzmienie do tego
przepisu poprzez dodanie szeregu nowych ustaleń dla
objętego ochroną konserwatorską obiektu przy Pl. Rynek Główny 37. W projekcie planu przedłożonym Radzie
obiekt ten objęty był ochrona konserwatorską pełną,
natomiast w planie uchwalonym zapisano w ust. 3 pkt 1
lit. f), iż „posesja pod budynkiem w tej części na całości
parceli budowlanej i budynku frontowego z wyłączeniem oficyny objęta ochroną konserwatorską pełną, zaś
oficyna objęta częściową ochroną konserwatorską. Ponadto zapisano dla tego obiektu szereg nowych ustaleń,
których nie zawierał projekt planu przedłożony Radzie
Miasta do uchwalenia (nowe ustalenia zawarte są
w § 66 ust. 3 pkt 1 lit. f) w tiretach od 1 do 14).
11. W § 66 uchwały również dokonano zmiany
brzmienia przepisu ust. 4 pkt 6 odnoszącego się do posesji przy Pl. Rynek Główny 37 „Kamienica Wosińska”.
W przedłożonym Radzie Miasta projekcie planu przepis
ten wskazywał, iż w wyznaczonym terenie znajdują się
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obiekty wpisane do rejestru zabytków, m. in. obiekt
wymieniony w pkt 6, który to przepis pkt 6 brzmiał:
„Pl. Rynek Gł. 37 – Kamienica Wosińska z działką –
nr rej. zabytków A-168, z dnia 15.04.1936 r.”.
W planie uchwalonym na skutek przegłosowania poprawki jednego z radnych w zakresie uwzględnienia
jednej z uwag złożonych do wyłożonego do publicznego
wglądu projektu planu, nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa, zmieniono brzmienie tego przepisu. Zatem w planie uchwalonym przepis § 66 ust. 4
pkt 6 ma następujące brzmienie: „Pl. Rynek Gł. 37 –
Kamienica Wosińska z działką pod budynkiem frontowym – nr rej. Zabytków A-168, z dnia 15.04.1936 r.
z wyłączeniem oficyny, objętej częściową ochroną konserwatorską”.
12. W § 67 uchwały zawierającym ustalenia dla
terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami, oznaczonego na rysunku planu symbolem
MW/U.13 wprowadzono również zmiany polegające na
przyjęciu odmiennych ustaleń w planie uchwalonym
w zestawieniu z projektem planu przekazanym pod obrady Rady Miasta Krakowa. Zmiany te wynikały z przegłosowania poprawki jednego z radnych w zakresie
uwzględnienia jednej z uwag złożonych do wyłożonego
do publicznego wglądu projektu planu, nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa. W wyniku powyższego zmienione zostały ustalenia w zakresie ochrony
konserwatorskiej dla obiektu przy ul. Floriańskiej 12 /
ul. Św. Tomasza nr 19 i nr 17 – w planie uchwalonym
dopuszczono tu możliwość szklanego zadaszenia pomiędzy
kamienicami
przy
ul. Św. Tomasza
17
i Św. Tomasza 19 (§ 67 ust. 3 pkt 2 lit. a).
Ponadto w planie uchwalonym w § 67 ust. 3 usunięto
dotychczasowe brzmienie pkt 4, pkt 5 i pkt 6 (zawierających zakaz lokalizacji lokali mieszkalnych na pierwszej
kondygnacji
nadziemnej
budynków
frontowych
i w kondygnacjach podziemnych – pkt 4, możliwość
lokalizacji lokali usługowych na dwóch pierwszych kondygnacjach nadziemnych budynków, a także w kondygnacjach podziemnych, pod warunkiem zapewnienia
dostępu do części mieszkalnej – komunikacji wewnętrznej – niezależnego od użytkowania lokali usługowych –
pkt 5 oraz możliwość lokalizacji usług z zakresu usług
hotelarskich, obsługi bankowej, nauki, szkolnictwa wyższego lub kultury łącznie w całej zabudowie należącej do
danej posesji – pkt 6). W zamian za to wprowadzono
nowe ustalenia w pkt 4 i pkt 5 tego przepisu, dotyczące
dopuszczeń w zakresie czasowego zasłaniania fasady
kamienicy przy ul. Św. Tomasza 17 reklamami związanymi z działalnością artystyczną galerii „Camelot” (§ 67
ust. 3 pkt 4) oraz dopuszczeń w zakresie lokalizacji
ogródka kawiarnianego w tzw. Zaułku Niewiernego
Tomasza jako wykorzystywanego wyłącznie zgodnie
z obecnym przeznaczeniem i w obecnym kształcie (§ 67
ust. 3 pkt 5).
13. W § 79 uchwały zawierającym ustalenia dla
terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami oznaczonego na rysunku planu symbolem
MW/U.25, wskutek przegłosowania poprawki jednego
z radnych w zakresie uwzględnienia jednej z uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu
planu, nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa, w planie uchwalonym wprowadzono nowe ustalenie w zakresie przeznaczenia podstawowego tego
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terenu, mianowicie do § 79 ust. 1 dodano pkt 3 ustalając, iż teren ten jest również przeznaczony na „usługi
bez lokali mieszkalnych, możliwe do lokalizacji w całej
zabudowie należącej do danej posesji, obejmujące:
usługi finansowe i ubezpieczeniowe, doradztwa finansowego, usługi prawne, rachunkowo – księgowe, nauki,
szkolnictwa, oświaty, kultury, obsługi rynku nieruchomości, obsługi turystyki, usługi architektoniczne, urbanistyczne i inżynierskie, reklamowe, konsultingowe,
administracyjne, biura i siedziby firm, usługi handlu
detalicznego typu salony sprzedaży, butiki, usługi
w zakresie opieki zdrowotnej typu gabinety lekarskie,
stomatologiczne”.
Ponadto w planie uchwalonym usunięto zapis § 79
ust. 3 pkt 6 projektu planu, dopuszczający możliwość
lokalizacji usług z zakresu: usług hotelarskich, obsługi
bankowej, nauki, szkolnictwa wyższego lub kultury łącznie w całej zabudowie należącej do danej posesji.
14. W § 81 zawierającym ustalenia dla terenu
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami,
oznaczonego na rysunku planu symbolem MW/U.27,
wskutek przegłosowania poprawki jednego z radnych
w zakresie uwzględnienia jednej z uwag złożonych do
wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu,
nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa,
w planie uchwalonym wprowadzono nowe ustalenie
w zakresie objętego ochroną konserwatorską obiektu
i posesji przy ul. Grodzka 6, mianowicie – w § 81 ust. 3
pkt 2 lit. i) dopuszczono wykonanie podpiwniczenia
podwórza.
15. W § 88 zawierającym ustalenia dla terenu
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami,
oznaczonego na rysunku planu symbolem MW/U.34,
wskutek przegłosowania poprawki jednego z radnych
w zakresie uwzględnienia jednej z uwag złożonych do
wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu,
nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa,
w planie uchwalonym wprowadzono nowe ustalenie dla
objętego ochroną konserwatorską obiektu i posesji przy
ul. Poselskiej 17, mianowicie – w § 88 ust. 3 pkt 2 lit. c)
dopuszczono rozbudowę kamienicy w głąb podwórza
do wyrównania tylnej linii zabudowy z kamienicami
sąsiednimi.
16. W § 94 zawierającym ustalenia dla terenu
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami,
oznaczonego na rysunku planu symbolem MW/U.40,
wskutek przegłosowania poprawki jednego z radnych
w zakresie uwzględnienia jednej z uwag złożonych do
wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu,
nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa,
w planie uchwalonym wprowadzono nowe ustalenie dla
objętego ochroną konserwatorską obiektu i posesji przy
ul. Podzamcze 10, mianowicie – w § 94 ust. 3 pkt 2 lit. c)
dopuszczono wykonanie garażu podziemnego pod podwórkiem.
Wskazać należy, iż zgodnie z zapisem § 10 ust. 2
pkt 1 uchwały układ urbanistyczny Miasta Krakowa
w granicach Plant wpisany jest do rejestru zabytków
pod nr rej. A-1 z dnia 22 maja 1933 r. Ponadto w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego „Stare Miasto” znajduje się szereg ze-
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społów i obiektów wpisanych do rejestru zabytków i do
ewidencji zabytków oraz szereg stanowisk archeologicznych wpisanych do rejestru zabytków. Poza powyższym, także celem przedmiotowego planu miejscowego
jest objęcie terenów i obiektów objętych planem ochroną konserwatorską, co wprost wynika z przepisów
przedmiotowego planu. Cały obszar planu objęty jest
również wpisem do archeologicznej ewidencji konserwatorskiej.
Opisane powyżej zmiany, jakie wprowadzono
do planu uchwalonego w porównaniu do projektu planu
przekazanego Radzie Miasta Krakowa przez Prezydenta
Miasta Krakowa, odnoszą się do terenów oraz obiektów
objętych ochroną konserwatorską na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późn.
zm.).
Dokonując oceny zgodności z obowiązującym porządkiem prawnym postanowień uchwały Nr CXV/1546/10
Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Stare Miasto” w kontekście opisanych wyżej w niniejszym rozstrzygnięciu w punktach
od 1 do 16 zmian wprowadzonych w wyniku przegłosowania przez Radę Miasta Krakowa poprawek wniesionych
przez radnych, organ nadzoru stwierdza, co następuje.
Zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym – w myśl normy ujętej przepisem art. 19 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jeżeli
rada gminy stwierdzi konieczność dokonania zmian
w przedstawionym do uchwalenia projekcie planu miejscowego, w tym także w wyniku uwzględnienia uwag
do projektu planu – czynności, o których mowa w art. 17
tej ustawy, ponawia się w zakresie niezbędnym do dokonania tych zmian (ust. 1). Przedmiotem ponowionych
czynności może być jedynie część projektu planu objęta
zmianą (ust. 2). Natomiast zgodnie z regulacją przepisu
art. 28 ust. 1 tej ustawy naruszenie zasad sporządzania
studium lub planu miejscowego, istotne naruszenie
trybu ich sporządzania, a także naruszenie właściwości
organów w tym zakresie, powodują nieważność uchwały rady gminy w całości lub części. Ponadto, w myśl
regulacji zawartej w przepisie art. 20 ustawy o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami w związku z przepisem
art. 17 pkt 7 lit. b) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym projekty i zmiany planu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego podlegają
uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.
W będącej przedmiotem niniejszego postępowania sytuacji, po analizie dokumentacji planistycznej,
organ nadzoru stwierdza, iż przegłosowanie poprawek
radnych i wprowadzenie zmian w projekcie planu jak
wyżej opisanych, nastąpiło na tej samej sesji Rady Miasta Krakowa w dniu 3 listopada 2010 r. W związku
z powyższym w ocenie organu nadzoru uchwalenie
zmienionego planu miejscowego na tej samej sesji
rady, na której głosowano poprawki, stanowi naruszenie
przepisu art. 19 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a to ze względu na fakt,
iż Rada Miasta Krakowa wprowadzając do projektu planu miejscowego zmiany jak wyżej opisane winna była,
w ocenie organu nadzoru, zgodnie z dyspozycją przepisu art. 19 ust. 1 ustawy ponowić procedurę planistyczną
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w zakresie niezbędnym do wprowadzenia tychże zmian.
Podkreślenia wymaga, iż ponowienie w tym przypadku
czynności planistycznych nie jest tylko i wyłącznie zależne od uznania rady. Obowiązek ponowienia czynności planistycznych w sytuacji wprowadzenia do projektu
planu zmian wynikających z uwzględnienia poprawek
zgłoszonych przez radnych wynika wprost z przepisu
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a charakter i głębokość owych wprowadzonych do
projektu planu zmian determinują to, w jakim zakresie
i jakie czynności planistyczne wymagają powtórzenia.
Przepisy obowiązującego porządku prawnego
regulujące materię planowania i zagospodarowania
przestrzennego w sposób szczegółowy i wyczerpujący
normują zagadnienie procedury tworzenia miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego. W myśl
obowiązujących w tym względzie regulacji, w tym
w szczególności w myśl przepisu art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, procedura
planistyczna jest szczególnie sformalizowana zarówno
pod kątem rodzaju czynności, jakie winny zostać przeprowadzone przy tworzeniu planu miejscowego, jak
i pod kątem zachowania określonej przepisami chronologii podejmowania owych czynności. Normy ujęte
w art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym wyznaczają zakres i kolejność czynności
wymaganych przy sporządzaniu projektu planu, które
wójt (burmistrz, prezydent) jest obowiązany wykonać.
Zgodnie z tym przepisem wójt (burmistrz, prezydent) po
podjęciu przez radę gminy uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, podejmuje kolejno szereg
czynności wskazanych w punktach od 1 do 14 wspomnianego przepisu, przekazując po ich wykonaniu projekt planu organowi stanowiącemu. Organ stanowiący,
jeżeli stwierdzi konieczność dokonania w przedłożonym
mu projekcie zmian czyni powyższe, a następnie winien
ocenić, czy w wyniku uwzględnienia przezeń poprawek
radnych możliwe, czy też niemożliwe jest uchwalenie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
bez powtórzenia procedury planistycznej w niezbędnym
zakresie, jak to wynika z przepisu art. 19 ust. 1 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Skonkretyzowany zakres powtarzanych czynności i ich
ustalenie należy już do organu wykonawczego. Ustalenie zakresu procedury wymagającej powtórzenia wynika
z kompetencji organu wykonawczego, a zatem projekt
uchwały winien zostać przekazany organowi wykonawczemu gminy, który z kolei winien podjąć decyzję co do
zakresu ponowienia czynności procedury planistycznej.
W będącej przedmiotem niniejszego postępowania sytuacji niewątpliwie czynnością niezbędną jest
ponowienie uzgodnienia z organem właściwym do
spraw ochrony zabytków, a to ze względu na poddanie
całego obszaru planem objętego ochronie konserwatorskiej. Przyczyną powyższego jest charakter i zakres
wprowadzonych przez radnych zmian. Wedle opinii
organu nadzoru tylko właściwy organ uzgadniający
projekt planu może ocenić stopień wpływu owych
zmian zachowanie zabytkowego charakteru terenu objętego planem, jak również może owe zmiany zaakceptować, bądź nie.
Zatem w takiej sytuacji jeżeli w wyniku ponowienia uzgodnienia organ uzgadniający podzieliłby
stanowisko rady i zaakceptował (uzgodnił pozytywnie)
zmieniony wskutek poprawek radnych projekt planu
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miejscowego, wówczas należałoby powtórzyć także etap
wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu i dalej
wszystkich tych czynności towarzyszących wyłożeniu,
tj. dyskusji publicznej oraz składania i rozpatrzenia uwag
(opisanych w przepisie § 17 pkt 10 do 14 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). W sytuacji natomiast, gdyby organ uzgadniający projekt planu
zaakceptował i uzgodnił pozytywnie jedynie część
wprowadzonych zmian, to wówczas wyłożeniu podlegałby tylko fragment projektu planu obejmujący owe
zmiany; dalsze procedowanie dotyczyłoby tylko tego
fragmentu planu. Natomiast w przypadku negatywnego
uzgodnienia przez organ uzgadniający zmienionego
projektu planu nie byłoby potrzeby powtarzania etapu
wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu, jak
również powtarzania czynności temu etapowi towarzyszących; w takiej sytuacji procedura planistyczna winna
zostać zakończona na etapie ponowienia uzgodnienia
i następnie ponownego przekazania projektu planu
miejscowego pod obrady organu stanowiącego gminy.
Organ nadzoru podkreśla, iż wedle jego opinii
dla ważności planu miejscowego w zakresie opisanych
wyżej zmian konieczne było ponowienie uzgodnień
z organem właściwym w sprawach z zakresu ochrony
zabytków, a to z uwagi na wyżej opisane powody.
Niezależnie od powyższego organ nadzoru
podnosi także i to, iż wedle jego oceny w sytuacji jak
omawiana w przypadku, gdyby w wyniku ponowionych
uzgodnień zaakceptowane zostały przez organ uzgadniający wprowadzone przez radnych poprawki (lub
choćby tylko ich część), organ planistyczny winien ponowić nie tylko uzgodnienia, czego – jak już była o tym
mowa – nie uczynił, ale także winien ponowić wyłożenie
projektu planu do publicznego wglądu (oraz czynności
temu towarzyszące) w zakresie owych wprowadzonych
w wyniku przegłosowania poprawek radnych zmian,
a to w celu ponownego poddania projektu planu ocenie
podmiotów zainteresowanych przyjętymi rozwiązaniami
planistycznymi. Oczywiście twierdzenie to dotyczy takich zmian treści aktu normatywnego, które godzą bądź
mogą godzić w interes prawny adresatów planu i które
wskutek ich zamieszczenia w planie mogą wprowadzać
ograniczenia w korzystaniu z przysługującego adresatom planu prawa własności do obszarów planem tym
objętych. Ponadto należy wziąć pod uwagę także i tę
okoliczność, iż owe wprowadzone do projektu planu
zmiany mogą mieć w istocie nie tylko indywidualny
charakter, związany z wykonywaniem prawa własności.
Mogą mieć one również charakter powszechny, albowiem odnoszą się one przecież do sposobu zagospodarowania i wykorzystania szczególnych przestrzeni publicznych, o szczególnych walorach historycznych,
urbanistycznych i kulturowych, jakimi są tereny położone w obrębie granic przedmiotowego planu miejscowego. Ze względu na fakt, iż w obszarze granic planu znajduje się teren Rynku Głównego i Plant, domniemywać
należy, iż wprowadzone zmiany mogą mieć znacznie
szersze oddziaływanie na adresatów planu, wynikające
nie tylko z wykonywania prawa własności.
W ocenie organu nadzoru po wprowadzeniu do
projektu planu zmian wynikających z uwzględnienia
poprawek złożonych przez radnych organ stanowiący
dokonał istotnej zmiany postanowień wyłożonego projektu i nie ponowił procedury planistycznej, a zatem
uniemożliwił wszystkim tym podmiotom, które akcep-

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 655

– 43017 –

towały pierwotne rozwiązania planistyczne odniesienie
się do rozwiązań zmienionych. Powyższe działanie doprowadziło w konsekwencji do tego, iż część adresatów
przedmiotowego planu nie miała możliwości wypowiedzenia się co do zmienionych ustaleń planistycznych
i skorzystania tym samym z przysługujących jej uprawnień przyznanych ustawą w zakresie zapewnienia im
udziału w tworzeniu planu miejscowego. Gdyby bowiem po dokonaniu wskutek uwzględnienia poprawek
wniesionych przez radnych istotnych zmian postanowień planu, które następnie zostałyby zaakceptowane
przez organ uzgadniający, projekt tego planu został
ponownie wyłożony do publicznego wglądu (oczywiście
wyłożony w zakresie owych zmian), to tym samym
wszystkie zainteresowane tym podmioty zyskałyby możliwość skorzystania z przyznanych im ustawowo uprawnień do złożenia uwag do zmienionego projektu.
W sytuacji, kiedy wprowadzona zmiana byłaby dla danego podmiotu niekorzystna, miałby on możliwość
złożenia uwagi i zakwestionowania wprowadzonej
zmiany, a następnie jego uwaga jako nieuwzględniona
przez organ wykonawczy podlegałaby rozpoznaniu
przez organ uchwalający plan miejscowy – przez organ
stanowiący gminy. Można w tym miejscu twierdzić,
iż takie postępowanie mogłoby być uznane za nieracjonalne i pozbawione uzasadnienia, a to ze względu na tę
okoliczność, iż organ stanowiący już raz wypowiedział
się w danym przedmiocie, decydując tym samym
o kierunku zmian w planie, zatem nieracjonalnym
i zbędnym działaniem byłoby ponowne poddawanie
w takiej sytuacji nieuwzględnionych przez organ wykonawczy wniesionych ponownie uwag pod ponowną
ocenę organu stanowiącego. Niemniej jednak w ocenie
organu nadzoru nie można jednak wykluczyć także
i takiej sytuacji, w której argumentacja podmiotu składającego uwagę mogłaby przekonać radnych co do
uwzględnienia tej uwagi, a zatem nie można wykluczyć
w istocie odmiennego ostatecznie stanowiska organu
stanowiącego w kwestii będącej przedmiotem uwagi
i w istocie odmiennej decyzji rady, która następnie zostałaby wyrażona w formie uchwały – w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego.
W sytuacji jednakże zaniechania ponowienia
czynności planistycznych część adresatów planu pozostała w ogóle nieświadoma faktu zmiany treści planu
zagospodarowania przestrzennego, zaś wiedzę o powyższym zyskała nie wcześniej niż w dacie uchwalenia
planu. Zaniechanie ponownego wyłożenia zmienionego
projektu planu do publicznego wglądu spowodowało
brak możliwości obrony interesów tych podmiotów,
które mogłyby kwestionować zmienione rozwiązania
planistyczne i które jednocześnie będąc w opozycji do
owych zmian nie będą miały możliwości ich zakwestionowania w formie uwag do projektu planu.
Stanowisko reprezentowane przez organ nadzoru znajduje również potwierdzenie w orzecznictwie sądowo administracyjnym – por. m. in. wyroki: Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 października 2008r.,
sygn. akt II OSK 367/08, z dnia 16 grudnia 2008 r., sygn.
akt II OSK 1151/08 i z dnia 1 lipca 2010 r., sygn. akt
II OSK 905/10, a także wyroki Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Krakowie z dnia 2 sierpnia 2006 r.,
sygn. akt II SA/Kr 927/05, z dnia 30 kwietnia 2009 r.,
sygn. akt II SA/Kr 319/09, z dnia 17 maja 2010 r., sygn.
akt II SA/Kr 327/10 i z dnia 8 listopada 2010 r., sygn. akt
II SA/Kr 1126/10.
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W przedmiotowej sytuacji w ocenie organu
nadzoru procedura powinna zostać ponowiona – jak już
o tym wspomniano – co najmniej w zakresie ponowienia etapu uzgodnień projektu planu z organem właściwym do spraw ochrony zabytków, jak również – w sytuacji gdyby zmiany zostały zaakceptowane przez organ
uzgadniający – także w zakresie ponownego wyłożenia
projektu planu do publicznego wglądu. Zaniechanie
ponownego przeprowadzenia powyższych czynności
stanowi naruszenie przepisu art. 19 ust. 1 w związku
z art. 17 pkt 7 lit. b) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i w związku z przepisem art. 20
ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
które to naruszenie – w myśl normy zawartej
w przepisie art. 28 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – jako istotne naruszenie
procedury tworzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego skutkuje stwierdzeniem nieważności ustaleń planu miejscowego w zakresie owym
naruszeniem objętym. Zatem poprzez brak stosownych
działań organów gminy w tej sprawie przedmiotowy
plan miejscowy został sporządzony z naruszeniem przepisów regulujących materię procedowania miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego. Ze względu
na fakt, iż w opisanej sytuacji stwierdzony brak proceduralny dotyczy jednego z ważniejszych elementów procedury sporządzania planu miejscowego, bo elementu
współdziałania zarówno z organami uzgadniającymi
projekt planu, jak również z adresatami norm zawartych
w planie, stwierdzić należy, iż przedmiotowe naruszenie
jest naruszeniem istotnym, co stanowi przesłankę do
stwierdzenia nieważności przedmiotowego planu
w zakresie, w jakim plan dotknięty jest błędem proceduralnym.
Organ nadzoru podnosi również i to, iż dokonując oceny legalności przedmiotowego planu miejscowego brał pod uwagę ewentualność stwierdzenia nieważności jedynie konkretnych zapisów tego planu, odnoszących się w istocie tylko do poszczególnych terenów oznaczonych na rysunku planu odpowiednimi
symbolami (przywołanymi wyżej). Niemniej jednak
w uwzględnieniu tej okoliczności, iż organ nadzoru kwestionuje również zgodność z prawem zapisów planu
odnoszących się do całości obszaru objętego planem
(opisanych w części II niniejszego rozstrzygnięcia
w punktach od 1 do 5), zdecydował o stwierdzeniu nieważności uchwały w całości. Organ nadzoru mógłby
ewentualnie rozważać jedynie derogowanie tych zapisów planu, niemniej jednak takie działanie organu nadzoru nie przywróciłoby poprzednich zapisów zawartych
w projekcie planu przedłożonym radzie. W szczególności dotyczy to wyeliminowania z projektu planu miejscowego z treści zapisów planu odnoszących się do
całego obszaru objętego planem zakazu stosowania
zadaszeń wewnętrznych oraz zakazu lokalizacji parkingów podziemnych. W związku z powyższym także
z przyczyn natury techniczno-prawnej takie działanie
organu nadzoru nie byłoby możliwe.
Rekapitulując wszystko, o czym mowa w części
II niniejszego rozstrzygnięcia nadzorczego organ nadzoru podkreśla, iż nie kwestionuje on samej zasadności
czy celowości wprowadzenia zmian do planu miejscowego takich, jakie zostały wprowadzone do projektu
planu dla obszaru Starego Miasta, uznając, iż w całości
mieści się to w granicach przyznanego organom gminy
przepisami prawa władztwa planistycznego. Organ nad-

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 655

– 43018 –

zoru wskazuje jedynie, iż w jego ocenie owe zmiany
zostały wprowadzone z istotnym naruszeniem obowiązującego porządku prawnego, co skutkować winno
stwierdzeniem nieważności tego planu.
Konkludując organ nadzoru stwierdza, iż w jego ocenie Rada Miasta Krakowa, podejmując kwestionowaną uchwałę z naruszeniem zasad oraz z istotnym
naruszeniem procedury tworzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w sposób rażący
naruszyła obowiązujący porządek prawny. Z uwagi
zatem na to, co powyżej, podniesione argumenty czynią zasadnym niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze,
stwierdzające nieważność powołanej na wstępie
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uchwały w zakresie określonym sentencją niniejszego
rozstrzygnięcia nadzorczego.
Na rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. Winno się ją wnieść za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego w terminie 30 dni od dnia otrzymania
niniejszego rozstrzygnięcia.
Z up. Wojewody Małopolskiego:
Zastępca Dyrektora
Wydziału Nadzoru Prawnego i Kontroli
Radca Prawny:
Artur Słowik
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