DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Nr 679

Kraków, dnia 14 grudnia 2010 r.
TREŚĆ:
Poz.:
ROZPORZĄDZENIE:
5759

5760

–

–

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Sączu z dnia 3 listopada 2010 r.
zmieniające Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym
Sączu Nr 1/2010 z dnia 5 października 2010 r. w sprawie określenia obszaru
zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów
i zakazów obowiązującym na tym obszarze

45448

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Sączu z dnia 8 listopada 2010 r.
w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu
jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązującym na tym obszarze

45449

UCHWAŁY RAD GMIN:
5761

5762
5763

5764
5765
5766

5767

5768

5769
5770

–

–
–

–
–
–

–

–

–
–

Rady Gminy Raciechowice z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie: wyznaczenia
obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi.

45450

Rady Gminy Raciechowice z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2010 rok.

45456

Rady Gminy Raciechowice z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie: zasad i trybu
umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty wierzytelności
Gminy Raciechowice oraz jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności
pieniężnych mających charakter cywilnoprawny i niepodatkowych należności
budżetowych o charakterze publiczno-prawnym, a także wskazania organów
lub osób do tego uprawnionych.

45462

Rady Gminy Sękowa z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

45464

Rady Gminy Sękowa z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku

45466

Rady Gminy Sękowa z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sękowa
w miejscowości Ropica Górna.*

45466

Rady Gminy Sękowa z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sękowa
w miejscowości Ropica Górna.*

45471

Rady Gminy Sękowa z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sękowa
w miejscowości Sękowa*

45476

Rady Gminy Sękowa z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie warunków i trybu
finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Sękowa.

45480

Rady Gminy Sękowa z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji.

45481

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

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 679

– 45448 –

Poz. 5759

ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA:
5771

–

Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie określenia
zasad korzystania z usług przewozu komunikacją miejską w dniu 2 grudnia 2010 roku

45482

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO:
5772

–

Wojewody Małopolskiego z dnia 1 grudnia 2010 r. dotyczące tekstu Uchwały
Rady Miejskiej w Chrzanowie Nr LII/761/2010 z dnia 26 października 2010 r.
w sprawie uchylenia Statutu Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie oraz zatwierdzenia nowego Statutu Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie

45483

5759
5759

ROZPORZĄDZENIE NR 2/2010
POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W NOWYM SĄCZU
z dnia 3 listopada 2010 r.
zmieniające Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Sączu Nr 1/2010
z dnia 5 października 2010 r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt,
sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązującym na tym obszarze

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 679

– 45449 –

Poz. 5759,5760

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Sączu:
Mariusz Stein
5759

5760
5760

ROZPORZĄDZENIE NR 3/2010
POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W NOWYM SĄCZU
z dnia 8 listopada 2010 r.
w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania
oraz nakazów i zakazów obowiązującym na tym obszarze

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 679

– 45450 –

Poz. 5760,5761

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Sączu:
Mariusz Stein
5760

5761
5761

UCHWAŁA NR XXXVIII/ 253 / 2010
RADY GMINY RACIECHOWICE
z dnia 10 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. 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 Raciechowice 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 4:
1. Załącznik Nr 1 – osuwisko Czasław, w obszarze drogi
„Za lasem”.
2. Załącznik Nr 2 – osuwisko Czasław – nieruchomości:
Bulga, Lenart, Leśniak

3. Załącznik Nr 3 – osuwisko Raciechowice – koło dworu
w Czasławiu,
4. Załącznik Nr 4 – osuwisko Bojańczyce / Krzesławice –
nieruchomości: Żak, Kapera, stanowiące integralną
część uchwały.
§ 3. Powyższe obszary zostały wyznaczone na podstawie Kart dokumentacyjnych osuwiska sporządzonych
przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy
Instytut Badawczy – Oddział Karpacki w lipcu 2010 r.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Raciechowice.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Raciechowice
Józef Zając

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 679

– 45451 –

Poz. 5761
Załącznik nr 1
do uchwały nr XXXVIII/ 253 / 2010
Rady Gminy Raciechowice
z dnia 10 listopada 2010 r.

UKŁAD SEKCJI
1

2

1

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 679

– 45452 –

Poz. 5761

Przewodniczący Rady Gminy Raciechowice
Józef Zając

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 679

– 45453 –

Poz. 5761
Załącznik nr 2
do uchwały nr XXXVIII/ 253 / 2010
Rady Gminy Raciechowice
z dnia 10 listopada 2010 r.

Przewodniczący Rady Gminy Raciechowice
Józef Zając

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 679

– 45454 –

Poz. 5761
Załącznik nr 3
do uchwały nr XXXVIII/ 253 / 2010
Rady Gminy Raciechowice
z dnia 10 listopada 2010 r.

Przewodniczący Rady Gminy Raciechowice Józef Zając

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 679

– 45455 –

Poz. 5761
Załącznik nr 4
do uchwały nr XXXVIII/ 253 / 2010
Rady Gminy Raciechowice
z dnia 10 listopada 2010 r.

Przewodniczący Rady Gminy Raciechowice Józef Zając
5761

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 679

– 45456 –

Poz. 5762

5762
5762

UCHWAŁA NR XXXVIII / 256 / 2010
RADY GMINY RACIECHOWICE
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2010 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 wraz z późniejszymi zmianami/, art. 211, art. 212, art. 235, art. 236,
art.237 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240/ w związku
z art.16 ust.5 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r., o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. Nr 215, poz.1664, Rada Gminy
Raciechowice uchwala co następuje:
§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu na rok 2010
o kwotę 677 138,00 zł
a) dochody bieżące o kwotę: 677 138,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych o kwotę
182 700,00 zł z tego:
(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2 400,00 zł
(1.2) wydatki związane z realizacja zadań statutowych
jednostek budżetowych o kwotę 180 300,00 zł.
§ 3. W uchwale budżetowej Gminy Raciechowice
na 2010 rok Nr XXXII/205/2009 Rady Gminy Raciechowice z dnia 31 grudnia 2009 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku Nr 1 (Dochody budżetu) wprowadza się
zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
2) w załączniku Nr 2(Wydatki budżetu) wprowadza się
zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2010
o kwotę 859 838,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
a) wydatki bieżące o kwotę 859 838 zł w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych o kwotę
790 855,00 zł z tego:
(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich
naliczane o kwotę 681 453,00 zł
(1.2) wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 109 402,00 zł
(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące o kwotę
40 500,00 zł
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
o kwotę 7 183,00 zł
(4) wydatki na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3,
w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 1 300,00 zł
(6) wydatki na obsługę długu publicznego o kwotę
20 000,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2.1.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu na rok 2010
o kwotę 182 700,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
a) wydatki bieżące o kwotę 182 700,00 zł w tym:

3) w załączniku Nr 2.1 (Plan wydatków bieżących)
wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2.1 do
niniejszej uchwały
4) w załączniku Nr 3 ( Przychody i Rozchody Budżetu na
rok 2010) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem
Nr 3 do niniejszej uchwały
5) w załączniku Nr 10 ( Wydatki na programy realizowane ze środków publicznych pochodzących z Banku Światowego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego na
rok 2010) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem
Nr 4 do niniejszej uchwały
6) załącznik nr 12 (Prognoza kwoty długu publicznego
Gminy Raciechowice) otrzymuje brzmienie jak załącznik
nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskie.
Przewodniczący Rady Gminy Raciechowice
Józef Zając

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXXVIII / 256 / 2010
Rady Gminy Raciechowice
z dnia 10 listopada 2010 r.
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY RACIECHOWICE NA 2010 ROK
Dział
750

756

Treść
Administracja publiczna
w tym dochody bieżące:
Wpływy z usług § 0830
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Kwota
zwiększenia
7 000,00
7 000,00
7 000,00
3 767,00

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 679

758

801

852

– 45457 –

Poz. 5762

w tym dochody bieżące:
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty
podatkowej § 0350
Różne rozliczenia
w tym dochody bieżące:
Subwencje ogólne z budżetu państwa § 2920 w tym:
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
Oświata i wychowanie
w tym dochody bieżące:
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej § 0960
Pomoc społeczna
w tym dochody bieżące:
Wpływy z różnych dochodów § 0970

921
w tym dochody bieżące:
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych
źródeł (środki z EFRR) § 2708
Razem zwiększenia:
Dochody bieżące w tym:
Środków Europ. Fund. Rozw.
Regionalnego
Dochody majątkowe

3 767,00
3 767,00
658 634,00
658 634,00
658 634,00
658 634,00
4 000,00
4 000,00
4 000,00
2 502,00
2 502,00
2 502,00
1 235,00
1 235,00
1 235,00
677 138,00
677 138,00
1 235,00
0,00

Przewodniczący Rady Gminy Raciechowice
Józef Zając
Załącznik nr 2
do uchwały nr XXXVIII / 256 / 2010
Rady Gminy Raciechowice
z dnia 10 listopada 2010 r.
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY RACIECHOWICE NA 2010 ROK
Dział

Rozdział

010
01095

400
40002

600
60016

60078

700
70005

750
75023

Treść
Rolnictwo i łowiectwo
Pozostała działalność
w tym:
a) wydatki bieżące
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Dostarczanie wody
w tym:
a) wydatki bieżące
Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
w tym:
a) wydatki bieżące
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
w tym:
a) wydatki bieżące
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w tym:
a) wydatki bieżące
Administracja publiczna
Urzędy gmin
w tym:
a) wydatki bieżące

Kwota
zwiększenia

zmniejszenia
-2 400,00
-2 400,00
-2 400,00

11 300,00
11 300,00
11 300,00
4 100,00
4 100,00

-136 000,00
0,00

4 100,00
-136 000,00
-136 000,00
-29 000,00
-29 000,00

213 500,00
213 500,00

-29 000,00
-15 300,00
-15 300,00

213 500,00

-15 300,00

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 679

– 45458 –

Poz. 5762

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
w tym:
a) wydatki bieżące
757
Obsługa długu publicznego
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedno75702
stek samorządu terytorialnego
w tym:
a) wydatki bieżące
801
Oświata i wychowanie
80101
Szkoły podstawowe
w tym:
a) wydatki bieżące
852
Pomoc społeczna
85203
Ośrodki wsparcia
w tym:
a) wydatki bieżące
854
Edukacyjna opieka wychowawcza
85415
Pomoc materialna dla uczniów
w tym:
a) wydatki bieżące
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90003
Oczyszczanie miast i wsi
w tym:
a) wydatki bieżące
90015
Oświetlenie ulic, placów i dróg
w tym:
a) wydatki bieżące
921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92116
Biblioteki
w tym:
a) wydatki bieżące
92195
Pozostała działalność
w tym:
a) wydatki bieżące
Razem:
Razem zwiększenia:
w tym:
a) wydatki bieżące
b) wydatki majątkowe
75412

38 000,00
38 000,00
38 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
471 953,00
471 953,00
471 953,00
2 502,00
2 502,00
2 502,00
7 183,00
7 183,00
7 183,00
19 500,00
10 000,00
10 000,00
9 500,00
9 500,00
71 800,00
12 500,00

0,00
0,00

12 500,00
59 300,00
59 300,00
859 838,00
677 138,00

-182 700,00

859 838,00
0,00

-182 700,00
0,00

Przewodniczący Rady Gminy Raciechowice
Józef Zając
Załącznik nr 2.1
do uchwały nr XXXVIII / 256 / 2010
Rady Gminy Raciechowice
z dnia 10 listopada 2010 r.
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY RACIECHOWICE
NA 2010 ROK
Dział

Rozdział

010
01095

Treść
Rolnictwo i łowiectwo
Pozostała działalność
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:
(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Kwota
zwiększenia

zmniejszenia
-2 400,00
-2 400,00
-2 400,00
-2 400,00

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 679
400
4002

600
60016

60078

700
70005

750
75023

754
75412

757
75707

801
80101

852
85203

854

– 45459 –

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Dostarczanie wody
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:
(1.2) wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek
budżetowych
Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:
(1.2) wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek
budżetowych
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:
(1.2) wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek
budżetowych
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:
(1.2) wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek
budżetowych
Administracja publiczna
Urzędy gmin
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:
(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(1.2) wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek
budżetowych
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:
(1.2) wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek
budżetowych
(2) wydatki na dotacje nz zadania bieżące
Obsługa długu publicznego
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
w tym:
(6) wydatki wydatki na obsługę długu publicznego
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:
(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(1.2) wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek
budżetowych
Pomoc społeczna
Ośrodki wsparcia
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:
(1.2) wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek
budżetowych
Edukacyjna opieka wychowawcza
Pomoc materialna dla uczniów
w tym:
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

Poz. 5762
11 300,00
11 300,00
11 300,00
11 300,00
4 100,00
4 100,00

-136 000,00

4 100,00
4 100,00
-136 000,00
-136 000,00
-136 000,00
-29 000,00
-29 000,00
-29 000,00
-29 000,00
213 500,00
213 500,00

-15 300,00
-15 300,00

213 500,00
213 500,00

-15 300,00
-15 300,00

38 000,00
38 000,00
10 000,00
10 000,00
28 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
471 953,00
471 953,00
471 953,00
467 953,00
4 000,00
2 502,00
2 502,00
2 502,00
2 502,00
7 183,00
7 183,00
7 183,00

0,00
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900

19 500,00
10 000,00

90003
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:
(1.2) wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek
budżetowych

10 000,00
10 000,00

90015

921
92116

92195

9 500,00
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:
(1.2) wydatki związane z realizacja zadań statutowych
budżetowych
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Biblioteki
w tym:
(2) wydatki na dotacje nz zadania bieżące
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:
(1.2) wydatki związane z realizacja zadań statutowych
budżetowych
(4) wydatki na programy finansowane z udziałem
o których mowa w art..5 ust.1 pkt.2 i 3, w części
z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

9 500,00
jednostek

9 500,00
71 800,00
12 500,00

jednostek

12 500,00
59 300,00

0,00

58 000,00

0,00

58 000,00

środków,
związanej

Razem:
Razem zwiększenia:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:
(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(1.2) wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek
budżetowych
(2) wydatki na dotacje nz zadania bieżące
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
(4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art..5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związanej
z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego
(6) wydatki na obsługę długu publicznego

0,00

1 300,00
859 838,00
677 138,00
790 855,00
681 453,00

-182 700,00
-182 700,00
-2 400,00

109 402,00

-180 300,00

40 500,00
7 183,00

0,00
0,00

1 300,00
20 000,00

0,00

Przewodniczący Rady Gminy Raciechowice
Józef Zając
Załącznik nr 3
do uchwały nr XXXVIII / 256 / 2010
Rady Gminy Raciechowice
z dnia 10 listopada 2010 r.
Przychody i Rozchody Budżetu Gminy na rok 2010
1.

DOCHODU OGÓŁEM

23 862 479,96

2.

WYDATKI OGÓŁEM

26 362 479,96

3.

DEFICYT ( 1-2 )

-2 500 000,00

4.

PRZYCHODY BUDŻETU z tego:
a) zaciągane kredyty bankowe
b) zwrot udzielonej pożyczki

4 681 748,00
4 671 748,00
10 000,00

5.

ROZCHODY BUDŻETU z tego:
a) spłata zaciągniętych kredytów bankowych

2 181 748,00
2 181 748,00

Przewodniczący Rady Gminy Raciechowice Józef Zając
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Załącznik nr 4
do uchwały nr XXXVIII / 256 / 2010
Rady Gminy Raciechowice
z dnia 10 listopada 2010 r.

Wydatki na programy realizowane ze środków publicznych pochodzących z Banku Światowego Europejskiego
Funduszu Społecznego (EFS) oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego(EFRR) na 2010 rok

Lp.

1.

Program - jego cel
i zadania
Operacyjny program
współpracy transgranicznej Rzeczpospolita Polska
- Republika Słowacka
- wykorzystanie potencjału kulturowego , historycznego i krajobrazowego do celów edukacyjnych
- wzbudzenie zainteresowania , ocalenie i ochrona
tradycyjnych rzemiosł
i twórczości ludowej
- nawiązanie stałej współpracy pomiędzy przedszkolem
z Raciechowic, a przedszkolam9i ze Słowacji

Jednostka
organizacyjna
realizująca program

Urząd Gminy

ZWIĘKSZENIA
Okres realizacji programu

Łączne nakłady finansowe

2010 rok
środki
budżetu
Gminy

środki z Banku
Światowego ,
EFS, EFRR

2007-2013

1 300,00

65,00

1 235,00

Razem zwiększenia:

1 300,00

65,00

1 235,00

Przewodniczący Rady Gminy Raciechowice
Józef Zając
Załącznik nr 5
do uchwały nr XXXVIII / 256 / 2010
Rady Gminy Raciechowice
z dnia 10 listopada 2010 r.
Prognoza długu publicznego Gminy Raciechowice 2010-2017
L.p.

I.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

1.6
1.7
1.8
II.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Wyszczególnienie

DOCHODY BUDŻETU
w tym:
Podatki i opłaty lokalne
Udziały w podatkach państwowych
Dochody z mienia
Subwencje
Dotacje z budż. państwa do
zadań w tym:
zadań zleconych
zadań własnych
Porozumienia z j.s.t
Dofin. zad. własnych z innych
źródeł
Pozostałe dochody
Przychody budżetu
w tym:
Kredyty bankowe
Pożyczki krajowe
Nadwyżka z lat ubiegłych
Wolne środki
Przychody z emisji papierów

PLAN
Wykonanie
2 010
2 011
2 012
2 013
2 014
2 015
2 016
2 017
2009
18 671 729 23 862 480 23 420 894 24 256 096 22 479 882 21 611 900 22 389 717 21 834 590 22 294 881
1 631 347 1 496 994
1 010 568 1 280 044

1 526 934 1 557 473 1 588 622 1 620 394
1 305 645 1 331 758 1 358 393 1 385 561

1 652 802 1 685 858 1 719 576
1 413 272 1 441 537 1 470 368

199 212
470 580
9 194 031 10 842 755 11 059 610 11 280 802 11 506 418 11 736 547 11 971 278 11 087 014 11 206 755
4 848 644 8 343 412 7 718 281 5 558 864 5 681 159 5 806 145 6 038 390 6 279 926 6 531 123
2 837 836 2 901 833
2 010 808 4 650 301
38 430
791 278
838 446

2 965 673 3 030 918 3 097 598 3 165 746
4 752 608 2 527 946 2 583 561 2 640 399

911 052 1 428 695
3 896 761 4 681 748

1 244 355 1 173 786 1 183 730 1 063 253 1 313 975 1 340 255 1 367 060
3 000 000
0
0
0
0
0
0

3 240 226 4 671 748
91 874

3 000 000

500 761

3 235 392 3 306 571 3 379 315
2 698 488 2 757 855 2 818 527

566 069 3 353 413 1 161 560
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2.6
2.7
III.
3.1

3.2
IV.
4.1
4.2
4.3
V.
VI.

VII.

VIII.

wartościowych
Przychody z prywatyzacji
majątku
Zwrot udz. pożyczki
OGÓŁEM POZYCJA I i II
WYDATKI BUDZETOWE
Wydatki bieżące
w tym: koszty obsługi długu
(odsetki)
Wydatki majątkowe
w tym inwestycyjne
ROZCHODY BUDŻETU
Spłata pożyczek
Spłata kredytów
udzielenie pożyczki
OGŁEM POZYCJA III I IV
Potencjalna spłata z tyt.
udziel. pożycz.
ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU NA
KONIEC
ROKU BUDZETOWEGO
Wskaźnik procentowy zadłużenia z
art.169 ustawy
o finansach publicznych
Wskaźnik procentowy
zadłużenia z
art. 170 ustawy o finansach
publicznych

– 45462 –

Poz. 5762,5763

63 900
10 000
22 568 490 28 544 228 26 420 894 24 256 096 22 479 882 21 611 900 22 389 717 21 834 590 22 294 881
20 768 351 26 362 480 24 009 564 22 047 596 19 873 382 19 087 400 19 860 290 19 709 648 20 531 533
19 800 585 24 047 323 19 133 396 18 600 596 18 673 382 19 087 400 19 860 290 19 709 648 20 531 533
421 908
500 000
550 000
550 000
500 000
400 000
300 000
280 000
260 000
967 765
967 765
1 645 548
173 000
1 444 248
28 300
22 413 899

2 315 157
2 315 157
2 181 748
200 500
1 981 248

4 876 168
4 876 168
2 411 330
264 500
2 146 830

3 447 000
3 447 000
2 208 500
264 500
1 944 000

1 200 000
1 200 000
2 606 500 2 524 500
264 500
344 500
2 342 000 2 180 000

2 529 427 2 124 942 1 763 348
319 427
134 500
11 374
2 210 000 1 990 442 1 751 974

28 544 228 26 420 894 24 256 096 22 479 882 21 611 900 22 389 717 21 834 590 22 294 881

10 678 547 13 168 547 13 757 217 11 548 717 8 942 217 6 417 717

3 888 290 1 763 348

0

10,92

11,24

12,64

11,37

13,82

13,53

12,64

11,01

9,08

57,19

55,19

58,74

47,61

39,78

29,70

17,37

8,08

0,00

Przewodniczący Rady Gminy Raciechowice
Józef Zając
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UCHWAŁA NR XXXVIII / 258 / 2010
RADY GMINY RACIECHOWICE
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie: zasad i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty
wierzytelności Gminy Raciechowice oraz jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych
mających charakter cywilnoprawny i niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym,
a także wskazania organów lub osób do tego uprawnionych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r., Dz. U. Nr 142 poz. 1591, zmiany: Dz. U.
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r.
Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Dz. U. Nr 172,
poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Dz. U. Nr 17
poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180
poz. 1111, z 2009 r. Nr 223, poz.1458, Nr 52 poz. 420,
Nr 157 poz. 1241) oraz art. 59 ust. 2 z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz. 1240) Rada Gminna Raciechowice u c h w a l a co
następuje:
§ 1. 1. Określa się szczegółowe zasady, sposób
i tryb umarzania, rozkładania na raty lub odraczania
terminu zapłaty wierzytelności pieniężnych, mających
charakter cywilnoprawny oraz niepodatkowych należności o charakterze publiczno-prawnym przypadających
Gminie Raciechowice lub jej jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej.
2. Przez wierzytelności pieniężne, rozumie się należności wymagalne (zaległe), przysługujące z danego

tytułu od jednego dłużnika będącego osobą fizyczną,
prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą
osobowości prawnej, obejmujące należność główną
i należności uboczne, ustalone na dzień umorzenia lub
udzielenia innej ulgi.
3. Przez jednostki organizacyjne Gminy Raciechowice, rozumie się jednostki budżetowe.
4. Przez decyzję, rozumie się wyrażone na piśmie
oświadczenie woli uprawnionego organu do umarzania
należności lub udzielania innych ulg w spłacie.
§ 2. W przypadku, gdy dłużnik jest przedsiębiorcą,
niezależnie od zasad i trybu umarzania wierzytelności
i udzielania ulg w spłacie należności określonych niniejszą uchwałą, stosuje się przepisy ustawy z dnia
30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r.
Nr 59 poz. 404 z późn. zm.).
§ 3. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym, należność pieniężna przypadająca Gminie Raciechowice lub jej jednostce organizacyjnej nie posiadającej osobowości
prawnej, może zostać w całości lub części umorzona,
rozłożona na raty lub odroczona.
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§ 4. 1. Należność pieniężna może zostać umorzona
w całości lub części, jeżeli:

z odsetkami ustawowymi należnymi od pierwotnego
dnia wymagalności;

1) na skutek rozwiązania, likwidacji lub upadłości dłużnik
będący przedsiębiorcą został wykreślony z właściwego
rejestru osób prawnych i jego majątek nie wystarcza na
pokrycie ciążących na min wierzytelności, a odpowiedzialność z tytułu zaciągniętych zobowiązań nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie.

2) nie spłaci którejkolwiek z rat - niespłacona wierzytelność staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami
należnymi od pierwotnego dnia wymagalności.

2) nie można ustalić miejsca zamieszkania lub siedziby
dłużnika;
3) dłużnik będący osobą fizyczną zmarł nie pozostawiając żadnego majątku lub pozostawił ruchomości niepodlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów,
albo pozostawił przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty
6.000 złotych.
4) ściąganie wierzytelności zagraża ważnym interesom,
a w szczególności egzystencji dłużnika będącego osobą
fizyczną;
5) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od
kosztów dochodzenia i egzekucji tej wierzytelności lub
wierzytelność okazałaby się nieściągalna albo postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;
6) wierzytelność jest mniejsza lub równa wartości kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
7) umorzenie należności jest uzasadnione ważnym interesem publicznym.
2. Umorzenie może nastąpić na wniosek dłużnika
lub z urzędu, jeżeli podstawy umorzenia, o których mowa w ust.1, potwierdzone są dokumentami dołączonymi
do wniosku lub znajdują się w posiadaniu organu
uprawnionego.
3. Umorzenie wierzytelności, za którą odpowiada
solidarnie więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić, gdy
okoliczności uzasadniające umorzenie zachodzą wobec
wszystkich dłużników.
4. Jeżeli umorzenie obejmuje część wierzytelności, wyznacza się termin zapłaty pozostałej do uregulowania części wierzytelności. W takim przypadku, poucza
się dłużnika, iż niedotrzymanie terminu zapłaty pozostałej części wierzytelności może skutkować odstąpieniem
od umorzenia.
§ 5. 1. Na wniosek dłużnika, można odroczyć termin
zapłaty całości lub części należności, a także rozłożyć na
raty płatność całości lub części należności, jeżeli przemawiają za tym względy społeczne lub gospodarcze,
a w szczególności udokumentowane trudności płatnicze
dłużnika, a interes Gminy Raciechowice nie stoi temu na
przeszkodzie.
2. Od należności, której termin zapłaty odroczono
lub, którą rozłożono na raty, nie pobiera się odsetek za
zwłokę za okres od dnia doręczenia decyzji lub podpisania ugody, włącznie z tym dniem, do dnia upływy terminu zapłaty określonego w ugodzie lub decyzji.
3. Jeżeli dłużnik:
1) nie spłaci wierzytelności w odroczonym terminie wierzytelność staje się natychmiast wymagalna wraz
5763

4. W przypadku należności zawierających podatek
VAT, warunkiem odroczenia terminu spłaty lub rozłożenia należności na raty jest uprzednie uregulowanie przez
dłużnika całego podatku VAT.
§ 6. 1. Do umarzania, odraczania terminu spłaty lub
rozkładania na raty wierzytelności pieniężnych wynikających ze stosunków cywilnoprawnych, uprawniony jest
Wójt.
2. Do umarzania, odraczania terminu spłaty lub
rozkładania na raty wierzytelności pieniężnych stanowiących niepodatkowe należności budżetu Gminy Raciechowice o charakterze publicznoprawnym, uprawniony jest Wójt.
3. Wójt może wyrazić zgodę na nie dochodzenie
należności o charakterze cywilnoprawnym budżetu
Gminy Raciechowice, której kwota wraz z odsetkami nie
przekracza 100 złotych.
§ 7. 1. Udzielanie ulg w spłacie wierzytelności,
o których mowa w § 6 ust. 1 i 2, następuje po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, z zastrzeżeniem ust. 3.
2. Postępowanie wyjaśniające przeprowadzają
kierownicy jednostek określonych w § 1 ust 1, zobowiązanych do ustalania i dochodzenia należności.
3. Postępowania wyjaśniającego nie przeprowadza się w przypadku umarzania należności, o których
mowa w § 4 ust. 1 pkt 6.
§ 8. Umorzenie należności, a także udzielanie ulg
w ich spłacaniu, o których mowa w § 5 następuje:
1. w odniesieniu do należności o charakterze administracyjnym w drodze decyzji administracyjnej,
2. w odniesieniu do należności wynikających ze stosunków cywilno-prawnych w drodze porozumienia,
3. w sytuacjach przewidzianych w § 4 ust. 1 pkt 3
w drodze jednostronnego oświadczenia woli.
§ 9. Traci moc Uchwała Nr XXIX/181/2006 Rady
Gminnej w Raciechowicach z dnia 31marca 2006r.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych
Gminy Raciechowice oraz jej jednostek organizacyjnych,
do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja
podatkowa, oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Raciechowice
Józef Zając
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UCHWAŁA NR XLII/389/2010
RADY GMINY SĘKOWA
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 8 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późn.
zm), art.10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U.
Nr 95, poz. 613 z późn zm.) , Rada Gminy Sękowa
uchwala co następuje:
§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych rocznie, obowiązujących na terenie
Gminy Sękowa:
1) Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 548,00 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 740,00 zł
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 972,00 zł
2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności
od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu
i rodzaju zawieszenia zgodnie z załącznikiem Nr 1 do
niniejszej uchwały.
3) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
od 3,5 tony i poniżej 12 ton 1216,00 zł
4) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby
osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju
zawieszenia zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej
uchwały

5) od przyczepy i naczepy, która łącznie z pojazdem
silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą od
7 t i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego 608,00 zł,
6) od przyczepy i naczepy, która łącznie z pojazdem
silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą
równą lub wyższą niż 12 ton , z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego w zależności od liczby osi,
dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej
uchwały.
7) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniejszej niż 30 miejsc 700,00 zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1284,00 zł
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXII/300/2009 Rady
Gminy Sękowa z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia
ogłoszenia i ma zastosowanie do podatku należnego od
roku podatkowego 2011.
Przewodniczący Rady Gminy Sękowa
Mirosław Sternik
Załącznik nr 1
do uchwały nr XLII/389/2010
Rady Gminy Sękowa
z dnia 10 listopada 2010 r.

Stawki podatku od pojazdów określonych w § 1 pkt 2 uchwały
Stawki podatku w złotych
Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita w tonach
1
nie mniej niż 12 i mniej niż 13
nie mniej niż 13 i mniej niż 14
nie mniej niż 14 i mniej niż 15
nie mniej niż 15
Nie mniej niż 12 i mniej niż 17
nie mniej niż17 i mniej niż 19
nie mniej niż 19 i mniej niż 21
nie mniej niż 21 i mniej niż 23
nie mniej niż 23 i mniej niż 25

Oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za równoważne
2
Dwie osie
1216
1216
1216
1216
Trzy osie
1338
1338
1338
1338
1338

Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych
3
1702
1702
1702
1702
1826
1826
1826
1826
1920
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nie mniej niż 25
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1338
Cztery osie i więcej
1826
1826
1826
2020
2020

nie mniej niż 12 i mniej niż 25
nie mniej niż 25 i mniej niż 27
nie mniej niż 27 i mniej niż 29
nie mniej niż 29 i mniej niż 31
nie mniej niż 31

1920
2676
2676
2676
2856
2856

Przewodniczący Rady Gminy Sękowa
Mirosław Sternik
Załącznik nr 2
do uchwały nr XLII/389/2010
Rady Gminy Sękowa
z dnia 10 listopada 2010 r.
Stawki podatku od pojazdów określonych w § 1 pkt 4 uchwały
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów:
ciągnik siodłowy + naczepa,
ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)
1
nie mniej niż 12 i mniej niż 18
nie mniej niż 18 i mniej niż 25
nie mniej niż 25 i mniej niż 31
nie mniej niż 31 do 36 włącznie
powyżej 36
nie mniej niż 12 do 36 włącznie
powyżej 36 i mniej niż 40
nie mniej niż 40

Stawki podatku w złotych
Oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym
Inne systemy zawieszenia
lub zawieszeniem uznanym za równoważne
osi jezdnych
2
3
Dwie osie
1216
1216
1460
1460
1518
1518
1728
2206
1728
2356
Trzy osie
1518
2102
1582
2102
2100
2856

Przewodniczący Rady Gminy Sękowa
Mirosław Sternik
Załącznik nr 3
do uchwały nr XLII/389/2010
Rady Gminy Sękowa
z dnia 10 listopada 2010 r.
Stawki podatku od pojazdów określonych w § 1 pkt 6 uchwały

Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita zespołu pojazdów:
naczepa, przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)
1
nie mniej niż 12 i mniej niż 18
nie mniej niż 18 i mniej niż 25
nie mniej niż 25 do 36 włącznie
powyżej 36
nie mniej niż 12 i mniej niż 28
nie mniej niż 28 i mniej niż 33
nie mniej niż 33 do 36 włącznie
powyżej 36 i mniej niż 38
nie mniej niż 38
nie mniej niż 12 do 36 włącznie

Stawki podatku w złotych
Oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym
Inne systemy
lub zawieszeniem uznanym za równoważne zawieszenia osi jezdnych
2
3
Jedna oś
730
848
850
972
972
1094
972
1094
Dwie osie
850
850
972
1034
1094
1582
1216
1824
1402
2068
Trzy osie
1130
1250
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powyżej 36 i mniej niż 38
nie mniej niż 38

Poz. 5764,5765,5766
1190
1250

1312
1570

Przewodniczący Rady Gminy Sękowa
Mirosław Sternik
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UCHWAŁA NR XLII/390/2010
RADY GMINY SĘKOWA
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 8 i art. 40,ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późn.
zm.) oraz art. 5 , art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) Rada
Gminy Sękowa uchwala co następuje:
§ 1. Określa się roczne stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Sękowa:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków 0,58 zł od 1m2
powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 4,15 zł od 1ha powierzchni
c) pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego 0,17 zł od
1m 2 powierzchni,
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych 0,58 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
14,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym 6,79 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 3,00 zł
od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego 4,00 zł od
1 m2 powierzchni użytkowej
3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie
art. 4 ust. 1 pkt 3, ust 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości
grunty ujęte w ewidencji gruntów jako drogi niepubliczne pod warunkiem, że nie są związane z prowadzeniem
działalności gospodarczej
§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy
§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXII/299/2009 Rady
Gminy Sękowa z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
oraz zwolnień od tego podatku
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego .
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia
ogłoszenia i ma zastosowanie do podatku należnego od
roku podatkowego 2011.
Przewodniczący Rady Gminy Sękowa
Mirosław Sternik
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UCHWAŁA NR XLII/392/2010
RADY GMINY SĘKOWA
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sękowa
w miejscowości Ropica Górna.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ustawy
z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U.
z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 3 ust. 1,
art. 15 ust. 1-2 i 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.)
Rada Gminy Sękowa uchwala co następuje:

Rozdział 1
USTALENIA FORMALNE I PORZĄDKOWE
§ 1. 1. Stwierdza się zgodność ze „Studium” wymienionym w § 2 oraz uchwala się zmianę miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sękowa zatwierdzonego Uchwałą Nr XVII/112/2004 Rady
Gminy Sękowa z dnia 26 listopada 2004r. (Dz. Urz. Woj.
Małopolskiego Nr 439 z 2004 r. poz. 5076), z późn. zm. –
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zwaną dalej „planem” – w części dotyczącej działki
nr 233/1 położonej w miejscowości Ropica Górna.,
2. Wymieniony w ust. 1 plan obejmuje obszar
określony w Uchwale Nr XXXII/309/2009 Rady Gminy
Sękowa z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sękowa w miejscowości
Ropica Górna.
§ 2. Plan uwzględnia ustalenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy
Sękowa”
zatwierdzonego
Uchwałą
Nr XXVIII/200/2002 Rady Gminy Sękowa z dnia
15 kwietnia 2002r.
§ 3. 1. Plan obejmuje teren działki nr 233/1
w Ropicy Górnej oznaczonej na załączniku graficznym
Nr 1 w skali 1:2000, stanowiącym integralną część
uchwały, zwanym dalej „rysunkiem planu”.
2. Plan składa się z tekstu planu stanowiącego
treść niniejszej uchwały oraz rysunku planu.
3. Załączniki do uchwały stanowią:
a) Załącznik Nr 1 – rysunek planu sporządzony na kopii mapy zasadniczej w skali 1:2000
b) Załącznik Nr 2 – rozstrzygnięcie Rady Gminy
o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu
c) Załącznik Nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
należących do zadań własnych Gminy
4. Rysunek planu stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały obowiązuje w zakresie obejmującym:
a) granice obszaru objętego planem
b) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu
lub różnych zasadach zagospodarowania wraz
z cyfrowymi i literowymi symbolami identyfikacyjnymi tych terenów
c) oznaczenia informacyjne, nie będące ustaleniami
planu
5. Przedmiot ustaleń planu jest zgodny z art. 15
ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm. )
§ 4. Ilekroć w treści uchwały jest mowa o:
a) „uchwale” – należy przez to rozumieć niniejszą
uchwałę Rady Gminy Sękowa
b) „planie” – należy przez to rozumieć plan wymieniony w §1 ust.1
c) „przepisach odrębnych” – należy przez to rozumieć
obowiązujące przepisy określone w ustawach oraz
aktach wykonawczych do tych ustaw, poza ustawą
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
oraz aktami wykonawczymi do niej.
d) „linii rozgraniczającej” – należy przez to rozumieć
linię na rysunku planu rozdzielającą tereny
o różnych funkcjach lub różnych zasadach
i warunkach zagospodarowania.
e) „przeznaczeniu podstawowym”– należy przez to
rozumieć przeznaczenie, które powinno przeważać
na terenie wyznaczonym liniami rozgraniczającymi,
a inny sposób użytkowania określony w tekście
uchwały jako dopuszczalny jest mu podporządkowany.
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f) „przeznaczeniu dopuszczalnym”– należy przez to
rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe, które
je uzupełnia i nie koliduje z przeznaczeniem podstawowym.
g) ,,usługach nie kolidujących z funkcją mieszkaniową” – należy przez to rozumieć usługi których
funkcjonowanie nie narusza standardów jakości
środowiska na działkach sąsiednich w rozumieniu
przepisów odrębnych;
h) „przedsięwzięciach mogących znacząco oddziaływać
na środowisko” – należy przez to rozumieć przedsięwzięcia w rozumieniu art. 173 ust.2 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania
na środowisko. (Dz. U. Nr 199 poz. 1227).,
i) „nieprzekraczalnej linii zabudowy” – należy przez to
rozumieć linię na rysunku planu, ograniczająca obszar, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków;
j) „ wysokości zabudowy” – należy przez to rozumieć
wymiar określony w §6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75
poz. 690 z późn. zm.)
k) “ściekach” – należy przez to rozumieć wody zużyte
wymienione w art. 3 pkt. 38 lit. a ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska
(Dz. U. Z 2006r. Nr 129 poz.902 z późn. zm.)
l) “wodach opadowych” – należy przez to rozumieć
wody wymienione w art.3 pkt. 38 lit. c ustawy,
o której mowa w §4 lit. k.
m) “działalności nieuciążliwej” – należy przez to rozumieć działalność nie wymienioną w § 2 i § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r.
w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz
szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu
o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257
poz. 2573), a ponadto działalność gospodarczą nie
wywołującą zjawisk lub stanów utrudniających życie, a zwłaszcza hałasu, wibracji, zanieczyszczeń
powietrza, odorów.
n) „ustawie” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. ).
o) „powierzchni biologicznie czynnej” – należy przez
to rozumieć grunt rodzimy pokryty roślinnością
oraz wody powierzchniowe w granicach działki budowlanej.
Rozdział 2
USTALENIA OGÓLNE
Zasady zabezpieczenia wymaganych standardów jakości środowiska
§ 5. 1. Obowiązek uwzględnienia zasad i ograniczeń
wynikających z położenia terenu w Obszarze Chronionego Krajobrazu ustanowionego Rozporządzeniem
Nr 92/06 Wojewody Małopolskiego z dnia 24 listopada 2006 r. w sprawie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 806 z dnia 24 listopada 2006r poz. 4862).
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2. Dla terenu oznaczonego symbolem MN/UT
obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko. Zakaz nie dotyczy
obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej.
3. W zakresie ochrony przed hałasem obowiązuje,
zgodnie z przepisami odrębnymi, przestrzeganie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku dla terenu oznaczonego symbolem MN/UT jak dla terenów
zabudowy mieszkaniowo usługowej i jak dla terenów
przeznaczonych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.
4. Przy budowie, przebudowie i rozbudowie budynków oraz urządzeń i instalacji, obowiązek uwzględnienia
uwarunkowań
wynikających
z położenia
w terenach potencjalnie osuwiskowych.
5. Na całym obszarze planu obowiązuje zakaz realizacji budowli i urządzeń służących sportom motorowym
6. Obowiązuje realizacja miejsc postojowych, placów manewrowych, składów wyłącznie jako powierzchni utwardzonych.
7. Zakaz wprowadzania do środowiska nieoczyszczonych ścieków.
8. Zakaz składowania odpadów, w tym niebezpiecznych, w miejscach do tego nie wyznaczonych.
9. Obowiązek uwzględnienia zasad i ograniczeń
wynikających z położenia terenu objętego planem
w obszarze Natura 2000.
Zasady kształtowania ładu przestrzennego
§ 6. 1. Do czasu zagospodarowania terenu zgodnie
z przeznaczeniem ustalonym w planie utrzymuje się
dotychczasowe zagospodarowanie, urządzenie i użytkowanie terenu.
2. Przy lokalizacji budynków obowiązek uwzględnienia nieprzekraczalnej linii zabudowy wyznaczonej na
rysunku planu oraz przepisów odrębnych.
3. Obowiązek stosowania stonowanej kolorystyki
pokryć dachowych w odcieniach brązu, czerwieni, szarości, zieleni oraz stonowanej, nieagresywnej kolorystyki elewacji.
4. Zakaz realizacji dachów o różnych spadkach
głównych połaci względem kalenicy.
5. Obowiązek realizacji dachów o wspólnej górnej
krawędzi przeciwległych połaci dachowych.
6. W przypadku realizacji ogrodzeń obowiązek
stosowania elementów ażurowych w kolorze ciemnej
stali, zieleni lub brązu.
7. Zakaz stosowania ogrodzeń z betonowych
segmentów prefabrykowanych, pełnych, tynkowanych,
blaszanych i z tworzyw sztucznych.
8. Zakaz wprowadzania na elewacje budynków
i ogrodzenia kamieni „otoczaków”.
9. Zakaz realizacji blaszanych budynków gospodarczych i garaży.
10. Zakaz realizacji reklam na ogrodzeniach nieruchomości.
11. Zakaz realizacji reklam wolnostojących.
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12. Dopuszcza się umieszczenie elementów informacji wizualnej (reklamy, szyldy, logo) o łącznej powierzchni nie przekraczającej 4m² na budynkach
o funkcji mieszkalno –usługowej.
Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji
§ 7. 1. Utrzymuje się istniejące sieci, obiekty
i urządzenia infrastruktury technicznej z możliwością ich
rozbudowy i przebudowy na warunkach zarządzającego
sieciami.
2. Dopuszcza się możliwość realizacji nowych sieci
i urządzeń infrastruktury technicznej w granicach planu,
na warunkach zarządzającego sieciami.
3. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się dostawę wód ze zbiorczej sieci wodociągowej.
W przypadku braku możliwości podłączenia do tej sieci
dopuszcza się realizację studni na działce.
4. W zakresie gospodarki ściekowej ustala się zakaz zrzutu nie oczyszczonych ścieków do wód gleby.
Odprowadzenie ścieków i wód opadowych do kanalizacji sanitarnej z dopuszczeniem indywidualnego rozwiązania gospodarki ściekowej poprzez oczyszczenie ścieków w urządzeniach o sprawności 90 % a do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej, do zbiorników szczelnych okresowo opróżnianych.
5. W zakresie gospodarki cieplnej ustala się
ogrzewanie obiektów indywidualne, oparte o nośniki
energii zapewniające najniższy poziom emisji zanieczyszczeń powietrza. Zalecane ogrzewanie elektryczne,
gazowe, olejem opałowym lub niekonwencjonalnymi
źródłami ciepła.
6. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną
ustala się doprowadzenie energii elektrycznej siecią
niskich napięć na warunkach określonych przez zarządzającego siecią.
7. W zakresie obsługi teletechnicznej dopuszcza
się realizację nowych sieci teletechnicznych oraz przebudowy istniejących.
8. W zakresie gospodarki odpadami ustala się
obowiązek usuwania odpadów stałych poprzez gromadzenie ich w przystosowanych pojemnikach usytuowanych zgodnie z przepisami odrębnymi, okresowo opróżnianych i w sposób zorganizowany wywożonych koncesjonowanym transportem asenizacyjnym na zasadach
obowiązujących w Gminie Sękowa.
9. W zakresie komunikacji ustala się:
a) dostęp z istniejącej drogi na warunkach określonych przez zarządcę drogi
b) wskaźniki dotyczące miejsc postojowych realizowanych na terenie inwestycji dla:
- usług lokalizowanych w zabudowie mieszkaniowej
jednorodzinnej – min. 2 miejsca,
- usług handlu – min.3 miejsca / 100 m² powierzchni
sprzedaży,
- usług gastronomii – min. 30 miejsc / 100 miejsc konsumpcyjnych,
- inne usługi – min.2 miejsca/100m² powierzchni użytkowej.
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Rozdział 3
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE
Ustalenia dla terenów przeznaczonych pod zainwestowanie
§ 8. MN/UT– pow. ok. 0,26ha Teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej i usług turystycznych:

Poz. 5766

6. Obowiązek zagospodarowania min. 60% powierzchni terenu inwestycji jako powierzchni biologicznie czynnej;
7. Obowiązek realizacji miejsc postojowych
w obrębie działki zgodnie ze wskaźnikami określonymi
w § 7 ust. 9 lit. b.
Ustalenia dla terenów komunikacji

1. Przeznaczenie podstawowe terenu – zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna.

§ 9. 6.1.KDw/G – pow. ok. 0,05ha. Droga wojewódzka klasy G. Ustalenia wg planu dotychczasowego.

2. Przeznaczenie dopuszczalne terenu – obsługa
turystyki i rekreacji - z zastrzeżeniem § 5 ust. 2;

§ 10. Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętej planem dla terenów oznaczonych
symbolem MN/UT w wysokości 30%.

3. Dopuszcza się realizację nowych budynków na
zasadach:
a) Wysokość zabudowy nie może przekraczać 9m,
b) Łączna kubatura budynków nie może przekroczyć
2000m³;
c) realizacji dachów o kątach nachylenia połaci dachowych od12º do 45º;
4. Ze względu na położenie części działki
w terenach zagrożonych procesami osuwiskowymi przy posadowieniu obiektów budowlanych należy przyjąć złożone warunki gruntowe. Sposób posadowienia
obiektów należy ustalić w oparciu o stosowne opracowania geotechniczne;
5. Dopuszcza się realizację parterowych budynków gospodarczych i garaży do 150m³ kubatury łącznie
i wysokości do 4m, wyłącznie jako towarzyszących zabudowie mieszkaniowej;

Rozdział 4
PRZEPISY KOŃCOWE I PRZEJŚCIOWE
§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz publikacji na stronie internetowej Gminy Sękowa.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Sękowa
Przewodniczący Rady Gminy Sękowa
Mirosław Sternik
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Załącznik nr 1
do uchwały nr XLII/392/2010
Rady Gminy Sękowa
z dnia 10 listopada 2010 r.

Rysunek planu

*

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.
Przewodniczący Rady Gminy Sękowa
Mirosław Sternik
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Załącznik nr 2
do uchwały nr XLII/392/2010
Rady Gminy Sękowa
z dnia 10 listopada 2010 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Sękowa w miejscowości Ropica Górna w zakresie zmiany przeznaczenia działki nr 233/1
Załącznik nie zawiera wykazu uwag nieuwzględnionych z uwagi na to, że do projektu zmiany
planu wyłożonego do wglądu publicznego w dniach

od 27 lipca 2010 r. 16 sierpnia 2010 r. oraz w wyznaczonym terminie 14 dni od dnia zakończenia okresu
wyłożenia planu nie złożono uwag.
Przewodniczący Rady Gminy Sękowa
Mirosław Sternik
Załącznik nr 3
do uchwały nr XLII/392/2010
Rady Gminy Sękowa
z dnia 10 listopada 2010 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania
W zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sękowa w miejscowości
Ropica Górna w zakresie zmiany przeznaczenia działki

nr 233/1, nie zostały określone żadne inwestycje
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do
zadań własnych gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Sękowa
Mirosław Sternik
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UCHWAŁA NR XLII/393/2010
RADY GMINY SĘKOWA
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sękowa
w miejscowości Ropica Górna.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ustawy
z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U.
z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 3 ust. 1,
art. 15 ust. 1-2 i 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.):
Rada Gminy Sękowa uchwala co następuje:
Rozdział 1
USTALENIA FORMALNE I PORZĄDKOWE
§ 1. 1. Stwierdza się zgodność ze „Studium” wymienionym w § 2 oraz uchwala się zmianę miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sękowa zatwierdzonego Uchwałą Nr XVII/112/2004 Rady
Gminy Sękowa z dnia 26 listopada 2004 r. (Dz. Urz. Woj.
Małopolskiego Nr 439 z 2004 r. poz. 5076, z późn. zm.) –
zwaną dalej „planem” – w części dotyczącej działki
nr 230/1 położonej w miejscowości Ropica Górna.
2. Wymieniony w ust. 1 plan obejmuje obszar
określony w Uchwale Nr XXXI/289/2009 Rady Gminy
Sękowa z dnia 25 września 2009r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowa-

nia przestrzennego Gminy Sękowa w miejscowości
Ropica Górna.
§ 2. Plan uwzględnia ustalenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sękowa” zatwierdzonego Uchwałą
Nr XXVIII/200/2002 Rady Gminy Sękowa z dnia
15 kwietnia 2002r.
§ 3. 1. Plan obejmuje teren działki nr 230/1
w Ropicy Górnej oznaczonej na załączniku graficznym
Nr 1 w skali 1:2000, stanowiącym integralną część
uchwały, zwanym dalej „rysunkiem planu”.
2. Plan składa się z tekstu planu stanowiącego
treść niniejszej uchwały oraz rysunku planu.
3. Załączniki do uchwały stanowią:
a) Załącznik Nr 1 – rysunek planu sporządzony na kopii mapy zasadniczej w skali 1:2000
b) Załącznik Nr 2 – rozstrzygnięcie Rady Gminy
o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu
c) Załącznik Nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
należących do zadań własnych Gminy
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4. Rysunek planu stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały obowiązuje w zakresie obejmującym:
a) granice obszaru objętego planem
b) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu
lub różnych zasadach zagospodarowania wraz
z cyfrowymi i literowymi symbolami identyfikacyjnymi tych terenów
c) oznaczenia informacyjne, nie będące ustaleniami
planu
5. Przedmiot ustaleń planu jest zgodny z art. 15
ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm. )
§ 4. Ilekroć w treści uchwały jest mowa o:
a) „uchwale” – należy przez to rozumieć niniejszą
uchwałę Rady Gminy Sękowa
b) „planie” – należy przez to rozumieć plan wymieniony w §1 ust.1
c) „przepisach odrębnych” – należy przez to rozumieć
obowiązujące przepisy określone w ustawach oraz
aktach wykonawczych do tych ustaw, poza ustawą
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
oraz aktami wykonawczymi do niej.
d) „linii rozgraniczającej” – należy przez to rozumieć
linię na rysunku planu rozdzielającą tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach i warunkach
zagospodarowania
e) „przeznaczeniu podstawowym”– należy przez to rozumieć przeznaczenie, które powinno przeważać na
terenie wyznaczonym liniami rozgraniczającymi,
a inny sposób użytkowania określony w tekście
uchwały jako dopuszczalny jest mu podporządkowany.
f) „przeznaczeniu dopuszczalnym”– należy przez to
rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe, które
je uzupełnia i nie koliduje z przeznaczeniem podstawowym.
g) ,,usługach nie kolidujących z funkcją mieszkaniową” – należy przez to rozumieć usługi których funkcjonowanie nie narusza standardów jakości środowiska na działkach sąsiednich w rozumieniu przepisów odrębnych;
h) „przedsięwzięciach mogących znacząco oddziaływać
na środowisko” – należy przez to rozumieć przedsięwzięcia w rozumieniu art. 173 ust.2 ustawy z dnia
3 października 2008r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227).
i) „nieprzekraczalnej linii zabudowy” – należy przez to
rozumieć linię na rysunku planu, ograniczająca obszar, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków;
j) „wysokości zabudowy” – należy przez to rozumieć
wymiar określony w § 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz.
690 z późn. zm.).
k) „ściekach” – należy przez to rozumieć wody zużyte
wymienione w art. 3 pkt. 38 lit. a ustawy z dnia
27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska
(Dz. U. z 2006 r. Nr 129 poz. 902 z późn. zm.).
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l) „wodach opadowych” – należy przez to rozumieć
wody wymienione w art. 3 pkt. 38 lit. c ustawy,
o której mowa w § 4 lit. k.
m) „działalności nieuciążliwej” – należy przez to rozumieć działalność nie wymienioną w § 2 i § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada
2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.
U. Nr 257 poz. 2573), a ponadto działalność gospodarczą nie wywołującą zjawisk lub stanów utrudniających życie, a zwłaszcza hałasu, wibracji, zanieczyszczeń powietrza, odorów.
n) „ustawie” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. ).
o) „powierzchni biologicznie czynnej” – należy przez
to rozumieć grunt rodzimy pokryty roślinnością
oraz wody powierzchniowe w granicach działki budowlanej.
Rozdział 2
USTALENIA OGÓLNE
Zasady zabezpieczenia wymaganych standardów jakości środowiska
§ 5. 1. Obowiązek uwzględnienia zasad i ograniczeń
wynikających z położenia terenu w Obszarze Chronionego Krajobrazu ustanowionego Rozporządzeniem
Nr 92/06 Wojewody Małopolskiego z dnia 24 listopada
2006 r. w sprawie Południowomałopolskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego
Nr 806 z dnia 24 listopada 2006r poz. 4862).
2. Dla terenu oznaczonego symbolem UT/US/MN
obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko. Zakaz nie dotyczy
obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej.
3. W zakresie ochrony przed hałasem obowiązuje,
zgodnie z przepisami odrębnymi, przestrzeganie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku dla terenu oznaczonego symbolem UT/US/MN jak dla terenów
dla terenów przeznaczonych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe i zabudowy mieszkaniowej.
4. Obowiązuje realizacja miejsc postojowych, placów manewrowych, składów wyłącznie jako powierzchni utwardzonych.
5. Zakaz wprowadzania do środowiska nieoczyszczonych ścieków.
6. Na całym obszarze planu obowiązuje zakaz realizacji budowli i urządzeń służących sportom motorowym.
7. Zakaz składowania odpadów, w tym niebezpiecznych, w miejscach do tego nie wyznaczonych.
8. Obowiązek uwzględnienia zasad i ograniczeń
wynikających z położenia terenu objętego planem
w obszarze Natura 2000.
Zasady kształtowania ładu przestrzennego
§ 6. 1. Do czasu zagospodarowania terenu zgodnie
z przeznaczeniem ustalonym w planie utrzymuje się
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dotychczasowe zagospodarowanie, urządzenie i użytkowanie terenu.

niskich napięć na warunkach określonych przez zarządzającego siecią.

2. Przy lokalizacji budynków obowiązek uwzględnienia nieprzekraczalnej linii zabudowy wyznaczonej na
rysunku planu oraz przepisów odrębnych.

7. W zakresie obsługi teletechnicznej dopuszcza
się realizację nowych sieci teletechnicznych oraz przebudowy istniejących.

3. Obowiązek stosowania stonowanej kolorystyki
pokryć dachowych w odcieniach brązu, czerwieni, szarości, zieleni oraz stonowanej, nieagresywnej kolorystyki elewacji.

8. W zakresie gospodarki odpadami ustala się
obowiązek usuwania odpadów stałych poprzez gromadzenie ich w przystosowanych pojemnikach usytuowanych zgodnie z przepisami odrębnymi, okresowo opróżnianych i w sposób zorganizowany wywożonych koncesjonowanym transportem asenizacyjnym na zasadach
obowiązujących w Gminie Sękowa.

4. Zakaz realizacji dachów o różnych spadkach
głównych połaci względem kalenicy.
5. Obowiązek realizacji dachów o wspólnej górnej
krawędzi przeciwległych połaci dachowych.
6. W przypadku realizacji ogrodzeń obowiązek
stosowania elementów ażurowych w kolorze ciemnej
stali, zieleni lub brązu.
7. Zakaz stosowania ogrodzeń z betonowych
segmentów prefabrykowanych, pełnych, tynkowanych,
blaszanych i z tworzyw sztucznych.
8. Zakaz wprowadzania na elewacje budynków
i ogrodzenia kamieni „otoczaków”.
9. Zakaz realizacji blaszanych budynków gospodarczych i garaży.

9. W zakresie komunikacji ustala się:
a) dostęp od istniejącej drogi wojewódzkiej za pośrednictwem dróg wewnętrznych.
b) wskaźniki dotyczące miejsc postojowych realizowanych na terenie inwestycji dla usług – min. 2
miejsca/100m² powierzchni użytkowej.
Rozdział 3
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE
Ustalenia dla terenów przeznaczonych pod zainwestowanie

10. Zakaz realizacji reklam na ogrodzeniach nieruchomości.

§ 8. UT/US/MN– pow. ok. 1,4ha Tereny usług turystycznych, usług związanych ze sportem rekreacją
i wypoczynkiem oraz zabudowy mieszkaniowej:

11. Zakaz realizacji
i połaciach dachowych.

1. Przeznaczenie podstawowe terenu – usługi turystyki, sportu i rekreacji, z zastrzeżeniem § 5 ust. 2;

reklam

na

elewacjach

12. Zakaz realizacji reklam wolnostojących.
Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji
§ 7. 1. Utrzymuje się istniejące sieci, obiekty
i urządzenia infrastruktury technicznej z możliwością ich
rozbudowy i przebudowy na warunkach zarządzającego
sieciami.
2. Dopuszcza się możliwość realizacji nowych sieci
i urządzeń infrastruktury technicznej w granicach planu,
na warunkach zarządzającego sieciami.
3. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się dostawę wód ze zbiorczej sieci wodociągowej. W przypadku braku możliwości podłączenia do tej sieci dopuszcza
się realizację studni na działce.
4. W zakresie gospodarki ściekowej ustala się zakaz zrzutu nie oczyszczonych ścieków do wód i gleby.
Odprowadzenie ścieków i wód opadowych do kanalizacji sanitarnej z dopuszczeniem indywidualnego rozwiązania gospodarki ściekowej poprzez oczyszczenie ścieków w urządzeniach o sprawności 90 % a do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej, do zbiorników szczelnych okresowo opróżnianych.
5. W zakresie gospodarki cieplnej ustala się
ogrzewanie obiektów indywidualne, oparte o nośniki
energii zapewniające najniższy poziom emisji zanieczyszczeń powietrza. Zalecane ogrzewanie elektryczne,
gazowe, olejem opałowym lub niekonwencjonalnymi
źródłami ciepła.
6. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną
ustala się doprowadzenie energii elektrycznej siecią

2. Przeznaczenie dopuszczalne terenu – zabudowa
mieszkaniowa;
3. Dopuszcza się następujące formy zorganizowanej rekreacji: Jazda konna, hipoterapia, trawiaste boisko
do gier zespołowych, plac zabaw;
4. Zakaz lokalizacji instalacji i urządzeń służących
sportom motorowym;
5. Dopuszcza się realizację nowych budynków na
zasadach:
a) Wysokość zabudowy nie może przekraczać 9m,
b) Łączna kubatura budynków nie może przekroczyć
2000m³,
c) Obowiązek realizacji dachów o kątach nachylenia
połaci dachowych od12º do 45º;
6. Dopuszcza się realizację parterowych budynków gospodarczych i garaży do 150m³ kubatury łącznie
i wysokości do 4m, wyłącznie jako towarzyszących zabudowie mieszkaniowej;
7. Dopuszcza się realizację wiat ogniskowych
o wysokości do 4m, elementów małej architektury związanej z funkcja rekreacyjną i sportową oraz elementów
infrastruktury i urządzeń związanych z funkcjonowaniem
terenów sportowych poza nieprzekraczalną linią zabudowy wyznaczoną na rysunku planu;
8. Obowiązek zagospodarowania min. 60% powierzchni terenu inwestycji jako powierzchni biologicznie czynnej;
9. Obowiązek realizacji miejsc postojowych
w obrębie działki zgodnie ze wskaźnikami określonymi
w § 7 ust. 9 lit. b.
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§ 9. Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętej planem dla terenów oznaczonych
symbolem UT/US/MN w wysokości 30%.
Rozdział 4
PRZEPISY KOŃCOWE I PRZEJŚCIOWE
§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz publikacji na stronie internetowej Gminy Sękowa.

Poz. 5767

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Sękowa
Przewodniczący Rady Gminy Sękowa
Mirosław Sternik
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Poz. 5767
Załącznik nr 1
do uchwały nr XLII/393/2010
Rady Gminy Sękowa
z dnia 10 listopada 2010 r.

Rysunek planu

*

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.
Przewodniczący Rady Gminy Sękowa
Mirosław Sternik
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Poz. 5767,5768
Załącznik nr 2
do uchwały nr XLII/393/2010
Rady Gminy Sękowa
z dnia 10 listopada 2010 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Sękowa w miejscowości Ropica Górna w zakresie zmiany przeznaczenia działki nr 230/1
Załącznik nie zawiera wykazu uwag nieuwzględnionych z uwagi na to, że do projektu zmiany
planu wyłożonego do wglądu publicznego w dniach

od 27 lipca 2010 r. 16 sierpnia 2010 r. oraz w wyznaczonym terminie 14 dni od dnia zakończenia okresu
wyłożenia planu nie złożono uwag.
Przewodniczący Rady Gminy Sękowa
Mirosław Sternik
Załącznik nr 3
do uchwały nr XLII/393/2010
Rady Gminy Sękowa
z dnia 10 listopada 2010 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania
W zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sękowa w miejscowości
Ropica Górna w zakresie zmiany przeznaczenia działki

nr 230/1, nie zostały określone żadne inwestycje
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do
zadań własnych gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Sękowa
Mirosław Sternik
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UCHWAŁA NR XLII/394/2010
RADY GMINY SĘKOWA
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sękowa
w miejscowości Sękowa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ustawy
z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 3 ust. 1,
art. 15 ust. 1-2 i 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.)
Rada Gminy Sękowa uchwala co następuje:
Rozdział 1
USTALENIA FORMALNE I PORZĄDKOWE
§ 1. 1. Stwierdza się zgodność ze „Studium” wymienionym w § 2 oraz uchwala się zmianę miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sękowa zatwierdzonego Uchwałą Nr XVII/112/2004 Rady
Gminy Sękowa z dnia 26 listopada 2004 r. (Dz. Urz. Woj.
Małopolskiego Nr 439 z 2004 r. poz. 5076), z późn. zm. –
zwaną dalej „planem” – w części dotyczącej działki
nr 612 oraz części działek nr 610, 611 oraz 616/1 położonych w miejscowości Sękowa.
2. Wymieniony w ust. 1 plan obejmuje obszar
określony w Uchwale Nr XVIII/157/2008 Rady Gminy
Sękowa z dnia 30 września 2008r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowa-

nia przestrzennego Gminy Sękowa w miejscowości
Sękowa.
§ 2. Plan uwzględnia ustalenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sękowa” zatwierdzonego Uchwałą
Nr XXVIII/200/2002 Rady Gminy Sękowa z dnia
15 kwietnia 2002r.
§ 3. 1. Plan obejmuje teren działki nr 612 oraz części
działek nr 610, 611 oraz 616/1 w Sękowej oznaczonej na
załączniku graficznym Nr 1 w skali 1:2000, stanowiącym
integralną część uchwały, zwanym dalej „rysunkiem
planu”.
2. Plan składa się z tekstu planu stanowiącego
treść niniejszej uchwały oraz rysunku planu.
3. Załączniki do uchwały stanowią:
a) Załącznik Nr 1 – rysunek planu sporządzony na kopii mapy zasadniczej w skali 1:2000,
b) Załącznik Nr 2 – rozstrzygnięcie Rady Gminy
o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu,
c) Załącznik Nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
należących do zadań własnych Gminy
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4. Rysunek planu stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały obowiązuje w zakresie obejmującym:
a) granice obszaru objętego planem
b) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu
lub różnych zasadach zagospodarowania wraz
z cyfrowymi i literowymi symbolami identyfikacyjnymi tych terenów
c) oznaczenia informacyjne, nie będące ustaleniami
planu
5. Przedmiot ustaleń planu jest zgodny z art. 15
ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z póź. zm. )
§ 4. Ilekroć w treści uchwały jest mowa o:
a) „uchwale” – należy przez to rozumieć niniejszą
uchwałę Rady Gminy Sękowa
b) „planie” – należy przez to rozumieć plan wymieniony w §1 ust.1
c) „przepisach odrębnych” – należy przez to rozumieć
obowiązujące przepisy określone w ustawach oraz
aktach wykonawczych do tych ustaw, poza ustawą
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
oraz aktami wykonawczymi do niej.
d) „linii rozgraniczającej” – należy przez to rozumieć
linię na rysunku planu rozdzielającą tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach i warunkach
zagospodarowania
e) ,,usługach nie kolidujących z funkcją mieszkaniową” – należy przez to rozumieć usługi których funkcjonowanie nie narusza standardów jakości środowiska na działkach sąsiednich w rozumieniu przepisów odrębnych;
f) “przedsięwzięciach mogących znacząco oddziaływać
na środowisko” – należy przez to rozumieć przedsięwzięcia w rozumieniu art. 173 ust. 2 ustawy z dnia
3 października 2008r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania
na środowisko.(Dz. U. Nr 199 poz.1227).
g) “nieprzekraczalnej linii zabudowy” – należy przez to
rozumieć linię na rysunku planu, ograniczająca obszar, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków;
h) „wysokości zabudowy” – należy przez to rozumieć
wymiar określony w §6 rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75
poz. 690 z późn. zm.)
i) “ściekach” – należy przez to rozumieć wody zużyte
wymienione w art.3 pkt.38 lit.a ustawy z dnia
27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.
U. z 2006 r. Nr 129 poz.902 z póź. zm.)
j) “wodach opadowych” – należy przez to rozumieć
wody wymienione w art. 3 pkt.38 lit. c ustawy,
o której mowa w § 4 lit. k.
k) “działalności nieuciążliwej” – należy przez to rozumieć działalność nie wymienioną w §2 i §3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r.
w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz
szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu
o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257
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poz.2573), a ponadto działalność gospodarczą nie
wywołującą zjawisk lub stanów utrudniających życie, a zwłaszcza hałasu, wibracji, zanieczyszczeń
powietrza, odorów.
l) „ustawie” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. ).
m) „powierzchni biologicznie czynnej” – należy przez
to rozumieć grunt rodzimy pokryty roślinnością
oraz wody powierzchniowe w granicach działki budowlanej.
Rozdział 2
USTALENIA OGÓLNE
Zasady zabezpieczenia wymaganych standardów jakości środowiska
§ 5. 1. Obowiązek uwzględnienia zasad i ograniczeń
wynikających z położenia terenu w Obszarze Chronionego Krajobrazu ustanowionego Rozporządzeniem
Nr 92/06 Wojewody Małopolskiego z dnia 24 listopada 2006 r. w sprawie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 806 z dnia 24 listopada 2006r poz. 4862).
2. Obowiązek uwzględnienia zasad i ograniczeń
wynikających z położenia terenu objętego planem
w obszarze Natura 2000.
3. Obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Zakaz nie
dotyczy obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej.
4. W zakresie ochrony przed hałasem obowiązuje,
zgodnie z przepisami odrębnymi, przestrzeganie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku dla terenu oznaczonego symbolem MN– jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
5. Przy budowie, przebudowie i rozbudowie budynków oraz urządzeń i instalacji, obowiązek uwzględnienia uwarunkowań wynikających z położenia w terenach potencjalnie osuwiskowych.
6. Obowiązuje realizacja miejsc postojowych, placów manewrowych, składów wyłącznie jako powierzchni utwardzonych.
7. Zakaz wprowadzania do środowiska nieoczyszczonych ścieków.
8. Zakaz składowania wszelkich odpadów.
Zasady kształtowania ładu przestrzennego
§ 6. 1. Do czasu zagospodarowania terenu zgodnie
z przeznaczeniem ustalonym w planie utrzymuje się
dotychczasowe zagospodarowanie, urządzenie i użytkowanie terenu.
2. Przy lokalizacji budynków obowiązek uwzględnienia nieprzekraczalnej linii zabudowy wyznaczonej na
rysunku planu oraz przepisów odrębnych.
3. Obowiązek stosowania stonowanej kolorystyki
pokryć dachowych w odcieniach brązu, czerwieni, szarości, zieleni oraz stonowanej, nieagresywnej kolorystyki elewacji.
4. Zakaz realizacji dachów o kącie nachylenia połaci większym niż 50º.
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5. W przypadku realizacji ogrodzeń obowiązek
stosowania elementów ażurowych w kolorze ciemnej
stali, zieleni lub brązu.
6. Zakaz stosowania ogrodzeń z betonowych
segmentów prefabrykowanych, pełnych, tynkowanych,
blaszanych i z tworzyw sztucznych.
7. Zakaz wprowadzania na elewacje kamieni „otoczaków.
8. Zakaz realizacji blaszanych budynków gospodarczych i garaży.
9. Zakaz realizacji reklam na ogrodzeniach nieruchomości.
10. Zakaz realizacji reklam wolnostojących.
Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji
§ 7. 1. Utrzymuje się istniejące sieci, obiekty
i urządzenia infrastruktury technicznej z możliwością ich
rozbudowy i przebudowy na warunkach zarządzającego
sieciami.
2. Dopuszcza się możliwość realizacji nowych sieci
i urządzeń infrastruktury technicznej w granicach planu,
na warunkach zarządzającego sieciami.
3. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się dostawę wód ze zbiorczej sieci wodociągowej.
W przypadku braku możliwości podłączenia do tej sieci
dopuszcza się realizację studni na działce.
4. W zakresie gospodarki ściekowej ustala się zakaz zrzutu nie oczyszczonych ścieków do wód i gleby.
Odprowadzenie ścieków i wód opadowych do kanalizacji sanitarnej z dopuszczeniem indywidualnego rozwiązania gospodarki ściekowej poprzez oczyszczenie ścieków w urządzeniach o sprawności 90 % a do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej, do zbiorników szczelnych okresowo opróżnianych.
5. W zakresie gospodarki cieplnej ustala się
ogrzewanie obiektów indywidualne, oparte o nośniki
energii zapewniające najniższy poziom emisji zanieczyszczeń powietrza. Zalecane ogrzewanie elektryczne,
gazowe, olejem opałowym lub niekonwencjonalnymi
źródłami ciepła.
6. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną
ustala się doprowadzenie energii elektrycznej siecią
niskich napięć na warunkach określonych przez zarządzającego siecią.
7. W zakresie obsługi teletechnicznej dopuszcza
się realizację nowych sieci teletechnicznych oraz przebudowy istniejących.
8. W zakresie gospodarki odpadami ustala się
obowiązek usuwania odpadów stałych poprzez gromadzenie ich w przystosowanych pojemnikach usytuowanych zgodnie z przepisami odrębnymi, okresowo opróżnianych i w sposób zorganizowany wywożonych koncesjonowanym transportem asenizacyjnym na zasadach
obowiązujących w Gminie Sękowa.

Poz. 5768
9. W zakresie komunikacji ustala się:

a) dostęp od istniejącej drogi wojewódzkiej za pośrednictwem dróg wewnętrznych
b) wskaźniki dotyczące miejsc postojowych realizowanych na terenie inwestycji dla usług lokalizowanych w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej –
min. 2 miejsca.
Rozdział 3
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE
Ustalenia dla terenów przeznaczonych pod zainwestowanie
§ 8. MN– pow. ok. 0,55 ha
Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
1. Dopuszcza się realizację nowych budynków na
zasadach:
a) Wysokość zabudowy nie może przekraczać 9m,
b) Łączna kubatura budynków nie może przekroczyć
1500m³,
2. Ze względu na położenie części działki
w terenach zagrożonych procesami osuwiskowymi przy posadowieniu obiektów budowlanych należy przyjąć złożone warunki gruntowe. Sposób posadowienia
obiektów należy ustalić w oparciu o stosowne opracowania geotechniczne;
3. Dopuszcza się realizację parterowych budynków gospodarczych i garaży do 150m³ kubatury łącznie
i wysokości do 4m, wyłącznie jako towarzyszących zabudowie mieszkaniowej.
4. Obowiązek zagospodarowania min. 60% powierzchni terenu inwestycji jako powierzchni biologicznie czynnej.
5. Obowiązek realizacji miejsc postojowych
w obrębie działki zgodnie ze wskaźnikami określonymi
w § 7 ust. 9 lit. b.
§ 9. Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętej planem dla terenów oznaczonych
symbolem MN w wysokości 30%.
Rozdział 4
PRZEPISY KOŃCOWE I PRZEJŚCIOWE
§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz publikacji na stronie internetowej Gminy Sękowa.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Sękowa
Przewodniczący Rady Gminy Sękowa
Mirosław Sternik
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Poz. 5768
Załącznik nr 1
do uchwały nr XLII/394/2010
Rady Gminy Sękowa
z dnia 10 listopada 2010 r.

Rysunek planu

*

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.
Przewodniczący Rady Gminy Sękowa
Mirosław Sternik
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Poz. 5768,5769
Załącznik nr 2
do uchwały nr XLII/394/2010
Rady Gminy Sękowa
z dnia 10 listopada 2010 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Sękowa w miejscowości Sękowa w zakresie zmiany przeznaczenia działki nr 612 oraz
części działek nr 610, 611, 616/1
Załącznik nie zawiera wykazu uwag nieuwzględnionych z uwagi na to, że do projektu zmiany
planu wyłożonego do wglądu publicznego w dniach

od 27 lipca 2010 r. 16 sierpnia 2010 r. oraz w wyznaczonym terminie 14 dni od dnia zakończenia okresu
wyłożenia planu nie złożono uwag.
Przewodniczący Rady Gminy Sękowa
Mirosław Sternik
Załącznik nr 3
do uchwały nr XLII/394/2010
Rady Gminy Sękowa
z dnia 10 listopada 2010 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania
W zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sękowa w miejscowości
Sękowa w zakresie zmiany przeznaczenia działki

nr 612 oraz części działek nr 610, 611, 616/1 nie zostały określone żadne inwestycje z zakresu infrastruktury
technicznej, które należą do zadań własnych gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Sękowa
Mirosław Sternik
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UCHWAŁA NR XLII/396/2010
RADY GMINY SĘKOWA
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Sękowa.
Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w zw. z
art. 2 ust. 1 i 2, art. 3, art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857)
Rada Gminy Sękowa po uzyskaniu opinii Rady Sportu
uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się warunki i tryb finansowania realizacji zadania własnego Gminy Sękowa określonego
w art. 27 ust. 1 ustawy o sporcie w postaci tworzenia
warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu.
§ 2. 1. Uchwała określa cel publiczny w odniesieniu
do realizacji zadania własnego przewidzianego w art. 27
ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie, (zwanej dalej ustawą o sporcie), polegającego na tworzeniu
warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu.
2. Uchwała określa warunki i tryb finansowania
realizacji zadania własnego, określonego w art. 27 ust. 1
ustawy o sporcie.
§ 3. W rozumieniu niniejszej uchwały sportem są
wszelkie formy aktywności fizycznej, które przez uczest-

nictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie
wyników sportowych na wszelkich poziomach.
§ 4. Jako cel publiczny w rozumieniu niniejszej
uchwały należy rozumieć:
1) poprawę warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych;
2) osiągnięcie wyższych wyników sportowych przez
zawodników klubów sportowych;
3) poprawę kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego
mieszkańców poprzez upowszechnianie rekreacji
i aktywnego stylu życia;
4) umożliwienie dostępu do różnorodnych form aktywności sportowej jak największej liczbie mieszkańców
Gminy Sękowa.
§ 5. Kluby sportowe, działające na obszarze Gminy
Sękowa, niedziałające w celu osiągnięcia zysku, mogą
otrzymywać dotację celową z budżetu tej jednostki, z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.
zm.) w zakresie udzielania dotacji celowych dla podmiotów
niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku.
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§ 6. Dotacja, o której mowa w § 4, ma służyć realizacji celu publicznego, o którym mowa w art. 27 ust. 2
ustawy o sporcie oraz w § 3 przedmiotowej uchwały
i może być przeznaczona na:
1) realizację programów szkolenia sportowego,
2) zakup sprzętu sportowego,
3) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,
4) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych
dla celów szkolenia sportowego,
5) sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej
§ 7. 1. Dla realizacji celu publicznego określonego
w art. 27 ust. 2 ustawy o sporcie i w § 3 przedmiotowej
uchwały Wójt Gminy Sękowa może ustanawiać
i finansować okresowe stypendia sportowe oraz nagrody i wyróżnienia dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.
2.. Tryb przyznawania świadczeń, o których mowa
w ust. 1 i 2 szczegółowe zasady, tryb przyznawania
i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień, o których mowa w ust. 1
i 2, określi, w drodze uchwały, Rada Gminy biorąc pod
uwagę znaczenie danego sportu dla tej jednostki samorządu terytorialnego oraz osiągnięty wynik sportowy.

Poz. 5769,5770

§ 8. 1. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji
w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu następuje zgodnie z przepisami ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
w trybie właściwym dla otwartego konkursu.
2. W ramach postępowania, o którym mowa
w ust. 1 stosuje się wzór oferty, ramowy wzór umowy
oraz wzór sprawozdania ustalone przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.
§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Sękowa.
§ 10. Traci moc uchwała Nr XXI/191/2008 Rady
Gminy Sękowa z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie
określenia warunków i trybu wspierania finansowego
rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Sękowa.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Sękowa
Mirosław Sternik
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UCHWAŁA NR XLII/397/2010
RADY GMINY SĘKOWA
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej
tych organizacji.
Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
Rada Gminy Sękowa uchwala, co następuje
§ 1. Określa szczegółowy sposób konsultowania
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie lub gminną radą działalności pożytku publicznego, projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności

statutowej tych organizacji, stanowiący załącznik do
niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy
Sękowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Sękowa
Mirosław Sternik
Załącznik
do uchwały nr XLII/397/2010
Rady Gminy Sękowa
z dnia 10 listopada 2010 r.

Regulamin konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
§ 1. Celem konsultacji jest wzajemne uzyskiwanie informacji i opinii w zakresie współpracy oraz
uchwalania aktów prawa miejscowego oraz stworzenie płaszczyzny dialogu w obszarze zadań ważnych
dla Gminy oraz organizacji pozarządowych i innych
podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
zwanych dalej organizacjami pozarządowymi.
§ 2. Przedmiotem konsultacji są:
1) projekty aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej organizacji po-
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zarządowych i innych podmiotów, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
2) projekty rocznych lub wieloletnich programów
współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi.

Poz. 5770,5771

§ 5. Decyzję w sprawie przeprowadzenia konsultacji podejmuje każdorazowo Wójt Gminy Sękowa,
określając w szczególności:
1) przedmiot konsultacji,
2) formę konsultacji,
3) termin przeprowadzenia konsultacji.

§ 3. Konsultacje przeprowadza się z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Gminy
Sękowa lub w przypadku jej powołania, z gminną
radą działalności pożytku publicznego, zwaną dalej
gminną radą.

§ 6. Konsultacje uważa się za ważne bez względu
na ilość uczestniczących w nich organizacji pozarządowych.
§ 7. 1. W przypadku powołania gminnej rady
działalności pożytku publicznego, Wójt Gminy Sękowa przedkłada gminnej radzie projekt aktu prawnego,
będącego przedmiotem konsultacji.

§ 4. Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
mogą być prowadzone w formie:
1) otwartego spotkania z osobami reprezentującymi
poszczególne organizacje pozarządowe, na którym
przedstawiany jest projekt aktu prawa,

2. Gminna rada przedkłada pisemną opinię
w terminie 14 od dnia doręczenia projektu aktu prawnego.

lub
2) umieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej, na
stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu
Gminy Sękowa, projektu aktu prawa do wglądu,
z zaznaczeniem możliwości zgłaszania uwag drogą
pisemną lub elektroniczną, sygnowanych przez
osoby reprezentujące poszczególne organizacje pozarządowe.

3. Nie przedstawienie opinii w terminie wskazanym w ust. 2 oznaczać będzie rezygnację z prawa
do jej wyrażenia.
§ 8. Z przebiegu konsultacji Wójt Gminy Sękowa
sporządza informację, którą przedkłada Radzie Gminy
Sękowa wraz z projektem aktu prawnego, będącego
przedmiotem konsultacji.
§ 9. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów Gminy Sękowa.
Przewodniczący Rady Gminy Sękowa
Mirosław Sternik
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ZARZĄDZENIE NR 3060/2010
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
z dnia 1 grudnia 2010 r.
w sprawie określenia zasad korzystania z usług przewozu komunikacją miejską w dniu 2 grudnia 2010 roku
Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.
U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku
z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz.
U. z 2001 r. Nr 97 poz. 1050 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 3
ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 17 poz. 95) zarządza się, co
następuje:
§ 1. W związku z panującymi warunkami atmosferycznymi i związanymi z nimi utrudnieniami w ruchu
wprowadza się w dniu 2 grudnia 2010 r. zasadę nieodpłatnego korzystania z usług przewozu komunikacją
miejską w Krakowie.
5771

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu
w Krakowie.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
§ 4. Zarządzenie podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 5. Zarządzenie podlega zatwierdzeniu na najbliższej Sesji Rady Miasta Krakowa.
Prezydent Miasta Krakowa
Jacek Majchrowski
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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR WN.II.0911-125-10
WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 1 grudnia 2010 r.
dotyczące tekstu Uchwały Rady Miejskiej w Chrzanowie Nr LII/761/2010 z dnia 26 października 2010 r.
w sprawie uchylenia Statutu Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie oraz zatwierdzenia nowego
Statutu Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie
Działając na podstawie art. 91 ust. 1 i 4 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 i 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)
stwierdza się nieważność uchwały Nr LII/761/2010
Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 26 października
2010 roku w sprawie uchylenia Statutu Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie oraz zatwierdzenia
nowego Statutu Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego
w Chrzanowie w całości.
Uzasadnienie
W dniu 26 października 2010 r. Rada Miejska
w Chrzanowie podjęła uchwałę Nr LII/761/2010 w sprawie uchylenia Statutu Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie oraz zatwierdzenia nowego Statutu
Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie.
W treści nowego statutu Zakładu Lecznictwa
Ambulatoryjnego w Chrzanowie w § 12 pkt 1 wskazano,
iż Dyrektor kieruje ZLA w Chrzanowie przy pomocy
Zastępcy Dyrektora ds. administracyjno-organizacyjnych i pielęgniarstwa (wg dotychczasowego Statutu był
to Zastępca Dyrektora ds. administracyjno-organizacyjnych). Organ nadzoru uznał, iż wskazany zapis narusza
obowiązujący porządek prawny poprzez sprzeczność
z art. 40 i 44a ust. 1 pkt. 4-6 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r.
Nr 84, poz. 89 z późn. zm.), a także z Rozporządzeniem
Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w publicznych
zakładach opieki zdrowotnej składu komisji konkursowej
oraz ramowego regulaminu przeprowadzania konkursu
(Dz. U. z 1998 r. Nr115, poz. 749). Ukształtowane orzecznictwo sadowe przesądza, iż w samodzielnych publicz5772

nych zakładach opieki zdrowotnej tworzy się m.in. stanowisko naczelnej pielęgniarki (w tym wyrok WSA
w Krakowie z dnia 13 października 2009 r., III SA/Kr
265/09, wyrok NSA z dnia 16 czerwca 2010 r. II OSK
119/10, wyrok NSA z dnia 27 sierpnia 2008 r. OSK
666/08). Organ nadzoru podkreśla iż zastępowanie stanowiska naczelnej pielęgniarki (przełożonej i oddziałowej) innymi stanowiskami nieprzewidzianymi w obowiązujących przepisach lub tworzenie innego stanowiska tożsamego z wymienionymi w art. 44a ust. 1 pkt 4-6
ustawy o zakładach opieki zdrowotnej pozostaje
w sprzeczności z przywołanymi powyżej przepisami.
Ponadto, organ nadzoru informuje, iż w § 12
ust. 1 kwestionowanego Statutu winien być wymieniony Zastępca Dyrektora ds. lecznictwa, o ile jest powołany w przypadkach prawem przewidzianych. Natomiast
w § 9 pkt. 2 nowego statutu wskazane jest Małopolskie
Centrum Organizacji i Promocji zdrowia, która to jednostka została zlikwidowana a jej zadania przejął Wojewoda.
Biorąc pod uwagę powyższe należało stwierdzić
nieważność kwestionowanej 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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• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzędowego:
Dziennik rozpowszechniany jest w drodze prenumeraty pełnej lub ograniczonej.
Reklamacje z powodu nieotrzymania poszczególnych numerów w prenumeracie pełnej należy zgłaszać telefonicznie na nr: (012) 392-16-96
do Zakładu Poligraficznego "XERODRUK", 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22 do 5 dni po otrzymaniu następnego kolejnego numeru, zgłoszenie po tym
terminie nie będzie uwzględnione.
• Informacja o czasie i miejscu, w którym wyłożone są do powszechnego wglądu zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami:
Wydział Prawny i Nadzoru Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, p. 220,
w czasie pracy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Wydawca: Wojewoda Małopolski
Redakcja: Wydział Prawny i Nadzoru Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, p. 220,
tel. (012) 392-12-20 e-mail: mcac@malopolska.uw.gov.pl
Redakcja udziela wszelkich informacji dotyczących aktów prawnych ogłaszanych w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Skład Wydział Prawny i Nadzoru Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie
Druk i rozpowszechnianie: Zakład Poligraficzny "XERODRUK", 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, tel. (012) 392-16-96
Tłoczono z polecenia Wojewody Małopolskiego w Zakładzie Poligraficznym "XERODRUK", 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22 tel. (012) 392-16-96
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