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Rady Gminy Gorlice z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice – wieś
Bystra część działki nr 324 i 325/1

46823

Rady Gminy Gorlice z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia zmian
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice – wieś
Dominikowice część działki Nr 666/2, działka Nr 395/2

46828

Rady Gminy Gorlice z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice II –
wieś Dominikowice działka nr 1314/1 i część działki Nr 1315/3

46834

Rady Gminy Gorlice z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice – wieś
Kobylanka działka Nr 1330/2, część działki Nr 966/4, część działki Nr 26

46838

Rady Gminy Gorlice z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice II –
wieś Kobylanka (plany A B C) działka Nr 1229

46845

Rady Gminy Gorlice z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice – wieś
Kwiatonowice działka nr 659

46849

Rady Gminy Gorlice z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice II –
wieś Kwiatonowice działki Nr 631, 632, 633, 634, 635

46853

Rady Gminy Gorlice z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice II –
wieś Kwiatonowice działka Nr 751

46857

Rady Gminy Gorlice z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia zmian
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice – wieś
Ropica Polska 1 działki nr 226 i 244, działka nr 567/3

46861

Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 27 października 2010 r. w sprawie
powołania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Krynicy-Zdroju

46867

Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 27 października 2010 r. w sprawie
uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju

46869

Rady Miejskiej w Skale z dnia 26 października 2010 r. w sprawie :ustalenia
wysokości ekwiwalentu przysługującego dla członków ochotniczych straży
pożarnych uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.

46871

Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 27 października 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty
należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających
Gminie Skawina i jej jednostek podległym, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa

46871

________
* Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez Wojewodę Małopolskiego.
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Poz. 5878

Rady Miasta Oświęcim - miasto z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie: zmiany
Uchwały Nr LXXV/834/10 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 października 2010 r.
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.

46873

Rady Miasta Oświęcim z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały
Nr LXXV/835/10 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku
rolnego i podatku leśnego, oraz warunków i trybu składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

46873

INFORMACJA:
5893

–

Burmistrza Gminy Kęty z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie modernizacji
operatu ewidencji gruntów i budynków z założeniem ewidencji budynków
i lokali dla obrębów: Bielany i Nowa Wieś z jednostki ewidencyjnej Kęty obszar wiejski, powiat oświęcimski, województwo małopolskie

46969

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO:
5894

–

Wojewody Małopolskiego z dnia 1 grudnia 2010 r. dotyczące tekstu Uchwały
Rady Miejskiej w Skale Nr LVI/437/2010 z dnia 26 października 2010 roku
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu przysługującego dla członków
ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniach ratowniczych
lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną
lub Gminę

46969

5878
5878

UCHWAŁA NR XXXIX/351/10
RADY GMINY GORLICE
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice – wieś Bystra
część działki nr 324 i 325/1
Działając na podstawie przepisów art. 18 ust. 2
pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ),
art. 3 ust. 1, art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm. ) oraz
art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie
gruntów rolnych i leśnych ( Dz. U. z 2004r. Nr 121
poz. 1266 z późn. zm. ) w związku z Uchwałą
Nr XXIII/207/09 Rady Gminy Gorlice z dnia 6 marca
2009 roku Rada Gminy Gorlice uchwala co następuje:
USTALENIA FORMALNE
§ 1.
Ilekroć w treści uchwały jest mowa o:
1) „Planie dotychczasowym” – należy przez to rozumieć
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Gminy Gorlice wieś Bystra wprowadzony Uchwałą
Nr XXXII/248/2001 Rady Gminy Gorlice z dnia
21 grudnia 2001r. ( Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 36
poz. 550 z 2002 r. z późn. zm. ).
2) „Planie” – należy przez to rozumieć zmianę planu
dotychczasowego dla terenów obejmujących część
działki nr 324 i część działki nr 325/1, uchwaloną niniejszą uchwałą.

3) „Rysunku planu” - należy przez to rozumieć rysunek
planu wymienionego w punkcie 2 sporządzony na
mapie sytuacyjno – wysokościowej wykonanej na bazie mapy zasadniczej, zarejestrowany w Powiatowym
Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej,
w skali 1:1000, stanowiący załącznik Nr 1, będący integralną częścią niniejszej uchwały.
4) „Studium” – należy przez to rozumieć studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice uchwalone Uchwałą
Nr XXXIX/230/98 Rady Gminy Gorlice z dnia
18 czerwca 1998 roku.
5) „Poziomie terenu” – należy przez to rozumieć średni
poziom terenu istniejącego, liczony w obrysie rzutu
budynku jako średnia arytmetyczna poziomu terenu
od strony przystokowej i odstokowej.
§ 2. 1. Stwierdza zgodność planu, o którym mowa
w § 1 punkt 2, ze studium, o którym mowa w § 1 punkt 4.
2. Uchwala plan, o których mowa w § 1 punkt 2.
§ 3. 1. W obszarach objętych planem obowiązujące
studium, o którym mowa w § 1 punkt 4 nie wyznacza
obszarów przestrzeni publicznych, wymagających określenia warunków ich kształtowania.
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2. W obszarach objętych planem nie zachodzi potrzeba określania zasad i warunków scaleń nieruchomości.
3. Tereny objęte planem nie są zagrożone powodzią i osuwaniem się mas ziemnych.
4. Ustalenia planu nie naruszają i nie wykluczają
stosowania przepisów odrębnych.
§ 4.
Przeznacza na cele nierolnicze grunty rolne objęte planem klasy R IVa o powierzchni 0,49 ha, nie objęte
kompleksami rolnymi wyznaczonymi w studium i nie
wymagające zgody, o której mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych ( Dz. U. z 2004r. Nr 121 poz. 1266
z późn. zm. ).
USTALENIA OGÓLNE
§ 5.
Ustala następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) Obowiązuje ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazu, zgodnie z zasadami podanymi w § 6.
2) Obowiązuje ochrona dziedzictwa kulturowego wg
zasad podanych w § 7.
3) Obowiązują parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu określone w ustaleniach szczegółowych.
§ 6.

Poz. 5878

1) Zakaz zrzutu nieoczyszczonych ścieków do wód i gleby, zakaz gromadzenia wszelkich odpadów w miejscach do tego nie wyznaczonych.
2) Obowiązek zachowania stref ochronnych od linii elektroenergetycznych i sieci gazowych w wielkościach
zgodnych z przepisami odrębnymi.
3) Utrzymanie istniejących sieci infrastruktury technicznej i podłączenie nowych obiektów do istniejących
sieci.
4) Obowiązek utrzymania ustalonych w planie dotychczasowym szerokości w liniach rozgraniczających
drogę powiatową i drogi gminne oraz pozostałych parametrów tych dróg.
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE
§ 9.
Część działki Nr 324 i 325/1 we wsi Bystra:
1. Tereny oznaczone symbolem MN obejmujące
część działki Nr 324 i część działki Nr 325/1 we wsi Bystra o powierzchni 0,49 ha, stanowiące grunty rolne
klasy R IVa, przeznacza na tereny zabudowy mieszkaniowej dla realizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Dopuszcza rozbudowę, przebudowę lub rozbiórkę istniejącego budynku gospodarczego. Dopuszcza
realizację garaży dla samochodów osobowych. Dopuszcza realizację sieci infrastruktury technicznej. Obowiązuje zabezpieczenie miejsc postojowych w ilości co najmniej 1 miejsce /1 mieszkanie. Dopuszcza podział terenu
na działki budowlane o powierzchni nie mniejszej niż
0,15 ha, z obowiązkiem zapewnienia do nich dojazdu.

Ustala następujące zasady ochrony środowiska,
przyrody i krajobrazu kulturowego:

2. Ustala następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) Obowiązuje utrzymanie wysokich standardów środowiska przyrodniczego, w szczególności czystości wód,
powietrza atmosferycznego, gleb oraz harmonijnego
krajobrazu.
2) Obowiązuje zakaz przekraczania dopuszczalnych stężeń zanieczyszczenia atmosfery, określonych w przepisach odrębnych.
3) Obowiązuje ochrona przed hałasem i stosowanie
urządzeń i zabezpieczeń dla utrzymania dopuszczalnego poziomu hałasu określonego w przepisach odrębnych jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej.
4) Na obszarach objętych planem nie występują inne
formy ochrony przyrody.

1) Obowiązuje zakaz realizacji dachów płaskich i pulpitowych. Obowiązują dachy strome o kącie nachylenia
głównych połaci dachowych 35 - 450. Obowiązuje
ciemna kolorystyka dachów z wykluczeniem kolorów
żółtych i niebieskich.
2) Obowiązuje maksymalna wysokość zabudowy dwie
kondygnacje liczone od poziomu parteru, w tym druga w dachu, nie więcej jednak niż 10 m licząc od poziomu terenu do najwyższej kalenicy. Poziom parteru
maksymalnie 1,20 m od poziomu terenu.
3) W elewacjach wyklucza stosowanie paneli z tworzyw
sztucznych, kamieni otoczaków i jaskrawych kolorów.
4) Obowiązuje usytuowanie budynków w odległości nie
mniejszej niż 6 m od zewnętrznej krawędzi jezdni istniejącej drogi wewnętrznej i w odległości od granicy
lasu zgodnej z przepisami odrębnymi.
5) W zagospodarowaniu obowiązuje powierzchnia zabudowy nie większa niż 30% powierzchni działki, powierzchnia biologicznie czynna co najmniej 60% powierzchni działki.
6) Obowiązuje uwzględnienie istniejącego uzbrojenia
w sieci infrastruktury technicznej.

§ 7.
Ustala następujące zasady ochrony dziedzictwa
kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury:
1) Obowiązuje kształtowanie architektury obiektów harmonizującej z krajobrazem i nawiązującej do architektury tradycyjnej.
2) Na obszarach objętych planem nie występują obiekty
podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia
23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami ( Dz. U. Nr 162 poz. 1568 ).
§ 8.
Ustala następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej
i komunikacji:

3. Ustala następujące zasady obsługi terenów MN
w zakresie infrastruktury technicznej:
1) Zaopatrzenie w wodę z indywidualnego ujęcia wody.
2) Odprowadzenie ścieków ( dotyczy ścieków w zrozumieniu przepisów art. 9 ust. 1 pkt. 16 ustawy z dnia
18 lipca 2001 roku „Prawo wodne” – Dz. U. z 2005r.
Nr 239 poz. 2019 z późn. zm. ) do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze wsi. Do czasu realizacji
tej kanalizacji dopuszcza budowę szczelnego zbiornika
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bezodpływowego na nieczystości ciekłe, z wywozem
ścieków na najbliższą oczyszczalnię.
3) Ogrzewanie obiektów indywidualne, oparte o paliwa
ekologiczne. Zalecane stosowanie gazu, oleju opałowego lub energii elektrycznej.
4) Doprowadzenie energii elektrycznej z istniejącej sieci
na warunkach określonych przez zarządzającego siecią, w oparciu o bilans zapotrzebowania mocy.
5) Doprowadzenie gazu z istniejącej sieci rozdzielczej na
warunkach określonych przez zarządzającego siecią.
6) Usuwanie odpadów poprzez segregację i gromadzenie ich w przystosowanych pojemnikach, usytuowanych zgodnie z przepisami odrębnymi i wywożenie
w sposób zorganizowany.

Poz. 5878
§ 12.
Integralną częścią niniejszej uchwały są:

1) rysunek planu w skali 1: 1000, zaopatrzony stosowną
klauzulą jako załącznik Nr 1 do uchwały .
2) rozstrzygnięcie dotyczące rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planów, stanowiący załącznik Nr 2.
3) rozstrzygnięcie dotyczące sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, stanowiące załącznik Nr 3.

§ 13.

4. Dojazd do terenów MN z drogi gminnej drogą
wewnętrzną (działka nr 339/2 ).

Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy
Gorlice.

USTALENIA KOŃCOWE

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

§ 10.
Do czasu realizacji zagospodarowania ustalonego planem, dopuszcza dotychczasowe zagospodarowanie i użytkowanie.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Gminy Gorlice.

§ 11.
Ustala dla terenów MN wysokość opłaty
wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości
nieruchomości w wyniku uchwalenia planu w wysokości 10%.

Przewodniczący Rady Gminy Gorlice
Aleksander Kalisz
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Poz. 5878
Załącznik nr 1
do uchwały nr XXXIX/351/10
Rady Gminy Gorlice
z dnia 10 listopada 2010 r.

*

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:1000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.
Przewodniczący Rady Gminy Gorlice
Aleksander Kalisz
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Poz. 5879
Załącznik nr 2
do uchwały nr XXXIX/351/10
Rady Gminy Gorlice
z dnia 10 listopada 2010 r.

Rozstrzygnięcie dotyczące rozpatrzenia uwag
wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice –
wieś Bystra część działki nr 324 i 325/1
Rada Gminy Gorlice, po zapoznaniu się z oświadczeniem Wójta Gminy Gorlice, stwierdzającym brak uwag
kwestionujących przyjęte ustalenia w projekcie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
wsi Bystra część działki nr 324 i 325/1, w okresie wyłożenia

tego projektu do wglądu publicznego i 14 dni po zakończeniu wyłożenia, stwierdza brak potrzeby rozstrzygnięcia,
o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 poz. 717 ).
Przewodniczący Rady Gminy Gorlice
Aleksander Kalisz
Załącznik nr 3
do uchwały nr XXXIX/351/10
Rady Gminy Gorlice
z dnia 10 listopada 2010 r.

Rozstrzygnięcie dotyczące sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących
do zadań własnych gminy, zapisanych w projekcie
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice – wieś Bystra część działki
nr 324 i 325/1

w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Bystra część działki nr 324
i 325/1, stwierdza brak potrzeby rozstrzygnięcia,
o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 poz. 717 ).

Rada Gminy Gorlice, po zapoznaniu się
z oświadczeniem Wójta Gminy Gorlice, stwierdzającym
brak zapisanych inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej należących do zadań własnych gminy

Przewodniczący Rady Gminy Gorlice
Aleksander Kalisz
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UCHWAŁA NR XXXIX/352/10
RADY GMINY GORLICE
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice – wieś
Dominikowice część działki Nr 666/2, działka Nr 395/2
Działając na podstawie przepisów art. 18 ust. 2 pkt. 5
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ),
art. 3 ust. 1, art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm. ) oraz
art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie
gruntów rolnych i leśnych ( Dz. U. z 2004r. Nr 121
poz. 1266 z późn. zm. ) w związku z Uchwałą
Nr XXIII/208/09 Rady Gminy Gorlice z dnia 6 marca
2009 roku Rada Gminy Gorlice uchwala co następuje:
USTALENIA FORMALNE
§ 1.
Ilekroć w treści uchwały jest mowa o :
1) „Planie dotychczasowym” – należy przez to rozumieć
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Gminy Gorlice wieś Dominikowice wprowadzony
Uchwałą Nr XXXII/250/2001 Rady Gminy Gorlice
z dnia 21 grudnia 2001r. ( Dz. Urz. Woj. Małopolskiego
Nr 36 poz. 552 z 2002r. z późn. zm. ).
2) „Planach” – należy przez to rozumieć zmiany planu
dotychczasowego dla terenów obejmujących część

działki Nr 666/2 i działkę Nr 395/2 w Dominikowicach,
uchwalone niniejszą uchwałą.
3) „Rysunkach planów” - należy przez to rozumieć rysunki planów wymienionych w punkcie 2 sporządzone
na mapach sytuacyjno – wysokościowych wykonanych na bazie map zasadniczych, zarejestrowanych
w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno –
Kartograficznej, w skali 1:1000, stanowiące załączniki
Nr 1 i Nr 2, będące integralną częścią niniejszej
uchwały.
4) „Studium” – należy przez to rozumieć studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice uchwalone Uchwałą
Nr XXXIX/230/98 Rady Gminy Gorlice z dnia
18 czerwca 1998 roku.
5) „Poziomie terenu” – należy przez to rozumieć średni
poziom terenu istniejącego, liczony w obrysie rzutu
budynku jako średnia arytmetyczna poziomu terenu
od strony przystokowej i odstokowej.
6) „Nieuciążliwych usługach” - należy przez to rozumieć
usługi i rzemiosło nie wymienione w przepisach odrębnych jako przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, wymagające sporządzenia
raportu o oddziaływaniu na środowisko lub dla których sporządzenie takiego raportu może być wyma-
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gane i których uciążliwość nie przekracza granic terenu, gdzie dopuszczona jest ich realizacja.
7) „Powierzchni usługowej” – należy przez to rozumieć
powierzchnię przeznaczoną pod funkcję usługową.
§ 2. 1. Stwierdza zgodność planów, o których mowa w § 1 punkt 2, ze studium, o którym mowa
w § 1 punkt 4.
2. Uchwala plany, o których mowa w § 1 punkt 2.
§ 3. 1. W obszarach objętych planami obowiązujące
studium, o którym mowa w § 1 punkt 4 nie wyznacza
obszarów przestrzeni publicznych, wymagających określenia warunków ich kształtowania.
2. W obszarach objętych planami nie zachodzi potrzeba określania zasad i warunków scaleń nieruchomości.
3. Tereny objęte planami nie są zagrożone powodzią, nie znajdują się w strefach ochrony sanitarnej ujęć
wody i nie znajdują się w obszarach zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.
4. Tereny objęte planem 2 znajdują się w obszarze
górniczym złóż ropy i gazu „Gorlice”. Przy realizacji
inwestycji obowiązują warunki określone przez stosowny zakład górniczy.
5. Ustalenia planów nie naruszają i nie wykluczają
stosowania przepisów odrębnych.
§ 4.
Przeznacza na cele nierolnicze grunty rolne objęte planem 1 klasy R IIIb o powierzchni 0,21 ha, planem
2 klasy R IVa o powierzchni 0,23 ha, klasy R IVb
o powierzchni 0,34 ha, klasy Ps IV o powierzchni
0,04 ha, nie objęte kompleksami rolnymi wyznaczonymi
w studium i nie wymagające zgody, o której mowa
w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku
o ochronie gruntów rolnych i leśnych ( Dz. U. z 2004r.
Nr 121 poz. 1266 z późn. zm. ).
USTALENIA OGÓLNE
§ 5.
Ustala następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) Obowiązuje ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazu, zgodnie z zasadami podanymi w § 6.
2) Obowiązuje ochrona dziedzictwa kulturowego wg
zasad podanych w § 7.
3) Obowiązują parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu określone w ustaleniach szczegółowych.
§ 6.
Ustala następujące zasady ochrony środowiska,
przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) Obowiązuje utrzymanie wysokich standardów środowiska przyrodniczego, w szczególności czystości wód,
powietrza atmosferycznego, gleb oraz harmonijnego
krajobrazu.
2) Obowiązuje zakaz przekraczania dopuszczalnych stężeń zanieczyszczenia atmosfery, określonych w przepisach odrębnych.
3) Obowiązuje ochrona przed hałasem i stosowanie
urządzeń i zabezpieczeń dla utrzymania dopuszczalnego poziomu hałasu określonego w przepisach od-
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rębnych jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej.
4) Na obszarach objętych planami nie występują inne
formy ochrony przyrody.
§ 7.
Ustala następujące zasady ochrony dziedzictwa
kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury:
1) Obowiązuje kształtowanie architektury obiektów harmonizującej z krajobrazem i nawiązującej do architektury tradycyjnej.
2) Na obszarach objętych planami nie występują obiekty
podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia
23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami ( Dz. U. Nr 162 poz. 1568 ).
§ 8.
Ustala następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej
i komunikacji:
1) Zakaz zrzutu nieoczyszczonych ścieków do wód i gleby, zakaz gromadzenia wszelkich odpadów w miejscach do tego nie wyznaczonych.
2) Obowiązek zachowania stref ochronnych od linii elektroenergetycznych i sieci gazowych w wielkościach
zgodnych z przepisami odrębnymi.
3) Utrzymanie istniejących sieci infrastruktury technicznej i podłączenie nowych obiektów do istniejących
sieci.
4) Obowiązek utrzymania ustalonych w planie dotychczasowym szerokości w liniach rozgraniczających
drogę wojewódzką i pozostałych parametrów dla tej
drogi.
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE
§ 9.
PLAN 1 – część działki Nr 666/2 we wsi Dominikowice :
1. Teren oznaczony symbolem 1 MN obejmujący
część działki Nr 666/2 we wsi Dominikowice o powierzchni 0,21 ha, stanowiący grunty rolne klasy R IIIb, przeznacza na tereny zabudowy mieszkaniowej, dla realizacji
budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Dopuszcza
realizację budynków gospodarczych ( z wykluczeniem
obiektów inwentarskich ) i garaży dla samochodów osobowych. Dopuszcza realizację sieci infrastruktury technicznej. Obowiązuje zabezpieczenie miejsc postojowych
w ilości co najmniej 1 miejsce/1 mieszkanie.
2. Ustala następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) Obowiązuje zakaz realizacji dachów płaskich i pulpitowych. Obowiązują dachy strome o kącie nachylenia
głównych połaci dachowych 35 - 450. Obowiązuje
ciemna kolorystyka dachów z wykluczeniem kolorów
żółtych i niebieskich.
2) Obowiązuje maksymalna wysokość zabudowy nie
większa niż 10 m licząc od poziomu terenu do najwyższej kalenicy. Poziom parteru maksymalnie 1,20 m od
poziomu terenu.
3) W elewacjach wyklucza stosowanie paneli z tworzyw
sztucznych, kamieni otoczaków i jaskrawych kolorów.
4) Obowiązuje usytuowanie budynków w odległości nie
mniejszej niż 10 m od granicy cieku wodnego, wydzielonego w ewidencji gruntów jako użytek Wp.
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5) W zagospodarowaniu obowiązuje powierzchnia zabudowy nie większa niż 30% powierzchni działki, powierzchnia biologicznie czynna co najmniej 60% powierzchni działki.
6) Obowiązuje uwzględnienie istniejącego uzbrojenia
w sieci infrastruktury technicznej.
3. Ustala następujące zasady obsługi terenów
1 MN w zakresie infrastruktury technicznej:
1) Zaopatrzenie w wodę z istniejącego wodociągu lokalnego lub z indywidualnego ujęcia wody.
2) Odprowadzenie ścieków ( dotyczy ścieków w zrozumieniu przepisów art. 9 ust. 1 pkt. 16 ustawy z dnia
18 lipca 2001 roku „Prawo wodne” – Dz. U. z 2005r.
Nr 239 poz. 2019 z późn. zm. ) do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze wsi. Do czasu realizacji
tej kanalizacji dopuszcza budowę szczelnego zbiornika
bezodpływowego na nieczystości ciekłe z wywozem
ścieków na najbliższą oczyszczalnię.
3) Ogrzewanie obiektów indywidualne, oparte o paliwa
ekologiczne. Zalecane stosowanie oleju opałowego,
gazu lub energii elektrycznej.
4) Doprowadzenie gazu z istniejącej sieci rozdzielczej na
warunkach określonych przez zarządzającego siecią.
5) Doprowadzenie energii elektrycznej z istniejącej sieci
na warunkach określonych przez zarządzającego siecią, w oparciu o bilans zapotrzebowania mocy.
6) Usuwanie odpadów poprzez segregację i gromadzenie ich w przystosowanych pojemnikach, usytuowanych zgodnie z przepisami odrębnymi i wywożenie
w sposób zorganizowany.
4. Dojazd do terenów 1 MN drogą wewnętrzną
( działka nr 666/5 ) i przez działki nr 667/2, 1585/2.
§ 10.
PLAN 2 – działka Nr 395/2 we wsi Dominikowice:
1. Teren oznaczony symbolem 2 MN/U obejmujący część działki Nr 395/2 we wsi Dominikowice
o powierzchni 0,61 ha, stanowiący grunty rolne klasy R
IVa o powierzchni 0,23 ha, klasy R IVb o powierzchni
0,34 ha i klasy Ps IV o powierzchni 0,04 ha, przeznacza
na tereny zabudowy mieszkaniowej i nieuciążliwych
usług dla realizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych i budynków usługowych. Dopuszcza realizację
budynków gospodarczych (z wykluczeniem obiektów
inwentarskich) i garaży dla samochodów osobowych.
Dopuszcza realizację sieci infrastruktury technicznej.
Obowiązuje zabezpieczenie miejsc postojowych w ilości
co najmniej 1 miejsce/1 mieszkanie i 1 miejsce na 30 m2
powierzchni usługowej. Dopuszcza podział terenu na
działki budowlane o powierzchni nie mniejszej niż
0,15 ha, z obowiązkiem wydzielenia do nich dojazdów.
Pozostała część działki o powierzchni 0,03 ha znajduje
się w liniach rozgraniczających drogę wojewódzką.
2. Ustala następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) Obowiązuje zakaz realizacji dachów płaskich i pulpitowych. Obowiązują dachy strome o kącie nachylenia
głównych połaci dachowych 35 - 450. Obowiązuje
ciemna kolorystyka dachów z wykluczeniem kolorów
żółtych i niebieskich.
2) Obowiązuje maksymalna wysokość zabudowy nie
większa niż 10 m licząc od poziomu terenu do najwyższej kalenicy. Poziom parteru maksymalnie 1,20 m od
poziomu terenu.
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3) W elewacjach wyklucza stosowanie paneli z tworzyw
sztucznych, kamieni otoczaków i jaskrawych kolorów.
4) Obowiązuje usytuowanie budynków w odległości nie
mniejszej niż 20 m od zewnętrznej krawędzi istniejącej
drogi wojewódzkiej i co najmniej 10 m od południowej granicy działki.
5) W zagospodarowaniu obowiązuje powierzchnia zabudowy nie większa niż 35% powierzchni działki, powierzchnia biologicznie czynna co najmniej 50% powierzchni działki.
6) Obowiązuje uwzględnienie istniejącego uzbrojenia
w sieci infrastruktury technicznej.
3. Ustala następujące zasady obsługi terenów
2 MN/U w zakresie infrastruktury technicznej:
1) Zaopatrzenie w wodę z istniejącej sieci wodociągowej
lub z ujęcia indywidualnego.
2) Odprowadzenie ścieków (dotyczy ścieków w zrozumieniu przepisów art. 9 ust. 1 pkt. 16 ustawy z dnia
18 lipca 2001 roku „Prawo wodne” – Dz. U. z 2005r.
Nr 239 poz. 2019 z późn. zm. ) do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze wsi. Do czasu realizacji
tej kanalizacji dopuszcza budowę szczelnego zbiornika
bezodpływowego na nieczystości ciekłe z wywozem
ścieków na najbliższą oczyszczalnię.
3) Ogrzewanie obiektów indywidualne, oparte o paliwa
ekologiczne. Zalecane stosowanie oleju opałowego,
gazu lub energii elektrycznej.
4) Doprowadzenie gazu z istniejącej sieci na warunkach
określonych przez zarządzającego siecią.
5) Doprowadzenie energii elektrycznej z istniejącej sieci
na warunkach określonych przez zarządzającego siecią, w oparciu o bilans zapotrzebowania mocy.
6) Usuwanie odpadów poprzez segregację i gromadzenie ich w przystosowanych pojemnikach, usytuowanych zgodnie z przepisami odrębnymi i wywożenie
w sposób zorganizowany.
4. Dojazd do terenów 2 MN/U jednym zjazdem
z drogi wojewódzkiej na warunkach określonych przez
zarządcę drogi.
USTALENIA KOŃCOWE
§ 11.
Do czasu realizacji zagospodarowania ustalonego planami, dopuszcza dotychczasowe zagospodarowanie i użytkowanie.
§ 12.
Ustala wysokość opłaty, wyrażoną w stosunku
procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planów, dla terenów MN w wysokości
10% i dla terenów MN/U w wysokości 15%.
§ 13.
Integralną częścią niniejszej uchwały są:
1) Rysunki planów 1 i 2 w skali 1: 1000, zaopatrzone stosowną klauzulą jako załącznik Nr 1 i Nr 2 do uchwały.
2) Rozstrzygnięcie dotyczące rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planów, stanowiący załącznik
Nr 3.
3) Rozstrzygnięcie dotyczące sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, stanowiące załącznik Nr 4.
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§ 14.
Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy
Gorlice.
§ 15. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni
od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
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2. Uchwała podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Gminy Gorlice.
Przewodniczący Rady
Gminy Gorlice
Aleksander Kalisz
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Załącznik nr 1
do uchwały nr XXXIX/352/10
Rady Gminy Gorlice
z dnia 10 listopada 2010 r.

*

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:1000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.
Przewodniczący Rady Gminy Gorlice
Aleksander Kalisz
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Załącznik nr 2
do uchwały nr XXXIX/352/10
Rady Gminy Gorlice
z dnia 10 listopada 2010 r.

*

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:1000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.
Przewodniczący Rady Gminy Gorlice
Aleksander Kalisz
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Załącznik nr 3
do uchwały nr XXXIX/352/10
Rady Gminy Gorlice
z dnia 10 listopada 2010 r.

Rozstrzygnięcie dotyczące rozpatrzenia uwag
wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice –
wieś Dominikowice część działki nr 666/2, działka
nr 395/2

tego projektu do wglądu publicznego i 14 dni po zakończeniu wyłożenia, stwierdza brak potrzeby rozstrzygnięcia, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 poz. 717 ).

Rada Gminy Gorlice, po zapoznaniu się
z oświadczeniem Wójta Gminy Gorlice, stwierdzającym
brak
uwag
kwestionujących
przyjęte
ustalenia
w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Dominikowice część
działki nr 666/2, działka nr 395/2, w okresie wyłożenia

Przewodniczący Rady
Gminy Gorlice
Aleksander Kalisz

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXXIX/352/10
Rady Gminy Gorlice
z dnia 10 listopada 2010 r.
Rozstrzygnięcie dotyczące sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących
do zadań własnych gminy, zapisanych w projekcie
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice – wieś Dominikowice część
działki nr 666/2, działka nr 395/2

wania przestrzennego dla wsi Dominikowice część
działki nr 666/2, działka nr 395/2, stwierdza brak potrzeby rozstrzygnięcia, o którym mowa w art. 20 ust. 1
ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80
poz. 717 ).

Rada Gminy Gorlice, po zapoznaniu się
z oświadczeniem Wójta Gminy Gorlice, stwierdzającym
brak zapisanych inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej należących do zadań własnych gminy
w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodaro-

Przewodniczący Rady
Gminy Gorlice
Aleksander Kalisz
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UCHWAŁA NR XXXIX/353/10
RADY GMINY GORLICE
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice II – wieś
Dominikowice działka nr 1314/1 i część działki Nr 1315/3
Działając na podstawie przepisów art. 18 ust. 2 pkt. 5
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ),
art. 3 ust. 1, art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm. ) oraz
art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie
gruntów rolnych i leśnych ( Dz. U. z 2004r. Nr 121
poz. 1266 z późn. zm. ) w związku z Uchwałą
Nr XXIII/208/09 Rady Gminy Gorlice z dnia 6 marca
2009 roku Rada Gminy Gorlice uchwala co następuje:
USTALENIA FORMALNE
§ 1.
Ilekroć w treści uchwały jest mowa o :
1) „Planie dotychczasowym” – należy przez to rozumieć
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Gminy Gorlice II wieś Dominikowice ( plany A, B )
wprowadzony Uchwałą Nr XIV/126/2004 Rady Gminy

Gorlice z dnia 29 kwietnia 2004r. ( Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 216 poz. 2459 z 2004r. z późn. zm. ).
2) „Planie” – należy przez to rozumieć zmianę planu
dotychczasowego dla terenów obejmujących działkę
nr 1314/1 i część działki nr 1315/3 w Dominikowicach,
uchwaloną niniejszą uchwałą.
3) „Rysunku planu” - należy przez to rozumieć rysunek
planu wymienionego w punkcie 2 sporządzony na
mapie sytuacyjno – wysokościowej, wykonanej na bazie mapy zasadniczej, zarejestrowanej w Powiatowym
Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej,
w skali 1:1000, stanowiący załącznik Nr 1, będący integralną częścią niniejszej uchwały.
4) „Studium” – należy przez to rozumieć studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice uchwalone Uchwałą
Nr XXXIX/230/98 Rady Gminy Gorlice z dnia
18 czerwca 1998 roku.
5) „Poziomie terenu” – należy przez to rozumieć średni
poziom terenu istniejącego, liczony w obrysie rzutu
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budynku jako średnia arytmetyczna poziomu terenu
od strony przystokowej i odstokowej.
§ 2. 1. Stwierdza zgodność planu, o którym mowa
w § 1 punkt 2, ze studium, o którym mowa w § 1 punkt 4.
2. Uchwala plan, o których mowa w § 1 punkt 2.
§ 3. 1. W obszarach objętych planem obowiązujące
studium, o którym mowa w § 1 punkt 4 nie wyznacza
obszarów przestrzeni publicznych, wymagających określenia warunków ich kształtowania.
2. W obszarze objętym planem nie zachodzi potrzeba określania zasad i warunków scaleń nieruchomości.
3. Tereny objęte planem nie są zagrożone powodzią, nie znajdują się w strefach ochrony sanitarnej ujęć
wody i nie znajdują się w obszarach zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.
4. Ustalenia planu nie naruszają i nie wykluczają
stosowania przepisów odrębnych.
§ 4.
Przeznacza na cele nierolnicze grunty rolne objęte planem klasy R IVb o powierzchni 0,42 ha, nie objęte
kompleksami rolnymi wyznaczonymi w studium i nie
wymagające zgody, o której mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych ( Dz. U. z 2004r. Nr 121 poz. 1266
z późn. zm. ).
USTALENIA OGÓLNE
§ 5.
Ustala następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) Obowiązuje ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazu, zgodnie z zasadami podanymi w § 6.
2) Obowiązuje ochrona dziedzictwa kulturowego wg
zasad podanych w § 7.
3) Obowiązują parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu określone w ustaleniach szczegółowych.
§ 6.
Ustala następujące zasady ochrony środowiska,
przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) Obowiązuje utrzymanie wysokich standardów środowiska przyrodniczego, w szczególności czystości wód,
powietrza atmosferycznego, gleb oraz harmonijnego
krajobrazu.
2) Obowiązuje zakaz przekraczania dopuszczalnych stężeń zanieczyszczenia atmosfery, określonych w przepisach odrębnych.
3) Obowiązuje ochrona przed hałasem i stosowanie
urządzeń i zabezpieczeń dla utrzymania dopuszczalnego poziomu hałasu określonego w przepisach odrębnych jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej.
4) Na obszarze objętym planem nie występują inne formy ochrony przyrody.
§ 7.
Ustala następujące zasady ochrony dziedzictwa
kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury:
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1) Obowiązuje kształtowanie architektury obiektów harmonizującej z krajobrazem i nawiązującej do architektury tradycyjnej.
2) Na obszarze objętym planem nie występują obiekty
podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 23
lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz. U. Nr 162 poz. 1568 ).
§ 8.
Ustala następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej
i komunikacji:
1) Zakaz zrzutu nieoczyszczonych ścieków do wód i gleby, zakaz gromadzenia wszelkich odpadów w miejscach do tego nie wyznaczonych.
2) Obowiązek zachowania stref ochronnych od linii elektroenergetycznych i sieci gazowych w wielkościach
zgodnych z przepisami odrębnymi.
3) Utrzymanie istniejących sieci infrastruktury technicznej i podłączenie nowych obiektów do istniejących
sieci.
4) Obowiązek utrzymania ustalonych w planie dotychczasowym szerokości w liniach rozgraniczających
drogi gminne i pozostałych parametrów dla tych dróg.
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE
§ 9.
Działka Nr 1314/1, część działki 1315/3 we wsi
Dominikowice:
1. Teren oznaczony symbolem MN obejmujący
część działki Nr 1314/1 i część działki Nr 1315/3 we wsi
Dominikowice o powierzchni 0,42 ha, stanowiący grunty
rolne klasy R IVb, przeznacza na tereny zabudowy
mieszkaniowej, dla realizacji budynków mieszkalnych
jednorodzinnych. Dopuszcza realizację budynków gospodarczych ( z wykluczeniem obiektów inwentarskich )
i garaży dla samochodów osobowych. Dopuszcza realizację sieci infrastruktury technicznej. Obowiązuje zabezpieczenie miejsc postojowych w ilości co najmniej
1 miejsce/1 mieszkanie. Dopuszcza podział na działki
o powierzchni nie mniejszej niż 0,15 ha z obowiązkiem
zapewnienia do nich dojazdów. Pozostała część działki
1314/1 o powierzchni 0,04 ha znajduje się w liniach rozgraniczających drogę gminną dojazdową.
2. Ustala następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) Obowiązuje zakaz realizacji dachów płaskich i pulpitowych. Obowiązują dachy strome o kącie nachylenia
głównych połaci dachowych 30 - 450. Obowiązuje
ciemna kolorystyka dachów z wykluczeniem kolorów
żółtych i niebieskich.
2) Obowiązuje maksymalna wysokość zabudowy nie
większa niż 10 m licząc od poziomu terenu do najwyższej kalenicy. Poziom parteru maksymalnie 1,20 m od
poziomu terenu.
3) W elewacjach wyklucza stosowanie paneli z tworzyw
sztucznych, kamieni otoczaków i jaskrawych kolorów.
4) Obowiązuje
usytuowanie
nowych
budynków
w odległości co najmniej 15 m od skarpy brzegowej
cieku wodnego i co najmniej 15 m od zewnętrznej
krawędzi jezdni istniejącej drogi gminnej, liczonej przy
granicach działki.
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5) W zagospodarowaniu obowiązuje powierzchnia zabudowy nie większa niż 30% powierzchni działki, powierzchnia biologicznie czynna co najmniej 60% powierzchni działki.
6) Obowiązuje uwzględnienie istniejącego uzbrojenia
w sieci infrastruktury technicznej.
3. Ustala następujące zasady obsługi terenów MN
w zakresie infrastruktury technicznej:
1) Zaopatrzenie w wodę z indywidualnego ujęcia wody.
2) Odprowadzenie
ścieków
(dotyczy
ścieków
w zrozumieniu przepisów art. 9 ust. 1 pkt. 16 ustawy
z dnia 18 lipca 2001 roku „Prawo wodne” – Dz. U.
z 2005r. Nr 239 poz. 2019 z późn. zm. ) do zbiorczej
sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze wsi. Do czasu
realizacji tej kanalizacji dopuszcza budowę szczelnego
zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe
z wywozem ścieków na najbliższą oczyszczalnię.
3) Na odpływach kanalizacji opadowej z utwardzonych
placów składowych i parkingów obowiązuje zainstalowanie separatorów błota i ropopochodnych.
4) Ogrzewanie obiektów indywidualne, oparte o paliwa
gwarantujące zachowanie poziomu zanieczyszczenia
atmosfery w wielkościach, o których mowa w § 6
punkt 2. Zalecane stosowanie oleju opałowego, gazu
lub energii elektrycznej.
5) Doprowadzenie energii elektrycznej z istniejącej sieci
na warunkach określonych przez zarządzającego siecią, w oparciu o bilans zapotrzebowania mocy.
6) Usuwanie odpadów komunalnych poprzez segregację
i gromadzenie ich w przystosowanych pojemnikach,
usytuowanych zgodnie z przepisami odrębnymi
i wywożenie w sposób zorganizowany. Obowiązuje
zagospodarowanie lub udokumentowanie odbioru
złomu metalowego.
4. Dojazd do terenów MN z istniejącej drogi
gminnej (działka nr 1623 ).
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USTALENIA KOŃCOWE
§ 10.

Do czasu realizacji zagospodarowania ustalonego planem, dopuszcza dotychczasowe zagospodarowanie i użytkowanie.
§ 11.
Ustala dla terenów MN wysokość opłaty, wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu, w wysokości
15%.
§ 12.
Integralną częścią niniejszej uchwały są:
1) rysunek planu w skali 1: 1000, zaopatrzone stosowną
klauzulą jako załącznik Nr 1 do uchwały .
2) rozstrzygnięcie dotyczące rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planów, stanowiący załącznik Nr 2.
3) rozstrzygnięcie dotyczące sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, stanowiące załącznik Nr 3.
§ 13.
Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy
Gorlice.
§ 14. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni
od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Gminy Gorlice.
Przewodniczący Rady Gminy Gorlice
Aleksander Kalisz
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Załącznik nr 1
do uchwały nr XXXIX/353/10
Rady Gminy Gorlice
z dnia 10 listopada 2010 r.

*

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:1000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.
Przewodniczący Rady Gminy Gorlice
Aleksander Kalisz
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Załącznik nr 2
do uchwały nr XXXIX/353/10
Rady Gminy Gorlice
z dnia 10 listopada 2010 r.

Rozstrzygnięcie dotyczące rozpatrzenia uwag
wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice –
wieś Dominikowice działka nr 1314/1 i część działki
nr 1315/3
Rada Gminy Gorlice, po zapoznaniu się
z oświadczeniem Wójta Gminy Gorlice, stwierdzającym
brak
uwag
kwestionujących
przyjęte
ustalenia
w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Dominikowice działka

nr 1314/1 i część działki nr 1315/3, w okresie wyłożenia
tego projektu do wglądu publicznego i 14 dni po zakończeniu wyłożenia, stwierdza brak potrzeby rozstrzygnięcia, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 poz. 717 ).
Przewodniczący Rady Gminy Gorlice
Aleksander Kalisz
Załącznik nr 3
do uchwały nr XXXIX/353/10
Rady Gminy Gorlice
z dnia 10 listopada 2010 r.

Rozstrzygnięcie dotyczące sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących
do zadań własnych gminy, zapisanych w projekcie
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice – wieś Dominikowice działka
nr 1314/1 i część działki nr 1315/3

wania przestrzennego dla wsi Dominikowice działka
nr 1314/1 i część działki nr 1315/3, stwierdza brak potrzeby rozstrzygnięcia, o którym mowa w art. 20
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80
poz. 717 ).

Rada Gminy Gorlice, po zapoznaniu się
z oświadczeniem Wójta Gminy Gorlice, stwierdzającym
brak zapisanych inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej należących do zadań własnych gminy
w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodaro-

Przewodniczący Rady Gminy Gorlice
Aleksander Kalisz
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UCHWAŁA NR XXXIX/354/10
RADY GMINY GORLICE
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice – wieś
Kobylanka działka Nr 1330/2, część działki Nr 966/4, część działki Nr 26
Działając na podstawie przepisów art. 18 ust. 2
pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ),
art. 3 ust. 1, art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm. ) oraz
art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie
gruntów rolnych i leśnych ( Dz. U. z 2004r. Nr 121
poz. 1266 z późn. zm. ) w związku z Uchwałą
Nr XXIII/209/09 Rady Gminy Gorlice z dnia 6 marca
2009 roku Rada Gminy Gorlice uchwala co następuje:
USTALENIA FORMALNE
§ 1.
Ilekroć w treści uchwały jest mowa o :
1) „Planie dotychczasowym” – należy przez to rozumieć
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Gminy Gorlice wieś Kobylanka wprowadzony Uchwałą Nr XXXII/252/2001 Rady Gminy Gorlice z dnia

21 grudnia 2001r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 36
poz. 554 z 2002r. z późn. zm. ).
2) „Planach” – należy przez to rozumieć zmiany planu
dotychczasowego dla terenów obejmujących działkę
nr 1330/2, część działki nr 966/4, część działki nr 26 we
wsi Kobylanka, uchwalone niniejszą uchwałą.
3) „Rysunkach planu” - należy przez to rozumieć rysunki
planów wymienionych w punkcie 2 sporządzone na
mapach sytuacyjno – wysokościowych w skali 1:1000,
wykonanych na bazie mapy zasadniczej, zarejestrowanych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej, stanowiące załączniki od
Nr 1 do Nr 3, będące integralną częścią niniejszej
uchwały.
4) „Studium” – należy przez to rozumieć studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice uchwalone Uchwałą
Nr XXXIX/230/98 Rady Gminy Gorlice z dnia
18 czerwca 1998 roku.
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5) „Poziomie terenu” – należy przez to rozumieć średni
poziom terenu istniejącego, liczony w obrysie rzutu
budynku jako średnia arytmetyczna poziomu terenu
od strony przystokowej i odstokowej.
§ 2. 1. Stwierdza zgodność planów, o których mowa w § 1 punkt 2, ze studium, o którym mowa
w § 1 punkt 4.
2. Uchwala plany, o których mowa w § 1 punkt 2.
§ 3. 1. W obszarach objętych planami obowiązujące
studium, o którym mowa w § 1 punkt 4 nie wyznacza
obszarów przestrzeni publicznych, wymagających określenia warunków ich kształtowania.
2. W obszarach objętych planami nie zachodzi potrzeba określania zasad i warunków scaleń nieruchomości.
3. Tereny objęte planami, przeznaczone pod zabudowę nie są zagrożone powodzią i osuwaniem się
mas ziemnych, nie znajdują się w strefach ochrony sanitarnej ujęć wody i w obszarach górniczych.
4. Ustalenia planów nie naruszają i nie wykluczają
stosowania przepisów odrębnych.
§ 4.
Przeznacza na cele nierolnicze grunty rolne objęte planem 1 klasy R IIIa o powierzchni 0,39 ha, planem
2 klasy Ps IV o powierzchni 0,20 ha, planem 3 klasy R
IIIb o powierzchni 0,33 ha, klasy Ps IV o powierzchni
0,36 ha i klasy R V o powierzchni 0,36 ha, nie objęte
kompleksami
rolnymi
wyznaczonymi
w studium
i nie wymagające zgody, o której mowa w art. 7
ust. 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych ( Dz. U. z 2004r. Nr 121 poz. 1266
z późn. zm. ).
USTALENIA OGÓLNE
§ 5.
Ustala następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) Obowiązuje ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazu, zgodnie z zasadami podanymi w § 6.
2) Obowiązuje ochrona dziedzictwa kulturowego wg
zasad podanych w § 7.
3) Obowiązują parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy
i zagospodarowania
terenu
określone
w ustaleniach szczegółowych.
§ 6.
Ustala następujące zasady ochrony środowiska,
przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) Obowiązuje utrzymanie wysokich standardów środowiska przyrodniczego, w szczególności czystości wód,
powietrza atmosferycznego, gleb oraz harmonijnego
krajobrazu.
2) Obowiązuje zakaz przekraczania dopuszczalnych stężeń zanieczyszczenia atmosfery, określonych w przepisach odrębnych.
3) Obowiązuje ochrona przed hałasem i stosowanie
urządzeń i zabezpieczeń dla utrzymania dopuszczalnego poziomu hałasu określonego w przepisach odrębnych jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej.
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4) Tereny objęte planem 2 i planem 3 położone są
w wyznaczonych planem dotychczasowym strefach
o szczególnych wartościach krajobrazowych, strefach
ochrony krajobrazu dolin rzecznych. Dla terenów objętych tymi planami obowiązują ograniczenia dotyczące
wysokości budynków podane w ustaleniach szczegółowych.
5) Na obszarach objętych planami nie występują inne
formy ochrony przyrody.
§ 7.
Ustala następujące zasady ochrony dziedzictwa
kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury:
1) Obowiązuje kształtowanie architektury obiektów harmonizującej z krajobrazem i nawiązującej do architektury tradycyjnej.
2) Na obszarze objętym planem nie występują obiekty
podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia
23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami ( Dz. U. Nr 162 poz. 1568 ).
§ 8.
Ustala następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej
i komunikacji:
1) Zakaz zrzutu nieoczyszczonych ścieków do wód i gleby, zakaz gromadzenia wszelkich odpadów w miejscach do tego nie wyznaczonych.
2) Obowiązek zachowania stref ochronnych od linii elektroenergetycznych i sieci gazowych w wielkościach
zgodnych z przepisami odrębnymi.
3) Utrzymanie istniejących sieci infrastruktury technicznej i podłączenie nowych obiektów do istniejących
sieci.
4) Obowiązek utrzymania ustalonych w planie dotychczasowym szerokości w liniach rozgraniczających
drogi gminne i pozostałych parametrów dla tych dróg.
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE
§ 9.
PLAN 1 - działka Nr 1330/2 we wsi Kobylanka:
1. Teren oznaczony symbolem 1 MN obejmujący
działkę Nr 1330/2 we wsi Kobylanka o powierzchni
0,39 ha, stanowiący grunty rolne klasy R IIIa, przeznacza
na tereny zabudowy mieszkaniowej dla realizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Dopuszcza
realizację garaży dla samochodów osobowych. Dopuszcza realizację sieci infrastruktury technicznej. Obowiązuje zabezpieczenie miejsc postojowych w ilości co najmniej 1 miejsce/1 mieszkanie. Dopuszcza podział na
działki o powierzchni nie mniejszej niż 0,15 ha
z obowiązkiem zapewnienia do nich dojazdów.
2. Ustala następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu 1 MN:
1) Obowiązuje zakaz realizacji dachów płaskich i pulpitowych. Obowiązują dachy strome o kącie nachylenia
głównych połaci dachowych 35 - 450. Obowiązuje
ciemna kolorystyka dachów z wykluczeniem kolorów
żółtych i niebieskich.
2) Obowiązuje maksymalna wysokość budynków mieszkalnych dwie kondygnacje licząc od poziomu parteru,
w tym druga w dachu, nie więcej jednak niż 10 m li-
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cząc od poziomu terenu do najwyższej kalenicy. Poziom parteru maksymalnie 1,20 m od poziomu terenu.
3) W elewacjach wyklucza stosowanie paneli z tworzyw
sztucznych, kamieni otoczaków i jaskrawych kolorów.
4) W zagospodarowaniu obowiązuje powierzchnia zabudowy nie większa niż 30% powierzchni działki, powierzchnia biologicznie czynna co najmniej 60% powierzchni działki.
3. Ustala następujące zasady obsługi terenów
1 MN w zakresie infrastruktury technicznej:
1) Zaopatrzenie w wodę z indywidualnego ujęcia wody.
2) Odprowadzenie ścieków ( dotyczy ścieków w zrozumieniu przepisów art. 9 ust. 1 pkt. 16 ustawy z dnia
18 lipca 2001 roku „Prawo wodne” – Dz. U. z 2005r.
Nr 239 poz. 2019 z późn. zm.) do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze wsi. Do czasu realizacji tej
kanalizacji dopuszcza budowę szczelnego zbiornika
bezodpływowego na nieczystości ciekłe z wywozem
ścieków na najbliższą oczyszczalnię.
3) Ogrzewanie obiektów indywidualne, oparte o paliwa
ekologiczne. Zalecane stosowanie gazu, oleju opałowego lub energii elektrycznej.
4) Doprowadzenie energii elektrycznej z istniejącej sieci
na warunkach określonych przez zarządzającego siecią, w oparciu o bilans zapotrzebowania mocy.
5) Usuwanie odpadów poprzez segregację i gromadzenie ich w przystosowanych pojemnikach, usytuowanych zgodnie z przepisami odrębnymi i wywożenie
w sposób zorganizowany.
4. Dojazd do terenów 1 MN z istniejącej drogi
gminnej służebnością przejazdu przez działkę nr 1330/3.
§ 10.
PLAN 2 – część działki Nr 966/4 we wsi Kobylanka:
1. Teren oznaczony symbolem 2 U/P/k obejmujący
część działki Nr 966/4 we wsi Kobylanka o powierzchni
0,31 ha, stanowiący grunty rolne klasy Ps IV
o powierzchni 0,20 ha i klasy B/Ps IV o powierzchni
0,11 ha, przeznacza na tereny usług i działalności produkcyjnej w strefie ochrony krajobrazu dolin rzecznych.
Utrzymuje istniejące budynki. Dopuszcza ich rozbiórkę,
remonty, rozbudowę i przebudowę. Dopuszcza przebudowę i rozbudowę istniejących budynków gospodarczych na budynki usługowo – produkcyjne, w tym na
piekarnię. Dopuszcza realizację nowych budynków
usługowo - produkcyjnych. Dopuszcza realizację garaży
dla samochodów osobowych. Dopuszcza realizację sieci
infrastruktury technicznej. Obowiązuje zabezpieczenie
miejsc postojowych w ilości co najmniej 1 miejsce/4
stanowiska pracy. Oddziaływanie na środowisko prowadzonej działalności nie może wykraczać poza wyznaczony teren U/P/k.
2. Ustala następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu 2 U/P/k :
1) Obowiązuje zakaz realizacji dachów płaskich i pulpitowych. Obowiązują dachy strome o kącie nachylenia
głównych połaci dachowych 30 - 450. Obowiązuje
ciemna kolorystyka dachów z wykluczeniem kolorów
żółtych i niebieskich.
2) Obowiązuje maksymalna wysokość budynków dwie
kondygnacje liczone od poziomu parteru, w tym druga w dachu, nie więcej jednak niż 9 m licząc od poziomu terenu do najwyższej kalenicy. Poziom parteru
maksymalnie 1,20 m od poziomu terenu.
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3) W elewacjach wyklucza stosowanie paneli z tworzyw
sztucznych, kamieni otoczaków i jaskrawych kolorów.
4) Obowiązuje usytuowanie nowych budynków lub części rozbudowywanych w odległości nie mniejszej niż
15 m od zewnętrznej krawędzi jezdni istniejących dróg
gminnych.
5) W zagospodarowaniu obowiązuje powierzchnia zabudowy nie większa niż 45% powierzchni działki, powierzchnia biologicznie czynna co najmniej 30% powierzchni działki.
3. Ustala następujące zasady obsługi terenów
2 U/P/k w zakresie infrastruktury technicznej:
1) Zaopatrzenie w wodę z indywidualnego ujęcia wody.
2) Odprowadzenie ścieków bytowych (dotyczy ścieków
w zrozumieniu przepisów art. 9 ust. 1 pkt. 16 ustawy
z dnia 18 lipca 2001 roku „Prawo wodne” – Dz. U.
z 2005r. Nr 239 poz. 2019 z późn. zm. ) do zbiorczej
sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze wsi na warunkach określonych przez zarządzającego siecią.
3) Ogrzewanie obiektów indywidualne, oparte o paliwa
ekologiczne. Zalecane stosowanie gazu, oleju opałowego lub energii elektrycznej.
4) Doprowadzenie gazu z istniejącej sieci rozdzielczej na
warunkach określonych przez zarządcę sieci.
5) Doprowadzenie energii elektrycznej z istniejącej sieci
na warunkach określonych przez zarządzającego siecią, w oparciu o bilans zapotrzebowania mocy.
6) Usuwanie odpadów komunalnych poprzez segregację
i gromadzenie ich w przystosowanych pojemnikach,
usytuowanych zgodnie z przepisami odrębnymi
i wywożenie w sposób zorganizowany.
4. Dojazd do terenów 2 U/P/k z istniejącej drogi
gminnej (działka nr 968 lub działka nr 958/1 ).
§ 11.
PLAN 3 – część działki Nr 26 we wsi Kobylanka :
1. Teren oznaczony symbolem 3 MN/k obejmujący
część działki Nr 26 we wsi Kobylanka o powierzchni
1,05 ha, stanowiący grunty rolne klasy R IIIb
o powierzchni 0,33 ha, klasy Ps IV o powierzchni 0,36 ha
i klasy R V o powierzchni 0,36 ha, przeznacza na tereny
zabudowy mieszkaniowej w strefie ochrony krajobrazu
dolin rzecznych dla realizacji budynków mieszkalnych
jednorodzinnych. Dopuszcza realizację garaży dla samochodów osobowych. Dopuszcza realizację sieci infrastruktury technicznej. Obowiązuje zabezpieczenie miejsc
postojowych w ilości co najmniej 1 miejsce/1 mieszkanie. Dopuszcza podział na działki o powierzchni nie
mniejszej niż 0,15 ha z obowiązkiem zapewnienia do
nich dojazdów.
2. Ustala następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu 3 MN/k :
1) Obowiązuje zakaz realizacji dachów płaskich
i pulpitowych. Obowiązują dachy strome o kącie nachylenia głównych połaci dachowych 35 - 450. Obowiązuje ciemna kolorystyka dachów z wykluczeniem
kolorów żółtych i niebieskich.
2) Obowiązuje maksymalna wysokość budynków mieszkalnych dwie kondygnacje liczone od poziomu parteru, w tym druga w dachu, nie więcej jednak niż 9 m
licząc od poziomu terenu do najwyższej kalenicy. Poziom parteru maksymalnie 1,20 m od poziomu terenu.
3) W elewacjach wyklucza stosowanie paneli z tworzyw
sztucznych, kamieni otoczaków i jaskrawych kolorów.
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4) Obowiązuje usytuowanie budynków w odległości nie
mniejszej niż 15 m od zewnętrznej krawędzi jezdni istniejących dróg gminnych i co najmniej 15 m od granicy gruntów leśnych.
5) W zagospodarowaniu obowiązuje powierzchnia zabudowy nie większa niż 25% powierzchni działki, powierzchnia biologicznie czynna co najmniej 60% powierzchni działki.
3. Ustala następujące zasady obsługi terenów
3 MN/k w zakresie infrastruktury technicznej:
1) Zaopatrzenie w wodę z indywidualnego ujęcia wody.
2) Odprowadzenie ścieków ( dotyczy ścieków w zrozumieniu przepisów art. 9 ust. 1 pkt. 16 ustawy z dnia
18 lipca 2001 roku „Prawo wodne” – Dz. U. z 2005r.
Nr 239 poz. 2019 z późn. zm. ) do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze wsi na warunkach określonych przez zarządzającego siecią.
3) Ogrzewanie obiektów indywidualne, oparte o paliwa
ekologiczne. Zalecane stosowanie gazu, oleju opałowego lub energii elektrycznej.
4) Doprowadzenie gazu z istniejącej sieci rozdzielczej na
warunkach określonych przez zarządcę sieci.
5) Doprowadzenie energii elektrycznej z istniejącej sieci
na warunkach określonych przez zarządzającego siecią, w oparciu o bilans zapotrzebowania mocy.
6) Usuwanie odpadów poprzez segregację i gromadzenie ich w przystosowanych pojemnikach, usytuowanych zgodnie z przepisami odrębnymi i wywożenie
w sposób zorganizowany.
4. Dojazd do terenów 3 MN/k z istniejących dróg
gminnych (działka nr 114 i działka nr 83).
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USTALENIA KOŃCOWE
§ 12.

Do czasu realizacji zagospodarowania ustalonego planami, dopuszcza dotychczasowe zagospodarowanie i użytkowanie.
§ 13.
Ustala dla terenów MN, MN/k i U/P/k wysokość
opłaty wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu
wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu 15%.
§ 14.
Integralną częścią niniejszej uchwały są:
1) rysunek planu 1 w skali 1:1000, zaopatrzony stosowną
klauzulą jako załącznik Nr 1 do uchwały .
2) rysunek planu 2 w skali 1:1000, zaopatrzony stosowną
klauzulą jako załącznik Nr 2 do uchwały.
3) rysunek planu 3 w skali 1:1000, zaopatrzony stosowną
klauzulą jako załącznik Nr 3 do uchwały.
4) rozstrzygnięcie dotyczące rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu, stanowiący załącznik Nr 4.
5) rozstrzygnięcie dotyczące sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, stanowiące załącznik Nr 5.
§ 15.
Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy
Gorlice.
§ 16. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni
od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Gminy Gorlice.
Przewodniczący Rady Gminy Gorlice
Aleksander Kalisz
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Załącznik nr 1
do uchwały nr XXXIX/354/10
Rady Gminy Gorlice
z dnia 10 listopada 2010 r.

*

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:1000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.
Przewodniczący Rady Gminy Gorlice
Aleksander Kalisz
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Poz. 5881
Załącznik nr 2
do uchwały nr XXXIX/354/10
Rady Gminy Gorlice
z dnia 10 listopada 2010 r.

*

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:1000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.
Przewodniczący Rady Gminy Gorlice
Aleksander Kalisz
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Poz. 5881
Załącznik nr 3
do uchwały nr XXXIX/354/10
Rady Gminy Gorlice
z dnia 10 listopada 2010 r.

*

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:1000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.
Przewodniczący Rady Gminy Gorlice
Aleksander Kalisz
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Załącznik nr 4
do uchwały nr XXXIX/354/10
Rady Gminy Gorlice
z dnia 10 listopada 2010 r.

Rozstrzygnięcie dotyczące rozpatrzenia uwag
wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice –
wieś Kobylanka działka nr 1330/2, część działki nr 966/4,
część działki nr 26
Rada Gminy Gorlice, po zapoznaniu się
z oświadczeniem Wójta Gminy Gorlice, stwierdzającym
brak
uwag
kwestionujących
przyjęte
ustalenia
w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kobylanka działka
nr 1330/2, część działki nr 966/4, część działki nr 26,

w okresie wyłożenia tego projektu do wglądu publicznego i 14 dni po zakończeniu wyłożenia, stwierdza brak
potrzeby rozstrzygnięcia, o którym mowa w art. 20
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80
poz. 717 ).
Przewodniczący Rady Gminy Gorlice
Aleksander Kalisz

Załącznik nr 5
do uchwały nr XXXIX/354/10
Rady Gminy Gorlice
z dnia 10 listopada 2010 r.
Rozstrzygnięcie dotyczące sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących
do zadań własnych gminy, zapisanych w projekcie
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice – wieś Kobylanka działka nr
1330/2, część działki nr 966/4, część działki nr 26

wania przestrzennego dla wsi Kobylanka działka
nr 1330/2, część działki nr 966/4, część działki nr 26,
stwierdza brak potrzeby rozstrzygnięcia, o którym mowa
w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku
o planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym
( Dz. U. Nr 80 poz. 717 ).

Rada Gminy Gorlice, po zapoznaniu się
z oświadczeniem Wójta Gminy Gorlice, stwierdzającym
brak zapisanych inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej należących do zadań własnych gminy
w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodaro-

Przewodniczący Rady Gminy Gorlice
Aleksander Kalisz

5881
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UCHWAŁA NR XXXIX/355/10
RADY GMINY GORLICE
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice II – wieś
Kobylanka (plany A B C) działka Nr 1229
Działając na podstawie przepisów art. 18 ust. 2 pkt. 5
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ),
art. 3 ust. 1, art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm. ) oraz
art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie
gruntów rolnych i leśnych ( Dz. U. z 2004r. Nr 121
poz. 1266 z późn. zm. ) w związku z Uchwałą
Nr XXIII/209/09 Rady Gminy Gorlice z dnia 6 marca
2009 roku Rada Gminy Gorlice uchwala co następuje:
USTALENIA FORMALNE
§ 1.
Ilekroć w treści uchwały jest mowa o :
1) „Planie dotychczasowym” – należy przez to rozumieć
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Gminy Gorlice II wieś Kobylanka (plany A B C) wprowadzony Uchwałą Nr XII/101/2003 Rady Gminy Gorli-

ce z dnia 29 grudnia 2003r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 36 poz. 466 z 2004 r. z późn. zm. ).
2) „Planie” – należy przez to rozumieć zmianę planu
dotychczasowego dla terenów obejmujących działkę
nr 1229 we wsi Kobylanka, uchwaloną niniejszą
uchwałą.
3) „Rysunku planu” - należy przez to rozumieć rysunek
planu wymienionego w punkcie 2, sporządzony na
mapie sytuacyjno – wysokościowej w skali 1:1000,
wykonanej na bazie mapy zasadniczej, zarejestrowanej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej, stanowiący załącznik Nr 1 i będący integralną częścią niniejszej uchwały.
4) „Studium” – należy przez to rozumieć studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice uchwalone Uchwałą
Nr XXXIX/230/98 Rady Gminy Gorlice z dnia
18 czerwca 1998 roku.
5) „Poziomie terenu” – należy przez to rozumieć średni
poziom terenu istniejącego, liczony w obrysie rzutu
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budynku jako średnia arytmetyczna poziomu terenu
od strony przystokowej i odstokowej.
§ 2. 1. Stwierdza zgodność planu, o którym mowa
w § 1 punkt 2, ze studium, o którym mowa w § 1
punkt 4.
2. Uchwala plan, o którym mowa w § 1 punkt 2.
§ 3. 1. W obszarze objętym planem obowiązujące
studium, o którym mowa w § 1 punkt 4 nie wyznacza
obszarów przestrzeni publicznych, wymagających określenia warunków ich kształtowania.
2. W obszarze objętym planem nie zachodzi potrzeba określania zasad i warunków scaleń nieruchomości.
3. Tereny objęte planem nie są zagrożone powodzią i osuwaniem się mas ziemnych, nie znajdują się
w strefach ochrony sanitarnej ujęć wody i w obszarach
górniczych.
4. Ustalenia planu nie naruszają i nie wykluczają
stosowania przepisów odrębnych.
§ 4.
Przeznacza na cele nierolnicze grunty rolne objęte planem klasy R IVa o powierzchni 0,59 ha, nie objęte
kompleksami rolnymi wyznaczonymi w studium i nie
wymagające zgody o której mowa w art. 7 ust. 2 ustawy
z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych
i leśnych ( Dz. U. z 2004r. Nr 121 poz. 1266 z późn. zm. ).
USTALENIA OGÓLNE
§ 5.
Ustala następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) Obowiązuje ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazu, zgodnie z zasadami podanymi w § 6.
2) Obowiązuje ochrona dziedzictwa kulturowego wg
zasad podanych w § 7.
3) Obowiązują parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu określone w ustaleniach szczegółowych.
§ 6.
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1) Obowiązuje kształtowanie architektury obiektów harmonizującej z krajobrazem i nawiązującej do architektury tradycyjnej.
2) Na obszarze objętym planem nie występują obiekty
podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia
23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami ( Dz. U. Nr 162 poz. 1568 ).
§ 8.
Ustala następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej
i komunikacji:
1) Zakaz zrzutu nieoczyszczonych ścieków do wód i gleby, zakaz gromadzenia wszelkich odpadów w miejscach do tego nie wyznaczonych.
2) Obowiązek zachowania stref ochronnych od linii elektroenergetycznych w wielkościach zgodnych z przepisami odrębnymi.
3) Utrzymanie istniejących sieci infrastruktury technicznej i podłączenie nowych obiektów do istniejących
sieci.
4) Obowiązek utrzymania ustalonych w planie dotychczasowym szerokości w liniach rozgraniczających
drogi gminne i pozostałych parametrów dla tych dróg.
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE
§ 9.
Działka Nr 1229 we wsi Kobylanka :
1. Teren oznaczony symbolem MN obejmujący
część działki Nr 1229 we wsi Kobylanka o powierzchni
0,59 ha, stanowiący grunty rolne klasy R IVa, przeznacza
na tereny zabudowy mieszkaniowej dla realizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Dopuszcza
realizację garaży dla samochodów osobowych. Dopuszcza realizację sieci infrastruktury technicznej. Obowiązuje zabezpieczenie miejsc postojowych w ilości co najmniej 1 miejsce/1 mieszkanie. Dopuszcza podział na
działki o powierzchni nie mniejszej niż 0,10 ha z obowiązkiem zapewnienia do nich dojazdów. Pozostała
część działki o powierzchni 0,02 ha znajduje się
w wyznaczonych planem dotychczasowym liniach rozgraniczających drogę gminną lokalną.

Ustala następujące zasady ochrony środowiska,
przyrody i krajobrazu kulturowego:

2. Ustala następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu MN:

1) Obowiązuje utrzymanie wysokich standardów środowiska przyrodniczego, w szczególności czystości wód,
powietrza atmosferycznego, gleb oraz harmonijnego
krajobrazu.
2) Obowiązuje zakaz przekraczania dopuszczalnych stężeń zanieczyszczenia atmosfery, określonych w przepisach odrębnych.
3) Obowiązuje ochrona przed hałasem i stosowanie
urządzeń i zabezpieczeń dla utrzymania dopuszczalnego poziomu hałasu określonego w przepisach odrębnych jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej.
4) Na obszarze objętym planem nie występują inne formy ochrony przyrody.

1) Obowiązuje zakaz realizacji dachów płaskich i pulpitowych. Obowiązują dachy strome o kącie nachylenia
głównych połaci dachowych 35 - 450. Obowiązuje
ciemna kolorystyka dachów z wykluczeniem kolorów
żółtych i niebieskich.
2) Obowiązuje maksymalna wysokość zabudowy dwie
kondygnacje licząc od poziomu parteru, w tym druga
w dachu, nie więcej jednak niż 10 m licząc od poziomu
terenu do najwyższej kalenicy. Poziom parteru maksymalnie 1,20 m od poziomu terenu.
3) W elewacjach wyklucza stosowanie paneli z tworzyw
sztucznych, kamieni otoczaków i jaskrawych kolorów.
4) Obowiązuje usytuowanie budynków w odległości nie
mniejszej niż 15 m od zewnętrznej krawędzi jezdni istniejącej drogi gminnej.
5) W zagospodarowaniu obowiązuje powierzchnia zabudowy nie większa niż 30% powierzchni działki, powierzchnia biologicznie czynna co najmniej 60% powierzchni działki.

§ 7.
Ustala następujące zasady ochrony dziedzictwa
kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury:
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3. Ustala następujące zasady obsługi terenów MN
w zakresie infrastruktury technicznej:
1) Zaopatrzenie w wodę z indywidualnego ujęcia wody.
2) Odprowadzenie ścieków ( dotyczy ścieków w zrozumieniu przepisów art. 9 ust. 1 pkt. 16 ustawy z dnia
18 lipca 2001 roku „Prawo wodne” – Dz. U. z 2005r.
Nr 239 poz. 2019 z późn. zmianami ) do zbiorczej sieci
kanalizacji sanitarnej na obszarze wsi. Do czasu realizacji tej kanalizacji dopuszcza budowę szczelnego
zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe
z wywozem ścieków na najbliższą oczyszczalnię.
3) Ogrzewanie obiektów indywidualne, oparte o paliwa
ekologiczne. Zalecane stosowanie gazu, oleju opałowego lub energii elektrycznej.
4) Doprowadzenie energii elektrycznej z istniejącej sieci
na warunkach określonych przez zarządzającego siecią, w oparciu o bilans zapotrzebowania mocy.
5) Usuwanie odpadów poprzez segregację i gromadzenie ich w przystosowanych pojemnikach, usytuowanych zgodnie z przepisami odrębnymi i wywożenie
w sposób zorganizowany.
4. Dojazd do terenów MN z istniejącej drogi
gminnej ( działka nr 999 i działka nr 1087/4 ).
USTALENIA KOŃCOWE
§ 10.
Do czasu realizacji zagospodarowania ustalonego planem, dopuszcza dotychczasowe zagospodarowanie i użytkowanie.

Poz. 5882
§ 11.

Ustala dla terenów MN wysokość opłaty wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu - 10%.
§ 12.
Integralną częścią niniejszej uchwały są:
1) rysunek planu w skali 1:1000, zaopatrzony stosowną
klauzulą jako załącznik Nr 1 do uchwały .
2) rozstrzygnięcie dotyczące rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu, stanowiący załącznik Nr 2.
3) rozstrzygnięcie dotyczące sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, stanowiące załącznik Nr 3.
§ 13.
Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy
Gorlice.
§ 14. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni
od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Gminy Gorlice.
Przewodniczący Rady Gminy Gorlice
Aleksander Kalisz
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Załącznik nr 1
do uchwały nr XXXIX/355/10
Rady Gminy Gorlice
z dnia 10 listopada 2010 r.

*

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:1000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.
Przewodniczący Rady Gminy Gorlice
Aleksander Kalisz
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Załącznik nr 2
do uchwały nr XXXIX/355/10
Rady Gminy Gorlice
z dnia 10 listopada 2010 r.

Rozstrzygnięcie dotyczące rozpatrzenia uwag
wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice –
wieś Kobylanka działka nr 1229
Rada Gminy Gorlice, po zapoznaniu się
z oświadczeniem Wójta Gminy Gorlice, stwierdzającym
brak
uwag
kwestionujących
przyjęte
ustalenia
w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kobylanka działka
nr 1229, w okresie wyłożenia tego projektu do wglądu

publicznego i 14 dni po zakończeniu wyłożenia, stwierdza brak potrzeby rozstrzygnięcia, o którym mowa
w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku
o planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym
( Dz. U. Nr 80 poz. 717 ).
Przewodniczący Rady Gminy Gorlice
Aleksander Kalisz

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXXIX/355/10
Rady Gminy Gorlice
z dnia 10 listopada 2010 r.
Rozstrzygnięcie dotyczące sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących
do zadań własnych gminy, zapisanych w projekcie
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice – wieś Kobylanka działka
nr 1229

w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kobylanka działka
nr 1229, stwierdza brak potrzeby rozstrzygnięcia,
o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 poz. 717 ).

Rada Gminy Gorlice, po zapoznaniu się
z oświadczeniem Wójta Gminy Gorlice, stwierdzającym
brak zapisanych inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej należących do zadań własnych gminy

Przewodniczący Rady Gminy Gorlice
Aleksander Kalisz
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UCHWAŁA NR XXXIX/356/10
RADY GMINY GORLICE
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice – wieś
Kwiatonowice działka nr 659
Działając na podstawie przepisów art. 18 ust. 2
pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ),
art. 3 ust. 1, art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm. ) oraz
art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie
gruntów rolnych i leśnych ( Dz. U. z 2004r. Nr 121
poz. 1266 z późn. zm. ) w związku z Uchwałą
Nr XXIII/210/09 Rady Gminy Gorlice z dnia 6 marca
2009 roku Rada Gminy Gorlice uchwala co następuje:
§ 1.
Ilekroć w treści uchwały jest mowa o :
1) „Planie dotychczasowym” – należy przez to rozumieć
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Gminy Gorlice wieś Kwiatonowice wprowadzony
Uchwałą Nr XXXII/253/2001 Rady Gminy Gorlice
z dnia 21 grudnia 2001 r. ( Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 36 poz. 555 z 2002r. z późn. zm. ).
2) „Planie” – należy przez to rozumieć zmianę planu
dotychczasowego dla terenów obejmujących działkę

nr 659 w Kwiatonowicach, uchwaloną niniejszą
uchwałą.
3) „Rysunku planu” - należy przez to rozumieć rysunek
planu wymienionego w punkcie 2 sporządzony na
mapie sytuacyjno – wysokościowej wykonanej na bazie mapy zasadniczej, zarejestrowany w Powiatowym
Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej,
w skali 1:1000, stanowiący załącznik Nr 1, będący integralną częścią niniejszej uchwały.
4) „Studium” – należy przez to rozumieć studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy
Gorlice
uchwalone
Uchwałą
Nr XXXIX/230/98 Rady Gminy Gorlice z dnia 18
czerwca 1998 roku.
5) „Poziomie terenu” – należy przez to rozumieć średni
poziom terenu istniejącego, liczony w obrysie rzutu
budynku jako średnia arytmetyczna poziomu terenu
od strony przystokowej i odstokowej.
§ 2. 1. Stwierdza zgodność planu, o którym mowa
w § 1 punkt 2, ze studium, o którym mowa w § 1 punkt 4.
2. Uchwala plan, o których mowa w § 1 punkt 2.
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§ 3. 1. W obszarach objętych planem obowiązujące
studium, o którym mowa w § 1 punkt 4 nie wyznacza
obszarów przestrzeni publicznych, wymagających określenia warunków ich kształtowania.
2. W obszarach objętych planem nie zachodzi potrzeba określania zasad i warunków scaleń nieruchomości.
3. Tereny objęte planem nie obejmują stref
ochrony sanitarnej ujęć wody, nie są zagrożone powodzią i osuwaniem się mas ziemnych.
4. Ustalenia planu nie naruszają i nie wykluczają
stosowania przepisów odrębnych.
§ 4.
Przeznacza na cele nierolnicze grunty rolne objęte planem klasy R IVa o powierzchni 0,25 ha, nie objęte
kompleksami rolnymi wyznaczonymi w studium i nie
wymagające zgody, o której mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych ( Dz. U. z 2004r. Nr 121 poz. 1266
z późn. zm. ).
USTALENIA OGÓLNE
§ 5.
Ustala następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) Obowiązuje ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazu, zgodnie z zasadami podanymi w § 6.
2) Obowiązuje ochrona dziedzictwa kulturowego wg
zasad podanych w § 7.
3) Obowiązują parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu określone w ustaleniach szczegółowych.
§ 6.
Ustala następujące zasady ochrony środowiska,
przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) Obowiązuje utrzymanie wysokich standardów środowiska przyrodniczego, w szczególności czystości wód,
powietrza atmosferycznego, gleb oraz harmonijnego
krajobrazu.
2) Obowiązuje zakaz przekraczania dopuszczalnych stężeń zanieczyszczenia atmosfery, określonych w przepisach odrębnych.
3) Obowiązuje ochrona przed hałasem i stosowanie
urządzeń i zabezpieczeń dla utrzymania dopuszczalnego poziomu hałasu określonego w przepisach odrębnych jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej.
4) Tereny objęte planem położone są w wyznaczonej
planem dotychczasowym strefie o wysokich wartościach krajobrazowych, zwanej strefą „widokową”.
Obowiązują ograniczenia dotyczące wysokości i kubatury budynków podane w ustaleniach szczegółowych.
5) Na obszarach objętych planem nie występują inne
formy ochrony przyrody.
§ 7.
Ustala następujące zasady ochrony dziedzictwa
kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury:
1) Obowiązuje kształtowanie architektury obiektów harmonizującej z krajobrazem i nawiązującej do architektury tradycyjnej.

Poz. 5883

2) Na obszarach objętych planem nie występują obiekty
podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia
23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami ( Dz. U. Nr 162 poz. 1568 ).
§ 8.
Ustala następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej
i komunikacji:
1) Zakaz zrzutu nieoczyszczonych ścieków do wód i gleby, zakaz gromadzenia wszelkich odpadów w miejscach do tego nie wyznaczonych.
2) Obowiązek zachowania stref ochronnych od linii elektroenergetycznych i sieci gazowych w wielkościach
zgodnych z przepisami odrębnymi.
3) Utrzymanie istniejących sieci infrastruktury technicznej i podłączenie nowych obiektów do istniejących
sieci.
4) Obowiązek utrzymania ustalonych w planie dotychczasowym szerokości w liniach rozgraniczających
drogę powiatową oraz pozostałych parametrów tej
drogi.
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE
§ 9.
Działka nr 659 we wsi Kwiatonowice :
1. Tereny oznaczone symbolem MN/k1 obejmujące część działki Nr 659 we wsi Kwiatonowice o powierzchni 0,25 ha, stanowiące grunty rolne klasy R IVa,
przeznacza na tereny zabudowy mieszkaniowej w strefie
„widokowej” dla realizacji budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Dopuszcza realizację budynków gospodarczych ( z wykluczeniem budynków inwentarskich )
i garaży dla samochodów osobowych. Dopuszcza realizację sieci infrastruktury technicznej. Obowiązuje zabezpieczenie miejsc postojowych w ilości co najmniej
1 miejsce/1 mieszkanie. Pozostała część działki o powierzchni 0,01 ha znajduje się w wyznaczonych planem
dotychczasowym liniach rozgraniczających drogę powiatową klasy Z.
2. Ustala następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) Obowiązuje zakaz realizacji dachów płaskich
i pulpitowych. Obowiązują dachy strome o kącie nachylenia głównych połaci dachowych 35 - 450. Obowiązuje ciemna kolorystyka dachów z wykluczeniem
kolorów żółtych i niebieskich.
2) Obowiązuje maksymalna wysokość zabudowy dwie
kondygnacje liczone od poziomu parteru, w tym druga w dachu, nie więcej jednak niż 9 m licząc od poziomu terenu do najwyższej kalenicy. Poziom parteru
maksymalnie 1,20 m od poziomu terenu.
3) Obowiązuje kubatura budynków części nadziemnej,
liczonej od poziomu parteru nie większa niż 800 m3.
4) W elewacjach wyklucza stosowanie paneli z tworzyw
sztucznych, kamieni otoczaków i jaskrawych kolorów.
5) Obowiązuje usytuowanie budynków w odległości nie
mniejszej niż 20 m od zewnętrznej krawędzi jezdni istniejącej drogi powiatowej.
6) W zagospodarowaniu obowiązuje powierzchnia zabudowy nie większa niż 25% powierzchni działki, powierzchnia biologicznie czynna co najmniej 60% powierzchni działki.
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7) Obowiązuje uwzględnienie istniejącego uzbrojenia
w sieci infrastruktury technicznej.
3. Ustala następujące zasady obsługi terenów
MN/k1 w zakresie infrastruktury technicznej:
1) Zaopatrzenie w wodę z indywidualnego ujęcia wody.
2) Odprowadzenie ścieków ( dotyczy ścieków w zrozumieniu przepisów art. 9 ust. 1 pkt. 16 ustawy z dnia
18 lipca 2001 roku „Prawo wodne” – Dz. U. z 2005r.
Nr 239 poz. 2019 z późn. zm. ) do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze wsi. Do czasu realizacji
tej kanalizacji dopuszcza budowę szczelnego zbiornika
bezodpływowego na nieczystości ciekłe, z wywozem
ścieków na najbliższą oczyszczalnię.
3) Ogrzewanie obiektów indywidualne, oparte o paliwa
ekologiczne. Zalecane stosowanie gazu, oleju opałowego lub energii elektrycznej.
4) Doprowadzenie energii elektrycznej z istniejącej sieci
na warunkach określonych przez zarządzającego siecią, w oparciu o bilans zapotrzebowania mocy.
5) Usuwanie odpadów poprzez segregację i gromadzenie ich w przystosowanych pojemnikach, usytuowanych zgodnie z przepisami odrębnymi i wywożenie
w sposób zorganizowany.
4. Dojazd do terenów MN/k1 z drogi powiatowej
na warunkach określonych przez zarządcę drogi.
USTALENIA KOŃCOWE
§ 10.
Do czasu realizacji zagospodarowania ustalonego planem, dopuszcza dotychczasowe zagospodarowanie i użytkowanie.

Poz. 5883
§ 11.

Ustala dla terenów MN/k1 wysokość opłaty wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu w wysokości
15%.
§ 12.
Integralną częścią niniejszej uchwały są:
1) rysunek planu w skali 1: 1000, zaopatrzony stosowną
klauzulą jako załącznik Nr 1 do uchwały .
2) rozstrzygnięcie dotyczące rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu, stanowiący załącznik Nr 2.
3) rozstrzygnięcie dotyczące sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, stanowiące załącznik Nr 3.
§ 13.
Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy
Gorlice.
§ 14. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni
od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Gminy Gorlice.
Przewodniczący Rady Gminy
Aleksander Kalisz
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Poz. 5883
Załącznik nr 1
do uchwały nr XXXIX/356/10
Rady Gminy Gorlice
z dnia 10 listopada 2010 r.

*

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:1000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.
Przewodniczący Rady Gminy Gorlice
Aleksander Kalisz
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Załącznik nr 2
do uchwały nr XXXIX/356/10
Rady Gminy Gorlice
z dnia 10 listopada 2010 r.

Rozstrzygnięcie dotyczące rozpatrzenia uwag
wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice –
wieś Kwiatonowice działka nr 659
Rada Gminy Gorlice, po zapoznaniu się
z oświadczeniem Wójta Gminy Gorlice, stwierdzającym
brak uwag kwestionujących przyjęte ustalenia w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kwiatonowice działka nr 659,
w okresie wyłożenia tego projektu do wglądu publicz-

nego i 14 dni po zakończeniu wyłożenia, stwierdza brak
potrzeby rozstrzygnięcia, o którym mowa w art. 20
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80
poz. 717 ).
Przewodniczący Rady Gminy
Aleksander Kalisz

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXXIX/356/10
Rady Gminy Gorlice
z dnia 10 listopada 2010 r.
Rozstrzygnięcie dotyczące sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących
do zadań własnych gminy, zapisanych w projekcie
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice – wieś Kwiatonowice działka
nr 659

w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kwiatonowice działka
nr 659, stwierdza brak potrzeby rozstrzygnięcia,
o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 poz. 717 ).

Rada Gminy Gorlice, po zapoznaniu się
z oświadczeniem Wójta Gminy Gorlice, stwierdzającym
brak zapisanych inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej należących do zadań własnych gminy

Przewodniczący Rady Gminy
Aleksander Kalisz
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UCHWAŁA NR XXXIX/357/10
RADY GMINY GORLICE
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice II – wieś
Kwiatonowice działki Nr 631, 632, 633, 634, 635
Działając na podstawie przepisów art. 18 ust. 2
pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ),
art. 3 ust. 1, art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm. ) oraz
art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie
gruntów rolnych i leśnych ( Dz. U. z 2004r. Nr 121
poz. 1266 z późn. zm. ) w związku z Uchwałą
Nr XXIII/210/09 Rady Gminy Gorlice z dnia 6 marca
2009 roku Rada Gminy Gorlice uchwala co następuje:
USTALENIA FORMALNE
§ 1.
Ilekroć w treści uchwały jest mowa o :
1) „Planie dotychczasowym” – należy przez to rozumieć
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Gminy Gorlice II wieś Kwiatonowice wprowadzony
Uchwałą Nr XII/102/2003 Rady Gminy Gorlice z dnia

29 grudnia 2003 r. ( Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 36
poz. 467 z 2004r. z późn. zm. ).
2) „Planie” – należy przez to rozumieć zmianę planu
dotychczasowego dla terenów obejmujących działki
nr 631, 632, 633, 634, 635 we wsi Kwiatonowice,
uchwaloną niniejszą uchwałą.
3) „Rysunku planu” - należy przez to rozumieć rysunek
planu wymienionego w punkcie 2 sporządzony na
mapie sytuacyjno – wysokościowej w skali 1:1000,
wykonanej na bazie mapy zasadniczej, zarejestrowanej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej, stanowiący załącznik Nr 1, będący integralną częścią niniejszej uchwały.
4) „Studium” – należy przez to rozumieć studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice uchwalone Uchwałą
Nr XXXIX/230/98 Rady Gminy Gorlice z dnia
18 czerwca 1998 roku.
5) „Poziomie terenu” – należy przez to rozumieć średni
poziom terenu istniejącego, liczony w obrysie rzutu
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budynku jako średnia arytmetyczna poziomu terenu
od strony przystokowej i odstokowej.
§ 2. 1. Stwierdza zgodność planu, o którym mowa
w § 1 punkt 2, ze studium, o którym mowa w § 1 punkt 4.
2. Uchwala plan, o którym mowa w § 1 punkt 2.
§ 3. 1. W obszarze objętym planem obowiązujące
studium, o którym mowa w § 1 punkt 4 nie wyznacza
obszarów przestrzeni publicznych, wymagających określenia warunków ich kształtowania.
2. W obszarze objętym planem nie zachodzi potrzeba określania zasad i warunków scaleń nieruchomości.
3. Tereny objęte planem nie są zagrożone powodzią i osuwaniem się mas ziemnych, nie znajdują się
w strefach ochrony sanitarnej ujęć wody i w obszarach
górniczych.
4. Ustalenia planu nie naruszają i nie wykluczają
stosowania przepisów odrębnych.
§ 4.
Przeznacza na cele nierolnicze grunty rolne objęte planem klasy Ps III o powierzchni 0,45 ha, klasy R IVa
o powierzchni 0,60 ha i klasy Ps V o powierzchni
0,06 ha, nie objęte kompleksami rolnymi wyznaczonymi
w studium i nie wymagające zgody, o której mowa
w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku
o ochronie gruntów rolnych i leśnych ( Dz. U. z 2004r.
Nr 121 poz. 1266 z późn. zm. ).
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5) Na obszarze objętym planem nie występują inne formy ochrony przyrody.
§ 7.
Ustala następujące zasady ochrony dziedzictwa
kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury:
1) Obowiązuje kształtowanie architektury obiektów harmonizującej z krajobrazem i nawiązującej do architektury tradycyjnej.
2) Na obszarze objętym planem nie występują obiekty
podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia
23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami ( Dz. U. Nr 162 poz. 1568 ).
§ 8.
Ustala następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej
i komunikacji:
1) Zakaz zrzutu nieoczyszczonych ścieków do wód i gleby, zakaz gromadzenia wszelkich odpadów w miejscach do tego nie wyznaczonych.
2) Obowiązek zachowania stref ochronnych od linii elektroenergetycznych i sieci gazowych w wielkościach
zgodnych z przepisami odrębnymi.
3) Utrzymanie istniejących sieci infrastruktury technicznej i podłączenie nowych obiektów do istniejących
sieci.
4) Obowiązek utrzymania ustalonych w planie dotychczasowym szerokości w liniach rozgraniczających
drogi gminne i pozostałych parametrów dla tych dróg.

USTALENIA OGÓLNE
§ 5.
Ustala następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) Obowiązuje ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazu, zgodnie z zasadami podanymi w § 6.
2) Obowiązuje ochrona dziedzictwa kulturowego wg
zasad podanych w § 7.
3) Obowiązują parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu określone w ustaleniach szczegółowych.
§ 6.
Ustala następujące zasady ochrony środowiska,
przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) Obowiązuje utrzymanie wysokich standardów środowiska przyrodniczego, w szczególności czystości wód,
powietrza atmosferycznego, gleb oraz harmonijnego
krajobrazu.
2) Obowiązuje zakaz przekraczania dopuszczalnych stężeń zanieczyszczenia atmosfery, określonych w przepisach odrębnych.
3) Obowiązuje ochrona przed hałasem i stosowanie
urządzeń i zabezpieczeń dla utrzymania dopuszczalnego poziomu hałasu określonego w przepisach odrębnych jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej.
4) Tereny objęte planem położone są w wyznaczonej
planem dotychczasowym strefie o szczególnych wartościach krajobrazowych, zwanej strefą „widokową”.
Dla terenów objętych planem obowiązują ograniczenia dotyczące wysokości budynków podane w ustaleniach szczegółowych.

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE
§ 9.
Działki Nr 631, 632, 633, 634, 635 we wsi Kwiatonowice:
1. Teren oznaczony symbolem RPU/MN/k1 obejmujący działki Nr 631, 632, 634, 635 i część działki 633
we wsi Kwiatonowice o powierzchni 1,30 ha, stanowiący grunty rolne klasy Ps III o powierzchni 0,45 ha, klasy
R IVa o powierzchni 0,60 ha, klasy Ps V o powierzchni
0,06 ha, klasy B/Ps III o powierzchni 0,14 ha
i dr o powierzchni 0,05 ha, przeznacza na tereny obiektów i urządzeń produkcji rolniczej z zabudową mieszkaniową w strefie „widokowej”. Utrzymuje istniejące
obiekty związane z produkcją rolniczą, w tym oborę,
silosy oraz obiekty i urządzenia towarzyszące. Dopuszcza ich remonty, rozbudowę i przebudowę. Dopuszcza
realizację nowych obiektów związanych z produkcją
rolniczą, w tym budynków inwentarskich, wiat magazynowych, silosów na zboże, pasze i podobnych. Wielkość
hodowli zwierząt (chów bydła) nie może być większa niż
210 DJP a uciążliwość wynikająca z prowadzonej działalności nie może przekroczyć granic wydzielonego
terenu RPU/MN/k1 obejmującego również działkę Nr 250
w Zagórzanach. Obowiązuje realizacja urządzeń zabezpieczających przed przedostawaniem się do wód podziemnych i gruntu zanieczyszczeń odchodami zwierzęcymi, w tym realizacja szczelnej płyty obornikowej oraz
przechowywanie i wykorzystywanie odchodów zwierzęcych zgodnie z przepisami odrębnymi. Dopuszcza realizację nowego budynku mieszkalnego i budynku administracyjno – socjalnego. Dopuszcza realizację garaży dla
samochodów osobowych. Dopuszcza realizację sieci
infrastruktury technicznej. Obowiązuje zabezpieczenie
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miejsc postojowych w ilości co najmniej 1 miejsce/1
mieszkanie i 1 miejsce/4 stanowiska pracy. Pozostała
część działki 633 o powierzchni 0,02 ha znajduje się
w wyznaczonych planem dotychczasowym liniach rozgraniczających drogę gminną lokalną.
2. Ustala następujące parametry i wskaźniki kształtowania
zabudowy
i zagospodarowania
terenu
RPU/MN/k1:
1) Obowiązuje zakaz realizacji dachów płaskich i pulpitowych. Obowiązują dachy strome o kącie nachylenia
głównych połaci dachowych 30 - 450. Dla budynków
inwentarskich dopuszcza kąt nachylenia dachu nie
mniejszy niż 200. Obowiązuje ciemna kolorystyka dachów z wykluczeniem kolorów żółtych i niebieskich.
2) Obowiązuje maksymalna wysokość budynków mieszkalnych i administracyjno – gospodarczych dwie kondygnacje licząc od poziomu parteru, w tym druga
w dachu, nie więcej jednak niż 9 m licząc od poziomu
terenu do najwyższej kalenicy. Dla budynków gospodarczych i inwentarskich wysokość ta nie może być
większa niż 8 m. Poziom parteru maksymalnie 1,20 m
od poziomu terenu.
3) W elewacjach wyklucza stosowanie paneli z tworzyw
sztucznych, kamieni otoczaków i jaskrawych kolorów.
4) Obowiązuje usytuowanie nowych budynków lub części rozbudowywanych w odległości nie mniejszej niż
15 m od zewnętrznej krawędzi jezdni istniejącej drogi
gminnej.
5) W zagospodarowaniu obowiązuje powierzchnia zabudowy nie większa niż 45% powierzchni działki, powierzchnia biologicznie czynna co najmniej 50% powierzchni działki. Wzdłuż zachodniej i południowej
granicy wydzielonego terenu obowiązuje założenie
zieleni izolacyjnej z drzew rodzimego pochodzenia.
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4) Doprowadzenie gazu z istniejącej sieci rozdzielczej na
warunkach określonych przez zarządcę sieci.
5) Doprowadzenie energii elektrycznej z istniejącej sieci
na warunkach określonych przez zarządzającego siecią, w oparciu o bilans zapotrzebowania mocy.
6) Usuwanie odpadów komunalnych poprzez segregację
i gromadzenie ich w przystosowanych pojemnikach,
usytuowanych zgodnie z przepisami odrębnymi
i wywożenie w sposób zorganizowany.
4. Dojazd do terenów RPU/MN/k1 z istniejącej
drogi gminnej (działka nr 253 ).
USTALENIA KOŃCOWE
§ 10.
Do czasu realizacji zagospodarowania ustalonego planem, dopuszcza dotychczasowe zagospodarowanie i użytkowanie.
§ 11.
Ustala dla terenów RPU/MN/k1 wysokość opłaty
wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości
nieruchomości w wyniku uchwalenia planu - 15%.
§ 12.
Integralną częścią niniejszej uchwały są:
1) rysunek planu w skali 1:1000, zaopatrzony stosowną
klauzulą jako załącznik Nr 1 do uchwały .
2) rozstrzygnięcie dotyczące rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu, stanowiący załącznik Nr 2.
3) rozstrzygnięcie dotyczące sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, stanowiące załącznik Nr 3.
§ 13.

3. Ustala następujące zasady obsługi terenów
RPU/MN/k1 w zakresie infrastruktury technicznej:

Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy
Gorlice.

1) Zaopatrzenie w wodę z indywidualnego ujęcia wody.
2) Odprowadzenie ścieków bytowych ( dotyczy ścieków
w zrozumieniu przepisów art. 9 ust. 1 pkt. 16 ustawy
z dnia 18 lipca 2001 roku „Prawo wodne” – Dz. U.
z 2005r. Nr 239 poz. 2019 z późn. zm. ) do zbiorczej
sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze wsi. Do czasu
realizacji tej kanalizacji dopuszcza budowę szczelnego
zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe
z wywozem ścieków na najbliższą oczyszczalnię.
3) Ogrzewanie obiektów indywidualne, oparte o paliwa
ekologiczne. Zalecane stosowanie gazu, oleju opałowego lub energii elektrycznej.

§ 14. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni
od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Gminy Gorlice.
Przewodniczący Rady Gminy Gorlice
Aleksander Kalisz
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Załącznik nr 1
do uchwały nr XXXIX/357/10
Rady Gminy Gorlice
z dnia 10 listopada 2010 r.

*

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:1000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.
Przewodniczący Rady Gminy Gorlice
Aleksander Kalisz
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Załącznik nr 2
do uchwały nr XXXIX/357/10
Rady Gminy Gorlice
z dnia 10 listopada 2010 r.

Rozstrzygnięcie dotyczące rozpatrzenia uwag
wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice –
wieś Kwiatonowice działki nr 631, 632, 633, 634, 635
Rada Gminy Gorlice, po zapoznaniu się
z oświadczeniem Wójta Gminy Gorlice, stwierdzającym
brak uwag kwestionujących przyjęte ustalenia w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kwiatonowice działki nr 631, 632,
633, 634, 635, w okresie wyłożenia tego projektu do

wglądu publicznego i 14 dni po zakończeniu wyłożenia,
stwierdza brak potrzeby rozstrzygnięcia, o którym mowa
w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku
o planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym
( Dz. U. Nr 80 poz. 717 ).
Przewodniczący Rady Gminy Gorlice
Aleksander Kalisz

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXXIX/357/10
Rady Gminy Gorlice
z dnia 10 listopada 2010 r.
Rozstrzygnięcie dotyczące sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących
do zadań własnych gminy, zapisanych w projekcie
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice – wieś Kwiatonowice działki
nr 631, 632, 633, 634, 635

w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kwiatonowice działki
nr 631, 632, 633, 634, 635, stwierdza brak potrzeby rozstrzygnięcia, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 poz. 717 ).

Rada Gminy Gorlice, po zapoznaniu się
z oświadczeniem Wójta Gminy Gorlice, stwierdzającym
brak zapisanych inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej należących do zadań własnych gminy

Przewodniczący Rady Gminy Gorlice
Aleksander Kalisz
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UCHWAŁA NR XXXIX/358/10
RADY GMINY GORLICE
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice II – wieś
Kwiatonowice działka Nr 751
Działając na podstawie przepisów art. 18 ust. 2
pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ),
art. 3 ust. 1, art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm. ) oraz
art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie
gruntów rolnych i leśnych ( Dz. U. z 2004r. Nr 121
poz. 1266 z późn. zm. ) w związku z Uchwałą
Nr XXIII/210/09 Rady Gminy Gorlice z dnia 6 marca
2009 roku Rada Gminy Gorlice uchwala co następuje:
USTALENIA FORMALNE
§ 1.
Ilekroć w treści uchwały jest mowa o :
1) „Planie dotychczasowym” – należy przez to rozumieć
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Gminy Gorlice II wieś Kwiatonowice wprowadzony
Uchwałą Nr XII/102/2003 Rady Gminy Gorlice z dnia
29 grudnia 2003 r. ( Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 36
poz. 467 z 2004r. z późn. zm. ).

2) „Planie” – należy przez to rozumieć zmianę planu
dotychczasowego dla terenów obejmujących działkę
nr 751 we wsi Kwiatonowice, uchwaloną niniejszą
uchwałą.
3) „Rysunku planu” - należy przez to rozumieć rysunek
planu wymienionego w punkcie 2 sporządzony na
mapie sytuacyjno – wysokościowej w skali 1:1000,
wykonanej na bazie mapy zasadniczej, zarejestrowanej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej, stanowiący załącznik Nr 1, będący integralną częścią niniejszej uchwały.
4) „Studium” – należy przez to rozumieć studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice uchwalone Uchwałą
Nr XXXIX/230/98 Rady Gminy Gorlice z dnia 18
czerwca 1998 roku.
5) „Poziomie terenu” – należy przez to rozumieć średni
poziom terenu istniejącego, liczony w obrysie rzutu
budynku jako średnia arytmetyczna poziomu terenu
od strony przystokowej i odstokowej.
§ 2. 1. Stwierdza zgodność planu, o którym mowa
w § 1 punkt 2, ze studium, o którym mowa w § 1 punkt 4.
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2. Uchwala plan, o którym mowa w § 1 punkt 2.
§ 3. 1. W obszarze objętym planem obowiązujące
studium, o którym mowa w § 1 punkt 4 nie wyznacza
obszarów przestrzeni publicznych, wymagających określenia warunków ich kształtowania.
2. W obszarze objętym planem nie zachodzi potrzeba określania zasad i warunków scaleń nieruchomości.
3. Tereny objęte planem nie są zagrożone powodzią i osuwaniem się mas ziemnych, nie znajdują się
w strefach ochrony sanitarnej ujęć wody i w obszarach
górniczych.
4. Ustalenia planu nie naruszają i nie wykluczają
stosowania przepisów odrębnych.
§ 4.
Przeznacza na cele nierolnicze grunty rolne objęte planem klasy R IVa o powierzchni 0,41 ha, nie objęte
kompleksami rolnymi wyznaczonymi w studium i nie
wymagające zgody, o której mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych ( Dz. U. z 2004r. Nr 121 poz. 1266 z późn.
zm. ).
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1) Obowiązuje kształtowanie architektury obiektów harmonizującej z krajobrazem i nawiązującej do architektury tradycyjnej.
2) Na obszarze objętym planem nie występują obiekty
podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia
23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami ( Dz. U. Nr 162 poz. 1568 ).
§ 8.
Ustala następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej
i komunikacji:
1) Zakaz zrzutu nieoczyszczonych ścieków do wód i gleby, zakaz gromadzenia wszelkich odpadów w miejscach do tego nie wyznaczonych.
2) Obowiązek zachowania stref ochronnych od linii elektroenergetycznych i sieci gazowych w wielkościach
zgodnych z przepisami odrębnymi.
3) Utrzymanie istniejących sieci infrastruktury technicznej i podłączenie nowych obiektów do istniejących
sieci.
4) Obowiązek utrzymania ustalonych w planie dotychczasowym szerokości w liniach rozgraniczających
drogi gminne i pozostałych parametrów dla tych dróg.

USTALENIA OGÓLNE
§ 5.
Ustala następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) Obowiązuje ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazu, zgodnie z zasadami podanymi w § 6.
2) Obowiązuje ochrona dziedzictwa kulturowego wg
zasad podanych w § 7.
3) Obowiązują parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy
i zagospodarowania
terenu
określone
w ustaleniach szczegółowych.
§ 6.
Ustala następujące zasady ochrony środowiska,
przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) Obowiązuje utrzymanie wysokich standardów środowiska przyrodniczego, w szczególności czystości wód,
powietrza atmosferycznego, gleb oraz harmonijnego
krajobrazu.
2) Obowiązuje zakaz przekraczania dopuszczalnych stężeń zanieczyszczenia atmosfery, określonych w przepisach odrębnych.
3) Obowiązuje ochrona przed hałasem i stosowanie
urządzeń i zabezpieczeń dla utrzymania dopuszczalnego poziomu hałasu określonego w przepisach odrębnych jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej.
4) Tereny objęte planem położone są w wyznaczonej
planem dotychczasowym strefie o szczególnych wartościach krajobrazowych, zwanej strefą „widokową”.
Dla terenów objętych planem obowiązują ograniczenia dotyczące wysokości budynków podane w ustaleniach szczegółowych.
5) Na obszarze objętym planem nie występują inne formy ochrony przyrody.
§ 7.
Ustala następujące zasady ochrony dziedzictwa
kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury:

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE
§ 9.
Działka Nr 751 we wsi Kwiatonowice:
1. Teren oznaczony symbolem MN/ML/k1 obejmujący część działki Nr 751 we wsi Kwiatonowice
o powierzchni 0,41 ha, stanowiący grunty rolne klasy R
IVa, przeznacza na tereny zabudowy mieszkaniowej
i rekreacyjnej w strefie „widokowej” dla realizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz budynków
rekreacji indywidualnej, przeznaczonych dla wypoczynku rodzinnego. Dopuszcza realizację garaży dla samochodów osobowych. Dopuszcza realizację sieci infrastruktury technicznej. Obowiązuje zabezpieczenie miejsc
postojowych w ilości co najmniej 1 miejsce/1 mieszkanie i 1 miejsce/budynek rekreacji indywidualnej. Dopuszcza podział na działki o powierzchni nie mniejszej
niż 0,15 ha z obowiązkiem zapewnienia do nich dojazdów. Pozostała część działki o powierzchni 0,03 ha znajduje się w wyznaczonych planem dotychczasowym
liniach rozgraniczających drogę gminną dojazdową.
2. Ustala następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu MN/ML/k1:
1) Obowiązuje zakaz realizacji dachów płaskich i pulpitowych. Obowiązują dachy strome o kącie nachylenia
głównych połaci dachowych 35 - 450. Obowiązuje
ciemna kolorystyka dachów z wykluczeniem kolorów
żółtych i niebieskich.
2) Obowiązuje maksymalna wysokość budynków mieszkalnych dwie kondygnacje licząc od poziomu parteru,
w tym druga w dachu, nie więcej jednak niż 9 m licząc
od poziomu terenu do najwyższej kalenicy. Dla budynków rekreacji indywidualnej wysokość ta nie może
być większa niż 8 m. Poziom parteru maksymalnie
1,20 m od poziomu terenu.
3) Kubatura części nadziemnej budynków mieszkalnych,
liczonej od poziomu parteru, nie może być większa niż
800 m3, budynków rekreacji indywidualnej nie większa niż 600 m3.
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4) W elewacjach wyklucza stosowanie paneli z tworzyw
sztucznych, kamieni otoczaków i jaskrawych kolorów.
5) Obowiązuje usytuowanie budynków w odległości nie
mniejszej niż 15 m od zewnętrznej krawędzi jezdni istniejącej drogi gminnej.
6) W zagospodarowaniu obowiązuje powierzchnia zabudowy nie większa niż 25% powierzchni działki, powierzchnia biologicznie czynna co najmniej 60% powierzchni działki.
3. Ustala następujące zasady obsługi terenów
MN/ML/k1 w zakresie infrastruktury technicznej:
1) Zaopatrzenie w wodę z indywidualnego ujęcia wody.
2) Odprowadzenie ścieków ( dotyczy ścieków w zrozumieniu przepisów art. 9 ust. 1 pkt. 16 ustawy z dnia
18 lipca 2001 roku „Prawo wodne” – Dz. U. z 2005r.
Nr 239 poz. 2019 z późn. zm.) do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze wsi. Do czasu realizacji tej
kanalizacji dopuszcza budowę szczelnego zbiornika
bezodpływowego na nieczystości ciekłe z wywozem
ścieków na najbliższą oczyszczalnię.
3) Ogrzewanie obiektów indywidualne, oparte o paliwa
ekologiczne. Zalecane stosowanie gazu, oleju opałowego lub energii elektrycznej.
4) Doprowadzenie energii elektrycznej z istniejącej sieci
na warunkach określonych przez zarządzającego siecią, w oparciu o bilans zapotrzebowania mocy.
5) Usuwanie odpadów poprzez segregację i gromadzenie ich w przystosowanych pojemnikach, usytuowanych zgodnie z przepisami odrębnymi i wywożenie
w sposób zorganizowany.
4. Dojazd do terenów MN/ML/k1 z istniejącej drogi
gminnej ( działka nr 717 ).

Poz. 5885
USTALENIA KOŃCOWE
§ 10.

Do czasu realizacji zagospodarowania ustalonego planem, dopuszcza dotychczasowe zagospodarowanie i użytkowanie.
§ 11.
Ustala dla terenów MN/ML/k1 wysokość opłaty
wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości
nieruchomości w wyniku uchwalenia planu - 15%.
§ 12.
Integralną częścią niniejszej uchwały są:
1) rysunek planu w skali 1:1000, zaopatrzony stosowną
klauzulą jako załącznik Nr 1 do uchwały.
2) rozstrzygnięcie dotyczące rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu, stanowiący załącznik Nr 2.
3) rozstrzygnięcie dotyczące sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, stanowiące załącznik Nr 3.
§ 13.
Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy
Gorlice.
§ 14. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni
od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Gminy Gorlice.
Przewodniczący Rady Gminy Gorlice
Aleksander Kalisz
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Załącznik nr 1
do uchwały nr XXXIX/358/10
Rady Gminy Gorlice
z dnia 10 listopada 2010 r.

*

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:1000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.
Przewodniczący Rady Gminy Gorlice
Aleksander Kalisz
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Poz. 5886
Załącznik nr 2
do uchwały nr XXXIX/358/10
Rady Gminy Gorlice
z dnia 10 listopada 2010 r.

Rozstrzygnięcie dotyczące rozpatrzenia uwag
wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice –
wieś Kwiatonowice działka Nr 751
Rada Gminy Gorlice, po zapoznaniu się
z oświadczeniem Wójta Gminy Gorlice, stwierdzającym
brak uwag kwestionujących przyjęte ustalenia w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kwiatonowice działka nr 751,
w okresie wyłożenia tego projektu do wglądu publicz-

nego i 14 dni po zakończeniu wyłożenia, stwierdza brak
potrzeby rozstrzygnięcia, o którym mowa w art. 20
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80
poz. 717 ).
Przewodniczący Rady Gminy Gorlice
Aleksander Kalisz

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXXIX/358/10
Rady Gminy Gorlice
z dnia 10 listopada 2010 r.
Rozstrzygnięcie dotyczące sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących
do zadań własnych gminy, zapisanych w projekcie
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice – wieś Kwiatonowice działka
nr 751

w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kwiatonowice działka
nr 751, stwierdza brak potrzeby rozstrzygnięcia,
o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 poz. 717 ).

Rada Gminy Gorlice, po zapoznaniu się
z oświadczeniem Wójta Gminy Gorlice, stwierdzającym
brak zapisanych inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej należących do zadań własnych gminy

Przewodniczący Rady Gminy Gorlice
Aleksander Kalisz

5886
5886

UCHWAŁA NR XXXIX/359/10
RADY GMINY GORLICE
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice – wieś Ropica
Polska 1 działki nr 226 i 244, działka nr 567/3
Działając na podstawie przepisów art. 18 ust. 2
pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ),
art. 3 ust. 1, art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm. ) oraz
art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie
gruntów rolnych i leśnych ( Dz. U. z 2004r. Nr 121
poz. 1266 z późn. zm. ) w związku z Uchwałą
Nr XXIII/211/09 Rady Gminy Gorlice z dnia 6 marca
2009 roku Rada Gminy Gorlice uchwala co następuje:
USTALENIA FORMALNE
§ 1.
Ilekroć w treści uchwały jest mowa o :
1) „Planie dotychczasowym” – należy przez to rozumieć
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Gminy Gorlice wieś Ropica Polska 1 wprowadzony
Uchwałą Nr XXXII/254/2001 Rady Gminy Gorlice
z dnia 21 grudnia 2001r. ( Dz. Urz. Woj. Małopolskiego
Nr 37 poz. 556 z 2002r. z późn. zm. ).

2) „Planach” – należy przez to rozumieć zmiany planu
dotychczasowego dla terenów obejmujących działki
nr 226, 244 i działkę nr 567/3 we wsi Ropica Polska,
uchwalone niniejszą uchwałą.
3) „Rysunkach planu” - należy przez to rozumieć rysunki
planów wymienionych w punkcie 2 sporządzone na
mapach sytuacyjno – wysokościowych wykonanych
na bazie map zasadniczych, zarejestrowanych
w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno –
Kartograficznej, w skali 1:1000, stanowiące załączniki
Nr 1 i Nr 2, będące integralną częścią niniejszej
uchwały.
4) „Studium” – należy przez to rozumieć studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice uchwalone Uchwałą
Nr XXXIX/230/98 Rady Gminy Gorlice z dnia 18
czerwca 1998 roku.
5) „Poziomie terenu” – należy przez to rozumieć średni
poziom terenu istniejącego, liczony w obrysie rzutu
budynku jako średnia arytmetyczna poziomu terenu
od strony przystokowej i odstokowej.
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§ 2. 1. Stwierdza zgodność planów, o których mowa w § 1 punkt 2, ze studium, o którym mowa w § 1
punkt 4.
2. Uchwala plany, o których mowa w § 1 punkt 2.
§ 3. 1. W obszarach objętych planami obowiązujące
studium, o którym mowa w § 1 punkt 4 nie wyznacza
obszarów przestrzeni publicznych, wymagających określenia warunków ich kształtowania.
2. W obszarach objętych planami nie zachodzi potrzeba określania zasad i warunków scaleń nieruchomości.
3. Tereny objęte planami nie są zagrożone powodzią i nie znajdują się w strefach ochrony sanitarnej ujęć
wody.
4. Dla terenów objętych planem 2, położonych
w obszarach zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, obowiązuje określenie sposobu posadowienia
obiektów w oparciu o dokumentację geologiczno – inżynierską lub geotechniczną.
5. Ustalenia planów nie naruszają i nie wykluczają
stosowania przepisów odrębnych.
§ 4.
Przeznacza na cele nierolnicze grunty rolne objęte planem 1 klasy R IVa o powierzchni 0,25 ha, klasy Ł IV
o powierzchni 0,11 ha i klasy Ps IV o powierzchni
0,05 ha, planem 2 klasy Ł V o powierzchni 0,02 ha, klasy
R V o powierzchni 0,08 ha i klasy Ps V o powierzchni
0,02 ha, nie objęte kompleksami rolnymi wyznaczonymi
w studium i nie wymagające zgody, o której mowa
w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku
o ochronie gruntów rolnych i leśnych ( Dz. U. z 2004r.
Nr 121 poz. 1266 z późn. zm. ).
USTALENIA OGÓLNE
§ 5.
Ustala następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) Obowiązuje ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazu, zgodnie z zasadami podanymi w § 6.
2) Obowiązuje ochrona dziedzictwa kulturowego wg
zasad podanych w § 7.
3) Obowiązują parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu określone w ustaleniach szczegółowych.
§ 6.

Poz. 5886

4) Na obszarach objętych planami nie występują inne
formy ochrony przyrody.
§ 7.
Ustala następujące zasady ochrony dziedzictwa
kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury:
1) Obowiązuje kształtowanie architektury obiektów harmonizującej z krajobrazem i nawiązującej do architektury tradycyjnej.
2) Na obszarach objętych planami nie występują obiekty
podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia
23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami ( Dz. U. Nr 162 poz. 1568 ).
§ 8.
Ustala następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej
i komunikacji:
1) Zakaz zrzutu nieoczyszczonych ścieków do wód i gleby, zakaz gromadzenia wszelkich odpadów w miejscach do tego nie wyznaczonych.
2) Obowiązek zachowania stref ochronnych od linii elektroenergetycznych i sieci gazowych w wielkościach
zgodnych z przepisami odrębnymi.
3) Utrzymanie istniejących sieci infrastruktury technicznej i podłączenie nowych obiektów do istniejących
sieci.
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE
§ 9.
PLAN 1 – działki Nr 226 i 244 we wsi Ropica Polska:
1. Tereny oznaczone symbolem 1 MN obejmujące
działki Nr 226 i Nr 244 we wsi Ropica Polska
o powierzchni 0,60 ha, stanowiące grunty rolne klasy R
IVa o powierzchni 0,25 ha, klasy Ł IV o powierzchni
0,11 ha, klasy Ps IV o powierzchni 0,05 ha i klasy B/Ps IV
o powierzchni 0,19 ha, przeznacza na tereny zabudowy
mieszkaniowej dla realizacji budynków mieszkalnych
jednorodzinnych. Utrzymuje istniejące budynki mieszkalne i gospodarcze, dopuszcza się ich remonty, rozbudowę i przebudowę. Dopuszcza realizację nowych budynków mieszkalnych i budynków gospodarczych
z wykluczeniem budynków inwentarskich. Dopuszcza
realizację garaży dla samochodów osobowych. Dopuszcza realizację sieci infrastruktury technicznej. Obowiązuje zabezpieczenie co najmniej 1 miejsca postojowego/1
mieszkanie. Dopuszcza podział na działki budowlane
o powierzchni nie mniejszej niż 0,10 ha z obowiązkiem
zapewnienia do nich dojazdów.

Ustala następujące zasady ochrony środowiska,
przyrody i krajobrazu kulturowego:

2. Ustala następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) Obowiązuje utrzymanie wysokich standardów środowiska przyrodniczego, w szczególności czystości wód,
powietrza atmosferycznego, gleb oraz harmonijnego
krajobrazu.
2) Obowiązuje zakaz przekraczania dopuszczalnych stężeń zanieczyszczenia atmosfery, określonych w przepisach odrębnych.
3) Obowiązuje ochrona przed hałasem i stosowanie
urządzeń i zabezpieczeń dla utrzymania dopuszczalnego poziomu hałasu określonego w przepisach odrębnych jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej.

1) Obowiązuje zakaz realizacji dachów płaskich i pulpitowych. Obowiązują dachy strome o kącie nachylenia
głównych połaci dachowych 35 - 450. Obowiązuje
ciemna kolorystyka dachów z wykluczeniem kolorów
żółtych i niebieskich.
2) Obowiązuje maksymalna wysokość zabudowy dwie
kondygnacje licząc od poziomu parteru, w tym druga
w dachu, nie więcej jednak niż 10 m licząc od poziomu
terenu do najwyższej kalenicy. Poziom parteru maksymalnie 1,20 m od poziomu terenu.
3) W elewacjach wyklucza stosowanie paneli z tworzyw
sztucznych, kamieni otoczaków i jaskrawych kolorów.
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4) Obowiązuje usytuowanie budynków w odległości nie
mniejszej niż 6 m od zewnętrznej krawędzi jezdni istniejącej drogi wewnętrznej.
5) W zagospodarowaniu obowiązuje powierzchnia zabudowy nie większa niż 30% powierzchni działki, powierzchnia biologicznie czynna co najmniej 60% powierzchni działki.
6) Obowiązuje uwzględnienie istniejącego uzbrojenia
w sieci infrastruktury technicznej.
3. Ustala następujące zasady obsługi terenów
1 MN w zakresie infrastruktury technicznej:
1) Zaopatrzenie w wodę z indywidualnego ujęcia wody.
2) Odprowadzenie ścieków (dotyczy ścieków w zrozumieniu przepisów art. 9 ust. 1 pkt. 16 ustawy z dnia
18 lipca 2001 roku „Prawo wodne” – Dz. U. z 2005r.
Nr 239 poz. 2019 z późn. zm.) do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze wsi. Do czasu realizacji tej
kanalizacji dopuszcza budowę szczelnego zbiornika
bezodpływowego na nieczystości ciekłe z wywozem
ścieków na najbliższą oczyszczalnię.
3) Ogrzewanie obiektów indywidualne, oparte o paliwa
ekologiczne. Zalecane stosowanie gazu, oleju opałowego lub energii elektrycznej.
4) Doprowadzenie gazu z istniejącej sieci rozdzielczej na
warunkach określonych przez zarządzającego siecią.
5) Doprowadzenie energii elektrycznej z istniejącej sieci
na warunkach określonych przez zarządzającego siecią, w oparciu o bilans zapotrzebowania mocy.
6) Usuwanie odpadów poprzez segregację i gromadzenie ich w przystosowanych pojemnikach, usytuowanych zgodnie z przepisami odrębnymi i wywożenie
w sposób zorganizowany.
4. Dojazd do terenów 1 MN drogą wewnętrzną
( działka nr 250 ).
§ 10.
PLAN 2 – działka Nr 567/3 we wsi Ropica Polska:
1. Teren oznaczony symbolem 2 MN/o obejmujący działkę Nr 567/3 we wsi Ropica Polska o powierzchni
0,12 ha, stanowiący grunty rolne klasy R V o powierzchni 0,08 ha klasy Ł V o powierzchni 0,02 ha i klasy Ps V
o powierzchni 0,02 ha, przeznacza na tereny zabudowy
mieszkaniowej w obszarach zagrożonych osuwaniem
się mas ziemnych dla realizacji budynku mieszkalnego
jednorodzinnego. Dopuszcza realizację budynków gospodarczych z wykluczeniem budynków inwentarskich.
Dopuszcza realizację garaży dla samochodów osobowych. Dopuszcza realizację sieci infrastruktury technicznej. Obowiązuje zabezpieczenie co najmniej jednego
miejsca postojowego/1 mieszkanie. Przed rozpoczęciem
procesu inwestycyjnego obowiązuje rozpoznanie warunków geologiczno – inżynierskich i wykonanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej na podstawie
ustawy z dnia 4 lutego 1994r. Prawo geologiczne
i górnicze ( Dz. U. z 2005r. Nr 228, poz. 1947 z późn. zm.),
stosownie do ustalonej zgodnie z przepisami odrębnymi
kategorii geotechnicznej obiektów budowlanych, posadawianych w skomplikowanych warunkach gruntowych.
2. Ustala następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) Obowiązuje zakaz realizacji dachów płaskich i pulpitowych. Obowiązują dachy strome o kącie nachylenia
głównych połaci dachowych 35 - 450. Obowiązuje
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ciemna kolorystyka dachów z wykluczeniem kolorów
żółtych i niebieskich.
2) Obowiązuje maksymalna wysokość nowej zabudowy
nie większa niż 9 m licząc od poziomu terenu do najwyższej kalenicy. Poziom parteru maksymalnie 1,20 m
od poziomu terenu.
3) W elewacjach wyklucza stosowanie paneli z tworzyw
sztucznych, kamieni otoczaków i jaskrawych kolorów.
4) Obowiązuje usytuowanie budynków w odległości co
najmniej 8 m od zewnętrznej krawędzi jezdni istniejącej drogi wewnętrznej.
5) W zagospodarowaniu obowiązuje powierzchnia zabudowy nie większa niż 30% powierzchni działki, powierzchnia biologicznie czynna co najmniej 60% powierzchni działki.
6) Obowiązuje uwzględnienie istniejącego uzbrojenia
w sieci infrastruktury technicznej.
3. Ustala następujące zasady obsługi terenów
2 MN/o w zakresie infrastruktury technicznej:
1) Zaopatrzenie w wodę z indywidualnego ujęcia wody,
docelowo ze zbiorczej sieci wodociągowej.
2) Odprowadzenie ścieków (dotyczy ścieków w zrozumieniu przepisów art. 9 ust. 1 pkt. 16 ustawy z dnia
18 lipca 2001 roku „Prawo wodne” – Dz. U. z 2005r.
Nr 239 poz. 2019 z późn. zm. ) do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze wsi. Do czasu realizacji
tej kanalizacji dopuszcza budowę szczelnego zbiornika
bezodpływowego na nieczystości ciekłe z wywozem
ścieków na najbliższą oczyszczalnię.
3) Ogrzewanie obiektów indywidualne, oparte o paliwa
ekologiczne. Zalecane stosowanie oleju opałowego,
gazu lub energii elektrycznej.
4) Doprowadzenie energii elektrycznej z istniejącej sieci
na warunkach określonych przez zarządzającego siecią, w oparciu o bilans zapotrzebowania mocy.
5) Usuwanie odpadów poprzez segregację i gromadzenie ich w przystosowanych pojemnikach, usytuowanych zgodnie z przepisami odrębnymi i wywożenie
w sposób zorganizowany.
4. Dojazd do terenów 2 MN/o z drogi wewnętrznej
( działka nr 572 ).
USTALENIA KOŃCOWE
§ 11.
Do czasu realizacji zagospodarowania ustalonego planami, dopuszcza dotychczasowe zagospodarowanie i użytkowanie.
§ 12.
Ustala dla terenów 1 MN i 2 MN/o wysokość
opłaty wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu
wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planów
w wielkości 10%.
§ 13.
Integralną częścią niniejszej uchwały są:
1) rysunek planu 1 w skali 1:1000, zaopatrzony stosowną
klauzulą jako załącznik Nr 1 do uchwały .
2) rysunek planu 2 w skali 1:1000, zaopatrzony stosowną
klauzulą jako załącznik Nr 2 do uchwały.
3) rozstrzygnięcie dotyczące rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planów, stanowiący załącznik Nr 3.
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4) rozstrzygnięcie dotyczące sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, stanowiące załącznik Nr 4.
§ 14.
Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy
Gorlice.
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§ 15. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni
od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Gminy Gorlice.
Przewodniczący Rady Gminy Gorlice
Aleksander Kalisz
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Załącznik nr 1
do uchwały nr XXXIX/359/10
Rady Gminy Gorlice
z dnia 10 listopada 2010 r.

*

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:1000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.
Przewodniczący Rady Gminy Gorlice
Aleksander Kalisz
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Poz. 5886
Załącznik nr 2
do uchwały nr XXXIX/359/10
Rady Gminy Gorlice
z dnia 10 listopada 2010 r.

*

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:1000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.
Przewodniczący Rady Gminy Gorlice
Aleksander Kalisz
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Załącznik nr 3
do uchwały nr XXXIX/359/10
Rady Gminy Gorlice
z dnia 10 listopada 2010 r.

Rozstrzygnięcie dotyczące rozpatrzenia uwag
wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice –
wieś Ropica Polska działki nr 226 i 244, działka nr 567/3
Rada Gminy Gorlice, po zapoznaniu się
z oświadczeniem Wójta Gminy Gorlice, stwierdzającym
brak
uwag
kwestionujących
przyjęte
ustalenia
w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Ropica Polska działki
nr 226 i 244, działka nr 567/3, w okresie wyłożenia tego

projektu do wglądu publicznego i 14 dni po zakończeniu
wyłożenia, stwierdza brak potrzeby rozstrzygnięcia,
o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 poz. 717 ).
Przewodniczący Rady Gminy Gorlice
Aleksander Kalisz

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXXIX/359/10
Rady Gminy Gorlice
z dnia 10 listopada 2010 r.
Rozstrzygnięcie dotyczące sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących
do zadań własnych gminy, zapisanych w projekcie
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice – wieś Ropica Polska działki
nr 226 i 244, działka nr 567/3

w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Ropica Polska działki
nr 226 i 244, działka nr 567/3, stwierdza brak potrzeby
rozstrzygnięcia, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 poz. 717 ).

Rada Gminy Gorlice, po zapoznaniu się
z oświadczeniem Wójta Gminy Gorlice, stwierdzającym
brak zapisanych inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej należących do zadań własnych gminy

Przewodniczący Rady Gminy Gorlice
Aleksander Kalisz
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UCHWAŁA NR LVII/406/10
RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU
z dnia 27 października 2010 r.
w sprawie powołania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Krynicy-Zdroju
Na podstawie art. 58 ust. 1 i 6, w związku z art. 62
ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.)
oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. w Dz. U. z 2001 r.
Nr. 142 poz. 1591 ze zm.) uwzględniając pozytywną
opinię Rady Pedagogicznej uchwala, co następuje
§ 1. Tworzy się Zespół o nazwie "Zespół SzkolnoPrzedszkolny Nr 1 w Krynicy-Zdroju" w skład którego
wchodzą:
1) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Ratowników Górskich
w Krynicy-Zdroju,
2) Gminne Przedszkole Nr 1 w Krynicy-Zdroju.

§ 2. Organizację Zespołu określa jego statut stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Krynicy-Zdroju.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie w ciągu 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia
2011 roku.
Przewodnicząca Rady
Małgorzata Półchłopek
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Załącznik
do uchwały nr LVII/406/10
Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju
z dnia 27 października 2010 r.

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W KRYNICY-ZDROJU

§ 1.
1) Ustala się nazwę Zespołu w brzmieniu: "Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Krynicy-Zdroju".
2) W dalszej części Statutu Zespół Szkolno-Przedszkolny
Nr 1 w Krynicy-Zdroju jest nazwany "Zespołem".
3) Siedziba zespołu mieści się przy ulicy Piłsudskiego 91
w Krynicy-Zdroju.
4) Organem prowadzącym zespół jest Gmina KrynicaZdrój.
5) Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest
Małopolski Kurator Oświaty.
6) Obsługę finansowo - księgową prowadzi Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli.
7) Zespół może posiadać własne imię i nazwę.
8) W przypadku szkół wchodzących w skład zespołu
używane są nazwy:
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 w KrynicyZdroju - Gminne Przedszkole Nr 1 w KrynicyZdroju,
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w KrynicyZdroju - Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Ratowników Górskich w Krynicy-Zdroju,
§ 2.
1) Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawie
oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej
podstawie.
2) Szczegółowe cele i zadania Zespołu oraz sposoby ich
realizacji określają statuty szkoły i przedszkola.
§ 3. 1. Organami Zespołu są:
1) Dyrektor Zespołu,
2) Rada Pedagogiczna Zespołu,
3) Rada Rodziców złożona z Rady Rodziców Szkoły
i Rada Rodziców Przedszkola,
4) Samorząd Uczniowski.
2. Organy Zespołu prowadzą swoją działalność
w ramach kompetencji określonych ustawą i Statutem
Zespołu.

3. W Zespole można utworzyć stanowisko wicedyrektora Zespołu, któremu powierzy się nadzór nad działalnością Przedszkola, w tym nadzór nadzór pedagogiczny nad jego nauczycielami.
§ 4. 1. Organizację nauczania, wychowania i opieki
w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Zespołu opracowany przez Dyrektora z uwzględnieniem
przedszkolnego i szkolnego planu nauczania, o których
mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania. Arkusz organizacji Zespołu zatwierdza organ
prowadzący.
2. Szczegółowe zasady organizacji pracy regulują
statuty szkoły i przedszkola.
§ 5. Zakres zadań nauczycieli Zespołu określają statuty szkoły i przedszkola, a pracowników administracyjno - obsługowych przydziały czynności.
§ 6. Szczegółowe zasady rekrutacji uczniów, ich
prawa i obowiązki oraz rodzaje nagród, wyróżnień i kar
określają statuty szkoły i przedszkola.
§ 7. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków Zespołu - nauczycieli, uczniów, pracowników obsługi i administracji, rodziców.
§ 8. Zasady gospodarki finansowej Zespołu określają odrębne przepisy.
§ 9. Zespół używa pieczęci urzędowej zgodnie
z odrębnymi przepisami.
§ 10. Rada Pedagogiczna jest organem kompetentnym do wprowadzania zmian w Statucie Zespołu
w formie uchwały.
Przewodnicząca Rady
Małgorzata Półchłopek
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UCHWAŁA NR LVII/407/10
RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU
z dnia 27 października 2010 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 i art. 40 ust.2
pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990roku o samorządzie
gminnym ( tj. Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późn.
zm.) w związku z art.110, ust.1 , 2 i 3 ustawy z dnia
12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( tj. Dz.U.
z 2009 roku Nr 175, poz.1362 z późn. zm.) Rada Miejska
w Krynicy-Zdroju uchwala, co następuje:
§ 1. Nadaje się Statut Ośrodka Pomocy Społecznej
w Krynicy-Zdroju stanowiącym załącznik do niniejszej
Uchwały.

2004r.,Uchwała Nr XXII/171 /08 Rady Miejskiej KrynicyZdrój z dnia 12 czerwca 2008r oraz Uchwała
Nr XXX/217/08 Rady Miejskiej Krynicy-Zdrój z dnia
20 listopada 2008r. w sprawie uchwalenia zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju.
§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi
Krynicy-Zdroju.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódzkiego Małopolskiego.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XX/201/2000 Rady Gminy Uzdrowiskowej Krynica z dnia 17 sierpnia 2000r.,
Uchwała Nr XI/115/03 Rady Miejskiej Krynicy-Zdrój
z dnia 12 września 2003r.,Uchwała Nr XIX/176/04
Rady Miejskiej w Krynicy-Zdrój z dnia 30 czerwca

Przewodnicząca Rady
Małgorzata Półchłopek

Załącznik
do uchwały nr LVII/407/10
Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju
z dnia 27 października 2010 r.
Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy – Zdroju

Rozdział I
Zakres działania Ośrodka

3. Ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy
uprawnionym do alimentów ( tj.Dz.U.z 2009roku Nr 1,
poz.7 z późn.zm.).

§ 1. 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w KrynicyZdroju zwany dalej „Ośrodkiem„ jest samodzielną jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości
prawnej, działająca jako wyodrębniona jednostka budżetowa Gminy Krynicy-Zdroju.

4. Uchwały Rady Narodowej Miasta i Gminy
w Krynicy Nr XIII/83/90 z dnia 5 kwietnia 1990r
w sprawie powołania Ośrodka Pomocy Społecznej.

2. Ośrodek realizuje zadania z zakresu pomocy
społecznej:
1) zadania własne gminy, w tym zadania o charakterze
obowiązkowym,
2) zadania zlecone gminie,
3) zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie.
4) zadania z zakresu świadczeń rodzinnych.
5) zadania z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
§ 2. 1. Siedzibą Ośrodka jest Krynica-Zdrój.
2. Ośrodek prowadzi działalność na terytorium
administracyjnym Gminy Krynicy-Zdroju.
§ 3. Ośrodek Pomocy Społecznej działa na podstawie:
1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj.Dz. U. z 2009 roku Nr 175, poz.1362).
2. Ustawy z dnia 30 grudnia 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych ( tj.Dz. U. z 2006 roku Nr
139, poz.992 z późn.zm.).

5. Przepisów wykonawczych do ustawy wymienionych w pkt. 1 , 2 i 3.
6. Niniejszego statutu.
7. Innych aktów prawnych.
Rozdział II
Cele i zadania Ośrodka
§ 4. 1. Cele działalności Ośrodka:
1) Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia
trudnych sytuacji życiowych, których nie są one
w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia,
zasoby i możliwości.
2) Wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających
do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienia
im życia w warunkach odpowiadających godności
człowieka.
3) Podejmowanie działań zmierzających do życiowego
usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze
środowiskiem.
2. Zadania Ośrodka:
1) Zadania z zakresu wykonywania zadań własnych gminy:
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a) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych
celowych,
b) przyznawanie pomocy rzeczowej,
c) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek
oraz pomocy w naturze,
d) prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu
gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki,
e) inne zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z rozeznanych potrzeb gminy.
2) Zadania Ośrodka z zakresu zadań własnych gminy
o charakterze obowiązkowym:
a) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku, oraz
niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
b) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,
c) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych,
d) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na
pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia
losowego,
e) praca socjalna,
f) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym.
g) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na
pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne
osobom bezdomnym nie mającym dochodu
i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie
przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,
h) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu
kredytowanego,
i) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych,
w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania,
z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
j) dożywianie dzieci,
k) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy
w tym domu.
l) opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne
i rentowe za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia
w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale ciężko
chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi z matką, ojcem lub rodzeństwem.
m)
pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
n) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
o) prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennnego
lub mieszkaniach chronionych.
3) Zadania Ośrodka z zakresu zadań zleconych gminie:
a) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na
pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową
lub ekologiczną,
b) organizowanie
i świadczenie
specjalistycznych
usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla
osób z zaburzeniami psychicznymi,
c) prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
d) realizacja zadań wynikajacych z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu
ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wspracia,
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e) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych,
a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa
w art.5a,
f) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych,
a także udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na
pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej,
g) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.
4) Zadania Ośrodka z zakresu zadań zleconych gminie na
podstawie innych przepisów niż ustawa o pomocy
społecznej:
a) przyznawanie i wypłacanie zasiłków rodzinnych
wraz z dodatkami,
b) przyznawanie i wypłacanie zasiłków pielęgnacyjnych,
c) przyznawanie i wypłacanie świadczenia opiekuńczego.
d) wypłacanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego
oraz podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.
3. 3. Realizacja projektów systemowych w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII „ PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ”.
Ośrodek współdziała i współpracuje w realizacji
zadań określonych w niniejszym rozdziale z:
-

Sądem Rodzinnym i Opiekuńczym,
organizacjami pozarządowymi, charytatywnymi,
placówkami oświatowo- wychowawczymi,
innymi jednostkami realizującymi zadania z zakresu pomocy społecznej.
Rozdział III
Organizacja Ośrodka

§ 5. 1. Działalnością Ośrodka kieruje Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej.
2. Stosunek pracy nawiązuje i rozwiązuje z Dyrektorem Ośrodka na zasadach wskazanych ustawą o pracownikach samorządowych Burmistrz Krynicy-Zdroju.
3. Pracowników
Ośrodka.

Ośrodka

zatrudnia

Dyrektor

4. W razie nieobecności Dyrektora zadania związane z bieżącym zarządzaniem Ośrodka wykonuje upoważniony przez Dyrektora pracownik.
5. Pracownik o którym mowa w pkt.4 w razie nieobecności Dyrektora na podstawie upoważnienia Burmistrza wydaje decyzje administracyjne w sprawach
z zakresu powierzonych Ośrodkowi do realizacji zadań.
6. Szczegółowy zakres działania Ośrodka określa
regulamin organizacyjny.
Rozdział IV
Gospodarka finansowa Ośrodka
§ 6. 1. Ośrodek prowadzi działalność na podstawie
rocznego planu finansowego opracowanego przez Dyrektora Ośrodka.
2. Ośrodek posiada wyodrębniony rachunek bankowy.
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3. Ośrodek prowadzi rachunkowość w oparciu
o obowiązujące przepisy prawne oraz sporządza na ich
podstawie sprawozdawczość finansową.

Rozdział V
Postanowienia końcowe

4. Ośrodek rozlicza się z wykonania planu finansowego z budżetem Gminy Krynicy-Zdroju.

§ 7. Zmiana statutu wymaga formy właściwej dla
jego ustanowienia.

5. Kontrolę prawidłowości rozliczeń Ośrodka
z budżetem przeprowadza Skarbnik Gminy KrynicyZdroju.

§ 8. W sprawach nie uregulowanych w statucie stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązujące.

6. Dyrektor Ośrodka jest zobowiązany do przedłożenia Burmistrzowi Krynicy-Zdroju rocznego sprawozdania z działalności Ośrodka.

Przewodnicząca Rady
Małgorzata Półchłopek
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UCHWAŁA NR LVI/437/10
RADY MIEJSKIEJ W SKALE
z dnia 26 października 2010 r.
w sprawie :ustalenia wysokości ekwiwalentu przysługującego dla członków ochotniczych straży pożarnych
uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową
Straż Pożarną lub Gminę.
Działając na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz.U.
Nr.142, poz.1591 z 2001 r. z późn.zm/ art.28 ust.1 ustawy
z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej / tekst jednolity Dz. U. z 2009 roku nr 178 poz.1380
z póź.zm./
Rada Miejska w Skale uchwala co następuje:

1 godzinę za udział w działaniu ratowniczym oraz 2 zł za
1 godzinę za udział w szkoleniu.

§ 1. Członek ochotniczej Straży Pożarnej, który
uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu
prowadzonym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę otrzymuje ekwiwalent pieniężny w wysokości 10 zł za

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
z mocą obowiązującą od dnia 1 października 2010 roku.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy Skała.
§ 3. Traci moc uchwała nr XXX/233/08 z dnia
16 grudnia 2008 roku .

Przewodniczący Rady Miejskiej
Edward Olesiński
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UCHWAŁA NR XLVII/501/10
RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE
z dnia 27 października 2010 r.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności
pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Skawina i jej jednostek podległym, do
których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 42 ustawy
z dnia 08 marca 1990 roku. o samorządzie gminnym
( tekst jedn. Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591; zm.:
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 2005 r., Nr 172 poz. 1441;
Nr 175, poz. 1457; z 2006 r., Nr 17, poz. 128; Nr 181,
poz.1137; z 2007 r., Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974;
Nr 173, poz. 1218; z 2008 r., Nr 180, poz. 1111; Nr 223,
poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241;
z 2010 r., Nr 28, poz. 142; Nr 28, poz. 146; Nr 106,
poz. 657) oraz art. 59 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; zm.: z 2010 r. Nr 28, poz. 146;
Nr 123, poz. 835; Nr 152, poz. 1020; Nr 96, poz. 620) Rada Miejska w Skawinie uchwala, co następuje:

§ 1.
1) Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób i tryb
umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny
zwanych dalej „należnościami cywilnoprawnymi”, przypadających Gminie Skawina i jej jednostkom organizacyjnym, wobec osób fizycznych, osób prawnych oraz
jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej zwanych dalej „dłużnikami”.
2) Uchwała ma zastosowanie do umarzania, odraczania
terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności
cywilnoprawnych należnych Gminie Skawina a pobieranych przez:
1/ jednostki budżetowe / w tym Urząd Miasta i Gminy/
2/ zakłady budżetowe
3/ samorządowe instytucje kultury.
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§ 2.
1) Do umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na
raty należności cywilnoprawnych uprawniony jest
w przypadku, gdy należność:
1. nie przekracza kwoty 5.000 zł. – kierownik jednostki
podległej
2. nie przekracza kwoty 20.000 zł. - Burmistrz Miasta
i Gminy Skawina na wniosek kierownika jednostki
o której mowa w pkt. 1
3. powyżej kwoty 20.000 zł.- Rada Miejska.
§ 3.
1) Należności cywilnoprawne mogą zostać umorzone
w całości lub w części, na wniosek dłużnika wyłącznie
w przypadku uzasadnionym ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym, w szczególności jeżeli
terminowe spłacenie należności cywilnoprawnych
mogłoby zagrażać istotnym interesom dłużnika,
zwłaszcza egzystencji jego lub jego rodziny albo dalszemu funkcjonowaniu lub gdy jest to uzasadnione
szczególnie ważnymi względami społecznymi lub gospodarczymi.
2) Umorzenie należności cywilnoprawnych może nastąpić również z urzędu w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 56 ust. 1 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami).
§ 4.
1) Umorzenie należności oraz odroczenie terminu spłaty
całości lub części należności albo rozłożenie płatności
lub części należności na raty, dokonanego na wniosek
dłużnika – następuje w drodze pisemnego zawiadomienia tego dłużnika o wyniku rozpatrzenia jego
wniosku lub – w razie takiej potrzeby – zawarcia na
piśmie stosownego porozumienia lub ugody w sprawie.
2) Umorzenie należności oraz odroczenie terminu spłaty
całości lub części należności albo rozłożenie płatności
całości lub części należności na raty, dokonane
z urzędu w drodze jednostronnego oświadczenia woli
przez osobę uprawnioną, powinno mieć formę pisemną oraz zawierać co najmniej szczegółowe uzasadnienie merytoryczne i prawne.
§ 5.
1) Jeżeli umorzenie obejmuje część należności, wyznacza się termin zapłaty pozostałej do uregulowania
części należności. W tym przypadku dłużnika poucza
się, iż niedotrzymanie terminu zapłaty pozostałej części należności skutkuje odstąpieniem od umorzenia.
2) Nieuregulowanie należności określonej w ust. 1 powoduje postawienie w stan natychmiastowej wymagalności całej należności wraz z należnymi odsetkami
za zwłokę.
3) Umorzenie należności, za którą odpowiada solidarnie
więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić, gdy okoliczności uzasadniające umorzenie zachodzą wobec
wszystkich dłużników.
§ 6.
1) W przypadkach, jeżeli terminowe spłacenie należności
cywilnoprawnych mogłoby zagrażać istotnym interesom dłużnika, zwłaszcza egzystencji jego i jego rodziny albo dalszemu funkcjonowaniu lub gdy jest to uzasadnione szczególnie ważnymi względami społecz-

Poz. 5890

nymi lub gospodarczymi, organ o którym mowa
w § 2 na udokumentowany wniosek dłużnika może
jednorazowo odroczyć termin zapłaty całości lub części należności albo rozłożyć płatność całości lub części
należności cywilnoprawnych na raty na okres nie
dłuższy niż 12 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku.
2) Od należności, której termin zapłaty odroczono lub
rozłożono na raty nie pobiera się odsetek za zwłokę za
okres, od dnia złożenia wniosku, włącznie z tym
dniem, do dnia upływu terminu zapłaty.
3) Brak zapłaty jakiejkolwiek raty w terminie powoduje
natychmiastową wymagalność pozostałej części należności wraz z odsetkami, w tym również odsetkami
o których mowa w ust. 2.
§ 7.
1) Organ uprawniony o którym mowa w § 2, na wniosek
dłużnika prowadzącego działalność gospodarczą, może dokonać umorzeń, odroczeń spłaty lub rozkładać na
raty należności cywilnoprawne, które:
1. nie stanowią pomocy publicznej
2. stanowią pomoc de minimis – w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa Wspólnot Europejskich dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis.
§ 8.
1) Wniosek o którym mowa w § 3 ust. 1 powinien zawierać:
1) dane dłużnika:
a/ w przypadku dłużnika nie będącego przedsiębiorcą :
imię, nazwisko, NIP oraz adres zamieszkania,
b/ w przypadku dłużnika będącego przedsiębiorcą: imię
i nazwisko (dot. os.fiz.), lub nazwę i adres siedziby
(dot. pozostałych osób) oraz NIP, REGON,
2) Sprecyzowanie i uzasadnienie wniosku o zastosowanie ulgi,
3) określenie terminu spłaty w przypadku wniosku
o odroczenie terminu płatności,
4) określenie ilości rat oraz terminu ich spłaty w przypadku wniosku o rozłożenie na raty.
2) Do wniosku dłużnik zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające zasadność udzielenia wnioskowanej ulgi oraz oświadczenie o sytuacji majątkowej.
3) Organ, o którym mowa w § 2 może żądać od dłużnika
dodatkowych wyjaśnień oraz dokumentów niezbędnych dla rozstrzygnięcia sprawy.
4) W przypadku ubiegania się o pomoc publiczną – pomoc de minimis, dłużnik zobowiązany jest do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy dokumentów wymaganych przepisami art. 37 ust. 1 pkt 1
i 2, ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r.
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy
publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 59
poz. 404 z późn. zm.) oraz wydanych na podstawie
ust. 2a tej ustawy przepisami wykonawczymi.
§ 9.
1) Organ może cofnąć swoją zgodę na umorzenie, odroczenie terminu zapłaty lub rozłożenie na raty należności cywilnoprawnych jeśli wyjdzie na jaw, że dowody
na podstawie, których wydał zgodę okazały się fałszywe, bądź zgoda została wydana w wyniku przestępstwa albo dłużnik wprowadził organ uprawniony

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 693

– 46873 –

w błąd co do okoliczności, które stanowiłyby podstawę wyrażenia zgody.
§ 10.
1) Kierownicy jednostek podległych przedkładają Burmistrzowi Miasta i Gminy sprawozdania z dokonywanych umorzeń oraz udzielonych odroczeń i rozłożeń
na raty w spłacie należności cywilnoprawnych za
okresy roczne, w terminie do dnia 31 stycznia każdego
roku.
2) Burmistrz przedstawia Radzie Miejskiej roczne sprawozdanie, obejmujące wszystkie zastosowane na
podstawie niniejszej uchwały ulgi, w terminie do dnia
31 marca każdego roku.
3) Sprawozdania, o których mowa w ust. 1 i 2 sporządza
się według stanu na dzień 31 grudnia każdego roku
kalendarzowego.
§ 11.
1) Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta
i Gminy Skawina.

Poz. 5890,5891,5892
§ 12.

1) Traci moc uchwała Nr XLIX/324/06 Rady Miejskiej
w Skawinie z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub
rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych
Gminy Skawina oraz jej jednostek organizacyjnych, do
których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja
podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
§ 13.
1) Traci moc Uchwała Nr XX/115/04 Rady Miejskiej
w Skawinie z dnia 24 marca 2004r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy Skawina.
§ 14.
1) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Marcin Kuflowski
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UCHWAŁA NR II/4/10
RADY MIASTA OŚWIĘCIM
z dnia 15 grudnia 2010 r.
w sprawie: zmiany Uchwały Nr LXXV/834/10 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 października 2010 r. w sprawie
wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 5 ust. 1 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (t. j. - Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613
ze zm.), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych (t. j. - Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95) Rada Miasta Oświęcim postanawia, co następuje:
§ 1. Zmienić Uchwałę Nr LXXV/834/10 Rady Miasta
Oświęcim z dnia 27 października 2010 r. w sprawie:
wysokości stawek podatku od nieruchomości, poprzez:

udzielania świadczeń zdrowotnych" zwrotem "związanych
z prowadzeniem
działalności
gospodarczej
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych
przez podmioty udzielające tych świadczeń"
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi
Miasta Oświęcim.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia
2011 roku.
Przewodniczący Rady:
Piotr Hertig

zastąpienie w § 1 ust. 2 pkt 4 zwrotu "zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
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UCHWAŁA NR II/5/10
RADY MIASTA OŚWIĘCIM
z dnia 15 grudnia 2010 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXV/835/10 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 października 2010 r. w sprawie
określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, oraz warunków
i trybu składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od
nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 6 ust. 13

i 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. - Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze
zm.), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r.
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o podatku leśnym (t. j. - Dz. U z 2002 r. Nr 200, poz.1682
ze zm.), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych (t. j. - Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95),
Rada Miasta Oświęcim postanawia, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr LXXV/835/10 Rady Miasta
Oświęcim z dnia 27 października 2010 r. w sprawie
określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, oraz
warunków i trybu składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości za pomocą środków komunikacji
elektronicznej, zmienić:
1) treść załącznika nr 1, IN – 1 - Wzór informacji
w sprawie podatku od nieruchomości składany przez
osoby fizyczne będące właścicielami nieruchomości
lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami
nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu
Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego –
któremu nadaje się wzór jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2) treść załącznika nr 2, DN – 1 - Wzór deklaracji na podatek
od nieruchomości składany przez osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości
prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe będące:
właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub
obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi
gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących
własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne będące współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź
z innymi jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej lub ze spółkami nie posiadającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem osób fizycznych
tworzących wspólnotę mieszkaniową – któremu nadaje
się wzór jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
5892
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3) treść załącznika nr 5, IL – 1 - Wzór informacji
w sprawie podatku leśnego składany przez osoby fizyczne będące właścicielami lasów, użytkownikami
wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących
własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu
terytorialnego - któremu nadaje się wzór jak
w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
4) treść załącznika nr 6, DL – 1 - Wzór deklaracji na podatek leśny składany przez osoby prawne, jednostki
organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, jednostki organizacyjne Agencji Własności
Rolnej Skarbu Państwa będące właścicielami lasów,
posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami
wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących
własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu
terytorialnego oraz osoby fizyczne będące współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi lub z jednostkami organizacyjnymi, w tym spółkami, nieposiadającymi osobowości prawnej – któremu nadaje się wzór jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
5) treść załącznika nr 8, ZN– 1/B - Dane o zwolnieniach
podatkowych w podatku od nieruchomości – któremu
nadaje się wzór jak w załączniku nr 5 do niniejszej
uchwały.
6) treść załącznika nr 9, Układ informacji i powiązań
między nimi w informacji w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1) w formacie danych XML– któremu
nadaje się wzór jak w załączniku nr 6 do niniejszej
uchwały.
7) treść załącznika nr 10, Układ informacji i powiązań
między nimi w deklaracj na podatek od nieruchomości
(DN-1) w formacie danych XML– któremu nadaje się
wzór jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi
Miasta Oświęcim.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia
2011 roku.
Przewodniczący Rady:
Piotr Hertig
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INFORMACJA
BURMISTRZA GMINY KĘTY
z dnia 25 listopada 2010 r.
w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków z założeniem ewidencji budynków i lokali dla
obrębów: Bielany i Nowa Wieś z jednostki ewidencyjnej Kęty - obszar wiejski, powiat oświęcimski,
województwo małopolskie
Na podstawie art. 24a ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U.
z 2005 r. Nr 240, poz. 2027) oraz Porozumienia zawartego 20 grudnia 2000 r. pomiędzy Starostą Oświęcimskim,
a Burmistrzem Gminy Kęty w sprawie powierzenia zadań i kompetencji Starosty wynikających z ustawy
„Prawo geodezyjne i kartograficzne”, w tym wydawania
decyzji administracyjnych - Burmistrz Gminy Kęty informuje:
1.

2.

Operat opisowo-kartograficzny dla obrębów:
Bielany i Nowa Wieś z jednostki ewidencyjnej
Kęty – obszar wiejski, powiat oświęcimski
w wyniku dokonanej modernizacji z dniem

25 listopada 2010 r. stał się operatem ewidencji
gruntów i budynków.
Każdy czyjego interesu prawnego dotyczą dane
zawarte w ewidencji gruntów i budynków,
ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym dla obrębu Bulowice, może w terminie
30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego powyższej
informacji, zgłaszać do Burmistrza Gminy Kęty
zarzuty i uwagi do tych danych, na adres Urząd
Gminy Kęty, ul. Kilińskiego 1.
Burmistrz:
Roman Olejarz
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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR WN.II.0911-120-10
WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 1 grudnia 2010 r.
dotyczące tekstu Uchwały Rady Miejskiej w Skale Nr LVI/437/2010 z dnia 26 października 2010 roku w sprawie
ustalenia wysokości ekwiwalentu przysługującego dla członków ochotniczych straży pożarnych uczestniczących
w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez
Państwową Straż Pożarną lub Gminę
Działając na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r., Nr 142, poz. 1591; zm. Dz. U. z 2002 r., Nr 23,
poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153,
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r., Nr 80, poz. 717
i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r., Nr 102, poz. 1055 i Nr 116,
poz. 1203; z 2005 r., Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,
poz. 1457; z 2006 r., Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337;
z 2007 r., Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 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 LVI/437/2010
Rady Miejskiej w Skale z dnia 26 października 2010 roku
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu przysługującego dla członków ochotniczych straży pożarnych
uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową
Straż Pożarną lub Gminę, w zakresie § 4
Uzasadnienie
W dniu 26 października 2010 r. Rada Miejska
w Skale podjęła uchwałę Nr LVI/437/2010 w sprawie
ustalenia wysokości ekwiwalentu przysługującego dla
członków ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.

W wyniku dokonanej oceny uchwały w aspekcie
jej zgodności z prawem organ nadzoru kwestionuje
dopuszczalność zapisu § 4 przedmiotowej uchwały, jako
naruszającego w jego ocenie porządek prawny. I tak
zauważa, co następuje.
Kwestionowany zapis przedmiotowej uchwały,
stanowi, iż: „Uchwała wchodzi w życie z dniem podję-

cia z mocą obowiązującą od dnia 1 października
2010 roku.” Zapis ten pozostaje w sprzeczności z obo-

wiązującymi przepisami prawa, w szczególności z przepisami ustawy o samorządzie gminnym, bowiem ocena
przepisów uchwały prowadzi do wniosku, iż uchwała ta,
ma charakter aktu prawa miejscowego, o którym mowa
w art. 40 ust. 1 wyżej cyt. ustawy.
Zgodnie z tymże przepisem rada gminy, działając na podstawie i w granicach upoważnień zawartych
w ustawach, stanowi akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze gminy. Przepisem na mocy którego
radzie gminy przysługuje kompetencja do wydawania
uchwał o treści zawartej w przedmiotowym akcie prawnym jest art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.
o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r., Nr 147,
poz. 1229, z późn. zm.). Przepis ten brzmi: „Członek
ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę,

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 693

– 46970 –

otrzymuje ekwiwalent pieniężny. Wysokość ekwiwalentu ustala rada gminy w drodze uchwały”.
Pomimo, iż żaden przepis prawa nie określa definicji legalnej i szczegółowych zasad stanowienia przepisów prawa miejscowego, analiza prawna zapisów
kwestionowanej uchwały, w kontekście pewnych charakterystycznych cech aktu prawa miejscowego wyróżnionych w doktrynie i orzecznictwie, pozwala na zakwalifikowanie tejże uchwały do kategorii tego rodzaju aktów prawnych. Organ nadzoru podkreśla w szczególności, iż przedmiotowa uchwała zawiera w swej treści
normy o charakterze generalnym i abstrakcyjnym, skierowane do podmiotów zewnętrznych wobec gminy,
a nade wszystko zawiera regulacje o charakterze normatywnym i została podjęta, co wskazano powyżej, na
podstawie wyraźnej ustawowej delegacji.
Przedmiotowa uchwała w sposób generalny
określa swoich adresatów bowiem jest ona w istocie
skierowana do nieokreślonego kręgu członków ochotniczych straży pożarnych Gminy Skała, który przecież
w okresie obowiązywania przedmiotowej uchwały może
ulec wielokrotnie zmianom. Przedmiot regulacji uchwały
Rady Gminy jest określony w sposób abstrakcyjny,
bowiem możliwe jest „wielokrotne zastosowanie”
przedmiotowej uchwały, nie skonsumuje się ona
w wyniku jednokrotnego zastosowania, czyli np. jednorazowej wypłaty określonego w niej ekwiwalentu na
rzecz jednego podmiotu. Dodatkowo ma on charakter
normatywny, wyznaczający w sposób kategoryczny
adresatom tej normy pewien sposób zachowania, poprzez określenie wysokości ekwiwalentu dla członków
ochotniczych straży pożarnych biorących udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanych przez Państwową Straż Pożarną. Na mocy
przedmiotowej uchwały dla członków ochotniczych
straży pożarnych, powstaje uprawnienie do otrzymania
ekwiwalentu w wysokości ustalonej w uchwale, jak i też
roszczenie o jego otrzymanie. W tym właśnie kontekście
postanowienia przedmiotowej uchwały mają charakter
normatywny, ponieważ kształtują prawa i obowiązki jej
adresatów.
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W oparciu o art. 42 ustawy o samorządzie
gminnym do aktów prawa miejscowego stanowionych
przez gminy znajdują zastosowanie art. 4 w zw. z art. 13
pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
(Dz. U. z 2007 r., Nr 68, poz. 449), zgodnie z którymi,
z wyjątkami dla przedmiotowej sprawy nieistotnymi,
uchwała rady gminy, stanowiąca akt prawa miejscowego podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej
ogłoszenia chyba, że dany akt normatywny określi termin dłuższy. Jeżeli dany akt prawa miejscowego nie
zostanie ogłoszony we wyżej wskazanym publikatorze,
nie wejdzie on w ogóle w życie.
Z uwagi na powyższe organ nadzoru stwierdza,
iż w jego ocenie kwestionowana uchwała w sposób
istotny narusza obowiązujący porządek prawny,
a w szczególności art. 40 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 4 w zw. z art. 13 pkt 2 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów
prawnych.
Powyżej podniesione argumenty czynią
zasadnym niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze, stwierdzające nieważność powołanej na wstępie 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.
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