DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Nr 706

Kraków, dnia 22 grudnia 2010 r.
TREŅĆ:
Poz.:
ROZPORZĄDZENIA WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO:
6023

6024

6025

–

–

–

z dnia 15 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia
obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz
nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze

47628

z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie określenie obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze

47629

z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie określenie obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze

47630

UCHWAŁY RAD GMIN:
6026

6027

6028

6029

6030

6031

6032

6033

6034

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Bobowa w zakresie
sprzyjania rozwojowi sportu

47631

Rady Gminy Chełmiec z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmiec we wsi
Wielogłowy.*

47641

Rady Gminy Chełmiec z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmiec
w sołectwach Wielopole – Wielogłowy – Dąbrowa – Kurów.*

47650

Rady Gminy Chełmiec z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „CHEŁMIEC II”
w Gminie Chełmiec.*

47654

Rady Gminy Chełmiec z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec VI”
dla części wsi Świniarsko w Gminie Chełmiec.*

47662

Rady Gminy Chełmiec z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Świniarsko” oraz
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec VI”
w Gminie Chełmiec.*

47664

Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany
uchwały nr LII/753/10 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 26 października
2010 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

47667

Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany
uchwały Nr XLIII/409/05 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 29 listopada
2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy do celów podatkowych

47668

Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

47668

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

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 706
6035

6036
6037

–

–
–

– 47628 –

Poz. 6023

Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 14 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę Nr XV/113/07 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 30 listopada 2007 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

47669

Rady Gminy Lubień z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2010.

47677

Rady Gminy Łukowica z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie : zmian w budżecie
gminy w roku 2010

47681

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO:
6038

–

Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie
zmian w składzie Rady Miasta Nowego Sącza

47693

6023
6023

ROZPORZĄDZENIE NR 23/10
WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 15 grudnia 2010 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie okreņlenia obszaru zagrożonego wņcieklizną zwierząt, sposobu jego
oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
Na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca
2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu
chorób zakaźnych zwierząt ( Dz.U. z 2008 r. Nr 213,
poz. 1342 z późn. zm.1) oraz § 5 ust.1 rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 stycznia
2005 r. w sprawie zwalczania wścieklizny (Dz. U. z 2005r.
Nr 13, poz. 103) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Nr 20/10 Wojewody Małopolskiego z dnia 18 listopada 2010 r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego
oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących
na tym obszarze, zmienionego rozporządzeniem
Nr 21/10 Wojewody Małopolskiego z dnia 2 grudnia
2010 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) Od strony wschodniej: ul. Cesarki Gościniec w miejscowości Okocim (gm. Brzesko) w kierunku Brzeska,
dalej ul. Mickiewicza w Brzesku do Ronda Św. Jakuba,
dalej ul. Księdza Popiełuszki i ul. Głowackiego w kierunku Tarnowa do miejscowości Jadowniki (gmina Brzesko). W Jadownikach ul. Środkową do skrzyżowania
z ul. Staropolską, dalej ul. Szkolną w miejscowości Mokrzyska (gm. Brzesko) do skrzyżowania z ul. Pielgrzymów.
Ul. Pielgrzymów do skrzyżowania z ul. Januszewską;”
2) w § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) Od strony północnej: ul. Januszowską w miejscowości Mokrzyska (gm. Brzesko) do skrzyżowania
z ul. Wiślaną, dalej ul. Wiślaną do skrzyżowania
z ul. Trakt Królewski, następnie ul. Trakt Królewski do
skrzyżowania z ul. Leśny Stok, dalej ul. Leśny Stok do
ul. Leśnej w kierunku przysiółka Grądy Jodłowskie
1

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.
z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 60, poz.372 i Nr 78, poz.513
6023

(gm. Brzesko), następnie drogą przez Jodłówkę
(gm. Rzezawa) do miejscowości Rzezawa (gm. Rzezawa);”
3) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1) zakazuje się wprowadzania zwierząt gospodarskich i domowych na obszary leśne,
2) zakazuje się polowań oraz odłowów zwierząt
łownych,
3) zakazuje się organizowania targów, pokazów,
wystaw i konkursów z udziałem zwierząt,
4) zakazuje się wywożenia psów i kotów bez zezwolenia Powiatowego Lekarza Weterynarii,
5) zakazuje się przemieszczania zwłok zwierzęcych
bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii,
6) nakazuje się trzymanie psów i kotów pod pełną
kontrola posiadaczy,
7) nakazuje się odstrzał sanitarny na obszarze określonym w § 1 co najmniej 2 lisów.”
3) w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 4.2 Do należytego wykonania zakazów wymienionych
w § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia i nakazu wymienionego w § 3 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia zobowiązuje się
Przewodniczącego Zarządu Okręgowego Polskiego
Związku Łowieckiego w Tarnowie.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania
do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miejscowości wchodzących w skład obszaru zagrożonego.
§ 3. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Wojewoda Małopolski:
Stanisław Kracik

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 706

– 47629 –

Poz. 6024

6024
6024

ROZPORZĄDZENIE NR 24/10
WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 15 grudnia 2010 r.
w sprawie okreņlenie obszaru zagrożonego wņcieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów
i zakazów obowiązujących na tym obszarze
6024

Na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca
2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu
chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2008 r. Nr 213,
poz. 1342 z późn. zm.2) oraz § 5 ust.1 rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 stycznia
2005 r. w sprawie zwalczania wścieklizny (Dz. U. z 2005r.
Nr 13, poz. 103) zarządza się, co następuje:

3)

§ 1. Za obszar zagrożony wystąpieniem wścieklizny,
zwany dalej obszarem zagrożonym, uznaje się teren
ograniczony:

7)

1) Od strony zachodniej: z Wróblowic (miasto Kraków,
dzielnica X Swoszowice) na południe ulicą Lwa Landara
i dalej ulicą Matematyków Krakowskich do Zbydniowic
(miasto Kraków, dzielnica X Swoszowice). Następnie
wzdłuż ulicy Zbydniowickiej do skrzyżowania drogą
prowadzącą na południe, dalej drogą tą w kierunku
południowym do rzeki Wilga;
2) Od strony południowej: wzdłuż rzeki Wilgi w kierunku
wschodnim do mostu drogowego na drodze prowadzącej przez Zalesie (gm. Wieliczka) do miejscowości Podstolice (gm. Wieliczka);
3) Od strony wschodniej: od mostu na rzece drogą
w kierunku północnym przez przysiółek Górka (gm. Wieliczka) do ulicy E. Dróżbackiej (miasto Kraków), następnie
ulicą E. Dróżbackiej do skrzyżowania z ulicą Krzemieniecką w Soboniowicach (miasto Kraków, dzielnica X Swoszowice).
4) Od strony północnej: z Soboniowic w kierunku zachodnim wzdłuż ulicy A. Kuryłowicza (miasto Kraków,
dzielnica X Swoszowice) do skrzyżowania z ulicą Lwa
Landara (miasto Kraków, dzielnica X Swoszowice).
§ 2. 1. Nakazuje się oznakować obszar zagrożony poprzez ustawienie tablic ostrzegawczych z trwałym i widocznym napisem „Uwaga. Wścieklizna. Obszar zagrożony.”
2. Tablice, o których mowa w ust. 1 powinno się umieścić na wszystkich drogach wjazdowych do obszaru
zagrożonego.
§ 3. 1. W obszarze zagrożonym wprowadza się następujące zakazy i nakazy:
1) zakazuje się wprowadzania zwierząt gospodarskich
i domowych na obszary leśne,
2) zakazuje się polowań oraz odłowów zwierząt łownych,

2

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.
z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 60, poz.372 i Nr 78, poz.513

4)
5)
6)

zakazuje się organizowania targów, pokazów, wystaw i konkursów z udziałem zwierząt,
zakazuje się wywożenia psów i kotów bez zezwolenia Powiatowego Lekarza Weterynarii,
zakazuje się przemieszczania zwłok zwierzęcych
bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii,
nakazuje się trzymanie psów i kotów pod pełną
kontrola posiadaczy,
nakazuje się odstrzał sanitarny na obszarze określonym w § 1 co najmniej 2 lisów.

2. Zakazy i nakazy wymienione w ust. 1 obowiązują do
czasu uchylenia rozporządzenia.

§ 4. 1. Do wykonania nakazów wymienionych w rozporządzeniach w § 2 ust.1 rozporządzenia zobowiązuje się:
a) Prezydenta Miasta Krakowa,
b) Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka.
2. Do należytego wykonania zakazów wymienionych
w § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia i nakazu wymienionego w § 3 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia zobowiązuje się
Przewodniczącego Zarządu Okręgowego Polskiego
Związku Łowieckiego w Krakowie.
§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania
do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miejscowości wchodzących w skład obszaru zagrożonego.
§ 6. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Wojewoda Małopolski
Stanisław Kracik

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 706

– 47630 –

Poz. 6025

6025
6025

ROZPORZĄDZENIE NR 25/10
WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 15 grudnia 2010 r.
w sprawie okreņlenie obszaru zagrożonego wņcieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów
i zakazów obowiązujących na tym obszarze
6025

Na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca
2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu
chorób zakaźnych zwierząt (tekst jednolity Dz.U. z 2008r.
Nr 213, poz. 1342 z późn. zm.3) oraz § 5 ust.1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 stycznia
2005 r. w sprawie zwalczania wścieklizny (Dz. U. z 2005 r.
Nr 13, poz. 103) zarządza się, co następuje:
§ 1. Za obszar zagrożony wystąpieniem wścieklizny,
zwany dalej obszarem zagrożonym, uznaje się teren
ograniczony:
1) Od strony zachodniej: z miejscowości Biadoliny Szlacheckie (gm. Dębno) drogą biegnącą wzdłuż linii kolejowej na zachód, następnie na południe przez Wolę
Dębińską- Borek (gm. Dębno) do skrzyżowania z drogą
krajową nr 4 w miejscowości Dębno (gmina Dębno).
Dalej drogą krajową nr 4 na zachód do skrzyżowania
z drogą na południe do miejscowości Porąbka Uszewska
(gm. Dębno) i następnie drogą przez Porąbkę Uszewską
w kierunku miejscowości Doły (gm. Dębno);
2) Od strony południowej: z miejscowości Doły (gm.
Dębno) drogą na zachód do miejscowości Łysa Góra
(gm. Dębno) i dalej drogą przez miejscowość Grabno
(gm. Wojnicz) do miejscowości Rudka (gm. Wojnicz);
3) Od strony wschodniej: Z miejscowości Rudka (gm.
Wojnicz) drogą do przysiółka Zagórze (gm. Dębno)
i dalej drogą na północ do skrzyżowania z drogą krajową nr 4. Dalej drogą krajową nr 4 na zachód do skrzyżowania z drogą biegnącą na północ w kierunku miejscowości Łopoń (gm. Wojnicz) i dalej drogą tą przez
Łopoń do miejscowości Biadoliny Radłowskie (gm.
Wojnicz);
4) Od strony północnej: z miejscowości Biadoliny Radłowskie (gmina Wojnicz) drogą do miejscowości Biadoliny Szlacheckie (gmina Dębno) do skrzyżowania
z drogą biegnącą wzdłuż linii kolejowej.
§ 2. 1. Nakazuje się oznakować obszar zagrożony poprzez ustawienie tablic ostrzegawczych z trwałym i widocznym napisem „Uwaga. Wścieklizna. Obszar zagrożony.”
2. Tablice, o których mowa w ust. 1 powinno się umieścić na wszystkich drogach wjazdowych do obszaru
zagrożonego.
§ 3. 1. W obszarze zagrożonym wprowadza się następujące zakazy i nakazy:
1) zakazuje się wprowadzania zwierząt gospodarskich
i domowych na obszary leśne,
2) zakazuje się polowań oraz odłowów zwierząt łownych,
3) zakazuje się organizowania targów, pokazów,
wystaw i konkursów z udziałem zwierząt,
3

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.
z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 60, poz.372 i Nr 78, poz.513

4)

zakazuje się wywożenia psów i kotów bez zezwolenia właściwego Powiatowego Lekarza
Weterynarii,
5) zakazuje się przemieszczania zwłok zwierzęcych
bez zgody właściwego Powiatowego Lekarza
Weterynarii,
6) nakazuje się trzymanie psów i kotów pod pełną
kontrola posiadaczy,
7) nakazuje się odstrzał sanitarny na obszarze
określonym w § 1 co najmniej 2 lisów.
2. Zakazy i nakazy wymienione w ust. 1 obowiązują do
czasu uchylenia rozporządzenia.
§ 4. 1. Do wykonania nakazów wymienionych w rozporządzeniach w § 2 ust.1 rozporządzenia zobowiązuje się:
a) Wójta Gminy Dębno,
b) Burmistrza Miasta i Gminy Wojnicz.
2. Do należytego wykonania zakazów wymienionych
w § 3 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia i nakazu wymienionego w § 3 ust. 1 pkt. 7 rozporządzenia zobowiązuje się
Przewodniczącego Zarządu Okręgowego Polskiego
Związku Łowieckiego w Tarnowie.
§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania
do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miejscowości wchodzących w skład obszaru zagrożonego.
§ 6. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Wojewoda Małopolski
Stanisław Kracik

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 706

– 47631 –

Poz. 6026

6026
6026

UCHWAŁA NR II/4/10
RADY MIEJSKIEJ W BOBOWEJ
z dnia 6 grudnia 2010 r.
w sprawie okreņlenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Bobowa
w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
Na podstawie art. 27 ust. 2 i art. 28 ustawy z dnia
25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857;
z późn. zm.) oraz art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz. 1240; z późn. zm.) w zw. z art. 18 ust. 2 pkt. 15
i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591;
z późn. zm.) - Rada Miejska w Bobowej uchwala,
co następuje:
§ 1. Określa warunki i tryb finansowania zadań własnych Gminy Bobowa w zakresie sprzyjania rozwojowi
sportu, w brzmieniu jak w załącznikach 1 - 3 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi
Bobowej.

§ 3. Stwierdza się, że utraciła moc Uchwała
Nr XX/158/08 Rady Gminy Bobowa z dnia 27 października 2008r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na obszarze Gminy (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego nr 812 poz. 5921).
§ 4. Traci moc uchwała Nr L/341/10 Rady Miejskiej
w Bobowej z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie: określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Bobowa w zakresie tworzenia warunków
sprzyjających rozwojowi sportu.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Stanisław Siedlarz
Załącznik nr 1
do uchwały Nr II/4/10
Rady Miejskiej w Bobowej
z dnia 6 grudnia 2010 r.

Warunki i tryb finansowania zadań własnych Gminy Bobowa w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. 1. Niniejsza uchwała określa:
1) warunki i tryb finansowania zadania własnego Gminy
Bobowa w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu, wykonywanego w drodze zlecania realizacji zadania celu
publicznego sprzyjającego rozwojowi sportu, w tym:
a) tryb postępowania o udzielenie dotacji celowej,
b) sposób rozliczania udzielonej dotacji celowej,
c) sposób kontroli wykonywanego zadania celu publicznego,
2) cel publiczny z zakresu sportu, który Gmina Bobowa
zamierza osiągnąć.
2. Przepisów niniejszej uchwały nie stosuje się do
dotacji na wspieranie zadań z zakresu upowszechniania
kultury fizycznej udzielanych na warunkach i w trybie
ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873,
z późn. zm.).
3. O dotację, o której mowa w ust. 1, może ubiegać się klub sportowy nie należący do sektora finansów
publicznych i niedziałający w celu osiągnięcia zysku,
który na terenie Gminy Bobowa prowadzi działalność
sportową.
§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1. dotacji – należy przez to rozumieć udzieloną na
warunkach i trybie przewidzianym w niniejszej uchwale

dotację celową z art. 126 i art. 221 ust. 2 - 4 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), która jest przeznaczona na sfinansowanie lub dofinansowanie projektu
służącego realizacji celu publicznego określonego w § 3,
2. projekcie – należy
wzięcie realizowane przez
wiące wydatki bieżące lub
bezpośredni przyczynią się
go określonego w § 3,

przez to rozumieć przedsiębeneficjenta dotacji, stanomajątkowe, które w sposób
do realizacji celu publiczne-

3. wnioskodawcy – należy przez to rozumieć klub
sportowy, który na warunkach i w trybie niniejszej
uchwały złoży wniosek o udzielanie dotacji na realizację
projektu,
4. beneficjencie – należy przez to rozumieć klub
sportowy, któremu w trybie niniejszej uchwały przyznano dotację na sfinansowanie lub dofinansowanie projektu,
5. umowie – należy przez to rozumieć umowę
o dotację zawieraną między Burmistrzem Bobowej
i beneficjentem, której treść reguluje przepis art. 221
ust. 3 ustawy określonej w pkt 1 i postanowienia niniejszej uchwały.
§ 3. Przyjmuje się, że sprzyjanie rozwojowi sportu
w Gminie Bobowa będzie służyło realizacji celu publicznego w zakresie poprawy warunków uprawiania sportu
na terenie Gminy Bobowa.
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Rozdział 2
Warunki otrzymania dotacji

ślonym terminie uzupełnień i sprostowań złożonego
wniosku.

§ 4. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2, udzielana dotacja
może w szczególności być przeznaczona na sfinansowanie lub dofinansowanie:

§ 9. Przy wyborze projektu lub projektów otrzymujących wsparcie finansowe, Burmistrz Bobowej uwzględnia:

1) realizacji programów szkolenia sportowego,
2) zakup sprzętu sportowego,
3) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w takich zawodach,
4) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych
dla celów szkolenia sportowego,
5) wynagrodzenia kadry szkoleniowej,
6) sfinansowanie opłat startowych i regulaminowych,
7) badań lekarskich zawodników oraz ubezpieczenia
zawodników i trenerów.
2. Z dotacji z ust. 1 nie mogą być finansowane lub
dofinansowane wydatki z tytułu:
1) transferu zawodnika z innego klubu sportowego,
2) wynagradzania zawodników,
3) zapłaty kar regulaminowych nałożonych na beneficjenta lub osoby w nim zrzeszone,
4) zobowiązań beneficjenta z zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia.
§ 5. Formą wypłaty z budżetu Gminy Bobowa dotacji przyznanej na zasadach niniejszej uchwały będzie
przekazanie beneficjentowi środków na poczet poniesienia kosztów projektu.
Rozdział 3
Tryb udzielania dotacji
§ 6. Wybór projektów, na których realizację zostanie udzielona dotacja z budżetu Gminy Bobowa, dokonuje się w drodze konkursu projektów.
§ 7. 1. Burmistrz ogłasza konkurs projektów, w którym określa:
1) przedmiot zgłaszanych projektów,
2) wysokość kwoty środków finansowych przeznaczonych na dotacje w ramach ogłoszonego konkursu projektów,
3) termin realizacji przedsięwzięć z projektów, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia roku, w którym udzielono
wnioskowaną dotację
4) warunki merytoryczne i finansowe, jakie powinien
spełniać projekt i objęte nim przedsięwzięcie,
5) termin składania wniosków o udzielenie dotacji.
2. Co najmniej z 3 tygodniowym wyprzedzeniem
w stosunku do terminu z ust. 1 pkt 5, ogłoszenie
o konkursie projektów Burmistrz Bobowej zamieszcza
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.
§ 8. 1. Wniosek klubu sportowego o udzielenie dotacji wspierającej zgłoszony projekt sporządza się na
formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej
uchwały.
2. Za datę przedłożenia wniosku przez wnioskodawcę uznaje się dzień jego wpływu na dziennik podawczy Urzędu Miejskiego w Bobowej.
3. Burmistrz Bobowej może uzależnić rozpatrzenie
wniosku od przedłożenia przez wnioskodawcę w okre-

1. znaczenie zgłoszonego projektu dla realizacji celu publicznego z § 3,
2. wysokość środków budżetowych przeznaczonych na dotacje w ramach konkursu projektów
3. przedstawioną we wniosku kalkulację kosztów
realizacji projektu (kosztorys projektu) w związku
z zakresem rzeczowym projektu,
4. możliwość realizacji projektu przez beneficjenta,
5. dotychczasową
z Gminą Bobowa.

współpracę

wnioskodawcy

§ 10. 1. Wybór projektów dokonywany jest w ramach procedury konkursowej.
2. W ramach konkursu Burmistrz Bobowej:
1) dokonuje weryfikacji zgłoszonych wniosków pod
względem ich zawartości merytorycznej,
2) dokonuje wyboru wniosku lub wniosków z jednoczesnym określeniem kwoty dotacji na każdy wybrany
projekt,
3) poprzez ogłoszenie zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, informuje wnioskodawców o przyznanych
kwotach dotacji na wybrane projekty, o projektach
które zostały odrzucone oraz o terminie uzgodnień
ostatecznej treści projektów i kwot dotacji na wybrane
projekty,
4) uzgadnia z każdym wnioskodawcą treść ostatecznego
projektu, z zastrzeżeniem, że:
a) kwota dotacji z ust. 2 pkt 2 oraz zakres przedsięwzięcia z wniosku nie mogą ulec zwiększeniu,
b) przedsięwzięcie z wniosku o dotacje nie ulegnie
istotnej zmianie w stosunku do określonego w złożonym wniosku z § 8 pkt 1 i określonego w ogłoszeniu o konkursie projektów z § 7,
c) wnioskodawca, zgodnie z wynikiem uzgodnień,
zweryfikuje ostateczną treść projektu, w tym zakres
kosztów wspieranych z dotacji.
3. Z każdym wnioskodawcą, którego projekt został
wybrany do dofinansowania Burmistrz Bobowej zawiera
umowę o dotację, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Ogłoszenie o otwartym konkursie projektów
z § 7 może dopuszczać unieważnienie konkursu przez
Burmistrza lub odstąpienie od zawarcia umowy na skutek:
1) stwierdzenia istotnego naruszenia prawa przy wyborze wniosków,
2) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że zakończenie procedury wyborem wniosku lub
zawarcie umowy nie leży w interesie publicznym,
a zmiany takiej nie można było wcześniej przewidzieć.
Rozdział 4
Umowa o dotację
§ 11. 1. Z beneficjentem dotacji Burmistrz Bobowej
zawiera umowę o realizację projektu, której podstawowe treści określa przepis art. 221 ust. 3 ustawy określonej w § 2 pkt 1.
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2. Integralnym elementem umowy jest załączony
do niej ostateczny wniosek o realizację projektu, wybranego przez Burmistrza Bobowej.
3. W treściach umowy o dofinansowaniu dotacją
części kosztów projektu, zamieszcza się postanowienie
przewidujące proporcjonalne pomniejszenie kwoty dotacji należnej, w przypadku zrealizowania projektu przy
pomniejszonym zaangażowaniu pozostałych środków
zakładanych na jego finansowanie.
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4. W ramach dokumentacji okazywanej przez jednostkę, osoby kontrolujące mają prawo żądać stosownych kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem
oraz żądać udzielania odpowiedzi i wyjaśnień pisemnych.
5. Z przeprowadzonej kontroli sporządzany jest
protokół, który po jednym egzemplarzu otrzymuje jednostka kontrolowana, wraz z poświadczeniem otrzymania protokołu, a także Urząd Miejski w Bobowej.

4. W treści umowy można zamieścić postanowienia dopuszczające jej zmianę w drodze dwustronnego
aneksu pisemnego, z zastrzeżeniem, że zmiana umowy
nie może powodować zwiększenia kwoty przyznanej
dotacji od założeń projektu z ust. 2.

6. Na podstawie ustaleń protokołu kontroli do
skontrolowanej jednostki kierowane jest pisemne wystąpienie pokontrolne. W wystąpieniu pokontrolnym, na
tyle na ile to możliwe, określa się osoby odpowiedzialne
za powstanie stwierdzonych nieprawidłowości.

5. W uzasadnionych przypadkach w umowie można zawrzeć postanowienie dopuszczające dokonanie
przez beneficjenta przesunięć pomiędzy finansowanymi
dotacją pozycjami kosztorysu projektu do 10% istniejącej pozycji kosztorysowej. Dla skuteczności każda zmiana kosztorysu wymaga powiadomienia Burmistrza
w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od jej dokonania
przez beneficjenta.

7. Od wystąpienia pokontrolnego z ust. 6,
w terminie 14 dni od jego otrzymania, jednostka kontrolowana, może skierować zastrzeżenia do Burmistrza
Bobowej.

Rozdział 5
Kontrola realizacji wykonania zadania
§ 12. 1. Burmistrz Bobowej poprzez upoważnionych
pracowników Urzędu Miejskiego w Bobowej może kontrolować realizację projektu, w szczególności:
1) stan realizacji projektu,
2) efektywność i rzetelność jego wykonania,
3) prawidłowość wykorzystania środków z budżetu Gminy Bobowa,
4) prowadzenie dokumentacji księgowo rachunkowej
w zakresie wykorzystania środków Gminy Bobowa
2. Podstawą do przeprowadzania kontroli przez
pracownika Urzędu Miejskiego w Bobowej jest imienne
upoważnienie od Burmistrza określające:
1) imię i nazwisko osoby przeprowadzającej kontrolę,
2) nazwę jednostki kontrolowanej,
3) zakres przedmiotowy kontroli z uwzględnieniem ust. 1,
4) czasokres przeprowadzanej kontroli.
3. O przeprowadzeniu kontroli powiadamia się
beneficjenta dotacji wraz z informacją o zakresie przedmiotowym kontroli i czasokresie jej przeprowadzania.

8. Podstawą zastrzeżeń z ust. 7 może być zakwestionowanie zgodności ustaleń kontroli ze stanem faktycznych lub zakwestionowanie interpretacji prawa
zawartej w wystąpieniu pokontrolnym. O wyniku rozpoznania zastrzeżeń Burmistrz powiadamia jednostkę
w terminie do 14 dni od otrzymania zastrzeżeń.
Rozdział 6
Rozliczenie dotacji
§ 13. 1. W terminie określonym w umowie, beneficjent rozlicza się z wykorzystanej dotacji oraz z wykonania projektu.
2. Przedmiotem rozliczenia dotacji nie mogą być
koszty, które beneficjent poniósł na realizację projektu
przed zawarciem umowy z § 11.
3. Rozliczenie dokonywane jest poprzez przedłożenie do Urzędu Miejskiego prawidłowo wypełnionego
druku sprawozdania, stanowiącego załącznik nr 3 do
niniejszej uchwały oraz wpłaty środków dotacji podlegającej zwrotowi wraz z odsetkami, jak od zaległości podatkowych.
4. O rozliczeniu dotacji Burmistrz Bobowej powiadamia
beneficjenta pisemnie.
Przewodniczący Rady
Stanisław Siedlarz
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UCHWAŁA NR III/9/2010
RADY GMINY CHEŁMIEC
z dnia 15 grudnia 2010 r.
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmiec we wsi
Wielogłowy.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ustawy
z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U.
z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z póź. Zm.), art. 3 ust. 1, art. 15
ust. 1-2 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym
(Dz. U. Nr 80 poz. 717, z późn. zm.), Rada Gminy Chełmiec na wniosek Wójta Gminy Chełmiec, uchwala
co następuje:

gospodarowania przestrzennego we wsi Wielogłowy
w Gminie Chełmiec.

Rozdział 1
USTALENIA FORMALNE I PORZĄDKOWE

§ 2. Plan uwzględnia ustalenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Chełmiec” uchwalonego Uchwałą Nr LX/339/98
Rady Gminy Chełmiec z dnia 23 kwietnia 1998r.

§ 1. 1. Stwierdza się zgodność ze „Studium” wymienionym w §2 oraz uchwala się miejscowy plan za-

2. Wymieniony w ust. 1 plan obejmuje obszar
określony w Uchwale Nr XLVI/570/2010 Rady Gminy
Chełmiec z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmiec we wsi Wielogłowy.
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§ 3. 1. Plan obejmuje teren oznaczony na załączniku
graficznym w skali 1:2000, stanowiącym integralną
część uchwały, zwanym dalej „rysunkiem planu”.
2. Plan składa się z tekstu planu stanowiącego
treść niniejszej uchwały oraz rysunku planu.
3. Załączniki do uchwały stanowią:
a) Załącznik Nr 1 – rysunek planu sporządzony na kopii zasadniczej w skali 1:2000
b) Załącznik Nr 2 – rozstrzygnięcie Rady Gminy
o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu
oraz rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej należących do
zadań własnych Gminy
4. Rysunek planu stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały obowiązuje w zakresie obejmującym:
a) granice obszaru objętego planem
b) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania wraz
z cyfrowymi i literowymi symbolami identyfikacyjnymi tych terenów
c) oznaczenia informacyjne, nie będące ustaleniami
planu
5. Przedmiot ustaleń planu jest zgodny z art.15
ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z póź. zm. )
§ 4. Ilekroć w treści uchwały jest mowa o:
a) „uchwale” – należy przez to rozumieć niniejszą
uchwałę Rady Gminy Chełmiec
b) „planie” – należy przez to rozumieć plan wymieniony w §1 ust.1
c) „przepisach odrębnych” – należy przez to rozumieć
obowiązujące przepisy określone w ustawach oraz
aktach wykonawczych do tych ustaw, poza ustawą
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
oraz aktami wykonawczymi do niej.
d) „linii rozgraniczającej” – należy przez to rozumieć
linię na rysunku planu rozdzielającą tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach i warunkach
zagospodarowania.
e) „przeznaczeniu podstawowym” – należy przez to
rozumieć przeznaczenie, które powinno przeważać
na terenie wyznaczonym liniami rozgraniczającymi,
f) „przeznaczeniu dopuszczalnym”– należy przez to
rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe, które
je uzupełnia i nie koliduje z przeznaczeniem podstawowym.
g) „usługach komercyjnych” – należy przez to rozumieć usługi wchodzące w zakres handlu, gastronomii, rzemiosła, produkcji rzemieślniczej, magazynowania i składowania, finansów, poradnictwa,
obsługi turystyki i podobne, nie stanowiące usług
publicznych.
h) “przedsięwzięciach mogących znacząco oddziaływać na ņrodowisko” – należy przez to rozumieć
przedsięwzięcia w rozumieniu art.51 ust.8 ustawy
Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia
2001 r. (Dz.U.z 2006r. Nr 129 poz.902 z późn.zm.).
i) “nieprzekraczalnej linii zabudowy” – należy przez
to rozumieć linię na rysunku planu, ograniczająca
obszar, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków;
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j) „ wysokoņci zabudowy” – należy przez to rozumieć
wymiar określony w § 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 poz.690
z późn.zm.)
k) “ņciekach” – należy przez to rozumieć ścieki wymienione w art.3 pkt.38 lit.a ustawy, o której mowa
w §4 lit.h
l) “wodach opadowych” – należy przez to rozumieć
wody wymienione w art.3 pkt.38 lit.c ustawy,
o której mowa w §4 lit.h
m)“działalnoņci nieuciążliwej” – należy przez to rozumieć działalność nie wymienioną w § 2
i § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań
związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do
sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U.Nr 257 poz.2573), a ponadto działalność
gospodarczą nie wywołującą zjawisk lub stanów
utrudniających życie, a zwłaszcza hałasu, wibracji,
zanieczyszczeń powietrza, odorów.
n) „ustawie” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póź. zm. ).
o) „powierzchni biologicznie czynnej” – należy przez
to rozumieć grunt rodzimy pokryty roślinnością
oraz wody powierzchniowe w granicach działki budowlanej.
Rozdział 2
USTALENIA OGÓLNE
§ 5. Zasady zabezpieczenia wymaganych standardów jakoņci ņrodowiska
1. Dla terenu objętego planem obowiązuje zakaz
realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Zakaz nie dotyczy obiektów
i urządzeń infrastruktury technicznej.
2. W zakresie ochrony przed hałasem obowiązuje,
zgodnie z przepisami odrębnymi, przestrzeganie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku jak dla
terenu wymienionego w art.113 ust.2 pkt.1 lit. k ustawy,
o której mowa w §4 lit. k (cele mieszkaniowo-usługowe).
3. Obowiązuje realizacja miejsc postojowych, placów manewrowych, składów wyłącznie jako powierzchni utwardzonych.
4. Zakaz wprowadzania do środowiska nieoczyszczonych ścieków.
5. Zakaz składowania wszelkich odpadów oraz zakaz prowadzenia działalności gospodarczej związanej
z gromadzeniem i segregacją odpadów.
§ 6. Zasady kształtowania ładu przestrzennego
1. Do czasu zagospodarowania terenu zgodnie
z przeznaczeniem ustalonym w planie utrzymuje się
dotychczasowe zagospodarowanie i użytkowanie terenu.
2. Teren objęty planem można przeznaczyć wyłącznie na cele mieszczące się w użytkowaniu podstawowym lub przy zachowaniu warunków ustalonych
w planie i zgodnie z przepisami odrębnymi - na cele
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użytkowania dopuszczalnego w proporcjach określonych w ust.3.

§ 9. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji

3. W ustaleniach wskazujących przeznaczenie dopuszczalne oprócz przeznaczenia podstawowego – przeznaczenie dopuszczalne nie może stanowić więcej niż
30% powierzchni użytkowej budynku lub powierzchni
działki.

1. Utrzymuje się istniejące sieci, obiekty
i urządzenia infrastruktury technicznej z możliwością ich
rozbudowy i przebudowy.

4. W zagospodarowaniu działki obowiązuje zachowanie co najmniej 60% powierzchni jako biologicznie czynnej.
5. Obowiązek stosowania stonowanej kolorystyki
pokryć dachowych w odcieniach brązu, czerwieni, szarości, zieleni oraz stonowanej kolorystyki elewacji.
6. Zakaz stosowania ogrodzeń z betonowych
segmentów prefabrykowanych z elementami typu: tralki, figury geometryczne, ornamenty roślinne itp., pełnych, tynkowanych, blaszanych i z tworzyw sztucznych.
7. Zakaz realizacji obiektów tymczasowych
z wyjątkiem obiektów wznoszonych na czas budowy
8. Zakaz realizacji dachów płaskich, kopertowych
i pulpitowych.
9. Spadek głównych połaci dachowych od 30º do
45º.
10. Zakaz wprowadzania na elewacje kamieni
„otoczaków”, ceramiki, kolorowego szkła.
11. Obowiązek zagospodarowania terenu zielenią
ogrodowo – dekoracyjną.
§ 7. W zakresie ochrony dóbr kultury ustala się, że
w przypadku wystąpienia w trakcie prac ziemnych znalezisk archeologicznych, obowiązuje przerwanie prac,
zgłoszenie znaleziska do urzędu konserwatorskiego
celem rozeznania oraz oceny sytuacji. Prace winny być
wstrzymane
do
czasu
wyeksplorowania
i zadokumentowania warstw i obiektów archeologicznych.
§ 8. Zasady scalania i podziału nieruchomoņci
1. Dopuszcza się przekształcenie nieruchomości
w drodze scaleń i podziałów dla umożliwienia zagospodarowania działki zgodnie z ustalonym przeznaczeniem
terenu i przepisami odrębnymi.
2. Dla nowowydzielanych działek obowiązuje minimalna powierzchnia działki:
-

dla wolnostojącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 600,0m²
dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
z dopuszczeniem usług i rzemiosła (stosownie
do ustaleń w § 6 ust. 2) – 1000,0m²’
dla
innych
form
mieszkalnictwa,
usług
i rzemiosła – stosownie do potrzeb.

2. Dopuszcza się możliwość realizacji nowych sieci
i urządzeń infrastruktury technicznej w granicach planu,
na warunkach zarządzającego sieciami.
3. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się dostawę wód ze zbiorczej sieci wodociągowej.
W przypadku braku możliwości podłączenia do tej sieci
dopuszcza się realizację ujęć indywidualnych.
4. W zakresie gospodarki ņciekowej ustala się zakaz zrzutu nie oczyszczonych ścieków do wód i gleby.
Odprowadzenie ścieków i wód opadowych do kanalizacji sanitarnej z dopuszczeniem indywidualnego rozwiązania gospodarki ściekowej poprzez oczyszczenie ścieków w urządzeniach o sprawności nie mniejszej niż 90
% a do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej, do
zbiorników szczelnych okresowo opróżnianych.
5. W zakresie gospodarki cieplnej ustala się
ogrzewanie obiektów indywidualne, oparte o nośniki
energii zapewniające najniższy poziom emisji zanieczyszczeń powietrza. Zalecane ogrzewanie elektryczne,
gazowe, olejem opałowym lub niekonwencjonalnymi
źródłami ciepła.
6. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną
ustala się doprowadzenie energii elektrycznej siecią
niskich napięć na warunkach określonych przez zarządzającego siecią.
7. W zakresie obsługi teletechnicznej dopuszcza
się realizację nowych sieci i urządzeń teletechnicznych
oraz przebudowy istniejących.
8. W zakresie gospodarki odpadami ustala się
obowiązek usuwania odpadów stałych poprzez gromadzenie ich w przystosowanych pojemnikach usytuowanych zgodnie z przepisami odrębnymi, okresowo opróżnianych i w sposób zorganizowany wywożonych koncesjonowanym transportem asenizacyjnym na zasadach
obowiązujących w Gminie Chełmiec.
9. W zakresie komunikacji ustala się:
a) dostęp z istniejących dróg gminnych na warunkach
określonych przez zarządcę drogi
b) wskaźniki dotyczące miejsc postojowych dla:
budownictwo mieszkalne jednorodzinne –
1 miejsce lub garaż,
usług handlu – min. 4 miejsca / 100 m2 powierzchni sprzedaży
usługi i rzemiosło – min. 3 miejsca na 100m2
powierzchni użytkowej
Rozdział 3
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE
Ustalenia dla terenów przeznaczonych pod
zainwestowanie

3. Obowiązek zapewnienia do wydzielonych działek dostępu do drogi publicznej zgodnie z przepisami
odrębnymi.
4. Podział działek położonych w bezpośrednim sąsiedztwie dróg publicznych na warunkach zarządzającego drogą.
5. Dopuszcza się podział działek na uzupełnienie
powierzchni nieruchomości.

§ 10.
B1MM
–
pow.
ok.
0,74
ha
Teren osiedleńcze, przeznaczone dla różnych form
mieszkalnictwa, usług i rzemiosła.
1. Ustala się mieszkalnictwo jako funkcję dominującą.
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2. Możliwa realizacja różnego rodzaju usług
i rzemiosła pod warunkiem wykluczenia inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska. Zakaz realizacji
działalności gospodarczej wymagającej budowy budynku o kubaturze przekraczającej 1000 m³.
3. Dopuszcza się realizację garaży wbudowanych,
dobudowanych lub wolnostojących do dwóch stanowisk, obiektów małej architektury oraz małych budynków gospodarczych do 35 m² powierzchni zabudowy nie
związanych z gospodarstwem rolnym.
4. Wysokość budynku mieszkalnego nie może
przekraczać 10 m; budynku usługowego – 12 m,
5. Zakaz realizacji wiat wolnostojących;
6. Obowiązek zachowania min. 60 % powierzchni
działki jako biologicznie czynnej;
7. Dopuszcza się wykorzystanie poddasza na cele
mieszkalne lub inne pomieszczenia użytkowe.
8. Utrzymuje się istniejącą zabudowę mieszkalną,
gospodarczą oraz inne obiekty związane z działalnością
gospodarczą lub prowadzeniem gospodarstwa rolnego,
z dopuszczeniem ich przebudowy, rozbudowy, nadbudowy.
9. Minimalna odległość obiektów budowlanych
(w tym reklam) od krawędzi jezdni drogi krajowej – 10
m.
B4RPO – pow. ok. 0,09 ha Teren dotychczasowego gospodarstwa szklarniowego. Dopuszcza się
zmianę sposobu użytkowania terenu na cele usługowe,
rzemieślnicze lub składowe. Obiekty szklarniowe mogą
pozostać w dotychczasowym użytkowaniu wyłącznie
pod warunkiem dostosowania do obowiązujących przepisów i norm ochrony powietrza atmosferycznego oraz
estetyzacji otoczenia. W przypadku całkowitej rezygnacji
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z prowadzenia gospodarstwa szklarniowego – teren
uzyskuje status terenu B1MM.
B6UK – Teren usług komercyjnych: handlu detalicznego i hurtowego, gastronomii i innych rodzajów
usług o uciążliwości nie przekraczającej granic terenu.
Dopuszczona funkcja mieszkaniowa dla właściciela.
C5WW – Główne przewody wodociągowe do
utrzymania i realizacji , z dopuszczeniem rozbudowy
i przebudowy. Dopuszczalna korekta tras przewodów
wynikająca z opracowań technicznych.
C6EG – Przewody gazowe średniego ciśnienia
do utrzymania i realizacji., z dopuszczeniem przebudowy i rozbudowy. Możliwa korekta tras przewodów wynikająca z opracowań technicznych.
§ 11. Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętej planem dla terenów oznaczonych
symbolem MN, UK, RPO w wysokości 10%.
Rozdział 4
PRZEPISY KOŃCOWE I PRZEJŅCIOWE
§ 12. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz publikacji na stronie internetowej Gminy Chełmiec
§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Chełmiec.
Przewodniczący Rady Gminy Chełmiec
Jan Bieniek
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr III/9/2010
Rady Gminy Chełmiec
z dnia 15 grudnia 2010 r.

Układ sekcji rysunku planu
1

2

3
4
* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.
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4.

Przewodniczący Rady Gminy Chełmiec
Jan Bieniek
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Załącznik Nr 2
do uchwały nr III/9/2010
Rady Gminy Chełmiec
z dnia 15 grudnia 2010 r.

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Chełmiec w sprawie uwag do projektu planu oraz w sprawie realizacji zapisanych
w planie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich
finansowania
1. Rada Gminy Chełmiec po zapoznaniu się z oświadczeniem Wójta Gminy Chełmiec z dnia 14 grudnia 2010r.,
stwierdzającym brak uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmiec
w sołectwie Wielogłowy w okresie wyłożenia tego planu do publicznego wglądu i 14 dni po wyłożeniu, stwierdza
brak potrzeby rozstrzygnięcia, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.717 z póź. zm.).
2. W związku z tym, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmiec w sołectwie Wielogłowy nie wprowadza nowych zapisów dot. realizacji inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, które należą
do zadań własnych gminy, Rada Gminy Chełmiec stwierdza brak potrzeby rozstrzygnięcia o sposobie realizacji inwestycji które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, o którym mowa w art. 20 ust.
1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.717
z póź. zm.).
Przewodniczący Rady Gminy Chełmiec
Jan Bieniek
6027
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UCHWAŁA NR III/10/2010
RADY GMINY CHEŁMIEC
z dnia 15 grudnia 2010 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmiec
w sołectwach Wielopole ‟ Wielogłowy ‟ Dąbrowa ‟ Kurów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ustawy z dnia
8 marca 1990 o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001
r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 3 ust. 1, art. 15 ust.
1-2 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. Nr 80 poz. 717, z późn. zm.), Rada Gminy Chełmiec
na wniosek Wójta Gminy Chełmiec, uchwala co następuje:
Rozdział 1
USTALENIA FORMALNE I PORZĄDKOWE
§ 1. 1. Stwierdza się zgodność ze „Studium” wymienionym w § 2 oraz uchwala się zmianę miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmiec w sołectwach Wielopole – Wielogłowy – Dąbrowa
- Kurów, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXIV/199/2000
Rady Gminy Chełmiec z dnia 1 czerwca 2000 r.
(Dz.Urz.Woj. Małopolskiego z 2000 roku Nr 52 poz. 554
z późn. zm.) – zwaną dalej „planem”.
2. Wymieniony w ust. 1 plan obejmuje tereny
określone w Uchwale Nr XLVI/572/2010 Rady Gminy
Chełmiec z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Chełmiec w sołectwach Wielopole – Wielogłowy – Dąbrowa – Kurów.
§ 2. Plan uwzględnia ustalenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Chełmiec” uchwalonego Uchwałą Nr LX(339)98
Rady Gminy Chełmiec z dnia 23 kwietnia 1998r.

§ 3. 1. Plan obejmuje tereny oznaczone na załącznikach graficznym Nr 1 (Plany Nr 1A, 1B, 1C- w sołectwie
Wielogłowy) i Nr 2 – w sołectwie Wielopole (Plan Nr 2)
w skali 1:2000, stanowiących integralną część uchwały,
zwanych dalej „rysunkiem planu”.
2. Plan składa się z tekstu planu stanowiącego
treść niniejszej uchwały oraz rysunków planu.
3. Załączniki do uchwały stanowią:
a) Załączniki Nr 1 i Nr 2 – rysunki planu Nr 1 i Nr
2 sporządzone na kopii mapy zasadniczej w skali
1:2000,
b) Załącznik Nr 3 – rozstrzygnięcie Rady Gminy
o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu,
oraz rozstrzygnięcie Rady Gminy o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
należących do zadań własnych Gminy
4. Rysunki planu stanowiące załączniki Nr 1 i Nr
2 do niniejszej uchwały obowiązują w zakresie obejmującym:
a) granice obszaru objętego planem
b) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania wraz
z cyfrowymi i literowymi symbolami identyfikacyjnymi tych terenów
c) oznaczenia przewodów infrastruktury technicznej.
5. Przedmiot ustaleń planu jest zgodny z art.15
ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm. )
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§ 4. Ilekroć w treści uchwały jest mowa o :
a) „uchwale” – należy przez to rozumieć niniejszą
uchwałę Rady Gminy Chełmiec
b) „planie” – należy przez to rozumieć plan wymieniony w §1 ust.1
c) „linii rozgraniczającej” – należy przez to rozumieć
linię na rysunku planu rozdzielającą tereny
o różnych funkcjach lub różnych zasadach
i warunkach zagospodarowania.
d) „ustawie” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. ).
Rozdział 2
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE
§ 5. 1. Tereny oznaczone w planie wymienionym
w § 1 ust. 1 symbolem „D6 KGD” (gminne drogi dojazdowe) w granicach określonych według § 1 ust. 2 –
przeznacza się na tereny osiedleńcze dla realizacji różnych form mieszkalnictwa, usług i rzemiosła i oznacza
symbolem „B1 MM”.
2. W granicach terenów wymienionych w ust.
1 utrzymuje się (z dopuszczeniem przebudowy):
-

główne kolektory kanalizacji sanitarnej (istniejące i do realizacji o przebiegu orientacyjnym),
o symbolu „C4a KS”,

-
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główne przewody wodociągowe o symbolu „C5
WW”,
główne przewody gazowe o symbolu „C6 EG.

3. Dla terenów wymienionych w ust. 1 i ust.
2 obowiązują wszystkie ustalenia planu, o którym mowa
w § 1 ust. 1.
§ 6. Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętej planem dla terenów oznaczonych
symbolem MN w wysokości 10%.
Rozdział 3
PRZEPISY KOŃCOWE I PRZEJŅCIOWE
§ 7. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz publikacji na stronie internetowej Gminy Chełmiec.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Chełmiec
Przewodniczący Rady Gminy Chełmiec
Jan Bieniek
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Załącznik nr 1
do uchwały Nr III/10/2010
Rady Gminy Chełmiec
z dnia 15 grudnia 2010 r.

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.
Przewodniczący Rady Gminy Chełmiec: Jan Bieniek
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Załącznik nr 2
do uchwały Nr III/10/2010
Rady Gminy Chełmiec
z dnia 15 grudnia 2010 r.

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.
Przewodniczący Rady Gminy Chełmiec: Jan Bieniek
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Załącznik nr 3
do uchwały Nr III/10/2010
Rady Gminy Chełmiec
z dnia 15 grudnia 2010 r.

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Chełmiec w sprawie uwag do projektu planu oraz w sprawie realizacji zapisanych
w planie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich
finansowania
1. Rada Gminy Chełmiec po zapoznaniu się z oświadczeniem Wójta Gminy Chełmiec z dnia 14 grudnia 2010r.,
stwierdzającym brak uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Chełmiec w sołectwach Wielopole – Wielogłowy – Dabrowa – Kurów w okresie wyłożenia tego planu do publicznego wglądu i 14 dni po wyłożeniu, stwierdza brak potrzeby rozstrzygnięcia, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.717 z póź. zm.).
2. W związku z tym, że zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmiec
w sołectwach Wielopole – Wielogłowy – Dabrowa – Kurów nie wprowadza nowych zapisów dot. realizacji inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, Rada Gminy Chełmiec stwierdza
brak potrzeby rozstrzygnięcia o sposobie realizacji inwestycji które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach
ich finansowania, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.717 z póź. zm.).
Przewodniczący Rady Gminy Chełmiec
Jan Bieniek
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UCHWAŁA NR III/11/2010
RADY GMINY CHEŁMIEC
z dnia 15 grudnia 2010 r.
w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „CHEŁMIEC II”
w Gminie Chełmiec.
Na podstawie art.. 3 ust. 1, art. 15 ust. 2 i 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.) zwanej dalej „ustawą” ; art. 18 ust.2
pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym ( Dz.U. z 2001 roku Nr. 142 poz. 1591 z późn.
zm.); art. 7 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995
roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych ( Dz. U.
z 2004 r. Nr 121 poz. 1266 z późn. zm.) - Rada Gminy
Chełmiec na wniosek Wójta Gminy Chełmiec, u c h w a l
a , co następuje.
Rozdział 1
I. USTALENIA FORMALNE
§ 1. 1. Po stwierdzeniu zgodności ze „Studium”
wymienionym w § 2 uchwala się zmianę miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego „CHEŁMIEC
II” w Gminie Chełmiec, obejmujący części wsi Chełmiec,
Świniarsko, Biczyce Dolne, Biczyce Górne, Trzetrzewina,
Krasne Potockie i Niskowa – zwaną dalej „planem”.
2. Plan został sporządzony zgodnie z uchwałą Rady Gminy Chełmiec Nr XLVI/571/2010 z dnia 23 marca
2010 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec II”
w Gminie Chełmiec. Plan obejmuje części sołectw Świniarsko i Chełmiec.
§ 2. Plan uwzględnia ustalenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Chełmiec” wprowadzonego uchwałą Rady Gminy Chełmiec Nr IX(339)98 z dnia 23.04.1998 r.

§ 3. Teren objęty planem położony jest w całości
poza granicami Południowomałopolskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu oraz poza Obszarami „NATURA 2000”. Nie ma w granicach opracowania rezerwatów
przyrody i innych form konserwatorskiej ochrony przyrody, krajobrazu oraz obszarów i obiektów chronionych
z mocy przepisów o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami.
§ 4. 1. Treść niniejszej uchwały stanowi część tekstową planu.
2. Załącznikami do uchwały są:
1) Część graficzna – zwana dalej „ rysunkiem planu” –
sporządzona na podkładach mapy zasadniczej 1:2000
– jako załącznik Nr 1.
2) Rozstrzygnięcia Rady Gminy – podjęte w trybie art. 20
ustawy o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu
planu oraz o sposobie realizacji zapisanych w planie
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które
należą do zadań własnych Gminy a także o zasadach
ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach
publicznych – jako załącznik Nr 2.
3. Jako zgodne z planem uznaje się:
1) Lokalne zmiany przebiegu istniejących urządzeń liniowych
infrastruktury technicznej,
wynikające
z uzasadnionych rozwiązań projektowych – o ile nie
będą stanowić kolizji z funkcjami i przewidzianym
w planie sposobem użytkowania terenów sąsiadujących,
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2) Rozbudowę lokalnych systemów rozdzielczych podstawowej infrastruktury technicznej uzbrojenia terenów - wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej
i elektroenergetycznej, łącznie z realizacją stacji transformatorowych 15/0,4kV uzupełniających system istniejący,
3) Zmianę funkcji budynku mieszkalnego lub jego części
na cele usług komercyjnych lub publicznych, jeżeli
przedsięwzięcie – stosownie do odnośnych przepisów
o ochronie środowiska- nie jest zaliczone do kategorii
przedsięwzięć, dla których może być wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko,
oraz jeżeli zmiana nie obejmie więcej niż 30 % powierzchni użytkowej budynku,
4) Zmianę funkcji budynku mieszkalnego lub gospodarczego, albo ich części – na cele rekreacyjne
i letniskowe,
5) Wydzielenie dróg wewnętrznych jako dojazdu do
działek budowlanych lub dostępu do wód powierzchniowych.
4. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planów jest:
1) ochrona interesu publicznego obejmującego zachowanie i ekspozycję cennych wartości środowiska przyrodniczego i krajobrazu,
2) stworzenie warunków do rozwoju gospodarczo –
społecznego gminy w sposób minimalizujący negatywne oddziaływanie na środowisko przyrodnicze,
zdrowie i bezpieczeństwo ludzi.
5. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) przeznaczeniu podstawowym – rozumie się przez to
takie przeznaczenie, które przeważa na danym terenie,
wyznaczonym liniami rozgraniczającymi,
2) przeznaczeniu dopuszczalnym – rozumie się przez to
przeznaczenie inne niż podstawowe, które je wzbogaca
lub
uzupełnia
a nie
powoduje
kolizji
z przeznaczeniem podstawowym,
3) wysokości budynku (zabudowy) – rozumie się przez to
wymiar pionowy mierzony od poziomu gruntu przy
głównym wejściu do budynku, do najwyższego punktu konstrukcji dachu wraz z jego pokryciem;
4) działce budowlanej- rozumie się przez to nieruchomość , o której mowa w art. 2 pkt 12 ustawy ; obowiązuje zabezpieczenie dostępu z drogi publicznej oraz
odwodnienie działki w sposób nie rodzący kolizji
z terenami przyległymi,
5) działalności nieuciążliwej – rozumie się przez to działalność nie wymienioną w § 2 i § 3 rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 24 września 2002 roku
w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczególnych kryteriów związanych z kwalifikowaniem
przedsięwzięć do sporządzenia raportu oddziaływania
na środowisko ( Dz.U.Nr 179 poz. 1490 z późn. zm.),
a ponadto działalność nie wywołującą zjawisk lub stanów utrudniających życie, a zwłaszcza hałasu, wibracji, zanieczyszczeń powietrza, odorów,
6) powierzchni zabudowy – rozumie się przez to odpowiedni parametr określony w normie PN-ISO 9836,
7) zabudowie jednorodzinnej (budynku jednorodzinnym), budynku mieszkalnym, budynku gospodarczym, kondygnacji, piwnicy, powierzchni biologicznie
czynnej – należy przez to rozumieć odnośne definicje
podane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury
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z dnia 15 czerwca 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.),
8) usługach publicznych – należy przez to rozumieć
usługi służące celom publicznym w zrozumieniu przepisów odrębnych,
9) usługach komercyjnych – należy przez to rozumieć
usługi inne, niż wymienione w pkt 8, wchodzące
w zakres handlu, gastronomii, rzemiosła, produkcji
rzemieślniczej, finansów, poradnictwa, obsługi turystyki i rekreacji i inne podobne,
10)
dostępie do drogi publicznej – należy przez to
rozumieć dostęp, o którym stanowi art. 2 ust. 14
ustawy.
6. W obrębie wszystkich terenów przeznaczonych
w planie do zainwestowania, określonych odpowiednimi symbolami identyfikacyjnymi – dopuszczona jest
budowa, przebudowa, odbudowa, nadbudowa, rozbudowa i modernizacja wszystkich obiektów i urządzeń
zgodnych z funkcją terenu określoną w ustaleniach
szczegółowych (Dział III) – o ile w ustaleniach tych nie
wprowadzono ustaleń innych, zakazów, nakazów bądź
ograniczeń.
Rozdział 2
USTALENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE CAŁEGO OBSZARU
OPRACOWANIA PLANU
§ 5. Ustalenia ogólne dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.
1. Na obszarze objętym planem ochronie podlegają:
1) Klimat akustyczny. W zakresie ochrony przed hałasem
wskazuje się, że obszar opracowania należy odpowiednio do terenów, o których mowa w art. 114 i art.
113 ust.2 pkt1 lit a, f - zabudowa mieszkaniowa i cele
mieszkaniowo-usługowe - ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 roku prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2006 r.
Nr 129 poz. 902 z późn. zm.)
2) Jakość powietrza. Obowiązuje zakaz przekraczania
dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń atmosferycznych określonych w przepisach odrębnych określających wartości odniesienia dla niektórych substancji
w powietrzu.
3) Wody powierzchniowe. Obowiązuje jakość wód powierzchniowych jak dla wód wykorzystywanych do
zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, zgodnie z przepisami odrębnymi odnoszącymi
się do wymagań, jakim powinny odpowiadać wody
powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia
ludności w wodę przeznaczoną do spożycia.
4) Gatunki roślin występujące w stanie dzikim i zwierząt
dziko żyjących – objęte wykazami ogłaszanymi
w przepisach odrębnych przez Ministra Środowiska.
2. Na terenie objętym planem zakazuje się:
1) dokonywania zmian stosunków wodnych obniżających potencjał ekologiczny siedlisk,
2) lokalizacji inwestycji mogących znacząco oddziaływać
na środowisko w zrozumieniu przepisów ustawy wymienionej w ust. 1 pkt 1 z wyjątkiem inwestycji infrastrukturalnych, obiektów gospodarki wodno – ściekowej oraz inwestycji celu publicznego,
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3. Dla prawidłowej i zrównoważonej gospodarki
przestrzenią nakazuje się:
1) kształtowanie przestrzeni ekologicznej właściwej dla
terenów dolin rzecznych,
2) hamowania procesów degradacji podstawowych
komponentów środowiska poprzez:
a) tworzenie korzystnych warunków retencji,
b) ograniczenie wytwarzania zanieczyszczeń powietrza, gleby i wód poprzez stosowanie odpowiednich
technologii ekologicznie bezpiecznych,
3) wykluczenie realizacji obiektów usługowych wodo –
i energochłonnych, szkodliwych technologicznie oraz
grożących wystąpieniem poważnych awarii,
4) stosowanie wzmożonego nadzoru nad budownictwem dla poprawy dyscypliny budowlanej i ładu przestrzennego,
4. W granicach planu wprowadza się następujące
zasady gospodarki odpadami:
1) Zakaz składowania odpadów. Obowiązek prowadzenia
selektywnej zbiórki odpadów nadających się do powtórnego wykorzystania.
2) Zakaz
prowadzenia
działalności
gospodarczej
w zakresie
przetwarzania,
gromadzenia
i segregowania odpadów. Ustala się usuwanie odpadów stałych poprzez segregację i gromadzenie ich
w przystosowanych pojemnikach okresowo opróżnianych, usytuowanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75
poz. 690 z późn. zmianami) i w sposób zorganizowany
wywożonych przez koncesjonowanego przedsiębiorcę
poza obszar Gminy, zgodnie z prowadzoną polityką
Gminy i zawartymi porozumieniami.
3) Gospodarka odpadami powinna być prowadzona
zgodnie z przepisami odrębnymi ze szczególnym
uwzględnieniem segregacji odpadów u źródła ich powstawania.
§ 6. Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa
kulturowego, zabytków, dóbr kultury współczesnej oraz
zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.
1. Objęta opracowaniem część Gminy Chełmiec
stanowi płaskie dno doliny Dunajca w fizjograficznych
granicach Kotliny Sądeckiej. W przestrzeni dominują
obszary przekształcone na skutek działalności człowieka.
2. Dla ochrony walorów krajobrazu przyrodniczego i kulturowego tego obszaru, ustala się że na terenach
zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę obowiązuje
wymóg
wkomponowania
budynków
w krajobraz. Wiąże się to z ustalaniem lokalizacji budynków na działkach w sposób ograniczający eksponowanie obiektów w przestrzeni oraz koniecznością zagospodarowania działek zielenią drzewiasto - krzewiastą . Na
działkach budowlanych o podstawowej funkcji mieszkaniowej oraz mieszkaniowo- usługowej obowiązuje minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej na
obszarze 60% powierzchni działki z zielenią niską
i drzewiasto – krzewiastą, z doborem gatunków poprawiających retencyjność. Podany wskaźnik obowiązuje,
o ile w ustaleniach § 16, dla terenów o różnych funkcjach nie określono innego wskaźnika.
3. W zakresie ochrony dóbr kultury ustala się:
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1) Obowiązek ochrony obiektów i zespołów zabytkowych
nie wpisanych do rejestru zabytków, będących zabytkami w myśl ustawy o ochronie zabytków.
2) Na całym obszarze opracowania w przypadku wystąpienia w trakcie prac ziemnych znalezisk archeologicznych obowiązuje przerwanie prac, zgłoszenie faktu
znaleziska do urzędu konserwatorskiego celem rozeznania oraz oceny sytuacji. Prace winny być wstrzymane do czasu wyeksplorowania i zadokumentowania
warstw i obiektów archeologicznych.
3) Obowiązek prowadzenia ewidencji dóbr kultury nie
wpisanych do rejestru zabytków, a znajdujących się
na terenie gminy. Podstawę dla sporządzenia aktualnej ewidencji stanowi ewidencja przekazana przez
Służbę Ochrony Zabytków. Istniejąca zabytkowa zabudowa mieszkalna i gospodarcza może być wykorzystana dla rozwoju funkcji rekreacyjnej na obszarze
Gminy
4. W zakresie kształtowania architektury, ładu
przestrzennego i podziałów nieruchomości ustala się co
następuje:
1) Obowiązuje dostosowanie architektury obiektów do
lokalnych cech zabudowy w zakresie wielkości
i proporcji budynków, ich form, podziałów elewacji,
detalu i stosowanych materiałów na podstawie każdorazowej analizy i nawiązania do charakteru istniejącej
zabudowy na działkach bezpośrednio sąsiadujących,
jeżeli nie odbiega ona w sposób zasadniczy od zasad
i parametrów określonych w pkt 3 i 4.
2) Wyklucza się realizację budynków mieszkalnych powyżej 4 lokali mieszkalnych oraz obiektów dla działalności gospodarczej o kubaturze przekraczającej 2000
m 3.
3) Bryły budynków mieszkalnych i gospodarczych winny
mieć charakter horyzontalny (poziomy).Dachy strome
o kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 30
do 50 0z zakazem łamania połaci. Kalenica i okap dachu muszą być poziome. Maksymalna wysokość okapu nad terenem istniejącym – 4,50 m. Zakaz otwierania połaci dachowych (doświetlenie poddasza) na
długości większej niż połowa długościpołaci dachowej. Dopuszczone okna połaciowe. Zakaz stosowania
na elewacjach kamieni „otoczaków”, ceramiki, kolorowegoszkła. Obowiązek stosowania pokryć dachów
w stonowanych kolorach. Maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowej( w tym rekreacyjnej) – dwie
kondygnacje, w tym jedna w poddaszu. Poziom parteru nie może przekroczyć 1,50 m licząc od poziomu
najniższej rzędnej terenu istniejącego a wysokość budynku 10,0 m do kalenicy. Przy przebudowie dachów
namiotowych oraz o kalenicy przesuniętej w pionie –
obowiązuje realizacja dachu dwuspadowego lub czterospadowego z kalenicami.
4) Maksymalna wysokość zabudowy usługowej oraz
obiektów użyteczności publicznej- 12,0 m do kalenicy.
Warunek nie dotyczy budynków, których technologia
lub funkcja wymagają większej wysokości.
5) Budynki mieszkalne mogą być realizowane jako jednorodzinne wolnostojące lub bliźniacze. Pomieszczenia gospodarcze lub dopuszczone pomieszczenia
usługowe i pomocnicze mogą być realizowane jako
wolnostojące, przybudowane lub wbudowane.
6) Dla budynków gospodarczych i pomocniczych obowiązuje rzut prostokątny lub złożony z prostokątów.
Maksymalna wysokość kalenicy 8,0 m. Wysokość par-
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teru do 0,80 m nad średnim poziomem terenu. Okap
na wysokości do 4,20 m nad średnim poziomem terenu. Ustalenia pozostałe jak w pkt 1 – 4.
7) Podane w pkt 1 – 6 ustalenia, parametry i wielkości
nieprzekraczalne obowiązują, jeżeli w ustaleniach
szczegółowych dla terenów o różnych funkcjach (§ 16)
nie określono ustaleń innych, zakazów, nakazów bądź
ograniczeń.
§ 7. 1. W granicach planu nie występują obszary
przestrzeni publicznych w zrozumieniu przepisu art.
2 pkt.6 ustawy.
2. W granicach planu nie dopuszcza się lokalizacji
obiektów handlowych o powierzchni sprzedażowej powyżej 1000 m2.
§ 8. 1. Wzdłuż cieków wodnych ustanawia się pasy
ochronne o szerokości min.7,0 m, licząc od linii brzegowej cieku wyznaczonej w trybie przepisów odrębnych,
dla:
a) umożliwienia dostępu do wody w ramach powszechnego korzystania z wód,
b) umożliwienia administratorowi cieku prowadzenia
robót
remontowych,
regulacyjnych
i konserwacyjnych,
c) ochrony biologicznej cieku ( dotyczy cieków, dla
których nie określono strefy ochrony biologicznej
w rysunku planu).
2. Pasy ochronne – z wyjątkami określonymi
w rysunku planu – podlegają zakazowi realizacji nowej
zabudowy kubaturowej oraz – w odległości mniejszej
niż 1,50 m od linii brzegowej - ogrodzeń trwałych.
Wszelkie inne – dopuszczone w ustaleniach planu działania, podlegają uzgodnieniu z administratorem cieku.
Ustalenie linii brzegowej winno nastąpić w trybie przepisów odrębnych.
3. Na ciekach wodnych w granicach opracowania
planu dopuszcza się remonty urządzeń wodnych oraz
inwestycje konserwacyjne i regulacyjne, pod warunkiem
uwzględnienia zasad ochrony biologicznej cieku.
§ 9. Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów i obiektów podlegających
ochronie, określonych na podstawie odrębnych przepisów.
1. Na podstawie art.7 ust.1 ustawy z dnia 3 lutego
1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych ( Dz. U.
Nr 16 poz. 78 z późn. zmianami) przeznacza się na cele
nierolnicze grunty rolne stanowiące użytki rolne klas IIIII o zwartym obszarze nie przekraczającym 0,50 ha.
2. W zakresie konserwatorskiej ochrony przyrody
ustala się co następuje:
1) W granicach planu nie wyznaczono stref ochrony
gniazdowania rzadkich ptaków, jak również miejsc
występowania i ochrony dziko żyjących roślin
2) W granicach planu nie zarejestrowano pomników
przyrody.
3) Ochrona pomnikowa drzew polega na ich zachowaniu
oraz zabiegach nie dopuszczających do degradacji.
Wszelka działalność w ich pobliżu musi uwzględniać
zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi
i fizjologicznymi drzew ( uszkodzenia korzeni, pnia
i korony, zmiany uwilgotnienia gleby, zatrucia chemiczne i.t.p). Zakaz prowadzenia prac ziemnych
w zasięgu korony drzew.
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§ 10. Ustalenia dotyczące scalania oraz podziałów
nieruchomości.
1. Na obszarze objętym planem nie wyznacza się
terenów zorganizowanej działalności inwestycyjnej,
obszarów
rehabilitacji
istniejącej
zabudowy
i infrastruktury technicznej oraz obszarów zdegradowanych, wymagających przekształceń.
2. W związku z ustaleniami w ust.1 – nie wyznacza
się terenów przeznaczonych do scalania i podziału nieruchomości w zrozumieniu przepisów Rozdz. 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2000 roku Nr 46 poz. 543 z późniejszymi
zmianami) – dla celów określonych w ust. 1.
3. W przypadku, gdy o scalenie i podział nieruchomości wystąpią właściciele lub użytkownicy wieczyści spełniający wymogi określone w art. 102 ust.2 wymienionej w ust. 2 ustawy – ustala się następujące
szczegółowe zasady scalania i podziału nieruchomości:
1) obowiązują zasady ogólne i procedury określone
w przepisach
odrębnych
dotyczących
scalania
i podziału nieruchomości,
2) do wszystkich wydzielanych nieruchomości obowiązuje zapewnienie dostępu z drogi publicznej,
4. Dla uzyskiwanych w wyniku nowych podziałów
nieruchomości ustala się:
1) minimalna szerokość frontu działki dla zabudowy
jednorodzinnej wolnostojącej – 18,0 m,
2) dla pozostałych rodzajów zabudowy szerokość frontu
działki należy ustalać stosownie do funkcji terenu
i przewidywanego
gabarytu
obiektu,
z uwzględnieniem warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
3) minimalna powierzchnia działki budowlanej wydzielonej dla:
a) zabudowy jednorodzinnej – 800 m2 w terenach wyposażonych w podstawową sieć uzbrojenia komunalnego ( energia elektryczna, kanalizacja, wodociąg, gaz ziemny), - 1000 m2 w terenach nieuzbrojonych lub przy uzbrojeniu niepełnym,
b) zabudowy zagrodowej oraz dla budynków jednorodzinnych z usługami komercyjnymi w obiektach
wolnostojących lub dobudowanych – 1500 m2 niezależnie od stopnia uzbrojenia terenu,
c) zabudowy rekreacyjnej – 1000 m2,
d) dla budynków jednorodzinnych połączonych
z funkcją drobnej wytwórczości lub nieuciążliwego
rzemiosła w obiektach wolnostojących – 2000 m2.
4) Kąt pomiędzy granicą działki a linią rozgraniczającą
drogi winien być zawarty w przedziale 70o do 110o.
5) Projekt podziału powinien zasadniczo uwzględniać
linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach
z zastrzeżeniem ust. 5.
6) Ustalenia podane w pkt 1 – 5 obowiązują, o ile
w ustaleniach szczegółowych dla terenów o różnych
funkcjach (§ 16) nie określono ustaleń innych, zakazów, nakazów bądź ograniczeń.
5. Dopuszcza się podziały nieruchomości bez zachowania zasad określonych w ust. 4 jeżeli podział wykonywany jest z orzeczenia sądowego albo w celu poprawy możliwości zagospodarowania sąsiadujących
działek, względnie w celu wydzielenia dostępu do drogi
publicznej. W takich przypadkach również nie obowiązu-
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je dostosowanie projektu podziału do linii rozgraniczających tereny o różnych funkcjach.
§ 11. W zakresie rozwiązań komunikacyjnych, zasad
modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji, ustala się , co następuje:
1. Dla zapewnienia prawidłowego rozwoju powiązań komunikacyjnych o znaczeniu lokalnym – utrzymuje
się istniejący układ dróg dojazdowych.
2. Ustala się następujące szerokości dróg dojazdowych w liniach rozgraniczających:
-

dla drogi „D1” – 8,0 m
dla dróg „D” – 5,0 m.

3. Ustala się następujące nieprzekraczalne linie
zabudowy od krawędzi jezdni dróg wymienionych
w ust. 2:
-

dla drogi „D1” – 6,0 m,
dla dróg „D” – 5,0 m.

4. Powiązania dróg kl. D z drogami innymi utrzymuje się jak w stanie istniejącym.
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3) innego rodzaju urządzenia i oznakowania mogą być
lokalizowane w pasie drogowym za zgodą zarządcy
drogi i po spełnieniu wymogów wynikających
z przepisów szczególnych, dotyczy to w szczególności
: oświetlenia nieruchomości, obiektów małej architektury, ogrodzeń, linii energetycznych n/n i s/n, linii teletechnicznych. Zakaz sadzenia drzew i zieleni wysokiej
oraz zakładania upraw trwałych.
12. Ustala się następujące minimalne wskaźniki
miejsc parkingowych:
-

budynki mieszkalne jednorodzinne – 2 miejsca,
sklepy – 2,5 miejsca na każde 100 m2 powierzchni sprzedażowej,
obiekty gastronomiczne – 2,4 miejsca na każde
10 miejsc konsumpcyjnych,
biura, urzędy – 3 miejsca na 100 m2 powierzchni
użytkowej,
przemysł, rzemiosło – 2 miejsca na 10 zatrudnionych,
usługi – 3 miejsca na każde 100 m2 powierzchni
użytkowej,

5. Utrzymuje się istniejące drogi wewnętrzne stanowiące w ewidencji gruntów wydzielone działki. Dopuszcza się – za zgodą właścicieli przyległych gruntów –
realizację nowych dróg wewnętrznych.

§ 12. W granicach opracowania planu nie występują tereny wymagające ustalenia sposobów i terminów
ich tymczasowego użytkowania i zagospodarowania.

6. Ustala się konieczność przebudowy skrzyżowań
oraz modernizacji dróg wymienionych w ust. 1 i ust. 10
do parametrów określonych w przepisach odrębnych
w uzgodnieniu z zarządcą drogi.

się:

7. Ścieżki rowerowe mogą być – stosownie do potrzeb – urządzane w całym obszarze opracowania.
8. Istniejące w pasach drogowych budynki
i tymczasowe obiekty budowlane podlegają zakazowi
podejmowania robót budowlanych wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia wykonania robót
właściwemu organowi , o ile inwestor nie uzyska
w trybie indywidualnym zgody zarządcy drogi.
9. Parkingi powinny być wyposażone w system
odwodnienia z łapaczami substancji ropopochodnych
oraz frakcji stałych .
10. Wszystkie drogi powinny posiadać stosowny
system odwodnienia z uwzględnieniem odprowadzenia
wód z terenów przyległych, jeżeli w sąsiedztwie drogi
znajdują się tereny budowlane, dla których nie przewidziano realizacji odrębnych systemów kanalizacji opadowej. Zarządca drogi obowiązany jest system odwodnienia utrzymać w sprawności, w szczególności rowy
i przepusty.
11. Ustalenia dla pasów drogowych w obrębie linii rozgraniczających :
1) pasy drogowe służą bezpieczeństwu użytkowników
dróg oraz stanowią kanały infrastruktury związanej
z eksploatacją ciągu komunikacyjnego ( oświetlenie
drogi, oznakowanie dróg , urządzenia bezpieczeństwa
ruchu, itp.) oraz innych urządzeń infrastruktury stosownie do przepisów odrębnych,
2) w pasach drogowych mogą być sytuowane obiekty
i urządzenia służące użytkownikom dróg : zatoki postojowe, chodniki dla pieszych , ścieżki rowerowe, dodatkowe pasy ruchu, zjazdy na przyległe działki,

§ 13. Na terenie opracowania planu nie wyznacza
-

terenów wymagających rehabilitacji zespołów
istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej,
obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji.
terenów służących organizacji imprez masowych.

§ 14. A. Ustalenia ogólne w zakresie infrastruktury
technicznej i uzbrojenia terenu w granicach planu.
1) Zakaz zrzutu nieoczyszczonych ścieków do wód
i gleby, zakaz gromadzenia odpadów w miejscach do
tego nie wyznaczonych.
2) Obowiązek
zachowania
rygorów
sanitarnych
w strefach ochrony sanitarnej ujęć wodociągowych
3) Należy
zachować
rygory
użytkowania
i zagospodarowania służące ochronie jakości i ilości
wody w tym zagwarantowanie nienaruszalnych przepływów.
4) Obowiązek zachowania stref ochronnych od linii elektroenergetycznych i gazowych w wielkościach zgodnych z przepisami odrębnymi.
5) Docelowo obowiązek kompleksowego wyposażenia
w sieci infrastruktury technicznej terenów zainwestowanych i przeznaczonych pod zainwestowanie.
6) Utrzymanie istniejących sieci, obiektów i urządzeń
infrastruktury technicznej, w tym: - sieci elektroenergetycznych wysokich, średnich i niskich napięć wraz
ze stacjami transformatorowymi, sieci gazowej średniociśnieniowej, sieci wodociągowych, indywidualnych ujęć wody i urządzeń wodociągowych, sieci telekomunikacyjnej.
7) Ustala się możliwość przebudowy i rozbudowy istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej
i obiektów z nimi związanych.
8) Dopuszcza się realizację nowych ujęć dla lokalnych
wodociągów wyznaczonych i nie wyznaczonych na
rysunku planu oraz nowych sieci wodociągowych
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wraz z jej urządzeniami zapewniającymi prawidłową
pracę systemu.
9) Wyznacza się rezerwy terenu dla realizacji wysokosprawnych oczyszczalni ścieków.
10)
Dopuszcza się realizację sieci i urządzeń kanalizacyjnych, w tym przepompowni, pod warunkiem nie
naruszenia innych ustaleń planu.
11)
Dopuszcza się wyznaczenie nowych lub innych
(w stosunku do rysunku planu) tras urządzeń liniowych i terenów urządzeń związanych z rozbudową
systemów infrastruktury technicznej, stosownie do
warunków wynikających ze szczegółowych rozwiązań
technicznych, nie kolidujących z możliwością realizacji
innych ustaleń planu. Dopuszczenie to nie dotyczy linii
elektroenergetycznych powyżej 30 kV, gazociągów
magistralnych (przesyłowych), wodociągów magistralnych i głównych kolektorów kanalizacyjnych.
12)
Zagospodarowanie działek, na których znajdują
się urządzenia elektroenergetyczne, gazowe, wodociągowe, kanalizacyjne i łączności wymaga stanowiska właściwego administratora sieci bądź uzgodnienia
w zakresie zgodności z obowiązującymi warunkami
technicznymi i normami.
B. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury
technicznej
1. Zasady zaopatrzenia w wodę
Woda do celów pitnych i gospodarczych dostarczana będzie z miejskiej sieci wodociągowej dla Nowego Sącza albo z wiejskich systemów wodociągowych.
Dla terenów nie objętych wodociągami zbiorczymi lub
do czasu realizacji niezbędnych odcinków sieci, dopuszcza się realizację mniejszych, lokalnych wodociągów
a także ujęć indywidualnych. Dopuszcza się realizację
nowych ujęć wody, zbiorników oraz niezbędnych urządzeń sieciowych nie wyznaczonych na rysunku planu
w terenach pozyskanych przez inwestora pod warunkiem, że nie spowoduje ona na działkach przyległych
ograniczenia praw własności lub możliwości ich zagospodarowania zgodnie z ustaleniami planu – bez zgody
właściciela lub stosownej decyzji administracyjnej
wprowadzającej ograniczenia w użytkowaniu. Ujęcia
wody należy objąć ochroną sanitarną zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
2. Zasady odprowadzenia ņcieków
1) Odprowadzenie
ścieków
(
dotyczy
ścieków
w zrozumieniu przepisów art.3 pkt 38 lit.”a” ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 roku „Prawo ochrony środowiska – Dz. U. Nr 62 poz.627) docelowo na gminną
oczyszczalnię komunalną. Do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnych obowiązuje gromadzenia ścieków w szczelnych zbiornikach okresowo wybieralnych
z wywozem fekalii na oczyszczalnię. Dla obiektów wytwarzających ścieki o parametrach przekraczających
dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń
obowiązuje realizacja urządzeń redukujących te zanieczyszczenia przed wprowadzeniem do kanalizacji sanitarnej.
2) Ścieki opadowe z powierzchni utwardzonych mogą
być odprowadzane kanalizacją opadową do odbiornika wyłącznie po oczyszczeniu z frakcji stałych
i zanieczyszczeń ropopochodnych.
3. Zasady usuwania i unieszkodliwiania odpadów
stałych.
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Według ustaleń podanych w § 5 ust. 4.
4. Zasady zaopatrzenia w gaz i ciepło

1) Doprowadzenie gazu ziemnego do odbiorców z sieci
gazowej średniego ciśnienia, na warunkach określonych przez zarządzającego siecią.
2) Ogrzewanie obiektów indywidualne, oparte o nośniki
energii zapewniające najniższy poziom emisji zanieczyszczeń powietrza. Zalecane stosowanie gazu, oleju
opałowego energii elektrycznej, energii słonecznej,
drewna oraz innych niekonwencjonalnych źródeł ciepła.
5. Zasady zaopatrzenia w energię elektryczną
1) Utrzymuje się istniejącą linię elektroenergetyczną
wysokiego napięcia 110 kV. Obowiązuje zachowanie
strefy ochronnej od tej linii zgodnie z przepisami odrębnymi.
2) Utrzymuje się wszystkie linie elektroenergetyczne
średnich i niskich napięć wraz ze stacjami transformatorowymi 15/0,4 kV dopuszczając ich rozbudowę na
podstawie zbilansowanych potrzeb.
3) Ustala się doprowadzenie energii elektrycznej do
odbiorców siecią niskich napięć od stacji transformatorowych na warunkach określonych przez zarządzającego siecią.
4) Dopuszcza się realizację nowych (wyznaczonych i nie
wyznaczonych na rysunku planu) odcinków sieci
średnich napięć i stacji transformatorowych na całym
obszarze objętym planem.
6. Zasady obsługi systemu łącznoņci
1) Ustala się, że łączność radiowo-telewizyjna zapewniona będzie dzięki Radiowo- Telewizyjnemu Ośrodkowi
Nadawczemu RTON na Prehybie.
2) Łączność telefoniczna zapewniona będzie przez Okręg
Telefoniczny Nowy Sącz poprzez centrale cyfrowe
i powszechnie stosowane światłowody.
3) Utrzymuje się wszystkie urządzenia łączności publicznej dopuszczając ich przebudowę, rozbudowę
i realizację urządzeń nowych..
§ 15. Dla terenów przeznaczonych do zainwestowania stawkę procentową stanowiącą podstawę do
naliczenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy
- ustala się w wysokości 10 %.
Rozdział 3
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE DLA TERENÓW
WYRÓŻNIONYCH W RYSUNKU
§ 16. Ustalenia szczegółowe dotyczące terenów
o różnych funkcjach wydzielonych liniami rozgraniczającymi.
B1MM - tereny osiedleńcze przeznaczone dla realizacji różnych form mieszkalnictwa, usług i rzemiosła.
1) Ustala się mieszkalnictwo jednorodzinne jako podstawowe przeznaczenie terenu.
2) Utrzymuje się istniejącą zabudowę z dopuszczeniem
przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i modernizacji
z zastrzeżeniem zachowania ustaleń § 6 ust.2 i 4.
3) Dopuszcza się przekształcenie starej zabudowy mieszkalnej
i gospodarczej
na
cele
rekreacyjne
z zachowaniem ustaleń § 6 ust. 4. Dopuszcza się realizację nowej zabudowy rekreacyjnej.
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4) Dopuszcza się usługi komercyjne, drobnej wytwórczości i rzemiosło nieuciążliwe w zrozumieniu przepisów
wymienionych w § 4 ust. 5 pkt 5 . Obowiązuje zakaz
prowadzenia działalności gospodarczej wymagającej
realizacji obiektów towarzyszących o łącznej kubaturze
powyżej 1000 m3 oraz realizacji parkingów towarzyszących powyżej 10 miejsc postojowych, sklepów
i hurtowni powyżej 150 m2 powierzchni użytkowej,
składów materiałów sypkich, warsztatów samochodowych powyżej dwóch stanowisk, składnic złomu,
zakładów przetwórstwa spożywczego, wszelkich ferm
hodowlanych, tartaków, stacji paliw płynnych (
z wyjątkiem stacji gazu „ propan – butan”
o pojemności zbiorników do 5 m3), lakierni i malarni,
szklarni powyżej 500 m2, ubojni zwierząt. Powierzchnia zabudowy obiektów usługowych na działce nie
może przekroczyć 30 % powierzchni zabudowy obiektów istniejących lub projektowanych. Realizacja funkcji dopuszczonych nie może nastąpić na działkach
o powierzchni mniejszej niż 800 m2.
5) Dopuszcza się realizacje budynków gospodarczych nie
związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego
i garażowych ( do 2 stanowisk dla samochodów osobowych).
6) Dopuszcza się zabudowę bliźniaczą w granicach działki, jeżeli szerokość działki nie zezwala na usytuowanie
budynku wolnostojącego, z zachowaniem warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki
i ich usytuowanie.
7) Utrzymuje się zabudowę istniejącą związaną
z prowadzeniem
gospodarstwa
rolnego
z dopuszczeniem przebudowy i rozbudowy budynków
gospodarczych, jeżeli nie wprowadzi to ograniczeń
w zagospodarowaniu i użytkowaniu działek sąsiednich.
A1W – Wody powierzchniowe z przyległą strefą
osłony biologicznej podlegającą zakazowi zmiany użytkowania, z podstawową funkcją zieleni nieurządzonej
jako ciągu ekologicznego. Dopuszcza się realizację niekubaturowych urządzeń sportu i rekreacji, urządzeń
infrastruktury technicznej oraz dróg i inwestycji celu
publicznego.
A2RP – Grunty rolne. Dopuszczona realizacja zabudowy związanej z prowadzeniem gospodarstwa rolnego
oraz
małych
budynków
gospodarczych
o powierzchni zabudowy do 35 m2. Istniejącą zabudowę
utrzymuje się, z możliwością odbudowy, przebudowy
i rozbudowy. Dopuszczona realizacja niekubaturowych
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urządzeń sportu i rekreacji, obiektów i urządzeń infrastruktury
technicznej,
dróg
wewnętrznych
i dojazdowych, ich przebudowa i rozbudowa.
D, D1 – Drogi dojazdowe i ciągi pieszo-jezdne.
Obowiązują ustalenia podane w § 11.
Elektroenergetyka.
C1aEE - Istniejąca linia elektroenergetyczna 110
kV wraz ze strefą ochronną - do utrzymania
i modernizacji. W obrębie linii wszelkie działania wymagają uzgodnienia z właściwym Zakładem Energetycznym. W zakresie ochrony ludzi i środowiska przed oddziaływaniem pola elektromagnetycznego, w tym ustalenia najmniejszej dopuszczalnej odległości skrajnego
przewodu linii od najbliższego elementu budynku –
stosować należy przepisy odrębne i normy branżowe.
C1bEE – Istniejące linie elektroenergetyczne
średniego napięcia 15 kV wraz ze stacjami transformatorowymi 15/0,4 kV – do utrzymania, modernizacji
i rozbudowy. Dopuszcza się realizację nowych linii
i stacji transformatorowych stosownie do rozwiązań
technicznych, pod warunkiem zachowania możliwości
realizacji innych ustaleń planu. Strefy ochronne linii
ustalać
należy
każdorazowo
w uzgodnieniu
z zarządzającym dla inwestycji projektowanych na terenie sąsiadującym z linią.
Oczyszczanie i odprowadzanie ņcieków.
C2bKS - Kolektory kanalizacji sanitarnej istniejące. Dopuszcza się realizację niezbędnych urządzeń sieciowych, nie wyznaczonych na rysunku planu, zapewniających prawidłowe funkcjonowanie systemu, pod
warunkiem, że nie spowoduje ona na działkach przyległych możliwości ich zagospodarowania zgodnie
z ustaleniami planu.
§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 18. 1. Uchwała podlega publikacji i wchodzi
w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
2. Uchwała podlega także publikacji na stronie internetowej Gminy Chełmiec.
Przewodniczący Rady Gminy Chełmiec
Jan Bieniek
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Załącznik
do uchwały Nr III/11/2010
Rady Gminy Chełmiec
z dnia 15 grudnia 2010 r.

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.
Przewodniczący Rady Gminy Chełmiec: Jan Bieniek

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 706

– 47662 –

Poz. 6029,6030
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr III/11/2010
Rady Gminy Chełmiec
z dnia 15 grudnia 2010 r.

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Chełmiec w sprawie uwag do projektu planu oraz w sprawie realizacji zapisanych
w planie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich
finansowania
1. Rada Gminy Chełmiec po zapoznaniu się z oświadczeniem Wójta Gminy Chełmiec z dnia 14 grudnia 2010r.,
stwierdzającym brak uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec II”
w Gminie Chełmiec w okresie wyłożenia tego planu do publicznego wglądu i 14 dni po wyłożeniu, stwierdza brak
potrzeby rozstrzygnięcia, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.717 z póź. zm.).
2. W związku z tym, że zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec II” w Gminie
Chełmiec nie wprowadza nowych zapisów dot. realizacji inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, Rada Gminy Chełmiec stwierdza brak potrzeby rozstrzygnięcia o sposobie realizacji
inwestycji które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, o którym mowa w art. 20
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.717
z póź. zm.).
Przewodniczący Rady Gminy Chełmiec
Jan Bieniek

6029

6030
6030

UCHWAŁA NR III/12/2010
RADY GMINY CHEŁMIEC
z dnia 15 grudnia 2010 r.
w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec VI” dla częņci
wsi Ņwiniarsko w Gminie Chełmiec.
Na podstawie art. 3 ust. 1, art. 14 ust. 1 i art. 20
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80
poz. 717 z późn. zm.); art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 159 z późn. zm.)
§ 1. 1. Po stwierdzeniu zgodności ze „Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmiec” wprowadzonym Uchwałą
Nr IX/339/98 Rady Gminy Chełmiec z dnia 23 kwietnia
1998 r. uchwala się zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec VI” dla części
wsi Świniarsko w Gminie Chełmiec, zatwierdzonego
Uchwałą Nr IX/68/2007 Rady Gminy Chełmiec z dnia 30
maja 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 623 z późn.
zm.) – w zakresie objętym Uchwałą Nr XLVI/573/2010
Rady Gminy Chełmiec z dnia 23 marca 2010 r. dotyczącym zmian zawartych w części tekstowej planu miejscowego, w odniesieniu do całego obszaru objętego
planem.
2. Załącznikiem do uchwały są rozstrzygnięcia Rady Gminy Chełmiec w sprawie uwag do projektu planu
oraz w sprawie realizacji zapisanych w planie inwestycji
w zakresie infrastruktury technicznej, które należą do
zadań własnych gminy i o zasadach ich finansowania.
§ 2. Na całym obszarze objętym planem wymienionym w § 1 utrzymuje się istniejące zainwestowanie
z dopuszczeniem remontów, przebudowy, rozbudowy

i nadbudowy, jeżeli w ustaleniach szczegółowych zawartych w § 11 nie wprowadzono dla terenu o określonej
funkcji zakazów, nakazów bądź ograniczeń.
§ 3. 1. W § 4 ust. 3 pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) Wszystkie linie rozgraniczające tereny
o różnych funkcjach mogą być zmieniane (przesuwane)
na odległość do 10,0 m w przypadku konieczności
uwzględnienia stanu własności (władania) gruntami,
zachowania przepisów szczególnych lub zgodnego
z tymi przepisami zagospodarowania terenu inwestycji
–
o ile
nie
będzie
to
stanowić
kolizji
z zagospodarowaniem terenów sąsiednich. Zmiana linii
rozgraniczającej w obrębie stref ochrony konserwatorskiej wymaga uzgodnienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Zmiana linii rozgraniczającej w obrębie
stref sanitarnych wymaga uzgodnienia z Powiatowym
Inspektorem Sanitarnym”.
2. W § 9 ust. 1 – otrzymuje brzmienie:
„1. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia
3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych
(Dz. U. Nr 121 z 2004 r. poz. 1266 z późn. zm.) przeznacza
się na cele nierolnicze grunty stanowiące użytki rolne
klas II-III o zwartym obszarze nie przekraczającym 0,50
ha.”
3. W § 11 uchyla się ust. 2, ust. 3 i ust. 8.
§ 4. Wprowadza się następującą Tabelę Drogową:
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„TABELA DROGOWA” (obowiązująca na całym obszarze Gminy Chełmiec)
Klasa drogi
Publicznej 1)
GP
G
Z
L

Szerokoņć w liniach
Rozgraniczających 2)
40
25
20
12

D
Drogi Niepubliczne

10
5 4)

Linia zabudowy

Uwagi

25
20
8
8-drogi powiatowe6drogi gminne
6
5

drogi krajowe
drogi wojewódzkie
Drogi powiatowe 5)drogi gminne 6)
Drogi powiatowe 7)drogi gminne 8)

Przypisy:
1) Według § 4 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43 poz. 430 z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem”.
2) Linia rozgraniczająca drogi (ulice) określa granice
terenu przeznaczonego na pas drogowy o szerokości
wynikającej z przepisów § 7 ust. 1 i § 8 ust.
1 rozporządzenia albo pas drogowy ustalony
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
3) Od krawędzi jezdni w terenie zabudowy. Poza terenem
zabudowy obowiązują odległości minimalne określone w art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r.
o drogach publicznych (Dz.U. z 2000 r.Nr 71 poz.838
z późn. zm.) z zastrzeżeniem art. 43 ust. 2-3.
4) Obowiązuje również przy podziałach nieruchomości.
5) Drogi powiatowe klasy Z
Nr 1544K (d.Nr 359) Chełmiec-Naszacowice
Nr 1550K (d.Nr 365) Trzetrzewina-Krasne Potockie-Męcina
Nr 1551K (d.Nr 219) Chełmiec-Limanowa
Nr 1552K (d.Nr. 366) Tęgoborze-Chomranice
Nr 1560K (d.Nr 306) Wielogłowy-Ubiad
Nr 1567K (d.Nr 313) Nowy Sącz-WojnarowaWilczyska
Nr 1570K (d.Nr 315) Paszyn-Mogilno_Krużlowa
Nr 1573K (d.Nr 321) Nowy Sącz-Cieniawa
6) Drogi gminne klasy Z
Nr 290443K (Chomranice-Podchełmie)
Nr 290070K,290352K,290159K (Klęczany-Wola
Marcinkowska-Krasne Potockie)
Nr 290359K,290427K (Klimkówka-Librantowa)
Nr 290004K,290236K (Chełmiec-Świniarsko, ul.
Gajowa)
7) Drogi powiatowe klasy L
Nr 1548K (d.Nr 363) Trzetrzewina-Podrzecze
Nr 1549K (d.Nr 364) Biczyce Dolne-Gostwica
8) Drogi gminne klasy L
Nr 290183K, 290198K, 290117K (Biczyce DolneBiczyce Górne-Trzetrzewina)
Nr 290000K,290001K (Chełmiec ul. Leśna)
Nr 290012K (Chełmiec ul. Magazynowa)
Nr 290018K (Chełmiec ul Słoneczna)

-

Pozostałe publicznedrogi gminne
Drogi wewnętrzne,dojazdy, ciągi pieszo-jezdne, drogi pozostające we władaniu gminy,drogi zakładowe

Nr 290019K (Chełmiec ul. Szeroka)
Nr 290020K (Chełmiec ul. Szkolna)
Nr 290023K (Chełmiec u. Witosa)
Nr 290165K (Krasne Potockie-Nowa Wieś)
Nr 290084K (Kunów-Kawior)
Nr 290093K (Kunów-Wierzchowina)
Nr 290457K (Kunów-Wieś)
Nr 290358K (Librantowa-Januszowa)
Nr 290274K (Mała Wieś-ul. Starowiejska)
Nr 290277K (Mała wieś-ul. Witkacego)
Nr 290025K (Marcinkowice-do cmentarza)
Nr 290045K (Marcinkowice-do stacji PKP)
Nr 290046K (Marcinkowice-Stawiska-Rdziostów)
Nr 290140K (Niskowa-przez wieś)
Nr 290316K (Paszyn-Potoki)
Nr 290399K,290060K,290059K (Piątkowa-Pod
Wysuczkę-Boguszowa)
Nr 290067K (Piątkowa-Koniuszowa)
Nr 290148K (Rdziostów-Drzykowa-Klęczany)
Nr 290242K (Świniarsko-Kościelna)
Nr 290253K (Świniarsko-Sportowa)
Nr 290200K,290121K (Niskowa-SzymanowiceKrasne Biczyckie)
Nr 290111K (Trzetrzewina-Nakle)
Nr 290108K (Trzetrzewina-Cmentarz-Niwy)
Nr 290054K,290118K (Trzetrzewina-Stara SzkołaCypel)
Nr 290341K (cz.) (Ubiad-Trzaśniki)
Nr 290223K (Wielogłowy-Szkoła-Cmentarz)
Nr 290233K (Wielopole-Wielogłowy)
Nr 290212K (Wielopole-Klimkówka)
Nr 290418K (Wola Kurowska-Ubiad)
Nr 290352K (Chomranice-Wola MarcinkowskaKlęczany).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Chełmiec.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskie. Uchwała podlega także publikacji na stronie internetowej Gminy Chełmiec.
Przewodniczący Rady Gminy Chełmiec
Jan Bieniek

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 706

– 47664 –

Poz. 6030,6031
Załącznik
do uchwały Nr III/12/2010
Rady Gminy Chełmiec
z dnia 15 grudnia 2010 r.

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Chełmiec w sprawie uwag do projektu planu oraz w sprawie realizacji zapisanych
w planie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich
finansowania
1. Rada Gminy Chełmiec po zapoznaniu się z oświadczeniem Wójta Gminy Chełmiec z dnia 14 grudnia 2010r.,
stwierdzającym brak uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec
VI” dla części wsi Świniarsko w Gminie Chełmiec w okresie wyłożenia tego planu do publicznego wglądu i 14 dni po
wyłożeniu, stwierdza brak potrzeby rozstrzygnięcia, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003
roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.717 z póź. zm.).
2. W związku z tym, że zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec VI” dla części wsi Świniarsko w Gminie Chełmiec nie wprowadza nowych zapisów dot. realizacji inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, Rada Gminy Chełmiec stwierdza brak potrzeby rozstrzygnięcia o sposobie realizacji inwestycji które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania,
o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. Nr 80 poz.717 z póź. zm.).
Przewodniczący Rady Gminy Chełmiec
Jan Bieniek
6030
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UCHWAŁA NR III/13/2010
RADY GMINY CHEŁMIEC
z dnia 15 grudnia 2010 r.
w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ņwiniarsko” oraz
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec VI” w Gminie Chełmiec.

Na podstawie art. 3 ust. 1, art. 14 ust. 1 i art. 20 ust.
1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.
717 z późn. zm.); art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001
r.
Nr
142
poz.
159
z późn.
zm.)
§ 1. 1. Po stwierdzeniu zgodności ze „Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmiec” wprowadzonym Uchwałą
Nr IX/339/98 Rady Gminy Chełmiec z dnia 23 kwietnia
1998 r. uchwala się zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Świniarsko” oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Chełmiec VI” w Gminie Chełmiec, zatwierdzonego
Uchwałą Nr XXXIX/354/2005 Rady Gminy Chełmiec
z dnia 31 sierpnia 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego
Nr 563 z późn. zm.) – w zakresie objętym Uchwałą Nr
XLVI/578/2010 Rady Gminy Chełmiec z dnia 23 marca
2010 r. dotyczącym zmian zawartych w części tekstowej
planu miejscowego, w odniesieniu do całego obszaru
objętego planem.
2. Załącznikiem do uchwały są rozstrzygnięcia Rady Gminy Chełmiec w sprawie uwag do projektu planu
oraz w sprawie realizacji zapisanych w planie inwestycji
w zakresie infrastruktury technicznej, które należą do
zadań własnych gminy i o zasadach ich finansowania.
§ 2. 1. Na całym obszarze objętym planem wymienionym w § 1 utrzymuje się istniejące zainwestowanie
z dopuszczeniem remontów, przebudowy, rozbudowy
i nadbudowy, jeżeli w ustaleniach szczegółowych zawar-

tych w § 11 nie wprowadzono dla terenu o określonej
funkcji zakazów, nakazów bądź ograniczeń.
2. W § 4 wprowadza się ust. 3a w brzmieniu:
„3a. Wszystkie linie rozgraniczające tereny
o różnych funkcjach mogą być zmieniane (przesuwane)
na odległość do 10,0 m w przypadku konieczności
uwzględnienia stanu własności (władania) gruntami,
zachowania przepisów szczególnych lub zgodnego
z tymi przepisami zagospodarowania terenu inwestycji
–
o ile
nie
będzie
to
stanowić
kolizji
z zagospodarowaniem terenów sąsiednich. Zmiana linii
rozgraniczającej w obrębie stref ochrony konserwatorskiej wymaga uzgodnienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Zmiana linii rozgraniczającej w obrębie
stref sanitarnych wymaga uzgodnienia z Powiatowym
Inspektorem Sanitarnym”.
3. W § 4 w ust. 3 uchyla się pkt 8.
4. W § 4 w ust. 5 pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) usługach publicznych – należy przez to rozumieć usługi realizujące cele publiczne wymienione
w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603
z późn. zm.)”.
5. W § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3) Część wschodnia obszaru objętego planem
znajduje się w granicach Południowomałopolskiego
Obszaru
Chronionego
Krajobrazu
określonych
w Rozporządzeniu Nr 92/06 Wojewody Małopolskiego
z dnia 24 listopada 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego
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Nr 806 poz. 4862 z późn. zm.). Zasady zagospodarowania obowiązujące w tym obszarze wdrożone są poprzez
stosowne ustalenia planu”.
6. W § 6 w ust. 4 pkt 2 i pkt 3 otrzymują brzmienie:
„2). Wyklucza się realizację budynków dla działalności gospodarczej o kubaturze powyżej 3000 m².
Ograniczenie to nie dotyczy budynków o podstawowej
funkcji gastronomiczno-hotelowej (n.p. zajazdy, domy
weselne), dla których ustala się kubaturę do 4500 m²”.
„3).Bryły budynków mieszkalnych, inwentarskich
i gospodarczych powinny mieć charakter horyzontalny.
Dachy strome o kątach nachylenia głównych połaci od
30 do 45º z zakazem łamania połaci (ustalenie nie dotyczy budynków rekreacji indywidualnej). Kalenice i okap
dachu muszą być poziome. Zakaz otwierania połaci
(doświetlenia poddasza) na długości większej niż połowa połaci między krawędziami okapu. Zakaz stosowania
na elewacjach kamieni „otoczaków” oraz kolorowego
szkła. Pokrycia dachów w stonowanych kolorach. Poziom parteru budynków mieszkalnych, mieszkalnousługowych i rekreacji indywidualnej – do 1,20 m nad
średnim poziomem terenu. Wysokość budynków mieszkalnych,
mieszkalno-usługowych,
gospodarczych
i inwentarskich –nie może przekroczyć 10,0 m nad średnim poziomem terenu. Przy przebudowie dachów obowiązuje realizacja dachu dwuspadowego lub wielospadowego o kalenicy symetrycznej.”
7. W § 8 ust. 1 i ust. 2 otrzymują brzmienie:
„1. Wzdłuż cieków ustanawia się pasy ochronne
o szerokości min. 7,0 m (licząc od górnej krawędzi skarpy brzegowej) dla umożliwienia dostępu do wody
w ramach powszechnego korzystania z wód, dla umożliwienia wykonania zadań przez administratora cieku
oraz dla ochrony biologicznej cieku.” „2. Pasy ochronne
– wyjątkami określonymi w planie – podlegają zakazowi
zabudowy kubaturowej.”
8. W § 9 ust. 1 pkt 1) otrzymuje brzmienie:
„1) Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia
3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych
(Dz. U. z 2004 r. Nr 121 poz. 1266 z późn. zm.) przeznacza
się na cele nierolnicze grunty rolne stanowiące użytki
rolne kl. II i III o zwartym obszarze nie przekraczającym
0,50 ha oraz grunty rolne objęte zgodą właściwego organu wyrażoną w trybie przepisów o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.”
9. W § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Utrzymuje się nadrzędny układ komunikacyjny obejmujący drogi powiatowe nr nr: 1548K Trzetrzewina – Podrzecze (kl. L), 1549K Biczyce – Gostwica (kl.
L), 1544K Chełmiec – Gołkowice (kl. Z), 1573K Nowy
Sącz – Mystków (kl. L). Dopuszcza się – za zgodą lub na
wniosek zarządu drogi – odcinkowe stosowanie parametrów klasy niższej.”
10. W § 11 uchyla się ust. 2 i ust. 3.
11. W § 11 uchyla się ust. 8.
12. W § 17, w Dziale A ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Tereny oznaczone symbolem funkcji
i dodatkową literą „/k” obejmują eksponowane widokowo stoki i wierzchowiny. Obowiązuje zachowanie
szczególnych warunków kształtowania architektury
w krajobrazie według ustaleń zawartych w § 6 ust. 2.
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Dopuszczona realizacja, przebudowa i rozbudowa urządzeń i sieci infrastruktury technicznej oraz dróg. ”
13. W § 17 w Dziale A ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Tereny oznaczone symbolem funkcji
i dodatkową
literą
„/p”
stanowią
obszary
o podwyższonym zwierciadle wód gruntowych, podmokłe, bądź zagrożone stagnacją wód. W terenach tych
utrzymuje się istniejące zainwestowanie, z ustaleniami
odpowiednimi do funkcji terenów.”
14. W § 17, w Dziale B, w ustaleniach dla terenu
ML, w ust. 3 uchyla się lit. b).
15. W § 17, w Dziale B, w ustaleniach dla terenu
U ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Przeznaczenie podstawowe – różne rodzaje
usług komercyjnych z wykluczeniem działalności wymagającej sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w zrozumieniu przepisów
o ochronie środowiska.”
16. W § 17, w Dziale B – uchyla się ustalenia dla
terenów U 1 i UP/MN.
17. Użyte w treści uchwały w różnych przypadkach słowo „adaptacja” zmienia się na utrzymanie.
18. W § 17, w Dziale B, ustalenie dla terenu R/k
otrzymuje brzmienie:
„R/k – Tereny rolne o szczególnych walorach
krajobrazowych w strefie eksponowanych widokowo
stoków i wierzchowin. Ochrona przed zmianą użytkowania rolniczego. Zakaz zadrzewiania. Istniejące zainwestowanie utrzymuje się z dopuszczeniem odbudowy,
przebudowy, rozbudowy i remontów przy uwzględnieniu
szczególnych
warunków
architektonicznych
i krajobrazowych, z zastrzeżeniem zachowania istniejących gabarytów wysokościowych. Dopuszcza się realizację urządzeń infrastruktury technicznej i dróg dojazdowych oraz niekubaturowych urządzeń sportu
i rekreacji. Pozostałe ustalenia jak w § 17 Dział A, ust.
1.”
19. W § 17, w Dziale B, ust. 1 w ustaleniach dla terenu RM otrzymuje brzmienie:
„1.
Tereny
dla
zabudowy
zagrodowej
i mieszkaniowej jednorodzinnej – jako przeznaczenie
podstawowe. Dopuszcza się odbudowę, przebudowę,
rozbudowę
i nadbudowę
istniejących
budynków
i urządzeń infrastruktury oraz dróg. Dopuszcza się –
jednorazowo w okresie ważności planu – wydzielenie do
dwóch
działek
dla
zabudowy
jednorodzinnej
w granicach terenu.”
20. W § 17, w Dziale B ustalenie dla terenu „P”
otrzymuje brzmienie:
„P – Tereny obiektów produkcyjnych, składów,
magazynów, produkcji budowlanej, tartaków, warsztatów mechanicznych i samochodowych i t.p. Istniejące
zainwestowanie utrzymuje się z możliwością remontów,
przebudowy, rozbudowy. Dopuszcza się nowe realizacje
zgodne z funkcją terenu. Uciążliwość inwestycji nie
może przekroczyć granic terenu pozostającego
w dyspozycji inwestora. W terenie „P/p” położonym
w sąsiedztwie wału przeciwpowodziowego ujściowego
odcinka pot. Niskówka obowiązują przepisy art. 85
ustawy Prawo wodne.
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21. W § 17, w Dziale B – skreśla się symbol „WS”
wraz z ustaleniem.

24. W § 17, w Dziale B – ustalenie dla terenu
„KDZ(L)” otrzymuje brzmienie:

22. W § 17, w Dziale B – ustalenie dla symbolu
„WS/zz” otrzymuje brzmienie:

„KDZ(L) – Drogi gminne klasy Z lub L. Ustalenia
jak w § 11.

„WS/zz” – Tereny wód otwartych – potok Niskówka ze strefą ekologiczną. Obowiązują ustalenia
zawarte w § 17 Dział A ust. 7. W granicach terenu winien
być zabezpieczony dostęp do wody w ramach powszechnego korzystania z wód oraz w celu wykonania
obowiązków administratora cieku.”

25. W § 17, w Dziale B – ustalenie dla terenu
„KDD” otrzymuje brzmienie:

23. W § 17, W Dziale B – ustalenie dla terenu
„WS/zz1” otrzymuje brzmienie:
„WS/zz1 – Tereny wód otwartych – rowy melioracyjne ze strefą obudowy biologicznej.”
Klasa drogi Publicznej 1)
GP
G
Z
L

Szerokość w liniach Rozgraniczających 2)
40
25
20
12

D
Drogi Niepubliczne

10
5 4)

§ 3. Wprowadza się następującą „Tabelę Drogową”:
„TABELA DROGOWA” (obowiązująca na całym
obszarze Gminy Chełmiec)

Linia zabudowy3)

Uwagi

25
20
8
8-drogi powiatowe
6-drogi gminne
6
5

drogi krajowe
drogi wojewódzkie
Drogi powiatowe 5)drogi gminne 6)
Drogi powiatowe 7)drogi gminne 8)

Przypisy:
1) Według § 4 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43 poz. 430 z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem”.
2) Linia rozgraniczająca drogi (ulice) określa granice
terenu przeznaczonego na pas drogowy o szerokości
wynikającej
z przepisów
§
7 ust.
1i
§
8 ust. 1 rozporządzenia albo pas drogowy ustalony
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
3) Od krawędzi jezdni w terenie zabudowy. Poza terenem
zabudowy obowiązują odległości minimalne określone w art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r.
o drogach publicznych (Dz.U. z 2000 r.Nr 71 poz.838
z późn. zm.) z zastrzeżeniem art. 43 ust. 2-3.
4) Obowiązuje również przy podziałach nieruchomości.
5) Drogi powiatowe klasy Z
Nr 1544K (d.Nr 359) Chełmiec-Naszacowice
Nr 1550K (d.Nr 365) Trzetrzewina-Krasne Potockie-Męcina
Nr 1551K (d.Nr 219) Chełmiec-Limanowa
Nr 1552K (d.Nr. 366) Tęgoborze-Chomranice
Nr 1560K (d.Nr 306) Wielogłowy-Ubiad
Nr 1567K (d.Nr 313) Nowy Sącz-WojnarowaWilczyska
Nr 1570K (d.Nr 315) Paszyn-Mogilno_Krużlowa
Nr 1573K (d.Nr 321) Nowy Sącz-Cieniawa
6) Drogi gminne klasy Z
Nr 290443K (Chomranice-Podchełmie)
Nr 290070K,290352K,290159K (Klęczany-Wola
Marcinkowska-Krasne Potockie)
Nr 290359K,290427K (Klimkówka-Librantowa)
-

„KDD – Drogi gminne klasy D. Ustalenia jak w §
11.”

Nr 290004K,290236K (Chełmiec-Świniarsko, ul.
Gajowa)

Pozostałe publicznedrogi gminne
Drogi wewnętrzne, dojazdy, ciągi pieszojezdne, drogi pozostające we władaniu
gminy.
7) Drogi powiatowe klasy L
Nr 1548K (d.Nr 363) Trzetrzewina-Podrzecze
Nr 1549K (d.Nr 364) Biczyce Dolne-Gostwica
8) Drogi gminne klasy L
Nr 290183K, 290198K, 290117K (Biczyce DolneBiczyce Górne-Trzetrzewina)
Nr 290000K,290001K (Chełmiec ul. Leśna)
Nr 290012K (Chełmiec ul. Magazynowa)
Nr 290018K (Chełmiec ul Słoneczna)
Nr 290019K (Chełmiec ul. Szeroka)
Nr 290020K (Chełmiec ul. Szkolna)
Nr 290023K (Chełmiec u. Witosa)
Nr 290165K (Krasne Potockie-Nowa Wieś)
Nr 290084K (Kunów-Kawior)
Nr 290093K (Kunów-Wierzchowina)
Nr 290457K (Kunów-Wieś)
Nr 290358K (Librantowa-Januszowa)
Nr 290274K (Mała Wieś-ul. Starowiejska)
Nr 290277K (Mała wieś-ul. Witkacego)
Nr 290025K (Marcinkowice-do cmentarza)
Nr 290045K (Marcinkowice-do stacji PKP)
Nr 290046K (Marcinkowice-Stawiska-Rdziostów)
Nr 290140K (Niskowa-przez wieś)
Nr 290316K (Paszyn-Potoki)
Nr 290399K,290060K,290059K (Piątkowa-Pod
Wysuczkę-Boguszowa)
Nr 290067K (Piątkowa-Koniuszowa)
Nr 290148K (Rdziostów-Drzykowa-Klęczany)
Nr 290242K (Świniarsko-Kościelna)
Nr 290253K (Świniarsko-Sportowa)
Nr 290200K,290121K (Niskowa-SzymanowiceKrasne Biczyckie)
Nr 290111K (Trzetrzewina-Nakle)
Nr 290108K (Trzetrzewina-Cmentarz-Niwy)
Nr 290054K,290118K (Trzetrzewina-Stara SzkołaCypel)
Nr 290341K (cz.) (Ubiad-Trzaśniki)
Nr 290223K (Wielogłowy-Szkoła-Cmentarz)
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Nr 290233K (Wielopole-Wielogłowy)
Nr 290212K (Wielopole-Klimkówka)
Nr 290418K (Wola Kurowska-Ubiad)
Nr 290352K (Chomranice-Wola MarcinkowskaKlęczany).

Poz. 6031,6032

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po 30 dniach od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego. Uchwała podlega także publikacji na
stronie internetowej Gminy Chełmiec.
Przewodniczący Rady Gminy Chełmiec
Jan Bieniek

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Chełmiec.

Załącznik
do uchwały Nr III/13/2010
Rady Gminy Chełmiec
z dnia 15 grudnia 2010 r.
Rozstrzygnięcie Rady Gminy Chełmiec w sprawie uwag do projektu planu oraz w sprawie realizacji zapisanych
w planie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich
finansowania
1. Rada Gminy Chełmiec po zapoznaniu się z oświadczeniem Wójta Gminy Chełmiec z dnia 14 grudnia 2010r.,
stwierdzającym brak uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Świniarsko”
oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ”Chełmiec VI” w Gminie Chełmiec w okresie wyłożenia
tego planu do publicznego wglądu i 14 dni po wyłożeniu, stwierdza brak potrzeby rozstrzygnięcia, o którym mowa
w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80
poz.717 z póź. zm.).
2. W związku z tym, że zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Świniarsko” oraz
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ”Chełmiec VI” nie wprowadza nowych zapisów dot. realizacji inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, Rada Gminy Chełmiec
stwierdza brak potrzeby rozstrzygnięcia o sposobie realizacji inwestycji które należą do zadań własnych gminy oraz
zasadach ich finansowania, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.717 z póź. zm.).
Przewodniczący Rady Gminy Chełmiec
Jan Bieniek

6031

6032
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UCHWAŁA NR III/9/10
RADY MIEJSKIEJ W CHRZANOWIE
z dnia 14 grudnia 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały nr LII/753/10 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 26 października 2010 roku w sprawie
ustalenia wysokoņci stawek podatku od nieruchomoņci
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.
z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późn.zm.), art.5 ust.1 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach
i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U.z 2010 roku Nr 95, poz.613
z późn.zm.) na wniosek Burmistrza Miasta Chrzanowa
Rada Miejska w Chrzanowie uchwala:
§ 1. W uchwale nr LII/753/10 Rady Miejskiej
w Chrzanowie z dnia 26 października 2010 r. w sprawie
ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
w § 1 ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
" 4) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowot6032

nych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,18 zł ".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta Chrzanowa.
§ 3. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia i ma zastosowanie od 1 stycznia 2011 roku.
Przewodniczący Rady
Krzysztof Zubik
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UCHWAŁA NR III/10/10
RADY MIEJSKIEJ W CHRZANOWIE
z dnia 14 grudnia 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/409/05 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie
okreņlenia wzorów formularzy do celów podatkowych
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.
z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późn.zm.), art.6 ust.13
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach
i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U.z 2010 roku Nr 95, poz.613
z późn.zm.) na wniosek Burmistrza Miasta Chrzanowa
Rada Miejska w Chrzanowie uchwala:
§ 1. 1. W załączniku Nr 1 do uchwały nr XLIII/409/05
Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 29 listopada 2005
roku w sprawie określenia wzorów formularzy do celów
podatkowych w Dziale D.2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
" 4. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń".

2. W załączniku Nr 2 do uchwały nr XLIII/409/05
Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 29 listopada 2005
roku w sprawie określenia wzorów formularzy do celów
podatkowych w Dziale D.2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
" 4. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta Chrzanowa.
§ 3. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia i ma zastosowanie od 1 stycznia 2011 roku.
Przewodniczący Rady
Krzysztof Zubik

6033
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UCHWAŁA NR II/3/10
RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU
z dnia 14 grudnia 2010 r.
w sprawie wysokoņci stawek podatku od nieruchomoņci
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,
poz. 1806, z 2003r. 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, z 2009 r. Nr 223, poz. 1438, Nr 52, poz. 420
i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28,
poz. 146 i Nr 106, poz. 675) oraz art. 5 ust. 1 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 i Nr 225,
poz. 1461) zarządza się, co następuje:
§ 1. Roczne stawki podatku od nieruchomości wynoszą:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków - 0,70 zł od 1m2
powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,52 zł od 1ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego - 0,32 zł od
1m2 powierzchni;
2) od budynków lub ich części:
6034

a) mieszkalnych - 0,60 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich
części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 19,00 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym - 9,57 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
d) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych
świadczeń – 4,27 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego - 6,40 zł od
1m2 powierzchni użytkowej;
3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie
art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XLIV/316/09 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 9 grudnia 2009 roku
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
(Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 825, poz. 6663).
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia
1 stycznia 2011 roku.
Przewodnicząca Rady
Elżbieta Barciok
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UCHWAŁA NR II/4/10
RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU
z dnia 14 grudnia 2010 r.
zmieniająca uchwałę Nr XV/113/07 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie
okreņlenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.
558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.
1806, z 2003r. 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,
z 2009 r. Nr 223, poz. 1438, Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz.
1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146 i Nr
106, poz. 675) w związku z art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1)
(Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 i Nr 225, poz. 1461) zarządza się co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XV/113/07 Rady Miejskiej
w Krynicy-Zdroju z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie
określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji
podatkowych, wprowadza się następujące zmiany:

1) wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości
(IN-1) wymieniony § 1 w pkt 1 uchwały otrzymuje
brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej
uchwały;
2) wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1)
wymieniony w § 1 pkt 2 uchwały otrzymuje brzmienie
zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
3) wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek od nieruchomości - "Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości" (ZN-1/B) wymieniony w § 1 pkt 4 uchwały otrzymuje brzmienie
zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia
1 stycznia 2011 roku.
Przewodnicząca Rady
Elżbieta Barciok
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Załącznik nr 1
do uchwały Nr II/4/10
Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju
z dnia 14 grudnia 2010 r.
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Przewodnicząca Rady: Elżbieta Barciok
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Załącznik nr 2
do uchwały Nr II/4/10
Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju
z dnia 14 grudnia 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 706

– 47673 –

Poz. 6035

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 706

– 47674 –

Poz. 6035

Przewodnicząca Rady: Elżbieta Barciok

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 706

– 47675 –

Poz. 6035
Załącznik nr 3
do uchwały Nr II/4/10
Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju
z dnia 14 grudnia 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 706

– 47676 –

Poz. 6035

Przewodnicząca Rady: Elżbieta Barciok

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 706

– 47677 –

Poz. 6036

6036
6036

UCHWAŁA NR II/4/2010
RADY GMINY LUBIEŃ
z dnia 2 grudnia 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010.
Działając w oparciu o art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142,poz.1591 z późniejszymi zmianami),
art.211, art. 212, art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy Lubień uchwala co następuje:
§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów powodujących zwiększenie budżetu gminy o kwotę 61.809 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej
uchwały Zmiany dochodów obejmują zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 51.809 zł i zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 10.000 zł.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków powodujących zwiększenie budżetu gminy o kwotę - 61.809 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Zmiany wydatków w ust. 2 obejmują :
1) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę
76.599 zł , w tym
1/1 zwiększenie wydatków jednostek budżetowych
o kwotę 62.737 zł, z czego:
a) zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę
62.737 zł,

1/2 zwiększenie dotacji celowych o kwotę 13.862 zł,
2) zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę
14.790 zł.
3. Ustala się przychody budżetu w kwocie
1.888.822 zł i rozchody budżetu w kwocie 879.584 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
4. Zmiany wydatków budżetu gminy wymienione
w ust. 2 powodują:
1) zmianę planowanych kwot dotacji udzielanych
z budżetu gminy w roku 2010 – zgodnie z załącznikiem
nr 4 do uchwały.
2) zmianę planowanych środków na inwestycje i zakupy
inwestycyjne w roku 2010 – zgodnie z załącznikiem nr
5 do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Lubień.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady: Stanisław Biedrończyk
Załącznik nr 1
do uchwały Nr II/4/2010
Rady Gminy Lubień
z dnia 2 grudnia 2010 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na rok 2010.
Dział
700

758

801

N a z w a - treņć
Gospodarka mieszkaniowa
W tym:
Dochody majątkowe - finansowanie programów i projektów ze środków
dotacji celowej na realizację programu objętego PROW„Odnowa i rozwój
wsi” ( § 6307)
Różne rozliczenia
W tym dochody bieżące:
Część oświatowa subwencji ogólnej (§ 2920)
Oņwiata i wychowanie
W tym:
A. dochody bieżące:
- Wpływy z różnych dochodów (§ 0970 – wpływy z firmy ubezpieczeniowej )
B. dochody majątkowe (§ 6330):
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin z przeznaczeniem na :
1.
utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Lubniu
– 48.075 zł,
2.
utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zespole
Szkół w Krzeczowie – 22.956 zł,
R a z e m:

Zmniejszenie
61.031

Zwiększenie

61.031

45.000
45.000
45.000
77.840
6.809

71.031

61.031

122.840

Zmiany w planie dochodów powodują zwiększenie budżetu gminy o kwotę 61.809 zł W tym:
1) zwiększenie dochodów bieżących – 51.809 zł;
2) zwiększenie dochodów majątkowych – 10.000 zł
Przewodniczący Rady: Stanisław Biedrończyk

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 706

– 47678 –

Poz. 6036
Załącznik nr 2
do uchwały Nr II/4/2010
Rady Gminy Lubień
z dnia 2 grudnia 2010 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2010.
Dział
754

Rozdział
75412

801
80101

80110

900
90001

90002

90003

Nazwa
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Ochotnicze Straże Pożarne
W tym:
A) wydatki bieżące:
W tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
2) dotacje na zadania bieżące (dotacja z budżetu dla OSP Skomielna Biała na zakup mundurów strażackich - § 2820)

Zmniejszenia
3.862

Zwiększenia
3.862

3.862

3.862

3.862
3.862
3.862

Oņwiata i wychowanie
Szkoły Podstawowe
W tym:
A) wydatki bieżące:
W tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych

51.809
6.809

Gimnazja
W tym:
A) wydatki bieżące:
W tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych (Skomielna Biała )

45.000

Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska
Gospodarka ņciekowa i ochrona wód
W tym:
wydatki majątkowe – dotacja celowa przekazana Gminie Pcim
na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
z przeznaczeniem na „Opracowanie i wykonanie prac projektowych w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej wraz
z towarzyszącą infrastrukturą” (§ 6610)
Gospodarka odpadami
W tym:
A) wydatki bieżące:
W tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
Oczyszczanie miast i wsi
W tym:
A) wydatki bieżące:
W tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych

6.809
6.809
6.809

45.000
45.000
45.000

15.210
15.000

15.210

12.500
12.500
12.500
12.500

2.500
2.500
2.500
2.500

Dziennik Urzędowy
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92116

– 47679 –
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Pozostała działalnoņć
W tym:
A) wydatki bieżące ( regulacje [prawne):
W tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
B) Wydatki majątkowe ‟ zwrot dotacji
Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego ‟ Biblioteki
W tym:
A) Wydatki bieżące
W tym:
1) dotacje na zadania bieżące
R a z e m:

210

210

210
210
210
210

10.000
10.000

19.072

10.000
80.881

Zmiany w planie wydatków powodują zwiększenie budżetu gminy o kwotę 61.809 zł.
Przewodniczący Rady: Stanisław Biedrończyk

Załącznik nr 3
do uchwały Nr II/4/2010
Rady Gminy Lubień
z dnia 2 grudnia 2010 r.
Przychody i rozchody budżetu Gminy Lubień na rok 2010
Lp.
1.
2.
3.
I
1.
2.
3.
II
1.
2.

Nazwa
Planowane dochody w roku 2010
Planowane wydatki w roku 2010
Wynik ( różnica 1 ‟ 2)
F i n a n s o w n i e kredytów d e f i c y t u (przychody ‟ rozchody)
Przychody budżetu gminy
Kredyty i pożyczki
Wpływy z pożyczek udzielonych
Inne źródła – wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym
budżetu gminy
Rozchody budżetu gminy
Spłaty kredytów
Spłaty pożyczek

Kwota
25.567.968,01
26.577.206,01
-1.009.238
+1.009.238
1.888.822
1.500.000
388.822
879.584
853.364
26.220

Przewodniczący Rady: Stanisław Biedrończyk

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 706

– 47680 –

Poz. 6036
Załącznik nr 4
do uchwały Nr II/4/2010
Rady Gminy Lubień
z dnia 2 grudnia 2010 r.

Zmiana planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2010
Dział

Rozdział

Nazwa i rodzaj dotacji
z budżetu

754

75412

Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa - Ochotnicze Straże
Pożarne - dotacje na zadania bieżące (dotacja
z budżetu dla OSP Skomielna Biała na zakup
mundurów strażackich - §
2820)
Gospodarka komunalna
i ochrona ņrodowiska
Gospodarka ņciekowa
i ochrona wód – dotacja
celowa przekazana Gminie
Pcim na inwestycje
i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
z przeznaczeniem na
„Opracowanie i wykonanie
prac projektowych
w zakresie budowy sieci
kanalizacyjnej wraz
z towarzyszącą infrastrukturą” (§ 6610)
Pozostała działalnoņć dotacje na zadania majątkowe (zwrot dotacji
z budżetu do Urzędu Marszałkowskiego)
Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego ‟
Biblioteki
W tym:
A) Wydatki bieżące
W tym:
1) dotacje podmiotowa na
zadania bieżące
R a z e m:

900
90001

90095

921

92116

Zmniejszenie Zwiększenie
Dla jednostek sektora finansów publicznych

Zmniejszenie
Zwiększenie
Dla jednostek spoza sektora
finansów publicznych
3.862

15.000
15.000

210

10.000

15.000

10.210

3.862

Przewodniczący Rady: Stanisław Biedrończyk

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 706

– 47681 –

Poz. 6036,6037
Załącznik nr 5
do uchwały Nr II/4/2010
Rady Gminy Lubień
z dnia 2 grudnia 2010 r.

Zmiana planowanych ņrodków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w roku 2010
Dział
900

Rozdział
90001

90095

Nazwa
Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska
Gospodarka ņciekowa i ochrona wód
W tym:
wydatki majątkowe – dotacja celowa przekazana Gminie Pcim
na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na „Opracowanie i wykonanie prac projektowych w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej wraz
z towarzyszącą infrastrukturą” (§ 6610)
Pozostałą działalnoņć ‟ zwrot dotacji na wydatki majątkowe
do Urzędu Marszałkowskiego
R a z e m:

Zmniejszenia
15.000
15.000

Zwiększenia

210
15.000

210

Przewodniczący Rady: Stanisław Biedrończyk

6036

6037
6037

UCHWAŁA NR XXXVI/199/10
RADY GMINY ŁUKOWICA
z dnia 8 listopada 2010 r.
w sprawie : zmian w budżecie gminy w roku 2010
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4, ustawy z dnia
8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001
r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 212 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2009 Nr 157 poz. 1240) oraz art. 4 ust 1 i art. 13 pkt.
2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj.
Dz. U. z 2007 r. Nr 68 poz. 449, Dz. U. z 2009 Nr 157 poz.
1241, Nr 190 poz. 1473)
RADA GMINY ŁUKOWICA u c h w a l a co następuje
§ 1.
1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę: 1.545.039,31 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę: 1.045.039,31 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Zmniejsza się plan przychodów o kwotę: 500.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Po dokonanych zmianach budżet Gminy Łukowica
kształtuje się następująco:
A) Plan dochodów w kwocie: 32.247.137,82 zł
B) Plan wydatków w kwocie: 34.136.737,82 zł
C) Plan przychodów w kwocie: 2.021.544,00 zł
D) Plan rozchodów w kwocie: 131.944,00 zł
5. Różnicę między dochodami i wydatkami budżetu
Gminy stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie
1.889.600,00 zł, który zostanie pokryty przychodami

pochodzącymi z zaciąganych pożyczek i kredytu oraz
nadwyżki budżetowej.
6. Struktura dochodów po powyższych zmianach przedstawia się następująco:
I. dochody ogółem: 32.247.137,82 zł
1. dochody bieżące: 28.867.817,27 zł
2. dochody majątkowe: 3.379.320,55 zł
7. Struktura wydatków budżetu po powyższych zmianach przedstawia się następująco:
I. wydatki ogółem: 34.136.737,82 zł
1. wydatki bieżące: 26.067.679,97 zł
1.1.

świadczenia na
6.333.832,54 zł

rzecz

osób

fizycznych:

1.2. wydatki bieżące jednostek budżetowych:
18.875.321,29 zł
1.2.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane:
10.407.988,53 zł
1.2.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: 8.467.332,76 zł
1.3. dotacje na zadania bieżące: 550.377,00 zł
1.4. wydatki na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.
2 i 3: 270.239,14 zł
1.5. wydatki na obsługę długu publicznego:
37.910,00 zł

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 706
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2. wydatki majątkowe: 8.069.057,85 zł (w tym: na
programu finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3: 297.808,00
zł).
8. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków
na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem nr 4.
9. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków
na zadania realizowane na podstawie porozumień
z organami
administracji
rządowej
zgodnie
z załącznikiem nr 5.

Poz. 6037

13. § 8 pkt. 2 Uchwały Budżetowej na rok 2010 otrzymuje brzmienie: „Ustala się limit zobowiązań z tytułu
kredytów i pożyczek zaciąganych na finansowanie
planowanego deficytu do kwoty: 1.521.544,00 zł”.
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu – stosownie do art. 61
ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

10. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 6.

Przewodnicząca Rady Gminy
Maria Tomaszek

12. W związku ze zmianami dokonanymi w budżecie
niniejszą uchwałą ustala się prognozę długu zgodnie
z załącznikiem nr 7.
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXVI/199/10
Rady Gminy Łukowica
z dnia 8 listopada 2010 r.
ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU GMINY
Dział
010

§

2010

400
0830
600
2030
700
0750

0830
0920
750
0970
754
2010

756

0020
0590
758

Nazwa
Rolnictwo i łowiectwo
Dochody bieżące
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Dochody bieżące
Wpływy z usług
Transport i łącznoņć
Dochody bieżące
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
Gospodarka mieszkaniowa
Dochody bieżące
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych
umów o podobnym charakterze
Wpływy z usług
Pozostałe odsetki
Administracja publiczna
Dochody bieżące
Wpływy z różnych dochodów
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Dochody bieżące
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowoņci prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem
Dochody bieżące
Podatek dochodowy od osób prawnych
Wpływy z opłat za koncesje i licencje
Różne rozliczenia
Dochody bieżące

Zwiększenia
44.082,31
44.082,31
44.082,31

Zmniejszenia
-

2.500,00
2.500,00
2.500,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00

-

24.000,00
24.000,00
22.000,00

4.000,00
4.000,00
-

2.000,00
200,00
200,00
200,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00

4.000,00
-

2.900,00

-

2.900,00
1.600,00
1.300,00
366.699,00
366.699,00

-
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2750
2920
801
0690
0750

0830
0920
0970
852
2010

2023

2030
900
0690
0830
0920
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Środki na uzupełnienie dochodów gmin
Subwencje ogólne z budżetu państwa
Oņwiata i wychowanie
Dochody bieżące
Wpływy z różnych opłat
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych
umów o podobnym charakterze
Wpływy z usług
Pozostałe odsetki
Wpływy z różnych dochodów
Pomoc społeczna
Dochody bieżące
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące
realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
Gospodarka komunalne i ochrona ņrodowiska
Dochody bieżące
Wpływy z różnych opłat
Wpływy z usług
Pozostałe odsetki

218.400,00
148.299,00
69.800,00
69.800,00
21.000,00
5.000,00

-

1.000,00
3.000,00
39.800,00
21.658,00
21.658,00
17.400,00

20.000,00
20.000,00
-

3.375,00

-

883,00

20.000,00

27.200,00
27.200,00
8.000,00
19.000,00
200,00

-

RAZEM:

1.569.039,31

24.000,00

-

Razem: + 1.545.039,31
Przewodnicząca Rady Gminy
Maria Tomaszek
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXVI/199/10
Rady Gminy Łukowica
z dnia 8 listopada 2010 r.
ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY
Wydatki na zadania własne
Dział
400

Rozdział

40002

600
60014
60016

60078

Nazwa
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz
i wodę
Dostarczanie wody
Wydatki bieżące
1.) wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.1.) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Transport i łącznoņć
Drogi publiczne powiatowe
Wydatki majątkowe
Drogi publiczne gminne
Wydatki bieżące
1.) wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.1.) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Wydatki bieżące
1.) wydatki bieżące jednostek budżetowych

Zwiększenia
380,00

Zmniejszenia
-

380,00
380,00
380,00
380,00
1.570.075,00
31.094,39
31.094,39
538.980,61
538.980,61
538.980,61
8.140,00
530.840,61

-

1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00

-

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 706

700
70005

750
75022

75023

754
75412

801
80101

80103

80110

80148

80195

– 47684 –

1.1.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wydatki bieżące
1.) wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.1.) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Administracja publiczna
Rady gmin
Wydatki bieżące
1.) wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.1.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
Urzędy gmin
Wydatki bieżące
1.) świadczenia na rzecz osób fizycznych
2.) wydatki bieżące jednostek budżetowych
2.1.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
Wydatki bieżące
1.) wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.1.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
2.) dotacje na zadania bieżące (pomoc finansowa dla Powiatu
Limanowskiego)
Oņwiata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Wydatki bieżące
1.) świadczenia na rzecz osób fizycznych
2.) wydatki bieżące jednostek budżetowych
2.1.) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
2.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Wydatki bieżące
1.) świadczenia na rzecz osób fizycznych
2.) wydatki bieżące jednostek budżetowych
2.1.) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
2.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
Gimnazja
Wydatki bieżące
1.) wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.1.) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
Stołówki szkolne i przedszkolne
Wydatki bieżące
1.) wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.1.) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
Pozostała działalność
Wydatki bieżące
1.) wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.1.) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych

Poz. 6037
1.000.000,00

-

500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
10.700,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00

-

5.700,00
5.700,00
600,00
5.100,00
5.100,00

-

14.000,00
14.000,00
14.000,00
9.000,00
9.000,00

-

5.000,00

-

327.238,00
137.125,00
137.125,00
4.000,00
133.125,00
26.970,00
106.155,00

94,00
-

17.429,00
17.429,00
229,00
17.200,00
16.780,00
420,00

-

147.590,00
147.590,00
147.590,00
40.700,00
106.890,00

-

25.000,00
25.000,00
25.000,00
3.500,00
21.500,00

-

94,00
94,00
94,00
94,00
-

94,00
94,00
94,00
94,00

-
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852
85214

85215

85216

85219

85228

85295

900
90001

90002

921
92109

926
92601
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Pomoc społeczna
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Wydatki bieżące
1.) świadczenia na rzecz osób fizycznych
Dodatki mieszkaniowe
Wydatki bieżące
1.) świadczenia na rzecz osób fizycznych
Zasiłki stałe
Wydatki bieżące
1.) świadczenia na rzecz osób fizycznych
Ośrodki pomocy społecznej
Wydatki bieżące
1.) wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.1.) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Wydatki bieżące
1.) świadczenia na rzecz osób fizycznych
2.) wydatki bieżące jednostek budżetowych
2.1.) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
2.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
Pozostała działalność
Wydatki bieżące
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych
Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Wydatki bieżące
1.) wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.1.) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Wydatki majątkowe
Gospodarka odpadami
Wydatki bieżące
1.) wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.1.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Wydatki bieżące
1.) wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.1.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
Kultura fizyczna i sport
Obiekty sportowe
Wydatki bieżące
1.) wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.1.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych

Razem:

Poz. 6037
32.012,00
11.500,00

51.129,00
-

11.500,00
11.500,00
11.900,00
11.900,00
11.900,00
11.900,00

1.500,00
1.500,00
1.500,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
27.400,00
27.400,00
27.400,00
27.400,00
-

7.729,00
7.729,00
-

2.229,00
2.229,00
333,00

7.729,00
-

1.896,00

883,00
883,00
883,00
3.500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00

1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
-

13.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00

-

50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00

-

2.021.405,00

1.051.223,00

Łącznie: + 970.182,00
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Poz. 6037

Wydatki na zadania zlecone:
Dział
010

Rozdział
01095

751
75109

754
75478

852
85212

85278

Nazwa
Rolnictwo i łowiectwo
Pozostała działalność
Wydatki bieżące
1.) wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.1.) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,
wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
Wydatki bieżące
1.) wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.1.) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Wydatki bieżące
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.1.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego
Wydatki bieżące
1.) świadczenia na rzecz osób fizycznych
2.) wydatki bieżące jednostek budżetowych
2.1.) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
2.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Wydatki bieżące
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Razem:

Zwiększenia
44.082,31
44.082,31
44.082,31
44.082,31
864,36
43.217,95

Zmniejszenia
-

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00
1.000,00
1.000,00
-

1.000,00
1.000,00
1.000,00

10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00

-

18.570,00
1.170,00

1.170,00
1.170,00

1.170,00
-

120,00

1.170,00
-

1.050,00

17.400,00
17.400,00
17.400,00

-

73.652,31

2.170,00

Łącznie: + 71.482,31
Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
Dział Rozdział
Nazwa
Zwiększenia Zmniejszenia
852
Pomoc społeczna
3.375,00
85295
Pozostała działalność
3.375,00
Wydatki bieżące
3.375,00
1.) wydatki na programy finansowane ze środków, o których
3.375,00
mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
Ogółem: + 1.045.039,31
Przewodnicząca Rady Gminy
Maria Tomaszek

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 706

– 47687 –

Poz. 6037
Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXVI/199/10
Rady Gminy Łukowica
z dnia 8 listopada 2010 r.

ZMIANY W PRZYCHODACH I ROZCHODACH BUDŻETU GMINY

Dochody
Wydatki
Wynik (deficyt)
Przychody:
- pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW
- kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym
w Limanowej
- nadwyżka z lat ubiegłych
Rozchody:
- spłata rat zaciągniętych pożyczek

Plan przed zmianą
30.702.098,51
33.091.698,51
- 2.389.600,00
2.521.544,00
521.544,00
2.000.000,00

Zwiększenia

Zmniejszenia

1.545.039,31
1.045.039,31
500.000,00
-

500.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00

Plan po zmianach
32.247.137,82
34.136.737,82
- 1.889.600,00
2.021.544,00
521.544,00
1.000.000,00

0,00
131.944,00
131.944,00

500.000,00
-

-

500.000,00
131.944,00
131.944,00

Przewodnicząca Rady Gminy
Maria Tomaszek
Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXXVI/199/10
Rady Gminy Łukowica
z dnia 8 listopada 2010 r.
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE
Dział
010

Rozdział

§

01095
2010

754
75478
2010

852
85278
2010

Dział
010

Rozdział
01095

751

Nazwa
Rolnictwo i łowiectwo
Pozostała działalność
Dochody bieżące
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie ustawami
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Dochody bieżące
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie ustawami
Pomoc społeczna
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Dochody bieżące
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie ustawami

Zwiększenia
44.082,31
44.082,31
44.082,31
44.082,31

Zmniejszenia
-

10.000,00
10.000,00
10.000,00

-

17.400,00
17.400,00
17.400,00
17.400,00

-

RAZEM:

71.482,31

-

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE
Nazwa
Zwiększenia
Rolnictwo i łowiectwo
44.082,31
Pozostała działalność
44.082,31
Wydatki bieżące
44.082,31
1.) wydatki bieżące jednostek budżetowych
44.082,31
1.1.) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
864,36
1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
43.217,95
budżetowych
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
1.000,00
i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zmniejszenia
-

1.000,00

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 706
75109

754
75478

852
85212

85278

– 47688 –

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,
wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
Wydatki bieżące
1.) wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.1.) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Wydatki bieżące
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.1.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego
Wydatki bieżące
1.) świadczenia na rzecz osób fizycznych
2.) wydatki bieżące jednostek budżetowych
2.1.) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
2.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Wydatki bieżące
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Razem:

Poz. 6037
1.000,00

1.000,00

1.000,00
1.000,00
1.000,00
-

1.000,00
1.000,00
1.000,00

10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00

-

18.570,00
1.170,00

1.170,00
1.170,00

1.170,00
-

120,00

1.170,00
-

1.050,00

17.400,00
17.400,00
17.400,00

-

73.652,31

2.170,00

Razem: + 71.482,31

Przewodnicząca Rady Gminy
Maria Tomaszek
Załącznik nr 5
do uchwały Nr XXXVI/199/10
Rady Gminy Łukowica
z dnia 8 listopada 2010 r.
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
Dział
852

Rozdział

Dział
852

Rozdział

Nazwa
Zwiększenia Zmniejszenia
Pomoc społeczna
3.375,00
85295
Postała działalność
3.375,00
Dochody bieżące
3.375,00
2023 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania
3.375,00
bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

85295

§

Nazwa
Pomoc społeczna
Pozostała działalność
Wydatki bieżące
1.) wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3

Zwiększenia
3.375,00
3.375,00
3.375,00
3.375,00

Zmniejszenia
-

Przewodnicząca Rady Gminy
Maria Tomaszek

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 706

– 47689 –

Poz. 6037
Załącznik nr 6
do uchwały Nr XXXVI/199/10
Rady Gminy Łukowica
z dnia 8 listopada 2010 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY ŁUKOWICA NA 2010 ROK
Dział

Rozdział

600
60014

60016

750
75023

754
75412

900
90001

921
92109

926
92601

Nazwa ‟ Treņć
Transport i łącznoņć
Drogi publiczne powiatowe
Inwestycja – przebudowa drogi
powiatowej Nr 1610K Świdnik –
Limanowa w miejscowości Łukowica
Inwestycja – Przebudowa drogi
powiatowej Nr 1610K Świdnik –
Limanowa - Budowa chodnika
w Świdniku i Łukowicy
Drogi publiczne gminne
Inwestycja – budowa drogi
w Jadamwoli
Zakupy inwestycyjne – zakup
odśnieżarki
Administracja publiczna
Urzędy gmin
Zakupy inwestycyjne – zakup
programu komputerowego
Zakupy inwestycyjne – zakup
kserokopiarki do Urzędu Gminy
Zakup routera do Urzędu Gminy
Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
Zakupy inwestycyjne – wykup
gruntów pod budowę OSP
Zakupy inwestycyjne – zakup
dwóch samochodów strażackich
Gospodarka komunalna
i ochrona ņrodowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona
wód
Inwestycja – budowa oczyszczalni w Przyszowej wraz
z kolektorami
Inwestycja – budowa kanalizacji
w Łukowicy
Inwestycja – budowa kanalizacji
w Stroniu
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice
i kluby
Dotacja celowa dla GOK na
budowę świetlicy wiejskiej
Inwestycja – wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej
w Przyszowej
Piec dla GOK w Łukowicy
Kultura fizyczna i sport
Obiekty sportowe

Plan przed
zmianą
1.430.872,12
985.359,63
189.200,87

Zwiększenie
31.094,39
31.094,39
-

Zmniejszenie
-

Plan po
zmianie
1.461.966,51
1.016.454,02
189.200,87

796.158,76

31.094,39

-

827.253,15

445.512,49
439.012,49

-

-

445.512,49
439.012,49

6.500,00

-

-

6.500,00

36.641,78
36.641,78
19.490,00

-

-

36.641,78
36.641,78
19.490,00

12.000,00

-

-

12.000,00

5.151,78
392.000,00

-

-

5.151,78
392.000,00

392.000,00
7.000,00

-

-

392.000,00
7.000,00

385.000,00

-

-

385.000,00

3.600.000,00
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-
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Przewodnicząca Rady Gminy
Maria Tomaszek
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Załącznik nr 7
do uchwały Nr XXXVI/199/10
Rady Gminy Łukowica
z dnia 8 listopada 2010 r.
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Przewodnicząca Rady Gminy: Maria Tomaszek
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OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO W NOWYM SĄCZU
z dnia 9 grudnia 2010 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Miasta Nowego Sącza
Na podstawie art. 182 i 183 ustawy z dnia 16 lipca
1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176,
poz. 1190) Komisarz Wyborczy w Nowym Sączu podaje
do publicznej wiadomości, że:
I. Rada Miasta Nowego Sącza uchwałą:
1. Nr I/3/2010 z dnia 2 grudnia 2010 r. stwierdziła
wygaśnięcie mandatu w okręgu wyborczym nr 4, radnej
Pani Bożeny Jawor, wybranej z listy Nr 17 zgłoszonej
przez KWW RYSZARDA NOWAKA, w wyborach do Rady
Miasta Nowego Sącza przeprowadzonych w dniu 21
listopada 2010 r. Wygaśnięcie mandatu nastąpiło wskutek pisemnego zrzeczenia się mandatu.
2. Nr II/5/2010 z dnia 6 grudnia 2010 r. stwierdziła,
że radnym w okręgu wyborczym nr 4 został Pan Grzegorz Zbigniew MĄDRY, kandydat z tej samej listy, który
uzyskał kolejno największą liczbę głosów i nie utracił
prawa wybieralności.

II. Rada Miasta Nowego Sącza uchwałą:
1. Nr I/4/2010 z dnia 2 grudnia 2010 r. stwierdziła
wygaśnięcie mandatu w okręgu wyborczym nr 1, radnego Pana Jerzego Gwiżdża, wybranego z listy Nr 17
zgłoszonej
przez
KWW
RYSZARDA
NOWAKA,
w wyborach do Rady Miasta Nowego Sącza przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 r. Wygaśnięcie mandatu nastąpiło wskutek pisemnego zrzeczenia się mandatu.
2. Nr II/6/2010 z dnia 6 grudnia 2010 r. stwierdziła,
że radnym w okręgu wyborczym nr 1 został Pan Przemysław Krzysztof GAWŁOWSKI, kandydat z tej samej
listy, który uzyskał kolejno największą liczbę głosów
i nie utracił prawa wybieralności.
III. Obwieszczenie niniejsze podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz rozplakatowanie na terenie miasta Nowego Sącza.
Komisarz Wyborczy w Nowym Sączu
Tadeusz Piesowicz
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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.
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