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Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie: zmian
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Rady Gminy Czernichów z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały
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Rady Miasta Gorlice z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego
w Gorlicach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
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Rady Miasta Gorlice z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany
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Rady Miasta Gorlice z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany
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Rady Gminy Lubień z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu
(z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak
i w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Lubień
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Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie: zmiany
Uchwały Nr IX/76/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 marca 2003 r.,
w sprawie: uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad systemu taryfowego i cen na usługi wykonywane środkami Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego spółka z o.o. w Nowym Sączu.
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trybu i sposobu powoływania i odwoływania Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gorlicach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
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ZARZĄDZENIE NR 163/11
WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 16 maja 2011 r.
w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Michałowice
Na podstawie art. 192 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r.
Nr 176, poz. 1190 z późn. zm.1)), w związku z uchwałą
Rady Gminy Michałowice Nr VII/41/2011 z dnia
28 kwietnia 2011 roku w sprawie wygaśnięcia mandatu
radnego, zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Zarządza się wybory uzupełniające do Rady
Gminy Michałowice w okręgu wyborczym Nr 1.
2. Datę wyborów wyznacza się na niedzielę dnia
24 lipca 2011 roku.
§ 2. 1. Granice okręgu wyborczego Nr 1, ustalone
uchwałą Rady Gminy Michałowice Nr XXXVII/ 239/2010
z dnia 31 maja 2010, pozostają bez zmian.

2. W wyborach uzupełniających będzie wybierany
jeden radny.
§ 3. Dni, w których upływają terminy wykonania
czynności przewidzianych w Ordynacji wyborczej do rad
gmin, rad powiatów i sejmików województw, określa
kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§ 4. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez opublikowanie w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego oraz rozplakatowanie na
terenie Gminy Michałowice i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Wojewoda Małopolski
Stanisław Kracik

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 34, poz. 172.

Załącznik
do zarządzenia Nr 163/11
Wojewody Małopolskiego
z dnia 16 maja 2011 roku
KALENDARZ WYBORCZY

Data wykonania
czynności wyborczych
do 20 maja 2011 r.

-

do 4 czerwca 2011 r.

-

Treść czynności
opublikowanie zarządzenia Wojewody Małopolskiego w sprawie zarządzenia
wyborów uzupełniających do Rady Gminy Michałowice w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego oraz podanie go do publicznej wiadomości przez
rozplakatowanie na terenie gminy Michałowice
zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Krakowie o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 265
-

do 6 czerwca 2011 r.

-

do 9 czerwca 2011 r.

-

do 24 czerwca 2011 r.
do godz. 24oo
do 1 lipca 2011 r.

-

do 3 lipca 2011 r.

-

do 9 lipca 2011 r.

-

do 10 lipca 2011 r.

-

do 14 lipca 2011 r.
22 lipca 2011 r.
godz. 24oo
23 lipca 2011 r.
24 lipca 2011 r.
godz. 8oo - 22oo

-

-
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podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji Wójta
Gminy Michałowice o okręgu wyborczym Nr 1, jego granicach, numerze i liczbie
radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Michałowicach
zgłaszanie do Komisarza Wyborczego w Krakowie kandydatów do składu Gminnej Komisji Wyborczej w Michałowicach
powołanie przez Komisarza Wyborczego w Krakowie Gminnej Komisji Wyborczej
w Michałowicach
zgłaszanie do zarejestrowania Gminnej Komisji Wyborczej w Michałowicach list
kandydatów na radnego
zgłaszanie do Wójta Gminy Michałowice kandydatów do składu Obwodowej
Komisji Wyborczej Nr 1
podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji Wójta
Gminy Michałowice o numerze i granicach obwodu głosowania Nr 1 oraz o wyznaczonej siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1
rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Michałowicach
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego zawierającego numery list,
dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów i list
powołanie przez Gminną Komisję Wyborczą w Michałowicach Obwodowej Komisji
Wyborczej Nr 1 oraz podanie do publicznej wiadomości jej składu osobowego
sporządzenie spisu wyborców
składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
zakończenie kampanii wyborczej
przekazanie przewodniczącemu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 spisu wyborców
głosowanie

Wojewoda Małopolski
Stanisław Kracik
2128

2129
2129

UCHWAŁA NR VII/39/11
RADY MIEJSKIEJ W BOBOWEJ
z dnia 28 kwietnia 2011 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 15191 z późn. zm.) oraz art. 15 i 19 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613
z późn. zm.) w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych
w 2011 r. (M.P. z 2010 r. Nr 55, poz. 755) Rada Miejska
w Bobowej uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej pobierane od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek
organizacyjnych nie mających osobowości prawnej,
dokonujących sprzedaży na targowiskach w wysokości:
1) przy sprzedaży z samochodu osobowego – 10,00 zł.
2) przy sprzedaży z samochodu dostawczego lub ciężarowego:
a) o ładowności do 3,5 tony – 12,00 zł.
b) o ładowności powyżej 3,5 tony – 17,00 zł.
3) przy sprzedaży z ciągnika z przyczepą – 15,00 zł.
4) przy sprzedaży towarów z łóżka polowego lub stołu
– 10,00 zł.

5) przy sprzedaży towarów z placu od 1 m² zajmowanej
powierzchni – 6,00 zł.
6) przy sprzedaży towarów ze straganu – 13,00 zł.
7) przy sprzedaży okazjonalnej kwiatów, zniczy, stroików
itp. – 10 zł. od stoiska.
§ 2. Wysokość dziennej opłaty targowej nie może
przekraczać dziennie 699,27 zł.
§ 3. Opłata targowa pobierana jest bezpośrednio na
targowisku w drodze inkasa.
§ 4. Na inkasenta wyznacza się Pana Marka Podobińskigo.
§ 5. Ustala się wynagrodzenie dla inkasenta
w wysokości 20% pobranych opłat targowych płatne do
15 dnia następnego miesiąca po każdym zakończonym
kwartale.
§ 6. Za pobraną opłatę targową inkasent wydaje
pokwitowanie, a wpływy przekazuje w całości na kasy
Urzędu Miejskiego w Bobowej, w dniu pobrania inkasa.
§ 7. Traci moc uchwała Nr XXII/173/08 Rady Gminy
Bobowa z dnia 08.12.2008 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 265
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§ 8. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Bobowej.
§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Poz. 2129,2130

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Stanisław Siedlarz

2129

2130
2130

UCHWAŁA NR VII/40/11
RADY MIEJSKIEJ W BOBOWEJ
z dnia 28 kwietnia 2011 r.
w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Bobowa na rok 2011 .
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit i ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 212
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) – Rada Miejska w Bobowej uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Budżetowej Gminy Bobowa na rok
2011, Nr IV/16/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia
18.01.2011 r. wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę
198 100 zł w tym:

1) wydatki bieżące- zwiększa się o kwotę 141 600 zł,
2) wydatki majątkowe-zwiększa się o kwotę 56 500 zł,
oraz dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem
Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 56 500 zł. zgodnie z załącznikiem
Nr 3 niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

1) dochody bieżące- zwiększa się o kwotę 198 100 zł. jak
w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały

Przewodniczący Rady
Stanisław Siedlarz

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę
198 100 zł w tym:

Załącznik nr 1
do uchwały nr VII/40/11
Rady Miejskiej w Bobowej
z dnia 28 kwietnia 2011 r.
Dochody Budżetu Gminy Bobowa na 2011 r.
Dział
1
921

§
2

0970

Źródło dochodów
3
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Dochody bieżące
Wpływy z różnych dochodów
Razem dochody:
W tym: dochody bieżące
W tym: dochody majątkowe

Zmniejszenie w zł.
4

0,00

Zwiększenie w zł.
5
198 100,00
198 100,00
198 100,00
198 100,00

0,00
0,00

198 100,00
0,00
Przewodniczący Rady
Stanisław Siedlarz

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 265

– 15753 –

Poz. 2130,2131
Załącznik nr 2
do uchwały nr VII/40/11
Rady Miejskiej w Bobowej
z dnia 28 kwietnia 2011 r.

Wydatki budżetu Gminy Bobowa na 2011 rok
Dz.
Rozdz.
600
60016

801
80101

80105

Treść

Zmniejsz. w zł.

Zwiększ. w zł

0,00

Transport i łączność
Drogi publiczne gminne w tym:
Wydatki majątkowe:
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe w tym:
Wydatki bieżące:
1.Wydatki jednostek budżetowych
1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Przedszkola specjalne w tym:
Wydatki bieżące:
2. Dotacje na zadania bieżące
Razem wydatki:

0,00

56 500,00
56 500,00
56 500,00
56 500,00
141 600,00
132 000,00
132 000,00
132 000,00
132 000,00
9 600,00
9 600,00
9 600,00
198 100,00

W tym: wydatki bieżące
W tym: wydatki majątkowe

0,00
0,00

141 600,00
56 500,00
Przewodniczący Rady
Stanisław Siedlarz
Załącznik nr 3
do uchwały nr VII/40/11
Rady Miejskiej w Bobowej
z dnia 28 kwietnia 2011 r.

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Bobowa w 2011 roku

Lp.

Wyszczególnienie

A

Wydatki majątkowe w
tym:
Opracowanie dokumentacji projektowej na
przebudowę mostu w m.
Siedliska
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gm. Wilczyska- Jeżów- Kościół
RAZEM

1.

2.

Dz.

Rozdz.

Zmniejszenie
w zł.
0

600

60016

27 000

600

60016

29 500

0

Zwiększenie
w zł.
56 500

56 500

w tym: wydatki na prog.
z udz. środ. o których mowa
w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3
Zmniejszenie
Zwiększenie
w zł.
w zł.
0
0

0

0

Przewodniczący Rady
Stanisław Siedlarz
2130

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 265
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UCHWAŁA NR VIII.49.2011
RADY GMINY CZERNICHÓW
z dnia 29 kwietnia 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2011 nr III/8/10 Rady Gminy Czernichów
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211,
art. 212, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240
z późn. zm.) Rada Gminy Czernichów uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Budżetowej Gminy Czernichów na
rok 2011 nr III/8/10 Rady Gminy Czernichów z dnia
29 grudnia 2010 r. z późniejszymi zmianami dokonuje
się następujących zmian:
1) w § 1 uchwały – dochody budżetu na rok 2011 zwiększa się o kwotę 8 214,37 zł, w tym: dochody bieżące
o kwotę 8 214,37 zł według tabeli jak poniżej:

Dz.

Wyszczególnienie

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Dochody bieżące
w tym:
zwrot przez ZUS nadpłaconych składek z tytułu ubezpieczeń społecznych za 2010 r. (§ 0970)
Razem dochody

Dochody
Zwiększenia
8 214,37
8 214,37
8 214,37
8 214,37

2) w § 2 uchwały – wydatki budżetu na rok 2011 zwiększa się o kwotę 8 214,37 zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę
8214,37 zł wg tabeli jak poniżej:
Dz.

R

750
75056

Wyszczególnienie
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Spis powszechny i inne
Wydatki bieżące
w tym:
2) Dotacje (zwroty)
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Razem wydatki

Wydatki
Zwiększenia
8 214,37
8 214,37
8 214,37
3 704,40
4 509,97
8 214,37

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernichów.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Czernichów.
Przewodnicząca Rady
Renata Wolarek
2131
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UCHWAŁA NR 26/V/2011
RADY MIASTA GORLICE
z dnia 27 stycznia 2011 r.
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego
w Gorlicach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203,
Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337,

z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,
poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458,
z 2009 r. Nr 52, poz. 422, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r.
Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675)
oraz art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180,
poz. 1493, z 2009 r. Nr 260, poz. 1589, z 2010 r. Nr 28,
poz. 146, Nr 125, poz. 842), Rada Miasta w Gorlicach
uchwala, co następuje:

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 265
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Rozdział 1
Tryb powoływania członków Miejskiego Zespołu
Interdyscyplinarnego.
§ 1. W celu realizacji zadań wynikających z ustawy
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na terenie miasta Gorlice, uchwala się tryb i sposób powoływania
i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego
zajmującego się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie
oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.
§ 2. 1. Miejski Zespół Interdyscyplinarny, zwany dalej "Zespołem" powołuje Burmistrz Miasta Gorlice
w drodze zarządzenia.
2. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele następujących instytucji, organizacji i jednostek organizacyjnych działających na terenie miasta Gorlice:
1) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach;
2) Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gorlicach;
3) Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach;
4) przedstawiciel Straży Miejskiej;
5) Pełnomocnik do spraw społecznych;
6) oświaty;
7) ochrony zdrowia;
8) organizacji pozarządowych, w szczególności działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
9) kuratorzy sądowi.
3. Zespół działa na podstawie Porozumień zawartych pomiędzy Burmistrzem Miasta Gorlice, a podmiotami, których przedstawiciele powołani zostaną do Zespołu.
Rozdział 2
Tryb odwoływania członków Miejskiego Zespołu
Interdyscyplinarnego
§ 3. Burmistrz Miasta Gorlice odwołuje członka Zespołu przed upływem kadencji:
1) na jego wniosek;
2) na wniosek podmiotu, którego jest on przedstawicielem;
3) na wniosek przewodniczącego Zespołu w uzasadnionych przypadkach;
4) w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo
skarbowe.
Rozdział 3
Szczegółowe warunki funkcjonowania Miejskiego
Zespołu Interdyscyplinarnego
§ 4. 1. Kadencja Zespołu trwa 3 lata.
2. Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Burmistrz Miasta Gorlice w terminie 30 dni od daty zawarcia Porozumień z podmiotami, o których mowa w § 2
ust. 3.
3. Na pierwszym posiedzeniu Zespołu wybierany
jest przewodniczący Zespołu spośród jego członków,
większością głosów w głosowaniu jawnym.
4. Na wniosek przewodniczącego, podczas pierwszego posiedzenia Zespołu, spośród jego członków
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wybierany jest większością głosów w głosowaniu jawnym zastępca przewodniczącego oraz sekretarz Zespołu.
5. Szczegółowy zakres prac Zespołu, w tym zadania przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego
i sekretarza Zespołu oraz tryb ich odwoływania zostaną
określone w regulaminie organizacyjnym opracowanym
przez Zespół i zatwierdzonym przez Burmistrza Miasta
Gorlice w drodze zarządzenia.
6. Posiedzenia Zespołu zwołuje przewodniczący
z własnej inicjatywy, a gdy jest to niemożliwe - zastępca
przewodniczącego lub sekretarz, wskazując termin,
miejsce oraz cel posiedzenia, o czym powiadamia na
piśmie członków Zespołu, nie później niż 3 dni przed
terminem posiedzenia.
7. Posiedzenie Zespołu może być zwołane także
na wniosek, co najmniej jednej czwartej liczby członków
Zespołu.
8. Posiedzenia Zespołu odbywają się w zależności
od potrzeb, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
9. Prace Zespołu są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu Zespołu bierze udział, co najmniej połowa jego
członków.
10. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół,
zawierający w szczególności: informację o składzie Zespołu uczestniczącym w posiedzeniu, opis przebiegu
posiedzenia oraz podjęte uchwały lub ustalenia.
11. Zespół może powoływać grupy robocze na zasadach określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w celu rozwiązywania indywidualnych
problemów związanych z występowaniem przemocy
w rodzinie.
12. Grupy robocze składają Zespołowi informacje
na piśmie o wynikach swej pracy.
13. Przewodniczący Zespołu zobowiązany jest do
przedkładania Burmistrzowi Miasta Gorlice sprawozdań
z pracy Zespołu w terminach:
1) do 31 lipca roku, którego sprawozdanie dotyczy sprawozdanie półroczne;
2) do 31 stycznia roku następującego po roku, którego
sprawozdanie dotyczy ¬sprawozdanie roczne.
14. Jawność posiedzenia Zespołu może zostać
wyłączona na podstawie przepisów ustawowych.
15. Członkowie Zespołu i grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych.
16. Obsługę organizacyjno - techniczną Zespołu
zapewnia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Gorlicach.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta Gorlice.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miasta
Bogdan Musiał
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UCHWAŁA NR 75/VIII/2011
RADY MIASTA GORLICE
z dnia 28 kwietnia 2011 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice
– Plan Nr 4” dla działki Nr 306/2
Działając na podstawie przepisów art. 18 ust. 2 pkt 5
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn.
zm.), art. 3 ust. 1, art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.)
w związku z Uchwałą Nr 457/LI/2010 Rady Miasta Gorlice z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie przystąpienia do
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasto Gorlice – Plan Nr 4, Rada Miasta
Gorlice uchwala co następuje:

rozpoznanie warunków geologiczno – inżynierskich,
stosownie do ustalonej kategorii geotechnicznej obiektu
budowlanego, posadowionego w skomplikowanych
warunkach gruntowych i wykonanie stosownej dokumentacji geologiczno – inżynierskiej w myśl przepisów
odrębnych.

Rozdział 1
USTALENIA FORMALNE

Rozdział 2
USTALENIA OGÓLNE

§ 1. Ilekroć w treści uchwały jest mowa o:
1) „Planie dotychczasowym” – należy przez to rozumieć
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
„Miasto Gorlice – Plan Nr 4” wprowadzony Uchwałą
Nr 362/XXXIX/2005 Rady Miasta Gorlice z dnia
29 września 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2005 r.
Nr 621, poz. 4257, z późn. zm.),
2) „Planie” – należy przez to rozumieć zmianę planu
dotychczasowego dla terenu obejmującego działkę
Nr 306/2 przy ulicy Granicznej w Gorlicach, uchwaloną
niniejszą uchwałą,
3) „Rysunku planu” - należy przez to rozumieć rysunek
planu wymienionego w punkcie 2 sporządzony na
mapie sytuacyjno – wysokościowej, zarejestrowanej
w powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w skali 1:500 stanowiący załącznik
Nr 1, będący integralną częścią niniejszej uchwały,
4) „Studium” – należy przez to rozumieć studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gorlice uchwalone Uchwałą Nr 151/XVII/
99 Rady Miasta Gorlice z dnia 26 listopada 1999 r.,
5) „Poziomie terenu” – należy przez to rozumieć średni
poziom terenu istniejącego, liczony w obrysie rzutu
budynku jako średnia arytmetyczna poziomu terenu
od strony przystokowej i odstokowej.
§ 2. 1. Stwierdza się nienaruszenie przez plan,
o którym mowa w § 1 punkt 2 ustaleń studium, o którym mowa w §1 punkt 4.
2. Uchwala się plan, o którym mowa w § 1 punkt 2.
§ 3. 1. W obszarze objętym planem obowiązujące
studium, o którym mowa w § 1 punkt 4 nie wyznacza
obszarów przestrzeni publicznych, wymagających określenia warunków ich kształtowania.
2. W obszarze objętym planem nie występują tereny zagrożone powodzią, nie występują tereny objęte
strefą ochrony sanitarnej ujęć wody.
3. Tereny objęte planem nie są zagrożone osuwaniem się mas ziemnych. Z uwagi na sąsiedztwo udokumentowanego osuwiska, przed rozpoczęciem procesu
inwestycyjnego na działce objętej planem obowiązuje

4. W obszarze objętym planem nie zachodzi potrzeba określenia zasad i warunków scaleń nieruchomości.
5. Ustalenia planu nie naruszają i nie wykluczają
stosowania przepisów odrębnych.

§ 4. Ustala się następujące
i kształtowania ładu przestrzennego:

zasady

ochrony

1) obowiązuje ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazu, zgodnie z zasadami podanymi w § 6,
2) obowiązuje ochrona dziedzictwa kulturowego wg
zasad podanych w § 7,
3) obowiązują parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu określone w ustaleniach szczegółowych.
§ 5. Ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) obowiązuje utrzymanie wysokich standardów środowiska przyrodniczego, w szczególności czystości wód,
powietrza atmosferycznego, gleb oraz harmonijnego
krajobrazu,
2) obowiązuje ochrona przed hałasem i stosowanie
urządzeń i zabezpieczeń dla utrzymania dopuszczalnego poziomu hałasu określonego w przepisach odrębnych jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej,
3) obowiązuje zakaz przekraczania dopuszczalnych stężeń zanieczyszczenia atmosfery, określonych w przepisach odrębnych,
4) na obszarze objętym planem nie występują inne formy ochrony przyrody.
§ 6. Ustala się następujące zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury:
1) obowiązuje dostosowanie architektury obiektów do
architektury istniejących obiektów, formą i bryłą wpisujących się w krajobraz o parametrach określonych
w ustaleniach szczegółowych,
2) na obszarze objętym planem nie występują obiekty
podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568).
§ 7. Ustala się następujące zasady modernizacji,
rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej i komunikacji:
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1) zakaz zrzutu nieoczyszczonych ścieków do wód i gleby, zakaz gromadzenia odpadów w miejscach do tego
nie wyznaczonych,
2) obowiązek zachowania stref ochronnych od linii elektroenergetycznych i sieci gazowych w wielkościach
zgodnych z przepisami odrębnymi,
3) obowiązek utrzymania istniejącego uzbrojenia
w infrastrukturę techniczną, dopuszczona jego rozbudowa, przebudowa i remonty,
4) realizacja podłączeń do istniejących sieci na warunkach podanych przez zarządzających tymi sieciami.
Rozdział 3
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE
§ 8. 1. Teren oznaczony symbolem MN obejmujący
działkę Nr 306/2 przy ulicy Granicznej w Gorlicach
o powierzchni 0,39 ha, stanowiący grunty klasy R IIIb
o powierzchni 0,31 ha, klasy Ps III o powierzchni 0,04 ha
i klasy Ps IV o powierzchni 0,04 ha, przeznacza się na
tereny zabudowy mieszkaniowej dla realizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Dopuszcza się realizację budynków gospodarczych i garaży dla samochodów osobowych. Obowiązuje zabezpieczenie powierzchni parkingowych w ilości co najmniej 1 miejsce/1 mieszkanie. Dopuszcza się realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej. Dopuszcza się podział
na działki o powierzchni nie mniejszej niż 0,15 ha pod
warunkiem zapewnienia do nich dojazdów.
2. Ustala się następujące parametry i wskaźniki
kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) w elewacjach wyklucza się stosowanie paneli z tworzyw sztucznych, kamieni otoczaków i jaskrawej kolorystyki. Obowiązują elewacje w pastelowych kolorach,
2) obowiązują dachy o kącie nachylenia połaci dachowych 30º - 43º,
3) obowiązuje zakaz realizacji dachów w kolorach jaskrawych (żółtych, szafirowych, pomarańczowych, fioletowych i niebieskich). W pokryciach dachowych wyklucza
się stosowanie blachy trapezowej i materiały nie dopuszczone przepisami odrębnymi,
4) obowiązuje maksymalna wysokość budynków dwie
kondygnacje nadziemne licząc od poziomu parteru,
w tym druga w dachu, nie większa niż 10 m liczona od
poziomu terenu do najwyższej kalenicy,
5) obowiązuje usytuowanie budynków w odległości co
najmniej 8 m od zewnętrznej krawędzi jezdni istniejącej drogi wewnętrznej,
6) w zagospodarowaniu terenu obowiązuje powierzchnia zabudowy nie większa niż 30% powierzchni wydzielonego terenu i zachowanie co najmniej 50% powierzchni biologicznie czynnej.
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3. Ustala się następujące zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:
1) zaopatrzenie w wodę z miejskiej sieci wodociągowej.
Do czasu jej realizacji dopuszcza się dostawę wody
z indywidualnego ujęcia zlokalizowanego zgodnie
z przepisami odrębnymi,
2) odprowadzenie ścieków (dotyczy ścieków w zrozumieniu przepisów art. 9 ust. 1 punkt 16 ustawy z dnia
18 lipca 2001 r. „Prawo wodne”) do komunalnej sieci
kanalizacji sanitarnej,
3) ogrzewanie obiektów indywidualne, oparte o paliwa
ekologiczne,
4) doprowadzenie gazu z istniejącej sieci na warunkach
określonych przez zarządcę sieci,
5) doprowadzenie energii elektrycznej z istniejącej sieci
na warunkach określonych przez zarządzającego siecią
w oparciu o bilans zapotrzebowania mocy,
6) usuwanie odpadów poprzez segregację i gromadzenie ich w przystosowanych pojemnikach, usytuowanych zgodnie z przepisami odrębnymi i wywożenie
w sposób zorganizowany.
4. Dojazd do terenu z drogi wewnętrznej (działka
Nr 303).
Rozdział 4
USTALENIA KOŃCOWE
§ 9. Do czasu realizacji zagospodarowania ustalonego planem dopuszcza się dotychczasowe użytkowanie i zagospodarowanie.
§ 10. Ustala się wysokość opłaty wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości
w wyniku uchwalenia planu dla terenów MN w wysokości 10%.
§ 11. Integralną częścią niniejszej uchwały są:
1) rysunek planu w skali 1:500, zaopatrzony stosowną
klauzulą jako Załącznik Nr 1 do uchwały,
2) rozstrzygnięcie dotyczące rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu, stanowiący Załącznik Nr 2,
3) rozstrzygnięcie dotyczące sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, stanowiące Załącznik Nr 3.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gorlice.
§ 13. Uchwała podlega ogłoszeniu, publikacji na
stronie internetowej i wchodzi w życie po upływie
14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miasta Gorlice
Bogdan Musiał
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Załącznik nr 1
do uchwały nr 75/VIII/2011
Rady Miasta Gorlice
z dnia 28 kwietnia 2011 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „MIASTO GORLICE – PLAN NR 4”
działka Nr 306/2 przy ul. Granicznej
RYSUNEK PLANU
Skala 1:500*

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:500.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.
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Przewodniczący Rady Miasta Gorlice
Bogdan Musiał
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Załącznik nr 2
do uchwały nr 75/VIII/2011
Rady Miasta Gorlice
z dnia 28 kwietnia 2011 r.

Rozstrzygnięcie dotyczące rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan 4” dla działki Nr 306/2
Rada Miasta Gorlice, po zapoznaniu się z oświadczeniem Burmistrza Miasta Gorlice, stwierdzającym brak
uwag kwestionujących przyjęte ustalenia w projekcie
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan 4” dla działki
Nr 306/2 przy ulicy Granicznej, w okresie wyłożenia tego

projektu do wglądu publicznego i 14 dni po zakończeniu
wyłożenia, stwierdza brak potrzeby rozstrzygnięcia,
o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.)
Przewodniczący Rady Miasta Gorlice
Bogdan Musiał
Załącznik nr 3
do uchwały nr 75/VIII/2011
Rady Miasta Gorlice
z dnia 28 kwietnia 2011 r.

Rozstrzygnięcie dotyczące realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących
do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania
Rada Miasta Gorlice, po zapoznaniu się z oświadczeniem Burmistrza Miasta Gorlice, stwierdzającym brak
zapisanych inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
należących do zadań własnych gminy w projekcie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

„Miasto Gorlice – Plan 4” dla działki Nr 306/2, stwierdza
brak potrzeby rozstrzygnięcia, o którym mowa w art. 20
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r.
Nr 80, poz. 717, z późn. zm.)
Przewodniczący Rady Miasta Gorlice
Bogdan Musiał
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UCHWAŁA NR 76/VIII/2011
RADY MIASTA GORLICE
z dnia 28 kwietnia 2011 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice
– Plan Nr 4” dla działki Nr 183
Działając na podstawie przepisów art. 18 ust. 2 pkt 5
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn.
zm.), art. 3 ust. 1, art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.)
w związku z Uchwałą Nr 438/L/2010 Rady Miasta Gorlice
z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie przystąpienia do
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasto Gorlice – Plan Nr 4, Rada Miasta
Gorlice uchwala, co następuje:
Rozdział 1
USTALENIA FORMALNE
§ 1. Ilekroć w treści uchwały jest mowa o:
1) „Planie dotychczasowym” – należy przez to rozumieć
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
„Miasto Gorlice – Plan Nr 4” wprowadzony Uchwałą
Nr 362/XXXIX/2005 Rady Miasta Gorlice z dnia

29 września 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego
z 2005 r. Nr 621, poz. 4257, z późn. zm.),
2) „Planie” – należy przez to rozumieć zmianę planu
dotychczasowego dla terenu obejmującego działkę
Nr 183 przy ulicy Sikorskiego w Gorlicach, uchwaloną
niniejszą uchwałą,
3) „Rysunku planu” - należy przez to rozumieć rysunek
planu wymienionego w punkcie 2 sporządzony na
mapie sytuacyjno – wysokościowej, zarejestrowanej
w powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w skali 1:1000 stanowiący załącznik
Nr 1, będący integralną częścią niniejszej uchwały,
4) „Studium” – należy przez to rozumieć studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gorlice uchwalone Uchwałą Nr 151/
XVII/99 Rady Miasta Gorlice z dnia 26 listopada 1999 r.,
5) „Poziomie terenu” – należy przez to rozumieć średni
poziom terenu istniejącego, liczony w obrysie rzutu
budynku jako średnia arytmetyczna poziomu terenu
od strony przystokowej i odstokowej.
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§ 2. 1. Stwierdza się nienaruszenie przez plan,
o którym mowa w § 1 punkt 2 ustaleń studium,
o którym mowa w §1 punkt 4.
2. Uchwala się plan, o którym mowa w § 1 punkt 2.
§ 3. 1. W obszarze objętym planem obowiązujące
studium, o którym mowa w § 1 punkt 4 nie wyznacza
obszarów przestrzeni publicznych, wymagających określenia warunków ich kształtowania.
2. W obszarze objętym planem nie występują tereny bezpośrednio zagrożone powodzią, nie występują
tereny objęte strefą ochrony sanitarnej ujęć wody.
3. Tereny objęte planem nie są zagrożone osuwaniem się mas ziemnych. Z uwagi na sąsiedztwo terenów
potencjalnie osuwiskowych, przed rozpoczęciem procesu inwestycyjnego na działce objętej planem obowiązuje rozpoznanie warunków geologiczno – inżynierskich,
stosownie do ustalonej kategorii geotechnicznej obiektu
budowlanego, posadowionego w skomplikowanych
warunkach gruntowych i wykonanie stosownej dokumentacji geologiczno – inżynierskiej w myśl przepisów
odrębnych.
4. W obszarze objętym planem nie zachodzi potrzeba określenia zasad i warunków scaleń nieruchomości.
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sujących się w krajobraz o parametrach określonych
w ustaleniach szczegółowych,
2) na obszarze objętym planem nie występują obiekty
podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568).
§ 7. Ustala się następujące zasady modernizacji,
rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej i komunikacji:
1) zakaz zrzutu nieoczyszczonych ścieków do wód i gleby, zakaz gromadzenia odpadów w miejscach do tego
nie wyznaczonych,
2) obowiązek zachowania stref ochronnych od linii elektroenergetycznych i sieci gazowych w wielkościach
zgodnych z przepisami odrębnymi,
3) obowiązek utrzymania istniejącego uzbrojenia
w infrastrukturę techniczną, dopuszczona jego rozbudowa, przebudowa i remonty,
4) realizacja podłączeń do istniejących sieci na warunkach podanych przez zarządzających tymi sieciami.
Rozdział 3
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

1) obowiązuje ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazu, zgodnie z zasadami podanymi w § 6,
2) obowiązuje ochrona dziedzictwa kulturowego wg
zasad podanych w § 7,
3) obowiązują parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu określone w ustaleniach szczegółowych.

§ 8. 1. Teren oznaczony symbolem MN obejmujący
działkę Nr 183 przy ulicy Sikorskiego w Gorlicach
o powierzchni 0,56 ha, stanowiący grunty klasy R IVa
o powierzchni 0,42 ha, klasy Ps IV o powierzchni 0,06 ha
i klasy B o powierzchni 0,08 ha, przeznacza się na tereny
zabudowy mieszkaniowej dla realizacji budynków
mieszkalnych jednorodzinnych. Utrzymuje się istniejące
budynki, dopuszcza się ich remonty, przebudowę rozbudowę i nadbudowę. Dopuszcza się realizację budynków gospodarczych i garaży dla samochodów osobowych. Obowiązuje zabezpieczenie powierzchni parkingowych w ilości co najmniej 1 miejsce/1 mieszkanie.
Dopuszcza się realizację sieci i urządzeń infrastruktury
technicznej. Dopuszcza się podział na działki o powierzchni nie mniejszej niż 0,15 ha pod warunkiem zapewnienia do nich dojazdów.

§ 5. Ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

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

1) obowiązuje utrzymanie wysokich standardów środowiska przyrodniczego, w szczególności czystości wód,
powietrza atmosferycznego, gleb oraz harmonijnego
krajobrazu,
2) obowiązuje ochrona przed hałasem i stosowanie
urządzeń i zabezpieczeń dla utrzymania dopuszczalnego poziomu hałasu określonego w przepisach odrębnych jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej,
3) obowiązuje zakaz przekraczania dopuszczalnych stężeń zanieczyszczenia atmosfery, określonych w przepisach odrębnych,
4) na obszarze objętym planem nie występują inne formy ochrony przyrody,
5) na obszarze objętym planem nie występują obiekty
podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568).
§ 6. Ustala się następujące zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury:

1) w elewacjach wyklucza się stosowanie paneli z tworzyw sztucznych, kamieni otoczaków i jaskrawej kolorystyki. Obowiązują elewacje w pastelowych kolorach,
2) obowiązują dachy o kącie nachylenia połaci dachowych 30-43 stopni,
3) obowiązuje zakaz realizacji dachów w kolorach jaskrawych (żółtych, szafirowych, pomarańczowych, fioletowych i niebieskich). W pokryciach dachowych wyklucza się stosowanie blachy trapezowej i materiały
nie dopuszczone przepisami odrębnymi,
4) obowiązuje maksymalna wysokość budynków dwie
kondygnacje nadziemne licząc od poziomu parteru,
w tym druga w dachu, nie większa niż 9 m liczona od
poziomu terenu do najwyższej kalenicy,
5) obowiązuje usytuowanie budynków w odległości od
istniejących sieci gazowych i elektroenergetycznych,
zgodnej z przepisami odrębnymi,
6) w zagospodarowaniu terenu obowiązuje powierzchnia zabudowy nie większa niż 30% powierzchni wydzielonego terenu i zachowanie co najmniej 60% powierzchni biologicznie czynnej.

1) obowiązuje dostosowanie architektury obiektów do
architektury istniejących obiektów, formą i bryłą wpi-

3. Ustala się następujące zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:

5. Ustalenia planu nie naruszają i nie wykluczają
stosowania przepisów odrębnych.
Rozdział 2
USTALENIA OGÓLNE
§ 4. Ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
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1) zaopatrzenie w wodę z miejskiej sieci wodociągowej.
Do czasu jej realizacji dopuszcza się indywidualne ujęcie wody,
2) odprowadzenie ścieków (dotyczy ścieków w zrozumieniu przepisów art. 9 ust. 1 punkt 16 ustawy z dnia
18 lipca 2001 r. „Prawo wodne”) do komunalnej sieci
kanalizacji sanitarnej. Do czasu realizacji tej kanalizacji
dopuszcza się budowę szczelnego zbiornika bezodpływowego z wywozem ścieków na oczyszczalnię
miejską,
3) ogrzewanie obiektów indywidualne, oparte o paliwa
ekologiczne,
4) doprowadzenie gazu z istniejącej sieci na warunkach
określonych przez zarządcę sieci,
5) doprowadzenie energii elektrycznej z istniejącej sieci
na warunkach określonych przez zarządzającego siecią
w oparciu o bilans zapotrzebowania mocy,
6) usuwanie odpadów poprzez segregację i gromadzenie ich w przystosowanych pojemnikach, usytuowanych zgodnie z przepisami odrębnymi i wywożenie
w sposób zorganizowany.
4. Dojazd do terenu MN wydzieloną służebnością
przejazdu.
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Rozdział 4
USTALENIA KOŃCOWE

§ 9. Do czasu realizacji zagospodarowania ustalonego planem dopuszcza się dotychczasowe użytkowanie i zagospodarowanie.
§ 10. Ustala się wysokość opłaty wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości
w wyniku uchwalenia planu dla terenów MN w wysokości 10%.
§ 11. Integralną częścią niniejszej uchwały są:
1) rysunek planu w skali 1:1000, zaopatrzony stosowną
klauzulą jako Załącznik Nr 1 do uchwały,
2) rozstrzygnięcie dotyczące rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu, stanowiący Załącznik Nr 2,
3) rozstrzygnięcie dotyczące sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, stanowiące Załącznik Nr 3.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gorlice.
§ 13. Uchwała podlega ogłoszeniu, publikacji na
stronie internetowej i wchodzi w życie po upływie 14 dni
od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miasta Gorlice
Bogdan Musiał
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Załącznik nr 1
do uchwały nr 76/VIII/2011
Rady Miasta Gorlice
z dnia 28 kwietnia 2011 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „MIASTO GORLICE – PLAN NR 4”
działka Nr 183 przy ul. Sikorskiego w Gorlicach
RYSUNEK PLANU
Skala 1:1000*

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:1000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.
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Przewodniczący Rady Miasta Gorlice
Bogdan Musiał
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Załącznik nr 2
do uchwały nr 76/VIII/2011
Rady Miasta Gorlice
z dnia 28 kwietnia 2011 r.

Rozstrzygnięcie dotyczące rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan 4” dla działki Nr 183
Rada Miasta Gorlice, po zapoznaniu się z oświadczeniem Burmistrza Miasta Gorlice, stwierdzającym brak
uwag kwestionujących przyjęte ustalenia w projekcie
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan 4” dla działki Nr 183
przy ulicy Sikorskiego, w okresie wyłożenia tego projektu
do wglądu publicznego i 14 dni po zakończeniu wyłożenia, stwierdza brak potrzeby rozstrzygnięcia ,o którym

mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z późn.zm.).
Przewodniczący Rady Miasta Gorlice
Bogdan Musiał

Załącznik nr 3
do uchwały nr 76/VIII/2011
Rady Miasta Gorlice
z dnia 28 kwietnia 2011 r.
Rozstrzygniecie dotyczące realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących
do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania
Rada Miasta Gorlice, po zapoznaniu się z oświadczeniem Burmistrza Miasta Gorlice, stwierdzającym brak
zapisanych inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
należących do zadań własnych gminy w projekcie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Miasto Gorlice – Plan 4” dla działki Nr 183, stwierdza
brak potrzeby rozstrzygnięcia, o którym mowa w art. 20

ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r.
Nr 80, poz. 717, z późn. zm. ).
Przewodniczący Rady Miasta Gorlice
Bogdan Musiał
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UCHWAŁA NR 77/VIII/2011
RADY MIASTA GORLICE
z dnia 28 kwietnia 2011 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice
– Plan Nr 4” dla części działki Nr 213
Działając na podstawie przepisów art. 18 ust. 2
pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z późn. zm.), art. 3 ust. 1, art. 20 ust. 1 i art.
27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717, z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr 457/
LI/2010 Rady Miasta Gorlice z dnia 29 kwietnia 2010 r.
w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Miasto
Gorlice – Plan Nr 4, Rada Miasta Gorlice uchwala co
następuje:
Rozdział 1
USTALENIA FORMALNE
§ 1. Ilekroć w treści uchwały jest mowa o:
1) „Planie dotychczasowym” – należy przez to rozumieć
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
„Miasto Gorlice – Plan Nr 4” wprowadzony Uchwałą
Nr 362/XXXIX/2005 Rady Miasta Gorlice z dnia
29 września 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego
z 2005 r. Nr 621, poz. 4257, z późn. zm.),

2) „Planie” – należy przez to rozumieć zmianę planu
dotychczasowego dla terenu obejmującego część
działki Nr 213 przy ulicy Zielonej w Gorlicach,
uchwaloną niniejszą uchwałą,
3) „Rysunku planu” - należy przez to rozumieć rysunek planu wymienionego w punkcie 2 sporządzony
na mapie sytuacyjno – wysokościowej, zarejestrowanej w powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w skali 1:1000 stanowiący
załącznik Nr 1, będący integralną częścią niniejszej
uchwały,
4) „Studium” – należy przez to rozumieć studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gorlice uchwalone Uchwałą
Nr 151/XVII/99 Rady Miasta Gorlice z dnia 26 listopada 1999 r.,
5) „Poziomie terenu” – należy przez to rozumieć
średni poziom terenu istniejącego, liczony w obrysie rzutu budynku jako średnia arytmetyczna poziomu terenu od strony przystokowej i odstokowej.
§ 2. 1. Stwierdza się nienaruszenie przez plan,
o którym mowa w § 1 punkt 2 ustaleń studium,
o którym mowa w § 1 punkt 4.
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2. Uchwala się plan, o którym mowa w § 1
punkt 2.
§ 3. 1. W obszarze objętym planem obowiązujące
studium, o którym mowa w § 1 punkt 4 nie wyznacza
obszarów przestrzeni publicznych, wymagających
określenia warunków ich kształtowania.
2. W obszarze objętym planem nie występują
tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych, nie
występują tereny objęte strefą ochrony sanitarnej
ujęć wody.
3. Tereny objęte planem znajdują się poza obszarem bezpośredniego zagrożenia powodzią dla
przepływów o prawdopodobieństwie p=1%.
4. W obszarze objętym planem nie zachodzi potrzeba określenia zasad i warunków scaleń nieruchomości.
5. Ustalenia planu nie naruszają i nie wykluczają stosowania przepisów odrębnych.
Rozdział 2
USTALENIA OGÓLNE
§ 4. Ustala się następujące zasady ochrony
i kształtowania ładu przestrzennego:
1)

obowiązuje ochrona walorów przyrodniczych
i krajobrazu, zgodnie z zasadami podanymi w § 6,
2) obowiązuje ochrona dziedzictwa kulturowego wg
zasad podanych w § 7,
3) obowiązują parametry i wskaźniki kształtowania
zabudowy i zagospodarowania terenu określone
w ustaleniach szczegółowych.
§ 5. Ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) obowiązuje utrzymanie wysokich standardów środowiska przyrodniczego, w szczególności czystości
wód, powietrza atmosferycznego, gleb oraz harmonijnego krajobrazu,
2) obowiązuje ochrona przed hałasem i stosowanie
urządzeń i zabezpieczeń dla utrzymania dopuszczalnego poziomu hałasu określonego w przepisach odrębnych jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
3) obowiązuje zakaz przekraczania dopuszczalnych
stężeń zanieczyszczenia atmosfery, określonych
w przepisach odrębnych,
4) na obszarze objętym planem nie występują inne
formy ochrony przyrody.
§ 6. Ustala się następujące zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury:
1) obowiązuje dostosowanie architektury obiektów
do architektury istniejących obiektów, formą i bryłą
wpisujących się w krajobraz o parametrach określonych w ustaleniach szczegółowych,
2) na obszarze objętym planem nie występują obiekty
podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568).
§ 7. Ustala się następujące zasady modernizacji,
rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej i komunikacji:
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1) zakaz zrzutu nieoczyszczonych ścieków do wód
i gleby, zakaz gromadzenia odpadów w miejscach
do tego nie wyznaczonych,
2) obowiązek zachowania stref ochronnych od linii
elektroenergetycznych i sieci gazowych w wielkościach zgodnych z przepisami odrębnymi,
3) obowiązek utrzymania istniejącego uzbrojenia
w infrastrukturę techniczną, dopuszczona jego
przebudowa, rozbudowa i remonty,
4) realizacja podłączeń do istniejących sieci na warunkach podanych przez zarządzających tymi sieciami.
Rozdział 3
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE
§ 8. 1. Teren oznaczony symbolem MN obejmujący część działki Nr 213 przy ulicy Zielonej w Gorlicach
o powierzchni 0,42 ha, stanowiący grunty klasy R IIIa,
przeznacza się na tereny zabudowy mieszkaniowej dla
realizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
Dopuszcza się realizację budynków gospodarczych
i garaży dla samochodów osobowych. Obowiązuje
zabezpieczenie powierzchni parkingowych w ilości co
najmniej 1 miejsce/1 mieszkanie. Dopuszcza się realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej. Dopuszcza się wydzielenie działek o powierzchni nie
mniejszej niż 0,12 ha pod warunkiem zapewnienia do
nich dojazdów. Dopuszcza się wydzielenie dojazdu do
pozostałej części działki 213.
2. Ustala się następujące parametry i wskaźniki
kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) w elewacjach wyklucza się stosowanie paneli
z tworzyw sztucznych, kamieni otoczaków i jaskrawej kolorystyki. Obowiązują elewacje w pastelowych kolorach,
2) obowiązują dachy o kącie nachylenia połaci dachowych 30º - 43º,
3) obowiązuje zakaz realizacji dachów w kolorach jaskrawych (żółtych, szafirowych, pomarańczowych, fioletowych i niebieskich). W pokryciach dachowych wyklucza się stosowanie blachy trapezowej i materiały
nie dopuszczone przepisami odrębnymi,
4) obowiązuje maksymalna wysokość budynków
dwie kondygnacje nadziemne licząc od poziomu
parteru, w tym druga w dachu, nie większa niż 9 m
liczona od poziomu terenu do najwyższej kalenicy,
5) w zagospodarowaniu terenu obowiązuje powierzchnia zabudowy nie większa niż 30% powierzchni wydzielonego terenu i zachowanie co najmniej 50% powierzchni biologicznie czynnej.
3. Ustala się następujące zasady
w zakresie infrastruktury technicznej:

obsługi

1) zaopatrzenie w wodę z miejskiej sieci wodociągowej. Do czasu jej realizacji dopuszcza się dostawę
wody z indywidualnego ujęcia zlokalizowanego
zgodnie z przepisami odrębnymi,
2) odprowadzenie ścieków (dotyczy ścieków w zrozumieniu przepisów art. 9 ust. 1 punkt 16 ustawy
z dnia 18 lipca 2001 r. „Prawo wodne”) do komunalnej sieci kanalizacji sanitarnej,
3) ogrzewanie obiektów indywidualne, oparte o paliwa ekologiczne,
4) doprowadzenie gazu z istniejącej sieci na warunkach określonych przez zarządcę sieci,
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5) doprowadzenie energii elektrycznej z istniejącej
sieci na warunkach określonych przez zarządzającego siecią w oparciu o bilans zapotrzebowania
mocy,
6) usuwanie odpadów poprzez segregację i gromadzenie ich w przystosowanych pojemnikach, usytuowanych zgodnie z przepisami odrębnymi i wywożenie w sposób zorganizowany.
4. Dojazd do terenu MN przez pozostałą część
działki 213.
Rozdział 4
USTALENIA KOŃCOWE
§ 9. Do czasu realizacji zagospodarowania ustalonego planem dopuszcza się dotychczasowe użytkowanie i zagospodarowanie.
§ 10. Ustala się wysokość opłaty wyrażoną
w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu dla terenów
MN w wysokości 10%.
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§ 11. Integralną częścią niniejszej uchwały są:

1) rysunek planu w skali 1:1000, zaopatrzony stosowną klauzulą jako Załącznik Nr 1 do uchwały,
2) rozstrzygnięcie dotyczące rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu, stanowiący Załącznik Nr 2,
3) rozstrzygnięcie dotyczące sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, stanowiące Załącznik Nr 3.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gorlice.
§ 13. Uchwała podlega ogłoszeniu, publikacji na
stronie internetowej i wchodzi w życie po upływie
14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miasta Gorlice
Bogdan Musiał
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Poz. 2135
Załącznik nr 1
do uchwały nr 77/VIII/2011
Rady Miasta Gorlice
z dnia 28 kwietnia 2011 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „MIASTO GORLICE – PLAN NR 4”
część działki Nr 213 przy ulicy Zielonej w Gorlicach
RYSUNEK PLANU
Skala 1:1000*

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:1000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.
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Przewodniczący Rady Miasta Gorlice
Bogdan Musiał
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Załącznik nr 2
do uchwały nr 77/VIII/2011
Rady Miasta Gorlice
z dnia 28 kwietnia 2011 r.

Rozstrzygnięcie dotyczące rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan 4” dla części działki Nr 213
Rada Miasta Gorlice, po zapoznaniu się z oświadczeniem Burmistrza Miasta Gorlice, stwierdzającym
brak uwag kwestionujących przyjęte ustalenia w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan 4” dla części
działki Nr 213 przy ulicy Zielonej, w okresie wyłożenia
tego projektu do wglądu publicznego i 14 dni po zakończeniu wyłożenia, stwierdza brak potrzeby roz-

strzygnięcia, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717,
z późn. zm.)
Przewodniczący Rady Miasta Gorlice
Bogdan Musiał
Załącznik nr 3
do uchwały nr 77/VIII/2011
Rady Miasta Gorlice
z dnia 28 kwietnia 2011 r.

Rozstrzygnięcie dotyczące realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących
do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania
Rada Miasta Gorlice, po zapoznaniu się z oświadczeniem Burmistrza Miasta Gorlice, stwierdzającym brak
zapisanych inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
należących do zadań własnych gminy w projekcie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Miasto Gorlice – Plan 4” dla części działki Nr 213, stwierdza
brak potrzeby rozstrzygnięcia, o którym mowa w art. 20

ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80,
poz. 717, z późn. zm. )
Przewodniczący Rady Miasta Gorlice
Bogdan Musiał
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UCHWAŁA NR 78/VIII/2011
RADY MIASTA GORLICE
z dnia 28 kwietnia 2011 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice
– Plan Nr 4” dla części działki Nr 330/5
Działając na podstawie przepisów art. 18 ust. 2 pkt 5
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn.
zm.), art. 3 ust. 1, art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.)
w związku z Uchwałą Nr 457/ LI/2010 Rady Miasta Gorlice z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie przystąpienia do
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasto Gorlice – Plan Nr 4, Rada Miasta
Gorlice uchwala co następuje:
Rozdział 1
USTALENIA FORMALNE
§ 1. Ilekroć w treści uchwały jest mowa o:
1) „Planie dotychczasowym” – należy przez to rozumieć
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
„Miasto Gorlice – Plan Nr 4” wprowadzony Uchwałą
Nr 362/XXXIX/2005 Rady Miasta Gorlice z dnia 29 września 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2005 r.
Nr 621, poz. 4257, z późn. zm.),

2) „Planie” – należy przez to rozumieć zmianę planu
dotychczasowego dla terenu obejmującego część
działki Nr 330/5 przy ulicy Sikorskiego w Gorlicach,
uchwaloną niniejszą uchwałą,
3) „Rysunku planu” - należy przez to rozumieć rysunek
planu wymienionego w punkcie 2 sporządzony na
mapie sytuacyjno – wysokościowej, zarejestrowanej
w powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w skali 1:1000 stanowiący załącznik
Nr 1, będący integralną częścią niniejszej uchwały,
4) „Studium” – należy przez to rozumieć studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gorlice uchwalone Uchwałą Nr 151/
XVII/99 Rady Miasta Gorlice z dnia 26 listopada 1999 r.,
5) „Poziomie terenu” – należy przez to rozumieć średni
poziom terenu istniejącego, liczony w obrysie rzutu
budynku jako średnia arytmetyczna poziomu terenu
od strony przystokowej i odstokowej.
§ 2. 1. Stwierdza się nienaruszenie przez plan,
o którym mowa w § 1 punkt 2 ustaleń studium, o którym mowa w § 1 punkt 4.
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2. Uchwala się plan, o którym mowa w § 1 punkt 2.
§ 3. 1. W obszarze objętym planem obowiązujące
studium, o którym mowa w § 1 punkt 4 nie wyznacza
obszarów przestrzeni publicznych, wymagających określenia warunków ich kształtowania.
2. W obszarze objętym planem nie występują tereny bezpośrednio zagrożone powodzią i zagrożone
osuwaniem się mas ziemnych, nie występują tereny
objęte strefą ochrony sanitarnej ujęć wody.
3. W obszarze objętym planem nie zachodzi potrzeba określenia zasad i warunków scaleń nieruchomości.
4. Ustalenia planu nie naruszają i nie wykluczają
stosowania przepisów odrębnych.
Rozdział 2
USTALENIA OGÓLNE
§ 4. Ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) obowiązuje ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazu, zgodnie z zasadami podanymi w § 6,
2) obowiązuje ochrona dziedzictwa kulturowego wg
zasad podanych w § 7,
3) obowiązują parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu określone w ustaleniach szczegółowych.
§ 5. Ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) obowiązuje utrzymanie wysokich standardów środowiska przyrodniczego, w szczególności czystości wód,
powietrza atmosferycznego, gleb oraz harmonijnego
krajobrazu,
2) obowiązuje ochrona przed hałasem i stosowanie
urządzeń i zabezpieczeń dla utrzymania dopuszczalnego poziomu hałasu określonego w przepisach odrębnych jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej,
3) obowiązuje zakaz przekraczania dopuszczalnych stężeń zanieczyszczenia atmosfery, określonych w przepisach odrębnych,
4) na obszarze objętym planem nie występują inne formy ochrony przyrody.
§ 6. Ustala się następujące zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury:
1) obowiązuje dostosowanie architektury obiektów do
architektury istniejących obiektów, formą i bryłą wpisujących się w krajobraz o parametrach określonych
w ustaleniach szczegółowych,
2) na obszarze objętym planem nie występują obiekty
podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568).
§ 7. Ustala się następujące zasady modernizacji,
rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej i komunikacji:
1) zakaz zrzutu nieoczyszczonych ścieków do wód i gleby, zakaz gromadzenia odpadów w miejscach do tego
nie wyznaczonych,
2) obowiązek zachowania stref ochronnych od linii elektroenergetycznych i sieci gazowych w wielkościach
zgodnych z przepisami odrębnymi,
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3)

obowiązek utrzymania istniejącego uzbrojenia
w infrastrukturę techniczną, dopuszczone jego remonty, rozbudowa i przebudowa,
4) realizacja podłączeń do istniejących sieci na warunkach podanych przez zarządzających tymi sieciami.
Rozdział 3
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE
§ 8. 1. Teren oznaczony symbolem MN obejmujący
część działki Nr 330/5 przy ulicy Sikorskiego w Gorlicach
o powierzchni 0,40 ha, stanowiący grunty klasy R IIIb
o powierzchni 0,38 ha i klasy Ps IV o powierzchni
0,02 ha, przeznacza się na tereny zabudowy mieszkaniowej
dla realizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
Dopuszcza się realizację budynków gospodarczych i garaży
dla samochodów osobowych. Obowiązuje zabezpieczenie
powierzchni parkingowych w ilości co najmniej 1 miejsce/1
mieszkanie. Utrzymuje się istniejącą sieć elektroenergetyczną napowietrzną 15 kV. Dopuszcza się jej remonty
i przebudowę na warunkach określonych przez zarządzającego siecią. Dopuszcza się realizację innych sieci i urządzeń
infrastruktury technicznej. Dopuszcza się podział na działki
o powierzchni nie mniejszej niż 0,15 ha pod warunkiem
zapewnienia do nich dojazdów.
2. Ustala się następujące parametry i wskaźniki
kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) w elewacjach wyklucza się stosowanie paneli z tworzyw sztucznych, kamieni otoczaków i jaskrawej kolorystyki. Obowiązują elewacje w pastelowych kolorach,
2) obowiązują dachy o kącie nachylenia połaci dachowych 30º - 43º,
3) obowiązuje zakaz realizacji dachów w kolorach jaskrawych (żółtych, szafirowych, pomarańczowych, fioletowych i niebieskich). W pokryciach dachowych wyklucza
się stosowanie blachy trapezowej i materiałów nie dopuszczonych przepisami odrębnymi,
4) obowiązuje maksymalna wysokość budynków dwie
kondygnacje nadziemne licząc od poziomu parteru,
w tym druga w dachu, nie większa niż 10 m liczona od
poziomu terenu do najwyższej kalenicy,
5) obowiązuje usytuowanie obiektów budowlanych
w odległości od istniejących sieci gazowych i elektroenergetycznych, zgodnej z przepisami odrębnymi,
6) w zagospodarowaniu terenu obowiązuje powierzchnia zabudowy nie większa niż 30% powierzchni wydzielonego terenu i zachowanie co najmniej 50% powierzchni biologicznie czynnej.
3. Ustala się następujące zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:
1) zaopatrzenie w wodę z miejskiej sieci wodociągowej,
2) odprowadzenie ścieków (dotyczy ścieków w zrozumieniu przepisów art. 9 ust. 1 punkt 16 ustawy z dnia
18 lipca 2001 r. „Prawo wodne”) do komunalnej sieci
kanalizacji sanitarnej,
3) ogrzewanie obiektów indywidualne, oparte o paliwa
ekologiczne,
4) doprowadzenie gazu z istniejącej sieci na warunkach
określonych przez zarządcę sieci,
5) doprowadzenie energii elektrycznej z istniejącej sieci na
warunkach określonych przez zarządzającego siecią
w oparciu o bilans zapotrzebowania mocy,
6) usuwanie odpadów poprzez segregację i gromadzenie ich w przystosowanych pojemnikach, usytuowa-
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nych zgodnie z przepisami odrębnymi i wywożenie
w sposób zorganizowany.
4. Dojazd do terenu MN przez pozostałą część
działki 330/5.
Rozdział 4
USTALENIA KOŃCOWE
§ 9. Do czasu realizacji zagospodarowania ustalonego planem dopuszcza się dotychczasowe użytkowanie i zagospodarowanie.
§ 10. Ustala się wysokość opłaty wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości
w wyniku uchwalenia planu dla terenów MN w wysokości 10%.
§ 11. Integralną częścią niniejszej uchwały są:
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1) rysunek planu w skali 1:500, zaopatrzony stosowną
klauzulą jako Załącznik Nr 1 do uchwały,
2) rozstrzygnięcie dotyczące rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu, stanowiący Załącznik Nr 2,
3) rozstrzygnięcie dotyczące sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, stanowiące Załącznik Nr 3.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gorlice.
§ 13. Uchwała podlega ogłoszeniu, publikacji na
stronie internetowej i wchodzi w życie po upływie 14 dni
od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miasta Gorlice
Bogdan Musiał
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Poz. 2136
Załącznik nr 1
do uchwały nr 78/VIII/2011
Rady Miasta Gorlice
z dnia 28 kwietnia 2011 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „MIASTO GORLICE – PLAN NR 4”
część działki Nr 330/5 przy ulicy Sikorskiego w Gorlicach
RYSUNEK PLANU
Skala 1:500*

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:500.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.
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Przewodniczący Rady Miasta Gorlice
Bogdan Musiał
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Poz. 2136,2137
Załącznik nr 2
do uchwały nr 78/VIII/2011
Rady Miasta Gorlice
z dnia 28 kwietnia 2011 r.

Rozstrzygnięcie dotyczące rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan 4” dla części działki Nr 330/5
Rada Miasta Gorlice, po zapoznaniu się z oświadczeniem Burmistrza Miasta Gorlice, stwierdzającym brak
uwag kwestionujących przyjęte ustalenia w projekcie
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan 4” dla części działki
Nr 330/5 przy ulicy Sikorskiego, w okresie wyłożenia
tego projektu do wglądu publicznego i 14 dni po zakończeniu wyłożenia, stwierdza brak potrzeby rozstrzygnię-

cia, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.)
Przewodniczący Rady Miasta Gorlice
Bogdan Musiał

Załącznik nr 3
do uchwały nr 78/VIII/2011
Rady Miasta Gorlice
z dnia 28 kwietnia 2011 r.
Rozstrzygnięcie dotyczące realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących
do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania
Rada Miasta Gorlice, po zapoznaniu się z oświadczeniem Burmistrza Miasta Gorlice, stwierdzającym brak
zapisanych inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
należących do zadań własnych gminy w projekcie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Miasto Gorlice – Plan 4” dla części działki Nr 330/5,
stwierdza brak potrzeby rozstrzygnięcia, o którym mowa

w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r.
Nr 80, poz. 717, z późn. zm.)
Przewodniczący Rady Miasta Gorlice
Bogdan Musiał
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UCHWAŁA NR 79/VIII/2011
RADY MIASTA GORLICE
z dnia 28 kwietnia 2011 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice
– Plan Nr 3” dla działek Nr 35/16, 36, 37 i 40
Działając na podstawie przepisów art. 18 ust. 2 pkt 5
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn.
zm.), art. 3 ust. 1, art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.)
w związku z Uchwałą Nr 459/LI/2010 Rady Miasta Gorlice z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie przystąpienia do
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasto Gorlice Plan 3, Rada Miasta Gorlice
uchwala co następuje:
Rozdział 1
USTALENIA FORMALNE
§ 1. Ilekroć w treści uchwały jest mowa o:
1) „Planie dotychczasowym” – należy przez to rozumieć
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
„Miasto Gorlice – Plan Nr 3” wprowadzony Uchwałą
Nr 520/LV/2006 Rady Miasta Gorlice z dnia 26 października 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2006 r.
Nr 889, poz. 5400 z późn. zm.),

2) „Planie” – należy przez to rozumieć zmianę planu
dotychczasowego dla terenów obejmujących działkę
Nr 35/16, działkę Nr 36, działkę Nr 37 i działkę Nr 40
przy ulicy Stróżowskiej w Gorlicach, uchwaloną niniejszą uchwałą,
3) „Rysunku planu” - należy przez to rozumieć rysunek
planu wymienionego w punkcie 2 sporządzony na
mapie sytuacyjno – wysokościowej, zarejestrowanej
w powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w skali 1:500 stanowiący załącznik Nr
1, będący integralną częścią niniejszej uchwały,
4) „Studium” – należy przez to rozumieć studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gorlice uchwalone Uchwałą Nr 151/
XVII/99 Rady Miasta Gorlice z dnia 26 listopada 1999 r.,
5) „Poziomie terenu” – należy przez to rozumieć średni
poziom terenu istniejącego, liczony w obrysie rzutu
budynku jako średnia arytmetyczna poziomu terenu
od strony przystokowej i odstokowej.
§ 2. 1. Stwierdza się nienaruszenie przez plan,
o którym mowa w § 1 punkt 2, ustaleń studium, o którym mowa w § 1 punkt 4.
2. Uchwala się plan, o którym mowa w § 1 punkt 2.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 265

– 15776 –

§ 3. 1. W obszarze objętym planem obowiązujące
studium, o którym mowa w § 1 punkt 4 nie wyznacza
obszarów przestrzeni publicznych, wymagających określenia warunków ich kształtowania.
2. W obszarze objętym planem nie występują tereny zagrożone powodzią i zagrożone osuwaniem się
mas ziemnych, nie występują tereny objęte strefą
ochrony sanitarnej ujęć wody oraz nie występują obiekty podlegające ochronie na podstawie przepisów odrębnych.
3. W obszarze objętym planem nie zachodzi potrzeba określenia zasad i warunków scaleń i podziałów
nieruchomości.
4. Ustalenia planu nie naruszają i nie wykluczają
stosowania przepisów odrębnych.
Rozdział 2
USTALENIA OGÓLNE
§ 4. Ustala się następujące
i kształtowania ładu przestrzennego:

zasady

ochrony

1) obowiązuje ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazu, zgodnie z zasadami podanymi w § 6,
2) obowiązuje ochrona dziedzictwa kulturowego wg
zasad podanych w § 7,
3) obowiązują parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu określone w ustaleniach szczegółowych.
§ 5. Ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) obowiązuje utrzymanie wysokich standardów środowiska przyrodniczego, w szczególności czystości wód,
powietrza atmosferycznego, gleb oraz harmonijnego
krajobrazu,
2) obowiązuje ochrona przed hałasem i stosowanie
urządzeń i zabezpieczeń dla utrzymania na granicy
wydzielonego pod usługi terenu, dopuszczalnego poziomu hałasu określonego w przepisach odrębnych
jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami rzemieślniczymi,
3) obowiązuje zakaz przekraczania dopuszczalnych stężeń zanieczyszczenia atmosfery, określonych w przepisach odrębnych,
4) na obszarze objętym planem nie występują inne formy ochrony przyrody.
§ 6. Ustala się następujące zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury:
1) obowiązuje dostosowanie architektury obiektów do
architektury istniejących obiektów, formą i bryłą wpisujących się w krajobraz o parametrach określonych
w ustaleniach szczegółowych,
2) na obszarze objętym planem nie występują obiekty
podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568).
§ 7. Ustala się następujące zasady modernizacji,
rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej i komunikacji:
1) zakaz zrzutu nieoczyszczonych ścieków do wód
i gleby, zakaz gromadzenia odpadów w miejscach do
tego nie wyznaczonych,
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2) obowiązek zachowania stref ochronnych od linii elektroenergetycznych i sieci gazowych w wielkościach
zgodnych z przepisami odrębnymi,
3) obowiązek utrzymania istniejącego uzbrojenia
w infrastrukturę techniczną, dopuszczona jego rozbudowa, przebudowa i remonty,
4) realizacja podłączeń do istniejących sieci na warunkach podanych przez zarządzających tymi sieciami.
Rozdział 3
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE
§ 8. 1. Teren oznaczony symbolem U obejmujący
część działki Nr 35/16, część działki 36, część działki 37
i część działki Nr 40 przy ulicy Stróżowskiej w Gorlicach
o powierzchni 0,44 ha, stanowiący grunty klasy R IIIb
o powierzchni 0,20 ha, klasy Ps III o powierzchni 0,10 ha
i klasy B/Ps III o powierzchni 0,14 ha, przeznacza się na
tereny usług dla realizacji obiektów usługowych, związanych z obsługą mieszkańców, w tym dla usług gastronomicznych i hotelowych oraz związanych z nimi
parkingów. Dopuszcza się remonty, rozbudowę, przebudowę i nadbudowę bądź wyburzenie istniejących
budynków usługowych. Dla usług obowiązuje ograniczenie negatywnego oddziaływania do granic wydzielonego terenu. Obowiązuje zabezpieczenie powierzchni
parkingowych w ilości co najmniej 1 miejsce parkingowe na 5 miejsc konsumpcyjnych. Dopuszczona realizacja sieci i urządzeń infrastruktury technicznej. Pozostałe
części działek 35/16, 36, 37 i 40, nieoznaczone symbolem
na rysunku planu, znajdują się wyznaczonych planem
dotychczasowym i miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Gorlice wieś Stróżówka
liniach rozgraniczających drogi.
2. Ustala się następujące parametry i wskaźniki
kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) w elewacjach wyklucza się stosowanie paneli z tworzyw sztucznych, kamieni otoczaków i jaskrawej kolorystyki. Obowiązują elewacje w pastelowych kolorach,
2) obowiązują dachy o kącie nachylenia połaci dachowych do 40 stopni,
3) obowiązuje zakaz realizacji dachów w kolorach jaskrawych (żółtych, szafirowych, pomarańczowych, fioletowych i niebieskich). W pokryciach dachowych wyklucza się stosowanie blachy trapezowej i materiałów
nie dopuszczonych przepisami odrębnymi,
4) obowiązuje maksymalna wysokość budynków nie
większa niż 15 m liczona od poziomu terenu do najwyższej kalenicy,
5) obowiązuje usytuowanie budynków i reklam w odległości nie mniejszej niż 10 m od zewnętrznej krawędzi
istniejącej drogi wojewódzkiej (ulica Stróżowska), nie
mniejszej niż 8 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi gminnej lokalne (KGL) i w odległości nie mniejszej
niż 6 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi gminnej
dojazdowej (KGD),
6) w zagospodarowaniu terenu obowiązuje powierzchnia zabudowy nie większa niż 60% wydzielonego terenu i zachowanie co najmniej 25% powierzchni biologicznie czynnej w tym założenie trwałej zieleni drzewiasto – krzewiastej jako izolacyjnej od strony terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową.
3. Ustala się następujące zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:
1) zaopatrzenie w wodę z miejskiej sieci wodociągowej,
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2) odprowadzenie ścieków (dotyczy ścieków w zrozumieniu przepisów art. 9 ust. 1 punkt 16 ustawy z dnia
18 lipca 2001 r. „Prawo wodne”) do komunalnej sieci
kanalizacji sanitarnej,
3) na odpływach wód opadowych z utwardzonych parkingów obowiązuje zainstalowanie separatorów błota
i ropopochodnych,
4) ogrzewanie obiektów indywidualne, oparte o paliwa
ekologiczne,
5) doprowadzenie gazu z istniejącej sieci na warunkach
określonych przez zarządcę sieci,
6) doprowadzenie energii elektrycznej z istniejącej sieci
na warunkach określonych przez zarządzającego siecią
w oparciu o bilans zapotrzebowania mocy,
7) usuwanie odpadów poprzez segregację i gromadzenie ich w przystosowanych pojemnikach, usytuowanych zgodnie z przepisami odrębnymi i wywożenie
w sposób zorganizowany.
4. Dojazd do terenu U istniejącym zjazdem z drogi
wojewódzkiej na warunkach określonych przez zarządcę
drogi lub z drogi gminnej.
Rozdział 4
USTALENIA KOŃCOWE
§ 9. Do czasu realizacji zagospodarowania ustalonego planem dopuszcza się dotychczasowe użytkowanie i zagospodarowanie.
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§ 10. Ustala się wysokość opłaty wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu dla terenów U w wysokości 10%.
§ 11. Integralną częścią niniejszej uchwały są:
1) rysunek planu w skali 1: 500, zaopatrzony stosowną
klauzulą jako załącznik Nr 1 do uchwały,
2) rozstrzygnięcie dotyczące rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu, stanowiący załącznik Nr 2,
3) rozstrzygnięcie dotyczące sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, stanowiące załącznik Nr 3.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gorlice.
§ 13. Uchwała podlega ogłoszeniu, publikacji na
stronie internetowej i wchodzi w życie po upływie 14 dni
od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miasta Gorlice
Bogdan Musiał
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Załącznik nr 1
do uchwały nr 79/VIII/2011
Rady Miasta Gorlice
z dnia 28 kwietnia 2011 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „MIASTO GORLICE – PLAN NR 3”
działki Nr 35/16, 36, 37, 40 przy ulicy Stróżowskiej
RYSUNEK PLANU
Skala 1:500*

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:500.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.
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Przewodniczący Rady Miasta Gorlice
Bogdan Musiał
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Załącznik nr 2
do uchwały nr 79/VIII/2011
Rady Miasta Gorlice
z dnia 28 kwietnia 2011 r.

Rozstrzygnięcie dotyczące rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan 3” dla działek Nr 35/16, 36, 37, 40
Rada Miasta Gorlice, po zapoznaniu się z oświadczeniem Burmistrza Miasta Gorlice, stwierdzającym brak
uwag kwestionujących przyjęte ustalenia w projekcie
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan 3” dla działek Nr 35/16,
36, 37, 40 przy ulicy Stróżowskiej, w okresie wyłożenia tego
projektu do wglądu publicznego i 14 dni po zakończeniu
wyłożenia, stwierdza brak potrzeby rozstrzygnięcia,

o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.)
Przewodniczący Rady Miasta Gorlice
Bogdan Musiał

Załącznik nr 3
do uchwały nr 79/VIII/2011
Rady Miasta Gorlice
z dnia 28 kwietnia 2011 r.
Rozstrzygnięcie dotyczące realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących
do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania
Rada Miasta Gorlice, po zapoznaniu się z oświadczeniem Burmistrza Miasta Gorlice, stwierdzającym brak
zapisanych inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
należących do zadań własnych gminy w projekcie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Miasto Gorlice – Plan 3” dla działek Nr 35/16, 36, 37, 40,
stwierdza brak potrzeby rozstrzygnięcia, o którym mowa

w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r.
Nr 80, poz. 717, z późn. zm.)
Przewodniczący Rady Miasta Gorlice
Bogdan Musiał
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UCHWAŁA NR VIII/49/2011
RADY GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM
z dnia 15 kwietnia 2011 r.
w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa,
wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. – o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 9
i art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8
poz. 60), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.
o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 136,
poz. 969 z późn. zm.) art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200,
poz. 1682 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613) Rada
Gminy Gródek nad Dunajcem uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Zarządza na terenie Gminy pobór podatku
rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych
w drodze inkasa.
2. Na inkasentów wyznacza się sołtysów sołectw
Gminy Gródek nad Dunajcem:
- Sołectwo Bartkowa – Posadowa - Joanna Osika
Bocheńska
- Sołectwo Bujne - Lidia Pachota
- Sołectwo Gródek nad Dunajcem - Zbigniew Fedko

- Sołectwo Jelna
- Sołectwo Jelna Działy
- Sołectwo Lipie
- Sołectwo Podole – Górowa
- Sołectwo Przydonica
- Sołectwo Przydonica-Glinik
- Sołectwo Rożnów
- Sołectwo Roztoka – Brzeziny
- Sołectwo Sienna
- Sołectwo Tropie
- Sołectwo Zbyszyce

- Ryszard Małek
- Eugeniusz Magiera
- Jan Górowski
- Jan Wolak
- Paweł Fedko
- Józef Pawlikowski
- Barbara Winiarska
- Jan Winiarski
- Jan Ogar
- Wiesław Mrzygłód
- Wacław Krężel

§ 2. Dla inkasentów ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 7% pobranej sumy.
§ 3. Wypłata wynagrodzenia za inkaso nastąpi
w kasie urzędu w terminie 14 dni od daty rozliczenia.
§ 4. Tracą moc:
1. Uchwała Nr XII/88/2007 Rady Gminy w Gródku nad
Dunajcem z dnia 24 października 2007r. w sprawie
zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od
nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości
wynagrodzenia za inkaso.
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2. Uchwała Nr XVII/140/2008 Rady Gminy Gródek nad
Dunajcem z dnia 09 kwietnia 2008r. w sprawie
zmiany uchwały Nr XII/88/2007 rady Gminy Gródek
nad Dunajcem z dnia 24 października 2007r.
w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych
w drodze
inkasa,
wyznaczenia
inkasentów
i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od 15 maja 2011r.
Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Małek
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UCHWAŁA NR XIV/157/11
RADY MIASTA KRAKOWA
z dnia 11 maja 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/568/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 11.06.2008 r.
w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków
w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2008 r. Nr 566 poz. 3721, ze zm.)
(Kraków, dnia …………… 200…. r.)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a i art. 40 ust. 1
i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.)
Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XLVI/568/08 Rady Miasta Krakowa
z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie zasad zbywania lokali
mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej
Kraków w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców
(Dz. Urz. Woj. Małop. z 2008 r. Nr 566 poz. 3721, ze zm.)
wprowadza się następujące zmiany:
1) Skreśla się § 8 uchwały
2) Po skreślonym § 8 uchwały dodaje się § 8¹ w brzmieniu:
§ 8¹. 1. Od ceny lokalu mieszkalnego ustalonej na podstawie jego wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego udziela się bonifikaty w następujący sposób:
1) przy sprzedaży lokali mieszkalnych położonych
w budynkach nie wpisanych i wpisanych do rejestru zabytków bonifikata wynosi:
a) 90% - przy zapłacie jednorazowej i na raty.
W odniesieniu do lokali mieszkalnych położonych w budynkach wybudowanych, nabytych lub, w których przeprowadzono remont
polegający na odtworzeniu w całości substancji budynku oraz lokali nabytych ze
środków Gminy Miejskiej Kraków pomiędzy
27 maja 1990 r., a 1 stycznia 1998 r. bonifikata wynosi:
– w okresie po 27 maja 1990 r., a przed
1 stycznia 1991 r. - 88%,
– w okresie po 1 stycznia 1991 r., a przed
1 stycznia 1992 r. - 86%,
– w okresie po 1 stycznia 1992 r., a przed
1 stycznia 1993 r. - 84%,
– w okresie po 1 stycznia 1993 r., a przed
1 stycznia 1994 r. - 82%,
– w okresie po 1 stycznia 1994 r., a przed
1 stycznia 1995 r. - 80%,
– w okresie po 1 stycznia 1995 r., a przed
1 stycznia 1996 r. - 78%,
– w okresie po 1 stycznia 1996 r., a przed
1 stycznia 1997 r. - 76%,
– w okresie po 1 stycznia 1997 r., a przed
1 stycznia 1998 r. - 74%.
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W przypadku, gdy w lokalu mieszkalnym
przeznaczonym do sprzedaży przeprowadzony był remont za środki Gminy Miejskiej
Kraków (w tym w ramach przygotowania
pustostanu do ponownego zasiedlenia) warunkiem udzielenia bonifikaty jest zwrot
kwoty odpowiadającej poniesionym nakładom przez okres 5 lat od daty remontu. Wartość nakładów określi rzeczoznawca majątkowy na dzień nabycia lokalu,
b) 50% - przy zapłacie jednorazowej i na raty od
powierzchni użytkowej pracowni twórczej
stanowiącej wraz z lokalem mieszkalnym
samodzielny lokal mieszkalny,
c) 70% przy sprzedaży lokali wynajętych za
czynsz wolny oraz lokali wynajętych w związku z nabyciem tytułu prawnego w trybie
szczególnym, o którym mowa w § 1 pkt 13
uchwały, jeżeli najem trwa przez okres co
najmniej 10 lat.
2) sprzedaż udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym objęta jest bonifikatą o której mowa
w pkt 1,
3) pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego, w sytuacji, o której mowa w § 7 objęta jest
bonifikatą, o której mowa w pkt 1.
2. Jeżeli nabywca nie złoży oświadczenia o zrzeczeniu się wierzytelności związanych z najmem lokalu
mieszkalnego, sprzedaż lokalu mieszkalnego następuje
bez udzielenia bonifikaty.
3. Jeżeli najemca skorzystał z pomocy Gminy
Miejskiej Kraków w formie umorzenia należności przy
spłacie zaległości czynszowej w terminie 3 lat przed
wydaniem przez Prezydenta Miasta Krakowa zarządzenia o przeznaczeniu nieruchomości (lokalu) do sprzedaży na jego rzecz, bonifikata nie przysługuje.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa
Sławomir Pietrzyk
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UCHWAŁA NR VI/30/2011
RADY GMINY LUBIEŃ
z dnia 29 marca 2011 r.
w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu
(z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie
Gminy Lubień
Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 Nr 147, poz. 1231
z późniejszymi zmianami), art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40
ust. 1, art. 41, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 z późn. zm.) - Rada Gminy Lubień uchwala, co
następuje:
§ 1. Ustala się następującą liczbę punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu
(z wyjątkiem piwa):
1. Przeznaczonych do spożycia poza miejscem
sprzedaży:
1) w Lubniu - 9
2) w Tenczynie - 7
3) w Krzeczowie - 2
4) w Skomielnej Białej - 6

1) w Lubniu - 8
2) w Tenczynie - 5
3) w Krzeczowie - 3
4) w Skomielnej Białej - 5
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Lubień.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XIV)59)2007 Rady Gminy Lubien z dnia 23 lipca 2007r. w sprawie ustalenia
liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa),
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
jak i w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Lubień.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14-tu dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Stanisław Biedrończyk

2. Przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży:
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UCHWAŁA NR IX/81/2011
RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA
z dnia 28 kwietnia 2011 r.
w sprawie: zmiany Uchwały Nr IX/76/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 marca 2003 r., w sprawie:
uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad systemu taryfowego i cen na usługi wykonywane
środkami Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego spółka z o.o. w Nowym Sączu.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4, art. 9 ust. 4, art. 40
ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie
gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591
z późn. zm.), art. 3 ust. 1 pkt. 7 i art. 8 ust. 1 ustawy
z dnia 5 lipca 2001 r., o cenach (Dz. U. Nr 97 poz. 1050
z późn. zm.), art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r., Prawo przewozowe (j.t. Dz. U. z 2000 r.,
Nr 50 poz. 601 z późn. zm.), w uzgodnieniu z Gminami - członkami Porozumienia międzygminnego, Rada
Miasta Nowego Sącza, na wniosek Prezydenta Miasta, uchwala co następuje:

kami Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego
Spółka z o.o. w Nowym Sączu, zmienionej uchwałą
Nr XXVIII/352/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia
24 czerwca 2008 r., w sprawie: zmiany Uchwały
Nr IX/76/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia
31 marca 2003 r., w sprawie: uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad systemu
taryfowego i cen na usługi wykonywane środkami
Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Nowym Sączu wprowadza się następujące
zmiany:

§ 1. W uchwale Nr IX/76/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 marca 2003 r., w sprawie:
uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów
oraz zasad systemu taryfowego cen na usługi wykonywane środkami Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Nowym Sączu, zmienionej uchwałą nr XXX/345/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 1 czerwca 2004 r., w sprawie: zmiany
uchwały Nr IX/76/2003 Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 31 marca 2003 r., w sprawie: uprawnień do
bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad systemu taryfowego cen na usługi wykonywane środ-

1) Załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie jak
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Nowego Sącza.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2011 r.
Przewodniczący Rady
Jerzy Wituszyński
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do uchwały nr IX/81/2011
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 28 kwietnia 2011 r.
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Przewodniczący Rady
Jerzy Wituszyński
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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR WN.V.4131-1-1-11
WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 7 marca 2011 r.
dotyczące tekstu Uchwały Rady Miejskiej w Gorlicach Nr 26/V/2011 z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie trybu
i sposobu powoływania i odwoływania Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gorlicach oraz szczegółowych
warunków jego funkcjonowania
Działając na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.,
Nr 142, poz. 1591; zm. Dz. U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220;
Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271
i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r., Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568; z 2004 r., Nr 102, poz. 1055 i Nr 116,
poz. 1203; z 2005 r., Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,
poz. 1457; z 2006 r., Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337;
z 2007 r., Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173,
poz. 1218; z 2008 r., Nr 180, poz. 1111 i Nr 223,
poz. 1458; z 2009 r., Nr 52 poz. 420 i Nr 157, poz. 1241)
stwierdza się nieważność uchwały Nr 26/V/2011 Rady
Miejskiej w Gorlicach z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gorlicach oraz
szczegółowych warunków jego funkcjonowania –
w zakresie § 6.
Uzasadnienie
W dniu 27 stycznia 2011 r. Rada Miejska w Gorlicach
podjęła uchwałę Nr 26/V/2011 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Miejskiego
Zespołu Interdyscyplinarnego w Gorlicach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Uchwała została doręczona do organu nadzoru
w dniu 7 lutego 2011 r.
Z treści § 6 uchwały wynika, że uchwała wchodzi
w życie z dniem podjęcia.
Przedmiotową uchwałę Rada Miasta Gorlice podjęła
na podstawie przepisu art. 9a ust. 15 ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
(Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.), w myśl którego
rada gminy określi, w drodze uchwały, tryb i sposób
powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania. W myśl normy ujętej przepisem art. 9a ust. 3,
ust. 4 i ust. 5 tej ustawy w skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty,
ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych i kuratorzy
sądowi. W skład zespołu interdyscyplinarnego mogą
wchodzić także prokuratorzy oraz przedstawiciele podmiotów innych niż wyżej wykazane, działających na
rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
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Organ nadzoru kwestionuje dopuszczalność zapisu
§ 6 przedmiotowej uchwały, który w jego ocenie narusza obowiązujący porządek prawny nadanie mu treści
sprzecznej z przepisami prawa. W ocenie organu nadzoru uchwała określająca tryb i sposób powoływania
i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego
oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania jest
bowiem aktem prawa miejscowego zawierającego
przepisy o charakterze generalnym i abstrakcyjnym.
O generalności tej uchwały decyduje to, iż na brzmienie
przepisów tej uchwały będzie mógł się powołać każdy
podmiot delegujący swoich przedstawicieli do zespołu
(spośród nieograniczonego imiennie kręgu) i to zarówno istniejący obecnie, jak i mogący powstać w przyszłości. Również określenie szczegółowych warunków funkcjonowania zespołu w uchwale oznacza, że na jej przepisy będzie mógł się powołać każdy, czyich praw i obowiązków dotyczyć będzie działalność zespołu. Natomiast
z uwagi na możliwość wielokrotnego stosowania przepisów tej uchwały jest ona również aktem o charakterze
abstrakcyjnym.
Cechą charakterystyczną aktów prawa miejscowego
jest wprowadzenie do porządku prawnego nowych
norm prawnych, obowiązujących w sposób generalny
i abstrakcyjny na terenie właściwości danego organu.
Skoro zatem przedmiotowa uchwała jest aktem o charakterze aktu prawa miejscowego, winna ona wejść
w życie w sposób właściwy tym aktom. Stosownie zatem do przepisu art. 42 ustawy o samorządzie gminnym do aktów prawa miejscowego ma zastosowanie
art. 4 ust. 1 w związku z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia
20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62,
poz. 718 z późn. zm.), zgodnie z którym akty normatyw2142
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ne zawierające przepisy powszechnie obowiązujące,
w tym akty prawa miejscowego stanowione przez sejmik województwa, organ powiatu oraz organ gminy, są
ogłaszane w wojewódzkich dziennikach urzędowych
i wchodzą w życie po upływie czternastu dni od dnia ich
ogłoszenia, chyba że dany kat normatywny określi termin dłuższy.
W konsekwencji należy uznać, iż zapis § 6 uchwały
w brzemieniu: „Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia” stanowi istotne naruszenie prawa.
Z uwagi na powyższe organ nadzoru stwierdza, iż
w jego ocenie kwestionowana uchwała w sposób istotny narusza obowiązujący porządek prawny, a powyżej
podniesione argumenty czynią
zasadnym niniejsze
rozstrzygnięcie nadzorcze, stwierdzające nieważność
powołanej na wstępie uchwały w zakresie określonym
sentencją niniejszego rozstrzygnięcia nadzorczego.
Na rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje skarga do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie.
Winno się ją wnieść za pośrednictwem Wojewody małopolskiego w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego rozstrzygnięcia.

Z up. Wojewody Małopolskiego
Zastępca Dyrektora
Wydziału Nadzoru Prawnego i Kontroli
Radca Prawny
Artur Słowik
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• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzędowego:
Dziennik rozpowszechniany jest w drodze prenumeraty pełnej lub ograniczonej.
Reklamacje z powodu nieotrzymania poszczególnych numerów w prenumeracie pełnej należy zgłaszać telefonicznie na nr: (061) 835 35 36
do ESUS Agencja Reklamowo-Wydawnicza Tomasz Przybylak, 61-815 Poznań, ul. Ratajczaka 26/8 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 Nadzoru Prawnego i Kontroli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, p. 220,
w czasie pracy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Wydawca: Wojewoda Małopolski
Redakcja: Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, p. 220,
tel. (012) 392-12-20 e-mail: mcac@malopolska.uw.gov.pl
Redakcja udziela wszelkich informacji dotyczących aktów prawnych ogłaszanych w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Skład Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie
Druk i rozpowszechnianie: ESUS Agencja Reklamowo-Wydawnicza Tomasz Przybylak, 61-815 Poznań, ul. Ratajczaka 26/8, tel. (061) 835 35 36
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