DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Nr 368

Kraków, dnia 25 lipca 2011 r.
TREŅĆ:
Poz.:
UCHWAŁY RAD GMIN:
3141
3142

3143

3144

–
–

–

–

Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Czchów na 2011 rok

21726

Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany
Uchwały Budżetowej na rok 2011 Nr IV/19/2011 Rady Miejskiej w Czchowie
z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Czchów na 2011 rok

21732

Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany
Uchwały Budżetowej Gminy Książ Wielki na rok 2011 nr IV/18/2011 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 26 stycznia 2011 r.

21735

Rady Gminy Koszyce z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie: zmiany budżetu
gminy na 2011 rok

21740

3145

–

Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łapsze Niżne na 2011 rok.

21742

3146

–

Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie:
zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2011 rok Nr IV/23/2011 Rady Miejskiej
w Makowie Podhalańskim z dnia 26 stycznia 2011 roku.

21746

Rady Gminy Olesno z dnia 7 czerwca 2011 r. w sprawie zmian budżetu Gminy
Olesno na rok 2011.

21752

Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia inkasentów podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego
w formie zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa

21756

Rady Gminy Tomice z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2011 r.

21756

Rady Miasta Trzebini z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie: zmian w uchwale
budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2011

21757

Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w podziale Tarnowa na stałe obwody głosowania

21764

Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w dzielnicy Miasta
Tarnowa – Koszyce, wyznaczonego ul. Krakowską, Kąpielową i wałem rzeki
Białej.*

21765

Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obszarze
miasta Tarnowa w rejonie ulic Jana Pawła II i Błonie oraz lasu Lipie.*

21775

Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tarnowa dla terenu położonego pomiędzy ulicą Niedomicką, torami kolejowymi Tarnów – Szczucin
i granicą administracyjną miasta*

21788

3147
3148

3149
3150
3151
3152

3153

3154

–
–

–
–
–
–

–

–

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

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 368
3155

3156

–

–
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Poz. 3141

Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie poboru
podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, ustalenia wysokości diet sołtysom oraz ustalenia zasad zwrotu sołtysom kosztów podróży
służbowych.

21802

Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany
budżetu gminy na rok 2011

21804

ZARZĄDZENIA STAROSTY:
3157

–

Starosty Limanowskiego z dnia 4 lipca 2011 r. w sprawie: ogłoszenia o możliwości zgłoszenia kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do
Spraw Osób Niepełnosprawnych.

21807

OGŁOSZENIE:
3158

–

Starosty Bocheńskiego z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

21808

ROZPORZĄDZENIE:
3159

–

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tarnowie z dnia 17 czerwca 2011 r.
w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze

21808

KOMUNIKAT:
3160

3161

–

–

Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie
zmiany Uchwały Nr 937/07 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia
27 listopada 2007 r. dotyczącej przyjęcia Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

21809

Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie
zmian w Uszczegółowieniu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013

21810

UCHWAŁY KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ:
3162

–

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 15 czerwca
2011 r. w sprawie stwierdzenia nieważności dyspozycji paragrafu 7 Uchwały
Nr IV/45/2011 Rady Gminy Koszyce z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

21810

3141
3141

UCHWAŁA NR VIII/68/2011
RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE
z dnia 29 czerwca 2011 r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Czchów na 2011 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska
w Czchowie uchwala, co następuje:

§ 1.
1. Dokonuje się zmian budżetu Gminy Czchów na
2011 r.:

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 368
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1) w zakresie dochodów, zgodnie z załącznikiem
Nr 1 do niniejszej uchwały;
2) w zakresie wydatków, zgodnie z załącznikiem
Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czchowa.

Przewodniczący Rady
Włodzimierz Rabiasz
Załącznik nr 1
do uchwały Nr VIII/68/2011
Rady Miejskiej w Czchowie
z dnia 29 czerwca 2011 r.

Tabela Nr 1. Plan dochodów budżetu Gminy Czchów na 2011 rok
Dział

1

Rozdział

§

Nazwa

Plan przed
zmianą

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po
zmianach
(5+6+7)

2

3

4

5

6

7

8

bieżące
400

40002

0830
900

Wytwarzanie
i zaopatrywanie
w energię elektryczną, gaz i wodę

0,00

0,00

230 000,00

230 000,00

w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków
na realizację zadań
finansowanych
z udziałem środków,
o których mowa
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

Dostarczanie wody

0,00

0,00

230 000,00

230 000,00

w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków
na realizację zadań
finansowanych
z udziałem środków,
o których mowa
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

Wpływy z usług

0,00

0,00

230 000,00

230 000,00

12 000,00

0,00

225 000,00

237 000,00

w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków
na realizację zadań
finansowanych
z udziałem środków,
o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

Gospodarka ściekowa
i ochrona wód

0,00

0,00

165 000,00

165 000,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90001
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w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków
na realizację zadań
finansowanych
z udziałem środków,
o których mowa
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

Wpływy z usług

0,00

0,00

165 000,00

165 000,00

Oczyszczanie miast
i wsi

0,00

0,00

60 000,00

60 000,00

w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków
na realizację zadań
finansowanych
z udziałem środków,
o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

Wpływy z usług

0,00

0,00

60 000,00

60 000,00

bieżące razem

24 724 683,08

0,00

455 000,00

25 179 683,08

w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków
na realizację zadań
finansowanych
z udziałem środków,
o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

522 667,26

0,00

0,00

522 667,26

majątkowe
754

75412

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa

0,00

0,00

23 966,00

23 966,00

w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków
na realizację zadań
finansowanych
z udziałem środków,
o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

Ochotnicze straże
pożarne

0,00

0,00

23 966,00

23 966,00

w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków
na realizację zadań
finansowanych
z udziałem środków,
o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00
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6300

Dotacja celowa
otrzymana z tytułu
pomocy finansowej
udzielanej między
jednostkami samorządu terytorialnego
na dofinansowanie
własnych zadań inwestycyjnych
i zakupów inwestycyjnych

– 21729 –

Poz. 3141

0,00

0,00

23 966,00

23 966,00

majątkowe razem

1 518 041,00

0,00

23 966,00

1 542 007,00

w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków
na realizację zadań
finansowanych
z udziałem środków,
o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

648 041,00

0,00

0,00

648 041,00

Ogółem:

26 242 724,08

0,00

478 966,00

26 721 690,08

w tym z tytułu dotacji
i ņrodków na finansowanie wydatków
na realizacjĉ zadań
finansowanych
z udziałem ņrodków,
o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2
i3

1 170 708,26

0,00

0,00

1 170 708,26

Przewodniczący Rady
Włodzimierz Rabiasz

Załącznik nr 2
do uchwały Nr VIII/68/2011
Rady Miejskiej w Czchowie
z dnia 29 czerwca 2011 r.
Tabela Nr 1. Plan wydatków budżetu Gminy Czchów na 2011 rok ze wskazaniem paragrafu klasyfikacji budżetowej
Dział
400

Rozdział

Paragraf

40002
3020
4010
4110
4120
4170
4210
4260
4270
4300

Treņć
Wytwarzanie i zaopatrywanie
w energiĉ elektryczną, gaz i wodĉ
Dostarczanie wody
Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych

Przed zmianą
0,00

Zmiana
455 000,00

Po zmianie
455 000,00

0,00
0,00

455 000,00
1 000,00

455 000,00
1 000,00

0,00

138 000,00

138 000,00

0,00

28 000,00

28 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

13 000,00
6 000,00
36 600,00
160 000,00
6 000,00
62 000,00

13 000,00
6 000,00
36 600,00
160 000,00
6 000,00
62 000,00
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4360

4410
4440
754
75412
6050

Razem:
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Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych
w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
Podróże służbowe krajowe
Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych
Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych

Poz. 3141
0,00

600,00

600,00

0,00
0,00

300,00
3 500,00

300,00
3 500,00

223 250,00

23 966,00

247 216,00

221 000,00
98 000,00

23 966,00
23 966,00

244 966,00
121 966,00

30 234 060,08

478 966,00

30 713 026,08
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Przewodniczący Rady: Włodzimierz Rabiasz
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3142
3142

UCHWAŁA NR VIII/69/2011
RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE
z dnia 29 czerwca 2011 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2011 Nr IV/19/2011 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 28 stycznia
2011 r. w sprawie budżetu Gminy Czchów na 2011 rok
Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264
ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240
z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 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 Miejska
w Czchowie uchwala, co następuje:
§ 1.
1. W Uchwale Budżetowej na rok 2011 Nr IV/19/2011
Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 28 stycznia
2011 r.:
1) w załączniku Nr 2 „Plan wydatków budżetu
Gminy Czchów na 2011 rok Tabela Nr 3. Plan
wydatków
majątkowych
budżetu
Gminy
Czchów na 2011 rok” otrzymuje brzmienie
zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej
Uchwały;
2) załącznik Nr 7 „Zestawienie planowanych kwot
dotacji udzielanych z budżetu Gminy Czchów”

otrzymuje brzmienie zgodne
Nr 2 do niniejszej Uchwały.

z załącznikiem

§ 2. Traci moc Uchwała Nr VII/52/2011 Rady
Miejskiej w Czchowie z dnia 29 kwietnia 2011 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2011
Nr IV/19/2011 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia
28 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Czchów
na 2011 rok.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czchowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miejskiego w Czchowie.
Przewodniczący Rady
Włodzimierz Rabiasz

Załącznik nr 1
do uchwały Nr VIII/69/2011
Rady Miejskiej w Czchowie
z dnia 29 czerwca 2011 r.

Tabela nr 3. Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Czchów na 2011 rok.
Dział
600

Rozdział

Paragraf

60013
6050

60014
6300

60016
6050
60017
6050
60078

Treņć
Transport i łącznoņć
Drogi publiczne wojewódzkie
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 980 relacji Jurków Biecz w miejscowości Domosławice w km. 1+979,90 – 2+198,00,
odcinek 6254002/010
Drogi publiczne powiatowe
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 141K Iwkowa Czchów - Zdonia w msc. Czchów
Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 141K Iwkowa Czchów - Zdonia w msc. Czchów (chodnik łączący Rynek
z cmentarzem)
Drogi publiczne gminne
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Przebudowa dróg gminnych
Drogi wewnętrzne
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Modernizacja dróg transportu rolnego
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wartoņć
696 500,00
35 000,00
35 000,00
35 000,00

55 000,00
55 000,00

30 000,00
25 000,00

5 500,00
5 500,00
5 500,00
8 000,00
8 000,00
8 000,00
593 000,00
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6050

700
70005
6050

6060
70095
6050

710
71035
6050
754
75412
6050

6060
801
80101
6050

6057

6059

80148
6060

851
85154
6050
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Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Odbudowa dróg gminnych po powodzi.
Odbudowa dróg gminnych po powodzi:„Dąbrowa” m.Biskupice
Melsztyńskie w km 0+830-1+230, ul. Gancarska m. Czchów w km
0+175-0+470, ul. Górna m. Czchów w km 000+300,ul.Partyzantów
m. Czchów w km 000+0+350, Jurków – Góra w km 0+1200+420,Piaski – Zapora m. Piaski Drużków w km 0+400-0+600
Odbudowa dróg gminnych zniszczonych w wyniku powodzi z 2010
r.
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji i modernizacji
istniejącego budynku w Czchowie dla potrzeb Komisariatu Policji
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Zakup gruntów pod drogi gminne, hydrofornie i inne cele publiczne
Pozostała działalność
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku oświatowego
na budynek socjalno- komunalny i usług kulturalnych wraz
z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną w m. Piaski Drużków
Działalnoņć usługowa
Cmentarze
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Prace projektowe cmentarza przy Kaplicy św. Anny w Czchowie
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Modernizacja budynków i garaży Ochotniczych Straży Pożarnych
Modernizacja placu przy Remizie OSP w Tymowej
Przebudowa części poddasza remizy OSP w Jurkowie
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Zakup aparatów tlenowych dla OSP Tymowa
Oņwiata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej przy PSP w Złotej
Budowa sali gimnastycznej z przewiązką przy Szkole Podstawowej
w miejscowości Domosławice
Budowa sali gimnastycznej z przewiązką przy Szkole Podstawowej
w Tworkowej
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej wraz z zapleczem
i infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Tymowa
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej wraz z zapleczem
i infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Tymowa
Stołówki szkolne i przedszkolne
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Zakup zmywarki do naczyń dla Publicznego Przedszkola
w Czchowie
Zakup zmywarki do naczyń dla Publicznego Przedszkola
w Jurkowie
Ochrona zdrowia
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Budowa infrastruktury boiska sportowego w miejscowości Tymowa
Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Jurków

Poz. 3142
593 000,00
122 000,00
440 000,00

31 000,00
130 700,00
40 000,00
30 000,00
30 000,00
10 000,00
10 000,00
90 700,00
90 700,00
90 700,00

10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
131 966,00
131 966,00
121 966,00
20 000,00
30 000,00
71 966,00
10 000,00
10 000,00
1 654 900,00
1 644 100,00
1 226 000,00
286 000,00
425 000,00
515 000,00
120 592,00
120 592,00
297 508,00
297 508,00
10 800,00
10 800,00
5 100,00
5 700,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
10 000,00
10 000,00

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 368

– 21734 –

Poz. 3142

Rozbudowa infrastruktury boiska sportowego w miejscowości
Złota
Wykonanie ogrodzenia placu sportowego na Grodzisku
w miejscowości Czchów
Wykonanie prac związanych z przeniesieniem linii telefonicznej
i elektrycznej z boiska szkolnego w miejscowości Tworkowa
900
90001
6057

6059

6210

6650

10 000,00
10 000,00
10 000,00

Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Budowa grupowej kanalizacji sanitarnej w miejscowościach
Czchów, Jurków, Biskupice Melsztyńskie, Domosławice, Tworkowa
oraz sieci wodociągowej w miejscowościach Tymowa, Czchów,
Piaski Drużków
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Budowa grupowej kanalizacji sanitarnej w miejscowościach
Czchów, Jurków, Biskupice Melsztyńskie, Domosławice, Tworkowa
oraz sieci wodociągowej w miejscowościach Tymowa, Czchów,
Piaski Drużków
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych
Dotacja na zakup samochodu dla Zakładu Usług Komunalnych
w Czchowie
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu
terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na
dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
Rekultywacja Zbiorników Czchów - Rożnów (dotacja dla Związku
Gmin Jeziora Rożnowskiego)
Razem

3 585 000,00
3 585 000,00
1 675 450,00
1 675 450,00

1 444 550,00
1 444 550,00

15 000,00

15 000,00
450 000,00

450 000,00
6 259 066,00

Przewodniczący Rady
Włodzimierz Rabiasz

Załącznik nr 2
do uchwały Nr VIII/69/2011
Rady Miejskiej w Czchowie
z dnia 29 czerwca 2011 r.
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Czchów.
Dział

Rozdział

1
754

2

Treņć

Rodzaj dotacji
z budżetu

Dla jednostek
sektora finansów
publicznych

4

5

75412

3
Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne

Dotacja celowa

60014

Transport i łącznoņć
Drogi publiczne powiatowe

Dotacja celowa

80101

Oņwiata i wychowanie
Szkoły podstawowe

600

801

80103

Oddziały przedszkolne
w szkołach podstawowych

0

40 000
55 000
55 000
0

Dotacja podmiotowa
Dotacja podmiotowa

Dla jednostek
spoza sektora
finansów publicznych
6
40 000

276 528
220 776

55 752
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Gospodarka komunalna
i ochrona ņrodowiska
Gospodarka ściekowa
i ochrona wód

Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Poz. 3142,3143
70 479

Dotacja przedmiotowa
Dotacja celowa

55 479
15 000
670 143

Dotacja podmiotowa

450 143

220 000

92116

Biblioteki

Dotacja podmiotowa

92120

Ochrona zabytków i opieka nad
zabytkami

Dotacja celowa

RAZEM:

60 000

60 000

795 622

DOTACJE OGÓŁEM:
W tym:
1. Dotacje przedmiotowe:
2. Dotacje podmiotowe:
3. Dotacje celowe:
w tym:
- dotacje na zadania w zakresie wydatków bieżących:
- dotacje na zadania w zakresie wydatków majątkowych:

0

376 528
1 172 150
55 479
946 671
170 000
100 000
70 000

Przewodniczący Rady
Włodzimierz Rabiasz
3142

3143
3143

UCHWAŁA NR VII/47/2011
RADY GMINY W KSIĄŻU WIELKIM
z dnia 21 czerwca 2011 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Książ Wielki na rok 2011 nr IV/18/2011 Rady Gminy w Książu
Wielkim z dnia 26 stycznia 2011 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4,pkt 9 lit. b/c/d/i
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) oraz
art. 211, art. 212,art. 214 ust 1,art. 215,art.217,art. 235,
art.237 art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240)
w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. –
Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) art. 2 pkt. 2, art. 9 pkt. 3,
art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995r.
o obligacjach (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 120, poz. 1300
z póź. zm.),Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Brak treści
1. Zwiększa się dochody budżetu na 2011 rok o kwotę
534.060,62 w tym:
-

Zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę
110.649,94 zł,
Zmniejsza się dochody majątkowe budżetu
o kwotę 26.589,32 zł
Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę
450.000,00 zł jak w tabeli nr 1 .

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 534.060,62 złjak w tabeli nr 2 , 3 i 4 Zmiany wydatków z ust. 2
obejmują:
1) Zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę
35.143,60 zł z czego :
a) wydatków bieżących jednostek budżetowych
o kwotę 8.783,92 zł- w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
o kwotę 1.081,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę
7.702,92zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę
3.000,00 zł,
c) wydatki w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich oraz środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 23.359,68 zł
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2) Zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę
4.749,00 zł z czego :
a) wydatków bieżących jednostek budżetowych
o kwotę 4.749,00 zł- w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
o kwotę 4.749,00 zł
3) Zmniejszenia plan wydatków majątkowych o kwotę 10.465,98 zł.
4) Zwiększenia plan wydatków majątkowych o kwotę
514.132,00 zł.

Poz. 3143

§ 2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się
Wójtowi Gminy Książ Wielki .
§ 3. Brak treści
§ 4. Brak treści
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy w Książu Wielkim:
Henryk Huma

Tabela nr 1 ZMIANA P L A NU D O C H O D Ó W BUDŻETU GMINY KSIĄŻ WIELKI NA 2011 R0K
L.p.

1.

Dział

Rozdział

10
1010

2.
.

700

3.

754

70005

75412

4.

756

75615

5.

801
80104

80113

Nazwa - Treść

Rolnictwo i łowiectwo
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
Dochody majątkowe:
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin
(związków gmin) powiatów (związków powiatów)
samorządów województw pozyskane z innych źródeł.
Finansowanie programów i projektów ze środków
funduszy strukturalnych , Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną
z wyłączeniem budżetu środków europejskich.(§6298)
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomoņciami
Dochody majątkowe:
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
(§ 0870)
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
Dochody majątkowe:
Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300)
Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych
i innych jednostek nieposiadających osobowoņci
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych
i innych jednostek nieposiadających osobowoņci
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Dochody bieżące:
Podatek leśny(§0330)
Oņwiata i wychowanie
Przedszkola
Dochody majątkowe:
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków ,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5
i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich. Płatności w zakresie budżetu środków
europejskich (§6207)
Dowożenie uczniów do szkól
Dochody bieżące:

Zwiększenia
planu dochodów
0,00
0,00
0,00
0,00

Zmniejszenia
planu dochodów
315,00
315,00
315,00
315,00

410.000,00
410.000,00
410.000,00
410.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00

40 000,00

0,00

40 000,00
40 000,00
40 000,00

0,00
0,00
0,00

10.500,00

0,00

10.500,00

0,00

10.500,00
10.500,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
26.274,32
26.274,32
26.274,32
26.274,32

10.000,00
10.000,00

0,00
0,00
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6.

852
85212

7.

853
85311

85395

7.

900
90001

90019
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Poz. 3143

wpływy z usług (§ 0830 )
Pomoc Społeczna
Świadczenia rodzinne ,świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Dochody bieżące:
Wpływy z pozostałych odsetek (§0900)
Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
Dochody bieżące:
wpływy z różnych opłat (§ 0690)
wpływy z usług (§ 0830 )
Pozostała działalnoņć
Dochody bieżące:
Dotacja celowa ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich oraz środków
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt5
i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich. Płatności w zakresie budżetu środków
europejskich(§2007)
Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska
Gospodarka ņciekowa
Dochody bieżące:
Wpływy z pozostałych odsetek (§0920)
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat
i kar za korzystanie ze ņrodowiska
Dochody bieżące:
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych
i innych jednostek organizacyjnych( §0580)
RAZEM

10.000,00
14,00
14,00

0,00
0,00
0,00

14,00
14,00
25.703,84
5 255,00

0,00
0,00
0,00
0,00

5 225,00
1.350,00
3.905,00
20.448,84
20.448,84
20.448,84

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

64 432,00
300,00
300,00
300,00
64 132,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

64 132,00
64 132,00

0,00
0,00

560 649,94

26.589,32

Tabela nr 2 ZMIANA P L A NU W Y D A T K Ó W – OGÓŁEM GMINY KSIĄŻ WIELKI NA 2011 ROK
l.p

1.

Dział

Rozdział

10
1010

2.

754
75412

3.

801
80101
80104

80113
4.

852
85212

5.

853

Nazwa - treść

Rolnictwo i łowiectwo
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
b) wydatki majątkowe
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
b) wydatki majątkowe
Dział 801 – Oņwiata i wychowanie
Szkoły podstawowe
a) wydatki bieżące
Przedszkola
a) wydatki bieżące
b) wydatki majątkowe
Dowożenie uczniów do szkół
a)wydatki bieżące
Pomoc społeczna
Ņwiadczenia rodzinne ,ņwiadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
a) wydatki bieżące
Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Zwiększenia
planu wydatków
0,00
0,00
0,00
150.000,00

Zmniejszenia
planu wydatków

150.000,00
150.000,00
303.514,92
408,00
408,00
673,00
673,00
300.000,00
2.433,92
2.433,92
14,00
14,00

0,00
0,00
13.786,98
3.636,00
3.636,00
10.150,98
0,00
10.150,98
0,00
0,00

14,00
28.614,68

0,00
1.113,00

315,00
315,00
315,00
0,00

0,00
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6.
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7.

921
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Poz. 3143

Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych
a) wydatki bieżące
Pozostała działalnoņć
a) wydatki bieżące
Edukacyjna Opieka Wychowawcza
Ņwietlice szkolne
a) wydatki bieżące
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
b) wydatki majątkowe
RAZEM

5.255,00

0,00

5.255,00
23.359,68
23 359,68
3.000,00
3.000,00
3.000,00
64 132,00
64 132,00
64 132,00
549 275,60

0,00
1.113,00
1.113,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.214,98

Tabela nr 3 Zmiana Planu wydatków bieżących budżetu Gminy Książ Wielki na rok 2011.
Dział

Rozdział

801
80101

80104

80113

852
85212

853
85311

85395

854
85401

Wyszczególnienie

Oņwiata i wychowanie.
Oświata i wychowanie.
(1)Wydatki bieżące jednostek budżetowych
W tym:
( 1a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Przedszkola.
(1)Wydatki bieżące jednostek budżetowych
W tym:
( 1a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Dowożenie uczniów do szkół.
(1)Wydatki bieżące jednostek budżetowych
W tym:
(1b) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne ,świadczenia funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.
(1)Wydatki bieżące jednostek budżetowych
W tym:
(1b) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej.
Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych
(1)Wydatki bieżące jednostek budżetowych
W tym:
(1b) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Pozostała działalność.
(1)Wydatki bieżące jednostek budżetowych
W tym:
( 1a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(4) Wydatki na programy finansowane z udziałem
środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,
w części związanej z realizacją zadań jednostki
samorządu terytorialnego
Edukacyjna opieka wychowawcza.
Świetlice szkolne .
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
RAZEM wydatki bieżące

Zwiĉkszenia
planu wydatków
bieżących
3.514,92
408,00
408,00

Zmniejszenia planu
wydatków bieżących
3.636,00
3,636,00
3.636,00

408,00
673,00
673,00

3.636,00
0,00
0,00

673,00
2.433,92
2.433,92

0,00
0,00
0,00

2.433,92

0,00

14,00
14,00

0,00
0,00

14,00

0,00

14,00

0,00

28.659,68
5.255,00

1.113,00
0,00

5.255,00

0,00

5.255,00

0,00

23.359,68
0,00

1.113,00
1.113,00

0,00
23.359,68

1.113,00
0,00

3.000,00
3.000,00
3.000,00
35.143,60

0,00
0,00
0,00
4.749,00
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Tabela nr4 P L A N W Y D A T K Ó W M A J Ą T K O W Y C H PO ZMIANACH GMINY KSIĄŻ WIELKI NA 2011 ROK
Dział

Rozdz.

10

1010

600

60014

600

60053

600

60016

750

75023

754

75412

801

80104

900

90015

900

90003

900

90005

921

92109

Nazwa zadania

Inwestycje związane
z gospodarką wodociągowo- kanalizacyjną we wsiach
Łazy- Cisie, AntolkaTochołów – Cisia Wola .
Dofinansowanie dla
Starostwa Powiatowego Droga Książ
Wielki Boczkowice
Infrastruktura telekomunikacyjna
Przebudowa dróg
gminnych
w Konaszówce
i Moczydle
Modernizacja budynku Urzędu Gminy
w Książu Wielkim
Modernizacja Remizy
OSP w Boczkowicach
oraz zakup samochodu pożarniczego
dla OSP
w Trzonowie
Budowa przedszkola
w Książu Wielkim
Modernizacja oświetlenia ulicznego
w wsi Antolka
,Giebułtów, Mianocice, Wielka Wieś,
Cisia Wola
Zakup sprzętu dla
gospodarki komunalnej
Ochrona powietrza
atmosferycznego
i klimatu
Adaptacja rozbudowa budynku na świetlicę wiejską
w Zaryszynie

Plan

2 043 698,00

z tego:
zakup
i objęcie akcji
i udziałów

wniesienie
wkładów do
spółek prawa handlowego

Wydatki na programy finansowane z udziałem
środków,
o których mowa
w art. 5
ust. 1 pkt 2,
w części związanej z realizacją
zadań jednostki
samorządu terytorialnego
1 827 033,00

475 000,00

6 150,00
157 329,00

48 000,00

158 000,00

2 469 148,02

2 169 148,02

200 000,00

8 000,00

70 000,00

910 906,00

910 906,00

inne
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921

92109

921

92120

Adaptacja rozbudowa budynków na
świetlic wiejskich
w We wsiach Konaszówka, Antolka,
Cisie, Tochołów,Giebułtów.
Dofinansowanie dla
Starostwa Powiatowego na ochronę
zabytków- "Zamek na
Mirowie w Książu
Wielkim"

Ogółem
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Poz. 3143,3144

600 000,00

600 000,00

64.132,00

7 210 363,02

5 507 087,02
Przewodniczący Rady Gminy w Książu Wielkim:
Henryk Huma

3143

3144
3144

UCHWAŁA NR V/50/2011
RADY GMINY KOSZYCE
z dnia 29 czerwca 2011 r.
w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2011 rok
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Tekst
jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591
z późniejszymi zmianami) oraz, art. 211, art. 212, art.
235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)
Rada Gminy Koszyce uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy
o kwotę: 421.120,00 zł – zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały
w tym:
a) wydatki bieżące o kwotę: 421.120,00 zł
§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy
o kwotę 421.120,00 zł – zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały
w tym:

1) w tabeli Nr 1 (dochody) wprowadza się zmiany
zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały,
2) w tabeli Nr 2 (wydatki budżetu) wprowadza się
zmiany zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały,
3) w tabeli Nr 2.1 (bieżące wydatki budżetu) wprowadza się zmiany zgodnie z tabelą Nr 2.1 do niniejszej
uchwały,
4) w tabeli Nr 2.2 (majątkowe wydatki budżetu)
wprowadza się zmiany zgodnie z tabelą Nr 2.2 do
niniejszej uchwały,
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego
Przewodniczący Rady Gminy Koszyce:
Tadeusz Nawrot

a) wydatki bieżące o kwotę: 421.120,00 zł
§ 3. W uchwale budżetowej Gminy Koszyce na
2011 rok Nr II/13/2010 Rady Gminy Koszyce z dnia
29 grudnia 2010 r. wprowadza się następujące zmiany:

Załącznik nr 1
do uchwały Nr V/50/2011
Rady Gminy Koszyce
z dnia 29 czerwca 2011 r.
Tabela Nr 1
Plan dochodów budżetu Gminy Koszyce na 2011 rok

Dział

§

010

Treņć
Rolnictwo i łowiectwo
Dochody bieżące

0970

Rozliczenie z lat ubiegłych
OGÓŁEM

Kwota zmniejszenia
-

Kwota zwiĉkszenia
421.120
421.120
421.120
421.120

Przewodniczący Rady Gminy Koszyce: Tadeusz Nawrot
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Załącznik nr 2
do uchwały Nr V/50/2011
Rady Gminy Koszyce
z dnia 29 czerwca 2011 r.

Tabela Nr 2
Plan wydatków budżetu Gminy Koszyce na 2011 rok

Dział

Rozdział

010
01010

700
70005

852
85216

85228

854
85415

Treņć
Rolnictwo i łowiectwo
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
W tym:
a) wydatki majątkowe
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w tym:
a)
wydatki bieżące
Pomoc społeczna
Zasiłki stałe
w tym:
a)wydatki bieżące
Usługi opiekuńcze
W tym:
a) wydatki bieżące

Kwota zmniejszenia
-

Edukacyjna opieka wychowawcza
Pomoc materialna dla uczniów
W tym:
a) wydatki bieżące
OGÓŁEM

Kwota zwiĉkszenia
294.000
294.000

-

294.000
100.120
100.120

-

100.120
12.000
10.000

-

10.000
2.000

-

2.000

-

15.000
15.000

-

15.000
421.120
Przewodniczący Rady Gminy Koszyce:
Tadeusz Nawrot

Załącznik nr 3
do uchwały Nr V/50/2011
Rady Gminy Koszyce
z dnia 29 czerwca 2011 r.
Tabela Nr 2.1
Plan wydatków bieżących budżetu Gminy Koszyce na 2011 rok

Dział

Rozdział

700
70005

852
85216

85228

Treņć
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
W tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
Pomoc społeczna
Zasiłki stałe
W tym:
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych
Usługi opiekuńcze
W tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane

Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiĉkszenia
100.120
100.120
100.120
100.120

-

12.000
10.000

-

10.000
2.000

-

2.000
2.000
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Edukacyjna opieka wychowawcza
Pomoc materialna dla uczniów
W tym:
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych
OGÓŁEM

-

15.000
15.000

-

15.000
127.120

Przewodniczący Rady Gminy Koszyce:
Tadeusz Nawrot
Załącznik nr 4
do uchwały Nr V/50/2011
Rady Gminy Koszyce
z dnia 29 czerwca 2011 r.
Tabela Nr 2.2
Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Koszyce na 2011 rok

Dział

Rozdział

010
01010

Treņć
Rolnictwo i łowiectwo
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
W tym:
a) wydatki majątkowe
- Budowa wodociągu i kanalizacji w gminie Koszyce
(Program finansowany z Funduszu Spójności)
OGÓŁEM

Kwota zmniejszenia
-

Kwota zwiĉkszenia
294.000
294.000

-

294.000
294.000

-

294.000

Przewodniczący Rady Gminy Koszyce:
Tadeusz Nawrot
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UCHWAŁA NR XI-87/11
RADY GMINY ŁAPSZE NIŻNE
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Łapsze Niżne na 2011 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211,
i art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240),
Rada Gminy w Łapszach Niżnych uchwala, co następuje;
§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy
o kwotę 130.038,00 zł zgodnie z Tabelą nr 1 do niniejszej uchwały w tym:
a) bieżące zwiększa się o kwotę 677.994,95 zł,
b) majątkowe zmniejsza się o kwotę 547.956,95 zł.
§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę
130.038,00 zł zgodnie z Tabelą nr 2 do niniejszej
uchwały, w tym:
a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 130.038,00 zł
§ 3. Dokonuje się zmian w przychodach
i rozchodach budżetu zgodnie z Tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1. Dochody budżetu 30.766.327,47 zł, z tego :
a) bieżące w kwocie 23.789.877,34 zł,
b) majątkowe w kwocie 6.976.450,13 zł,
2. Wydatki Budżetu 33.433.374,94 zł z tego :
a) bieżące w kwocie 21.203.317,29 zł,
b) majątkowe w kwocie 12.230.057,65 zł,
21) Wydatki budżetu obejmują plan wydatków
bieżących na łączną kwotę 21.203.317,29 zł,
z tego:
- 2.1.1. wydatki bieżące jednostki budżetowej 15.100.259,57 zł
a) wydatki
na
wynagrodzenia
i składki
od
nich
naliczane
9.850.584,90 zł
b) wydatki związane z realizacją zadań
statutowych
jed.
bud.
5.249.674,67 zł,
- 2.1.2. wydatki na dotację na zadania bieżące 990.555,00 zł,
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- 2.1.3. wydatki na świadczenia na rzecz osób
fizycznych 3.781.266,00 zł,
- 2.1.4. wydatki na programy finans. z pomocy
zagranicznej łącznej kwocie 678.173,72zł,
z tego:
a) ze środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej 678.173,72 zł,
- 2.1.5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
udzielonych przez Gminę Łapsze Niżne lub
planowanych do udzielenia, przypadających
do spłaty w roku 2011 153.713,00 zł,
- 2.1.6. wydatki na obsługę długu publicznego
499.350,00 zł,
22) Wydatki budżetu obejmują plan wydatków
majątkowych na łączną kwotę 12.230.057,65 zł,
z tego:
- 2.2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 12.230.057,65 zł, z tego
na programy finansowane z pomocy zagranicznej 8.080.373,65 zł,

Poz. 3145

3. Deficyt 2.667.047,47 zł
4. Przychody 4.426.556,17 zł
5. Rozchody 1.759.508,67 zł
§ 5. Dokonuje się zmian w planie dochodów
i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej budżetu Gminy
Łapsze Niżne na rok 2011 zgodnie z Tabelą nr 4 do
niniejszej uchwały.
§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi .
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Helena Klimczak

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XI-87/11
Rady Gminy Łapsze Niżne
z dnia 30 czerwca 2011 r.

Przewodniczący Rady Helena Klimczak
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Poz. 3145
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XI-87/11
Rady Gminy Łapsze Niżne
z dnia 30 czerwca 2011 r.
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Przewodniczący Rady
Helena Klimczak
Załącznik nr 3
do uchwały Nr XI-87/11
Rady Gminy Łapsze Niżne
z dnia 30 czerwca 2011 r.

Przewodniczący Rady
Helena Klimczak
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Załącznik nr 4
do uchwały Nr XI-87/11
Rady Gminy Łapsze Niżne
z dnia 30 czerwca 2011 r.

Przewodniczący Rady
Helena Klimczak

3145

3146
3146

UCHWAŁA NR VIII/62/2011
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE PODHALAŃSKIM
z dnia 21 czerwca 2011 r.
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2011 rok Nr IV/23/2011 Rady Miejskiej w Makowie
Podhalańskim z dnia 26 stycznia 2011 roku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 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.
211, art. 212, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr.157 poz. 1240) Rada Miejska w Makowie Podhalańskim uchwala , co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu na 2011 r.
o kwotę: 236.549,00 zł. w tym:
1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę: 235.549,00 zł.
2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł.
- Plan
dochodów
po
zmianach
wynosi
40.035.708,10 zł. jak poniżej;
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Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 37.480.708,10 zł. Plan dochodów majątkowych po zmianach wynosi 2.555.000,00 zł.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu na 2011 rok
o kwotę 236.549,00 zł. Plan wydatków po zmianach
wynosi 39.822.458,49 zł.

Poz. 3146

1) Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę
237.289,00 zł Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 34.893.475,49 zł. w tym;
a) zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia
i składki od nich naliczane o kwotę 6.968,00 zł.
Plan wydatków na wynagrodzenia i składki od
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nich
naliczane
po
zmianach
wynosi
14.919.527,00 zł.
b) zmniejsza się plan wydatków związanych
z realizacją
zadań
statutowych
o kwotę
120.545,93 zł. Plan wydatków związanych
z realizacją zadań statutowych po zmianach wynosi 8.791.529,02 zł.
c) zwiększa się plan wydatków na dotacje na zadania bieżące o kwotę 45.000,00 zł. Plan wydatków
na dotacje na zadania bieżące po zmianach wynosi 1.650.831,00 zł.

Poz. 3146

d) zwiększa się wydatki bieżące na programy finansowane
z pomocy
zagranicznej
o kwotę
305.866,93 zł. Plan wydatków na programy finansowane z pomocy zagranicznej po zmianach
wynosi 2.242.857,47 zł.
2) Zmniejsza się wydatki na inwestycje o kwotę
740,00 zł. w tym;
a) na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę
740,00 zł. Plan wydatków na inwestycje po zmianach wynosi 4.928.983,00 zł . jak poniżej;
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§ 3.
1) Zwiększa się przychody budżetu o 20.000,00 zł.jako spłata pożyczki udzielonej w 2011 roku.
2) Zwiększa się rozchody budżetu o 20.000,00 zł.- jako
wypłata pożyczki w 2011 roku

Poz. 3146

3) Różnica między dochodami a wydatkami stanowią
nadwyżkę budżetu w kwocie 213.249,61 zł
z przeznaczeniem na wskazaną w rozchodach spłatę
pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich;.
4) Ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości
1823.416,39 zł. która pochodzi ;
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a) z planowanej pożyczki w kwocie 1.500.000,00 zł.
b) z wolnych środków z 2010 r. w kwocie
303.416,39 zł.
c) spłata pożyczki udzielonej w kwocie 20.000,00 zł.

Poz. 3146

5) Ustala się łączną kwotę rozchodów w wysokości
2.036.666,00 zł którą przeznacza się;
a) na spłatę zaciągniętych pożyczek 2.016.666,00 zł
b) na wypłatę pożyczki 20.000,00 zł. jak poniżej;

§ 4. Zwiększa się dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska o 20.000,00 zł oraz wydatki na
finansowanie zadań Gminy Maków Podhalański w zakresie ochrony środowiska o 20.000,00 zł. jak poniżej;

§ 5. Zwiększa się plan dotacji na 2011 rok jak zał.
Nr.1 do nin. uchwały.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Makowa Podhalańskiego.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Małopolskiego oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Henryk Bania
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Załącznik nr 1
do uchwały Nr VIII/62/2011
Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim
z dnia 21 czerwca 2011 r.

Zwiĉkszenie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Maków Podhalański w 2011 roku
Dział

rozdział

nazwa

Rodzaj dotacji z budżetu

dla jednostek sektora
finansów publicznych

754

Bezpieczeństwo publiczne i

30.000

ochrona przeciwpożarowa

75405

30.000

Komendy powiatowe policji
Dotacja na zadania bieżące

921

Kultura i ochrona dziedzic-

30.000
15.000

twa narodowego

92116

Biblioteki

15.000
Dotacje podmiotowe

15.000

Ogółem

45.000
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Henryk Bania
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UCHWAŁA NR VII/35/11
RADY GMINY OLESNO
z dnia 7 czerwca 2011 r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Olesno na rok 2011.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. "d"
i lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź.
zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3
i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240
z póź. zm.) Rada Gminy Olesno uchwala co następuje:
§ 1.
1. Zwiększa się dochody budżetu gminy w łącznej
kwocie 64 000 zł., jak w załączniku Nr 1, w tym:
1) dochody bieżące w kwocie 64 000 zł.,
2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę
200 zł., jak w załączniku Nr 1, w tym:
1) dochody bieżące w kwocie 200 zł.,
3. Zwiększa się dochody budżetu gminy oraz zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 412 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2.
1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę
64 000 zł., jak w załączniku Nr 2, w tym:
1) wydatki bieżące budżetu w kwocie 64 000 zł.,
jak w załączniku Nr 2, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
w kwocie 33 000 zł.,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 31 000 zł.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę
200 zł., jak załączniku Nr 2, w tym:
1) wydatki bieżące budżetu w kwocie 200 zł., jak
w załączniku Nr 2, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
w kwocie 200 zł.,
3. Zwiększa się oraz zmniejsza się wydatki budżetu
gminy o kwotę 59 412 zł., jak w załączniku Nr 2,
w tym:
1) wydatki bieżące budżetu, zwiększenia w kwocie
59 412 zł., jak w załączniku Nr 2, w tym:
a)wydatki jednostek budżetowych, w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 26 000 zł.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
w kwocie 912 zł.,
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych
w kwocie 12 500 zł.,
c) dotacje na zadania bieżące w kwocie
20 000 zł.
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2) wydatki bieżące budżetu, zmniejszenia w kwocie 59
412 zł., jak w załączniku Nr 2, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań w kwocie 59 000 zł.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
w kwocie 412 zł.

Poz. 3147

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy: Leszek Nowak
Załącznik nr 1
do uchwały Nr VII/35/11
Rady Gminy Olesno
z dnia 7 czerwca 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy: Leszek Nowak
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Załącznik nr 1
do uchwały Nr VII/35/11
Rady Gminy Olesno
z dnia 7 czerwca 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy: Leszek Nowak
Załącznik nr 2
do uchwały Nr VII/35/11
Rady Gminy Olesno
z dnia 7 czerwca 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy: Leszek Nowak
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Załącznik nr 2
do uchwały Nr VII/35/11
Rady Gminy Olesno
z dnia 7 czerwca 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy: Leszek Nowak
Załącznik nr 2
do uchwały Nr VII/35/11
Rady Gminy Olesno
z dnia 7 czerwca 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy: Leszek Nowak
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UCHWAŁA NR VIII/62/11
RADY MIEJSKIEJ W RADŁOWIE
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie ustalenia inkasentów podatku rolnego, podatku od nieruchomoņci i podatku leņnego w formie
zobowiązania pieniĉżnego w drodze inkasa
Na podstawie art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada
1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006r. Nr 136,
poz. 969 z późn. zm.) art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12
stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.
z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm. art. 6 pkt 8 ustawy
z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U.
z 2002r. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.) - Rada Miejska
w Radłowie uchwala co następuje:
§ 1. Ustala się inkasentami podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego w formie zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa następujące osoby:
Lp
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Sołectwo
Biskupice Radłowskie
Brzeźnica
Glów
Łęka Siedlecka
Marcinkowice
Niwka
Przybysławice
Radłów
Sanoka

Imiĉ i nazwisko inkasenta
Barbara Sarnecka
Józef Sikoń
Jerzy Chrobak
Stanisław Chmiel
Lucyna Wódka
Jan Miśtak
Franciszek Adam Konop
Kazimierz Urbanek
Zofia Klich

10
11
12
13
14

Siedlec
Wał-Ruda
Wola Radłowska
Zabawa
Zdrochec

Bożena Radamska
Anna Kowalczyk
Krzysztof Gajczewski
Stanisława Klag
Aneta Dybisz

§ 2. Traci moc uchwała Nr VI/40/07 Rady Gminy
Radłów z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie ustalenia
inkasentów podatku rolnego, podatku od nieruchomości
i podatku leśnego w formie zobowiązania pieniężnego
w drodze inkasa (opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z 2007r. Nr 410, poz.
2722 z późn. zm.)
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Radłowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej: Piotr Kapera

3148

3149
3149

UCHWAŁA NR V/31/2011
RADY GMINY TOMICE
z dnia 28 lutego 2011 r.
w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2011 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1951 z późn. zm.), oraz art. 212,
art. 212, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r.
Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy Tomice uchwala, co
następuje:
§ 1.
1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę
52.758,00 zł
w tym dochody bieżące - 52.758,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu Gminy Tomice na 2011 r. o kwotę 52.758 zł, w tym:
1) wydatki bieżące
52.758,00 zł,

jednostek

budżetowych

-

a) wydatki na realizację zadań statutowych 52.758,00 zł,
zgodnie z załącznikiem
uchwały.

Nr

2 do

niniejszej

§ 2. W Uchwale Budżetowej Gminy Tomice na
rok 2011 Nr IV/24/2011 z dnia 28 stycznia 2011 roku
skreśla się § 10.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi
Gminy Tomice.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Zygmunt Szymczak
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Załącznik nr 1
do uchwały Nr V/31/2011
Rady Gminy Tomice
z dnia 28 lutego 2011 r.

Zmiany w dochodach budżetu Gminy Tomice na 2011 r.
Dział
758

Rozdział

§

75801
2920

Treņć
RÓŻNE ROZLICZENIA
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
Subwencje ogólne z budżetu państwa
w tym dochody bieżące
OGÓŁEM

Zwiĉkszenia
52.758,00
52.758,00
52.758,00
52.758,00
52.758,00

Przewodniczący Rady Gminy
Zygmunt Szymczak
Załącznik nr 2
do uchwały Nr V/31/2011
Rady Gminy Tomice
z dnia 28 lutego 2011 r.
Zmiany w wydatkach bieżących budżetu Gminy Tomice na 2011 r.
Dział

Rozdział

§

Treņć

801
80101
4270

OŅWIATA
I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe
Zakup usług pozostałych

Wydatki bieżące jednostek
budżetowych
52.758,00

Wydatki na realizacjĉ zadań
statutowych
52.758,00

52.758,00
52.758,00

52.758,00
52.758,00

52.758,00

52.758,00

OGÓŁEM

Przewodniczący Rady Gminy
Zygmunt Szymczak
3149

3150
3150

UCHWAŁA NR X/89/VI/2011
RADY MIASTA TRZEBINI
z dnia 29 czerwca 2011 r.
w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2011
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.
Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) na
wniosek Burmistrza Miasta
Rada Miasta Trzebini
uchwala co nastĉpuje:
§ 1.
1) Dokonać zmian w budżecie Gminy Trzebinia na rok
2011 po stronie dochodów zgodnie z załącznikiem
nr 1 do niniejszej uchwały.
2) Dokonać zmian w budżecie Gminy Trzebinia na rok
2011 po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem
nr 2 do niniejszej uchwały.

Budżet po zmianach wyniesie:
Dochody
Przychody
Razem

98 128 193,07
17 023 272,00
115 151 465,07

Wydatki
Rozchody
Razem

104 002 285,07
11 149 180,00
115 151 465,07

§ 2. Przyjmuje się wydatki budżetu na realizację
zadań związanych z ochroną środowiska w kwocie
2 173 604 jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
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§ 3. Przyjmuje się nową treść załącznika nr 1
uchwały budżetowej o treści jak załącznik nr 4 do
niniejszej uchwały.

Poz. 3150

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

Przewodniczący Rady Miasta Trzebini:
Zdzisław Ņcigaj
Załącznik nr 1
do uchwały Nr X/89/VI/2011
Rady Miasta Trzebini
z dnia 29 czerwca 2011 r.

Zmiany w budżecie gminy Trzebinia na rok 2011
DOCHODY
Dział
600

926

Nazwa
Transport i łącznoņć
- Dochody bieżące
*Wpływy z różnych dochodów
Kultura fizyczna
- Dochody majątkowe
*Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
* Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje inwestycji
i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)
Razem

Zmniejszenia
0
0
0
0
0
0

Zwiększenia
4 449,00
4 449,00
4 449,00
483 000,00
483 000,00
150 000,00

0

333 000,00

0

487 449,00

Przewodniczący Rady Miasta Trzebini:
Zdzisław Ņcigaj
Załącznik nr 2
do uchwały Nr X/89/VI/2011
Rady Miasta Trzebini
z dnia 29 czerwca 2011 r.
Zmiany w budżecie gminy Trzebinia na rok 2011
WYDATKI
Dział
150

Rozdział
15011

600
60016

710
71035

Nazwa
Przetwórstwo przemysłowe
Rozwój przedsiĉbiorczoņci
- Wydatki majątkowe
*Utworzenie strefy aktywności Gospodarczej w Trzebini obejmującej teren po byłych Zakładach Metalurgicznych I, Gumowni
i Zakładach Tłuszczowych
Transport i łącznoņć
Drogi publiczne gminne
- Wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych w tym :
*wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Działalnoņć usługowa
Cmentarze
- Wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych w tym :
*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Zmniejszenia
0
0
0
0

Zwiększenia
11 685,00
11 685,00
11 685,00
11 685,00

11 685,00
11 685,00
11 685,00
11 685,00
11 685,00
0
0
0
0
0

4 449,00
4 449,00
4 449,00
4 449,00
4 449,00
50 028,00
50 028,00
50 028,00
50 028,00
50 028,00

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 368
720
72095
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900
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926
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Informatyka
Pozostała działalnoņć
- Wydatki bieżące
1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. w części związanej
z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego
- Wydatki majątkowe
*Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet szansą na
lepszy start w przyszłość uczniów Małopolski”
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. w części związanej
z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego
Administracja publiczna
Urzĉdy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
- Wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych w tym :
*wydatki związane z realizacją zadań statutowych
- Wydatki majątkowe
*Komputeryzacja Urzędu
Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska
Oczyszczanie miast i wsi
- Wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych w tym :
*wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Nazwa
Kultura fizyczna
Obiekty sportowe
- Wydatki majątkowe
*Moje boisko - Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Trzebini
RAZEM

0
0
0
0

284,00
284,00
246,00
246,00

0
0

38,00
38,00

0

38,00

284,00
284,00
246,00
246,00
246,00
38,00
38,00
50 028,00
50 028,00
50 028,00
50 028,00
50 028,00

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Zmniejszenia
0
0
0
0

Zwiększenia
483 000,00
483 000,00
483 000,00
483 000,00

61 997,00

549 446,00

Przewodniczący Rady Miasta Trzebini:
Zdzisław Ņcigaj
Załącznik nr 3
do uchwały Nr X/89/VI/2011
Rady Miasta Trzebini
z dnia 29 czerwca 2011 r.
Dochody i wydatki budżetu na realizacjĉ zadań związanych z ochroną ņrodowiska
DOCHODY
Dział
900

Nazwa
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w tym :
dochody bieżące :
*Wpływy z różnych opłat
*Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

Plan na 2011 rok
1 957 000
1 957 000
1 916 250
40 750
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WYDATKI
Dział
854

Rozdział
85412

900
90001

90002

90004

90005

90006

90008

Dział

Rozdział
90095

Nazwa
Edukacyjna opieka wychowawcza
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej,
a także szkolenia młodzieży
*Wydatki bieżące :
1) wydatki jednostek budżetowych w tym :
*wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska
Gospodarka ņciekowa i ochrona wód
*Wydatki bieżące :
1) dotacje na zadania bieżące
2) wydatki jednostek budżetowych w tym :
*wydatki związane z realizacją zadań statutowych
*Wydatki majątkowe:
Dofinansowanie dla osób fizycznych do przydomowych oczyszczalni ścieków
Gospodarka odpadami
*Wydatki bieżące :
1) wydatki jednostek budżetowych w tym :
*wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
*Wydatki bieżące :
1) wydatki jednostek budżetowych w tym :
*wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
*Wydatki majątkowe
Dofinansowanie dla osób fizycznych do instalowanych i ekologicznych
urządzeń grzewczych
Ochrona gleby i wód podziemnych
*Wydatki bieżące :
1) wydatki jednostek budżetowych w tym :
*wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Ochrona różnorodnoņci biologicznej krajobrazu
*Wydatki bieżące :
1) wydatki jednostek budżetowych w tym :
*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan na 2011 rok
163 000
163 000

Nazwa
Pozostała działalnoņć
*Wydatki bieżące :
1) wydatki jednostek budżetowych w tym :
*wydatki związane z realizacją zadań statutowych
*Wydatki majątkowe
Kanalizacja sanitarna os. Słoneczna – etap II w Trzebini
RAZEM

Plan na 2011 rok
233 000
33 000
33 000
33 000
200 000
200 000
2 173 604

163 000
163 000
163 000
2 010 604
727 072
727 072
50 000
635 072
635 072
42 000
42 000
159 359
159 359
159 359
159 359
730 000
730 000
730 000
730 000
92 173
92 173
92 173
56 500
56 500
56 500
56 500
12 500
12 500
12 500
12 500

Przewodniczący Rady Miasta Trzebini:
Zdzisław Ņcigaj
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Załącznik nr 4
do uchwały Nr X/89/VI/2011
Rady Miasta Trzebini
z dnia 29 czerwca 2011 r.

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy
I. Dla jednostek sektora finansów publicznych w roku 2011
L.p.

Wyszczególnienie

Dział

Rozdział

Paragraf

1) Dotacje podmiotowe :

Wydatki
w zł
4 700 000

92109
- MGOKSiR
Dotacja podmiotowa z budżetu dla
samorządowej instytucji kultury

2480

2 550 000

921

92114

Kultura i ochrona

- Dwór Zieleniewskich
92116

2480

550 000

- Biblioteki

2480

1 600 000

dziedzictwa narodowego
RAZEM

4 700 000

2) Dotacje celowe :
Dotacje celowe przekazane gminie na
zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

6 644 354
750
Administracja
publiczna
801
Oświata i wychowanie

75023

2319

3 000

80101

2310

666

80104

2310

129 459

80110

2310

333

851
Ochrona zdrowia

85154

2310

49 000

852
Opieka społeczna

85295

2310

124 900

RAZEM
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa n zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego

720
Informatyka

307 358
72095

2339

RAZEM
Dotacja celowa na pomoc finansową
udzielaną miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań bieżących

754
Bezpieczeństwo
publiczne i ochrona przeciwpożarowa
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
RAZEM

246

246

75421

2710

49 000

90001

2710

50 000

99 000
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Wyszczególnienie

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych
w wysokości 2% uzyskanych wpływów
z podatku rolnego

Poz. 3150

Dział

Rozdział

Paragraf

010
Rolnictwo i łowiectwo

01030

2850

RAZEM
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków
powiatów na dofinansowanie zadań
bieżących

600
Transport i łączność

60004

2900

3 400 000

900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90095

2900

155 712

3 555 712

852
Pomoc społeczna

85212

2910

15 000

85213

2910

600

85214

2910

1 100

85216

2910

4 300

RAZEM

Wpłaty jednostek na fundusz celowy

21 000

754
Bezpieczeństwo
publiczne i ochrona przeciwpożarowa

75405

3000

RAZEM
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
innych jednostek sektora finansów publicznych

180 000

180 000
921

Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego

92114
- Dwór Zieleniewskich

6220

RAZEM
Dotacja celowa na pomoc finansową
udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

6 000
6 000

RAZEM
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem
procedur, o których mowa w art. 184
ustawy, pobranych nienależnie lub
w nadmiernej wysokości

Wydatki
w zł

600
Transport i łączność
754
Bezpieczeństwo
publiczne i ochrona przeciwpożarowa
801
Oświata i wychowanie
RAZEM

250 000

250 000

60013

6300

200 000

60014

6300

1 000 000

75405

6300

25 000

80130

6300

1 000 000

2 225 000
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Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego

720
Informatyka

Poz. 3150
72095

6639

38

38
OGÓŁEM DOTACJE

11 344 354

II. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

L.p.

Wyszczególnienie

Dział

Rozdział

Paragraf

1) Dotacje podmiotowe :

1 276 247

Dotacja podmiotowa z budżetu dla
niepublicznej jednostki systemu oświaty

801
Oświata i wychowanie
RAZEM

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty
prowadzonej przez osobę prawną inną
niż jednostka samorządu terytorialnego
lub przez osobę fizyczną

801
Oświata i wychowanie

80104

2540

199 467

199 467
80101

2590

788 688

80103

2590

157 262

80110

2590

130 830

RAZEM

1 076 780

2) Dotacje celowe :
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w
trybie art. 221 ustawy, na finansowanie
lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji organizacjom prowadzącym
działalność pożytku publicznego

Wydatki
w zł

1 582 073
851
Ochrona zdrowia

85154

2360

100 000

852
Opieka społeczna

85228

2360

502 300

85295

2360

184 000

85412

2360

33 000

92195

2360

44 000

92605

2360

16 600

854
Edukacyjna opieka wychowawcza
921
Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego
926
Kultura fizyczna
RAZEM
Dotacja celowa z budżetu na finansowa926
nie lub dofinansowanie zadań zleconych
Kultura fizyczna
do realizacji stowarzyszeniom
RAZEM

879 900
92605

2820

568 000

568 000
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Dotacje celowe z budżetu na finansowa900
nie lub dofinansowanie kosztów realizacji
Gospodarka
inwestycji
komunalna
i zakupów inwestycyjnych jednostek
i ochrona środoniezaliczanych do sektora finansów puwiska
blicznych
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90001

6230

42 000

90005

6230

92 173

RAZEM

134 173

OGÓŁEM DOTACJE

2 858 320
Przewodniczący Rady Miasta Trzebini:
Zdzisław Ņcigaj

UZASADNIENIE

Dokonuje się przeniesienia środków po stronie wydatków:

Zwiększenia budżetu gminy Trzebinia po stronie
dochodów w wysokości 487 449 zł dokonuje się
w związku z wypłatą odszkodowania powypadkowego
na rzecz Gminy prze Generali w wysokości 4 449 zł oraz
w związku z pismem Ministra Sportu i Rekreacji nr
L.DZ.DIS/471/10237/ES/11 o dofinansowaniu w kwocie
333 000 zł budowy kompleksu boisk wraz z zapleczem
w Trzebini w ramach Programu „Moje Boisko-Orlik
2012” oraz w związku z Uchwałą Nr VI/81/11 z dnia
28.02.2011 Sejmiku Województwa Małopolskiego udzielającą pomoc finansową z budżetu Województwa Małopolskiego w wysokości 150 000 zł na realizację zadania
pn. „Moje boisko – Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej
Nr 4 w Trzebini”.

- z działu 600 do działu 150 kwoty 11 685,00 zł w celu
opracowania Programu Funkcjonalno - Użytkowego oraz aktualizacji Studium Wykonalności w celu
realizacji zadania pn. "Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej w Trzebini obejmującej teren po
byłych Zakładach Metalurgicznych I, Gumowni
i Zakładach Tłuszczowych".
- z działu 750 w kwocie 284,00 zł na dział 720 w celu
realizacji projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet szansą na lepszy start
w przyszłość uczniów Małopolski".
- z działu 900 w kwocie 50 028,00 do działu 710 na
pokrycie bieżącego utrzymania i administrowania
cmentarzami komunalnymi Gminy oraz na pokrycie kosztów zadania pn. "Upamiętnienie mogiły
zbiorowej ofiar narodowości żydowskiej obozu hitlerowskiego na Trzebionce, znajdującej się na terenie cmentarza żydowskiego w Trzebini".

Zwiększenia budżetu po stronie wydatków dokonuje się w :
- dziale 600 o kwotę 4 449,00 zł z przeznaczeniem na
naprawę znaków drogowych C9 i U5c na wyspach
azylu bezpieczeństwa dla pieszych.- dziale 926
o kwotę 483 000,00 zł w celu realizacji zadania "Moje
Boisko - Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej nr 4
w Trzebini".

Przewodniczący Rady Miasta Trzebini:
Zdzisław Ņcigaj
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UCHWAŁA NR XI/116/2011
RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie zmian w podziale Tarnowa na stałe obwody głosowania
Na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca
1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176,
poz. 1190 z późn. zm1) w związku z art. 29 ust. 2 ustawy
z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej
1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190, z 2011 r. Nr 34,
poz. 172.

Polskiej (Dz. U. z 2007 r. Nr 190, poz. 1360 z późn. zm.2)
Rada Miejska w Tarnowie, na wniosek Prezydenta Miasta Tarnowa uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały Nr L/630/2010 Rady
Miejskiej w Tarnowie z dnia 6 maja 2010 r. w sprawie
utworzenia w Tarnowie stałych obwodów głosowania
2

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 190, poz. 1360, z 2008 r. Nr 171,
poz. 1056, z 2009 r. Nr 119, poz. 999, z 2010 r. Nr 212,
poz. 1385 i z 2011 r. Nr 34, poz. 172 oraz Nr 94, poz. 550.
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(Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 260, poz. 1723) wprowadza się
następujące zmiany:
1) w obwodzie głosowania Nr 1, oznaczenie siedziby
obwodowej komisji wyborczej zmienia się na: „Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliusza Słowackiego
Rynek Nr 4 Pasaż Tertila”,
2) w obwodzie głosowania Nr 2, w opisie granic obwodu wyrazy „Plac Więźniów Oświęcimia” zastępuje
się wyrazami: „ Plac Więźniów KL Auschwitz”,
3) w obwodzie głosowania Nr 4, oznaczenie siedziby
obwodowej komisji wyborczej zmienia się na: „XVI
Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej Aleja
Solidarności 18”,
4) w obwodzie głosowania Nr 7, oznaczenie siedziby
obwodowej komisji wyborczej zmienia się na: „ Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Bandrowskiego 4”,
5) w obwodzie głosowania Nr 9, oznaczenie siedziby obwodowej komisji wyborczej zmienia się na: „ Zespół
Szkół Ogólnokształcących Nr 5 ul. Reymonta Nr 30”,
6) w obwodzie głosowania Nr 10, oznaczenie siedziby
obwodowej komisji wyborczej zmienia się na: „ Zespół
Szkół Ogólnokształcących Nr 5 ul. Reymonta Nr 30”,
7) w obwodzie głosowania Nr 21, w opisie granic obwodu po wyrazach „Stefana Kisielewskiego” dodaje
się wyrazy: „Stanisława Lema”,
8) w obwodzie głosowania Nr 26 siedzibę Obwodowej
Komisji Wyborczej Nr 26 zmienia się na: „ Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie
Chorych im. Świętego Brata Alberta ul. Szpitalna 53”,
9) w obwodzie głosowania Nr 42, w opisie granic obwodu wyrazy „z wyjątkiem Nr 11” zastępuje się wyrazami „z wyjątkiem Nr 13”,
10) w obwodzie głosowania Nr 48, w opisie granic obwodu wyrazy „od nr 20 do 58 (parzyste)” zastępuje
się wyrazami „od nr 20 do 72 (parzyste)”,
11) w obwodzie głosowania Nr 54, oznaczenie siedziby
obwodowej komisji wyborczej zmienia się na: „Hala
Sportowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1
ul. Pszenna Nr 10”,
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12) w obwodzie głosowania Nr 55, oznaczenie siedziby
obwodowej komisji wyborczej zmienia się na: „ Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Norwida
Nr 22”, a w opisie granic obwodu wyrazy „Antoniego Kępińskiego” zastępuje się wyrazami „prof. Antoniego Kępińskiego”,
13) w obwodzie głosowania Nr 56, oznaczenie siedziby
obwodowej komisji wyborczej zmienia się na: „ Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Norwida
Nr 22”, a w opisie granic obwodu wyrazy „od nr 52
do 90 (parzyste)” zastępuje się wyrazami „od nr 52
do 92 (parzyste)”,
14) w obwodzie głosowania Nr 63, opis granic obwodu
otrzymuje nowe brzmienie: „U l i c e: Arcybiskupa
Jerzego Ablewicza, Dąbrowskiej od nr 18 do 30 (parzyste), Plac Ojca Świętego Jana Pawła II, Piesza
nr 93 (nieparzyste), O s i e d l e : Zielone nr 1,3,9
(nieparzyste) i nr 2,8,10 (parzyste)”,
15) w obwodzie głosowania Nr 64, opis granic obwodu
otrzymuje nowe brzmienie: „O s i e d l e Zielone
nr 5,7,11,13,13a,15,17,19,23,25,27,29
(nieparzyste)
i nr 4,6,12,14,16,18,18A,20,24,26,28 (parzyste)”,
16) w obwodzie głosowania Nr 65, w opisie granic obwodu po wyrazie „Bałkańska” dodaje się wyrazy
„Mirona Białoszewskiego”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi
Miasta Tarnowa.
§ 3.
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
2. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości
w formie obwieszczenia.
3. Uchwałę przekazuje się Wojewodzie Małopolskiemu
i Komisarzowi Wyborczemu w Tarnowie.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia,
z wyjątkiem § 1 pkt 4,11,12 i 13, które wchodzą w życie
z dniem 1 września 2011 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Ņwiatłowski
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UCHWAŁA NR XI/132/2011
RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w dzielnicy Miasta Tarnowa –
Koszyce, wyznaczonego ul. Krakowską, Kąpielową i wałem rzeki Białej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. 1) oraz art. 20
1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. 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 2005r. 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. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146,

ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.2 ) po stwierdzeniu zgodności

2

Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21,
poz. 113 i Nr 117, poz. 679.
Zmiany ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2004 r. Nr 6,
poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954,
Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225,
poz. 1635, z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227,
Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24,
poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119,
poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155,
poz. 1043.
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z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta
Tarnowa, przyjętego uchwałą Nr XI/214/99 Rady
Miejskiej w Tarnowie z dnia 15 lipca 1999 r., zmienionego uchwałami Rady Miejskiej w Tarnowie
Nr XV/237/2003 z dnia 16 października 2003 r.,
Nr XLIII/766/2005 z dnia 22 grudnia 2005 r.,
Nr LI/986/2006 z dnia 26 października 2006 r. oraz
Nr LVI/716/2010 z dnia 4 listopada 2010 r. Rada Miejska w Tarnowie uchwala, co następuje:
Rozdział 1
Ustalenia wprowadzające
§ 1.
1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w dzielnicy Miasta Tarnowa – Koszyce, wyznaczonego ulicami
Krakowską i Kąpielową oraz wałem rzeki Białej,
zwaną dalej „planem”.
2. Plan obejmuje obszar o powierzchni 0,48 ha, położony w południowo – zachodniej części miasta
Tarnowa, dzielnicy Koszyce w rejonie ulic Krakowskiej, Kąpielowej i wałem rzeki Białej – w granicach określonych na rysunku planu.
3. Załącznikami do niniejszej uchwały są:
1) załącznik Nr 1 - rysunek planu w skali 1:1000
obowiązujący w zakresie:
a) granic obszaru objętego planem,
b) linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,
c) przeznaczenia terenu wg symboli podanych
w § 5 i 6 niniejszej uchwały,
d) nieprzekraczalnych linii zabudowy,
e) ciągu pieszego,
f) projektowanego podziału działek,
2) załącznik Nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego;
3) załącznik Nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, które należą do zadań
własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.
§ 2.
1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) terenie – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w planie, ograniczony na rysunku planu
liniami rozgraniczającymi i oznaczony symbolem literowym;
2) podstawowym przeznaczeniu – należy przez to
rozumieć ustalony w planie sposób zagospodarowania terenów w obrębie terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, któremu winny
być podporządkowane inne sposoby zagospodarowania określone jako dopuszczone, uzupełniające i wzbogacające podstawowy sposób zagospodarowania. W przeznaczeniu podstawowym mieszczą się również towarzyszące elementy zagospodarowania terenu:
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a) zieleń urządzona, niezbędna do zapewnienia
właściwego procentowego wskaźnika powierzchni terenu biologicznie czynnej,
b) dojazdy i dojścia,
c) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,
niezbędne dla obsługi terenu;
3) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez
to rozumieć linię wyznaczoną na rysunku planu
i opisaną w tekście, określającą dopuszczalne
zbliżenie elewacji budynku do linii rozgraniczającej teren z dopuszczeniem wysunięcia przed
wyznaczoną linię: schodów, ganków, zadaszeń,
wykuszy, tarasów itp., przy czym elementy te
nie mogą pomniejszać tej odległości o nie więcej niż 2 m;
4) wskaźnik zabudowy - należy przez to rozumieć
procentowy udział powierzchni zabudowy
w powierzchni działki budowlanej;
5) usługach komercyjnych – rozumie się przez to
usługi i urządzenia usługowe w szczególności
z zakresu handlu detalicznego, gastronomii, turystyki i rekreacji, finansów i ubezpieczeń, edukacji, zdrowia administracji gospodarczej, obsługi komunikacji, usługi bytowe, usługi rzemieślnicze oraz inne usługi o zbliżonym charakterze
w obiektach
wolnostojących
lub
w wydzielonych lokalach użytkowych;
6) zieleni urządzonej - należy przez to rozumieć
urządzone i utrzymywane zespoły drzew, krzewów oraz zieleni niskiej (trawniki i kwietniki),
w tym zieleni w pasach drogowych - realizowane wg projektu zieleni opracowanego dla zagospodarowania terenu inwestycji jako część
składowa projektu budowlanego, a także publicznie dostępne zespoły zieleni zagospodarowane w sposób kompleksowy;
7) reklamie – należy przez to rozumieć grafikę
umieszczaną na materialnym podłożu lub formę
przestrzenną niosącą przekaz reklamowy;
8) szyldzie - należy przez to rozumieć zewnętrzne
oznaczenie na obiekcie, o maksymalnej powierzchni 0,5 m2, stałego miejsca wykonywania
przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej,
zawierające oznaczenie przedsiębiorcy;
9) szyldzie reklamowym - należy przez to rozumieć rodzaj szyldu, umieszczanego nad witryną
lub wejściem do lokalu lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, zawierającego
grafikę
reklamową,
określającą
nazwę
i charakter prowadzonej działalności, o maksymalnej powierzchni 3 m2;
10) przepisach szczególnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;
11) wielkogabarytowych urządzeniach reklamowych - należy przez to rozumieć elementy reklamowe - wolnostojące lub umieszczone na
obiekcie budowlanym (w tym tzw. billboardy):
a) płaszczyznowe - o powierzchni ekspozycji
(elewacji) większej niż 6 m2,
b) trójwymiarowe - o wymiarach, z których co
najmniej jeden przekracza 2 m, o wysokości
najwyższej krawędzi elementu przekraczającej
2,5 m od poziomu terenu,
c) słupy i maszty reklamowe o wysokości przekraczającej 4 m od poziomu terenu.
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2. Pozostałe określenia użyte w niniejszej uchwale
należy rozumieć zgodnie z ich definicjami określonymi przepisami szczególnymi.
§ 3.
1. Ustala się następujące symbole dla określenia
podstawowego przeznaczenia terenów:
1) U - teren zabudowy usługowej;
2) ZR - teren zieleni naturalnej.
2. Każdy teren o różnym przeznaczeniu na rysunku
planu został ograniczony linią rozgraniczającą
obowiązującą w osi jej oznaczenia graficznego.
§ 4.
1. Utrzymanie, bądź przebudowa istniejącej oraz realizacja nowej zabudowy i zainwestowania, a także
zmiany zagospodarowania i użytkowania terenów
nie mogą naruszać:
1) przepisów szczególnych;
2) wymagań określonych w rozdziałach I – II niniejszej uchwały.
2. Utrzymuje się wykorzystanie istniejących obiektów
budowlanych i terenów w sposób dotychczasowy,
do czasu zagospodarowania terenu zgodnie
z ustaleniami planu.
3. Przy zagospodarowaniu wyznaczonych w § 5 ust. 1
i § 6 ust. 1 niniejszej uchwały terenów należy
uwzględnić
nakazy,
zakazy,
ograniczenia
i dopuszczenia wynikające z przepisów szczególnych związanych z:
1) położeniem w obrębie terenu górniczego „Tarnów -1” utworzonego decyzją Ministra Środowiska nr DGe-4771-7/4575/08/MS z dnia 7 lipca
2008 r.;
2) zasięgiem pasa ochrony wału przeciwpowodziowego rzeki Białej (50 m od stropy wału).
4. W obszarze objętym planem nie określa się terenów wymagających przeprowadzenia scaleń
i podziału nieruchomości w rozumieniu przepisów
szczególnych.
Rozdział 2
Ustalenia szczegółowe
§ 5.
1. Wyznacza się teren zabudowy usługowej, oznaczony
na
rysunku
planu
symbolem
U
z podstawowym przeznaczeniem pod usługi komercyjne.
2. W granicach terenu wyznaczonego w ust. 1 poza
podstawowym przeznaczeniem dopuszcza się:
1) funkcję mieszkaniową jednorodzinną, jako integralną część obiektu usługowego;
2) obiekty małej architektury - towarzyszące kubaturowym obiektom usługowym;
3) umieszczenie urządzeń reklamowych: reklam,
szyldów i szyldów reklamowych;
4) realizację inwestycji w pasie technicznym od linie elektroenergetycznej 110 kV zgodnie ustaleniami w zakresie prawa energetycznego;
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5) realizację inwestycji celu publicznego z zakresu
łączności publicznej.

3. W granicach terenu wyznaczonego w ust. 1 ustala
się następujące warunki zagospodarowania terenu
i kształtowania zabudowy:
1) ustala się maksymalny wskaźnik zabudowy –
60%;
2) należy zachować minimum 30% powierzchni terenu biologicznie czynnej;
3) ustala się wysokość obiektów do 10 m;
4) wprowadza się obowiązek zachowania nieprzekraczalnych linii zabudowy obiektów kubaturowych od drogi publicznej zgodnie z rysunkiem
planu;
5) w zakresie architektury:
a) geometria dachów:
- stosować dachy dwuspadowe, wielospadowe
o symetrycznych
nachyleniach
głównych połaci dachowych w przedziale
25÷45° lub dachy płaskie,
- należy zachować jednorodność formy dachu w ramach jednego budynku,
b) ņciany budynków:
- należy stosować tynki gładkie i fakturowe
w kolorach pastelowych, jasnych, materiały naturalne (kamień, cegła, drewno),
- na elewacjach należy stosować materiały
takie jak: tynk, kamień, beton architektoniczny, szkło, wysokiej jakości blachy ze
stali nierdzewnej oraz kompozyty aluminiowe (naturalne, lakierowane i anodowane),
- obowiązuje zakaz stosowania materiałów
wykończeniowych takich jak: blacha falista
i trapezowa, „siding", itp. oraz zakaz stosowania jaskrawych kolorów materiałów
wykończeniowych;
c) lukarny – stosować jedną formę lukarn na
jednym budynku,
d) ogrodzenia:
- realizować ogrodzenia z materiałów pochodzenia naturalnego (drewno, kamień)
metal, kuty metal itp.,
- obowiązuje zakaz realizacji ogrodzeń
z prefabrykowanych elementów betonowych strony dróg publicznych;
6) tereny pomiędzy linią rozgraniczającą drogi publicznej a nieprzekraczalną linią zabudowy należy przeznaczyć w szczególności na zieleń urządzoną,
w tym
o charakterze
izolującym,
z dopuszczeniem dojść i dojazdów, parkingów
oraz urządzeń budowlanych, o których mowa
w przepisach
szczególnych
związanych
z przeznaczeniem podstawowym i dopuszczalnym terenu i wykonywać równolegle z realizacją
obiektów na działce;
7) obsługa komunikacyjna terenu odbywać będzie
się z ul. Krakowskiej oraz ul. Porannej;
8) wprowadza się obowiązek zabezpieczenia
miejsc parkingowych przewidując ich proporcjonalną liczbę:
a) dla lokali mieszkaniowych w zabudowie
usługowej - minimum 1 miejsce postojowe
na 1 mieszkanie, nie włączając miejsc garażowych w obiekcie,
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b) dla usług – minimum 1 miejsce postojowe na
każde 40 m² powierzchni użytkowej lub minimum 2 miejsca postojowych na 10 zatrudnionych;
9) miejsca parkingowe i postojowe w wymaganej
ilości, określonej pkt 8, dla istniejących
i projektowanych inwestycji, należy wykonywać
w ramach działki lub zespołu działek, na których
realizowana jest inwestycja;
10) zaopatrzenie w wodę z istniejącej w obrębie terenu miejskiej sieci wodociągowej;
11) odprowadzenie ścieków do istniejącej w obrębie
terenu sieci kanalizacyjnej;
12) zaopatrzenie w gaz z istniejącej w obrębie terenu sieci gazowniczej;
13) przy realizacji obiektów budowlanych uwzględnić geotechniczne warunki posadowienia obiektów.
4. W granicach terenu wyznaczonego w ust.1 nakazuje siĉ:
1) zapewnić dojazd do działki nr 21/11;
2) zachować
dopuszczalny
poziomu
hałasu
w środowisku jak dla terenów przeznaczonych
pod zabudowę usługową.
5. W granicach terenu wyznaczonego w ust.1 zakazuje siĉ:
1) lokalizowania wielkogabarytowych urządzeń reklamowych;
2) realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;
3) realizacji inwestycji mogących pogorszyć stan
bezpieczeństwa przeciwpowodziowego lub naruszyć strukturę gruntu powodując jej osuwanie.
6. W granicach terenu wyznaczonego w ust.1 nie
ustala się wielkości działek uzyskiwanych w wyniku
podziału nieruchomości.
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2. W granicach terenu wyznaczonego w ust. 1 poza
podstawowym przeznaczeniem dopuszcza się realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.
3. W granicach terenu wyznaczonego w ust.1 zakazuje się:
1) lokalizowania zabudowy, za wyjątkiem realizacji
inwestycji celu publicznego z zakresu łączności
publicznej;
2) lokalizowania
reklam
i wielkogabarytowych
urządzeń reklamowych;
3) realizacji inwestycji mogących pogorszyć stan
bezpieczeństwa przeciwpowodziowego lub naruszyć strukturę gruntu powodując jej osuwanie.
4. W granicach terenu wyznaczonego w ust.1 nakazuje się:
1) utrzymanie ciągu pieszego zgodnie z rysunkiem
planu;
2) obowiązek ochrony krajobrazu kulturowego poprzez utrzymanie i kształtowanie zieleni z zachowaniem zasobów przyrodniczych, głównie
w postaci zieleni naturalnej oraz utrzymania ich
wartości krajobrazowych z dopuszczeniem określonym w ust. 2.
§ 7. Ustala się jednorazową opłatę od wzrostu
wartości nieruchomości z tytułu uchwalenia planu
w wysokości 30%.
Rozdział 3
Ustalenia końcowe
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tarnowa.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni
od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

§ 6.
1. Wyznacza się teren zieleni naturalnej, oznaczone
na rysunku planu symbolami ZR z podstawowym
przeznaczeniem pod naturalną zieleń niską.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Ņwiatłowski
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Załącznik nr 1
do uchwały Nr XI/132/2011
Rady Miejskiej w Tarnowie
z dnia 30 czerwca 2011 r.

Rysunek planu w skali 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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Grzegorz Ņwiatłowski
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Załącznik nr 2
do uchwały Nr XI/132/2011
Rady Miejskiej w Tarnowie
z dnia 30 czerwca 2011 r.

ROZSTRZYGNIĈCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Rada Miejska w Tarnowie po zapoznaniu siĉ z nieuwzglĉdnionymi uwagami podtrzymuje stanowisko Prezydenta
Tarnowa w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w dzielnicy Miasta Tarnowa – Koszyce, wyznaczonego
ul. Krakowską, Kąpielową i wałem rzeki Białej, które przedstawiają siĉ nastĉpująco:
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nych, w tym: funduszy strukturalnych, ochrony środowiska.

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XI/132/2011
Rady Miejskiej w Tarnowie
z dnia 30 czerwca 2011 r.

Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które należą do zadań własnych gminy,
podlega przepisom ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104
z późn. zm.), przy czym wydatki inwestycyjne finansowanie z budżetu Miasta Tarnowa ustala się w uchwale
budżetowej.

Rozstrzygniĉcie o sposobie realizacji zapisanych
w planie inwestycji, z zakresu infrastruktury
technicznej, które należą do zadań własnych gminy
oraz zasadach ich finansowania.
Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które
należą do zadań własnych gminy, wynikające z ustaleń
planu, realizowane będą ze środków gminnych oraz
środków Unii Europejskiej, krajowych środków publicz-

Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Ņwiatłowski
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UCHWAŁA NR XI/133/2011
RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obszarze miasta Tarnowa
w rejonie ulic Jana Pawła II i Błonie oraz lasu Lipie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym1 oraz art. 20
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym2 po stwierdzeniu
zgodności z ustaleniami studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Miasta
Tarnowa
uchwalonego
Uchwałą
Nr XI/214/99 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 15
lipca 1999 r. z późniejszymi zmianami
Rada Miejska w Tarnowie uchwala, co nastĉpuje:
Rozdział 1
Ustalenia wprowadzające
§ 1.
1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego terenu w obszarze miasta Tarnowa w rejonie ulic Jana Pawła II i Błonie oraz lasu
Lipie zwany dalej planem.
2. Plan obejmuje obszar o powierzchni 10,58 ha, położony w północno - wschodniej części miasta
Tarnowa w rejonie ulic Jana Pawła II i Błonie oraz
1

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 2005r. 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. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146,
Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21,
poz. 113 i Nr 117, poz. 679.
2
Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41,
Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130,
poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635,
z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201,
poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124,
Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130,
poz. 871,Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043.

przy Lesie Lipie – w granicy określonej na rysunku
planu.
3. Załącznikami do niniejszej uchwały są:
1) Załącznik Nr 1 – stanowiący integralną część
uchwały - rysunek planu w skali 1:1000 obowiązujący w zakresie:
a) granic obszaru objĉtego planem,
b) linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,
c) przeznaczenia terenu wg symboli podanych
w § 15-21,
d) nieprzekraczalnych linii zabudowy,
e) ciągu pieszo – rowerowego,
2) Załącznik Nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego;
3) Załącznik Nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań
własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.
§ 2.
1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) terenie – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w planie, ograniczony na rysunku planu
liniami rozgraniczającymi i oznaczony symbolem;
2) podstawowym przeznaczeniu – należy przez to
rozumieć ustalony w planie sposób zagospodarowania terenów w obrębie terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, któremu winny być
podporządkowane inne sposoby zagospodarowania określone jako dopuszczone, uzupełniające i wzbogacające podstawowy sposób zagospodarowania. W przeznaczeniu podstawowym
mieszczą się również towarzyszące elementy zagospodarowania terenu:

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 368

– 21776 –

a) zieleń urządzona, niezbędna do zapewnienia
właściwego procentowego wskaźnika powierzchni terenu biologicznie czynnej,
b) dojazdy i dojścia,
c) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,
niezbędne dla obsługi terenu;
3) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez
to rozumieć linię wyznaczoną na rysunku planu
i opisaną w tekście, określającą dopuszczalne
zbliżenie elewacji budynku do linii rozgraniczającej teren z dopuszczeniem wysunięcia przed
wyznaczoną linię: schodów, ganku, daszka, wykusza, tarasu, przy czym elementy te nie mogą
pomniejszać tej odległości o nie więcej niż
2,0 m;
4) wskaźnik zabudowy - należy przez to rozumieć
procentowy udział powierzchni zabudowy
w powierzchni działki budowlanej;
5) przepisach szczególnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;
6) usługach komercyjnych – rozumie się przez to
usługi i urządzenia usługowe w szczególności
z zakresu: handlu detalicznego, gastronomii, turystyki i rekreacji, finansów i ubezpieczeń, edukacji, zdrowia administracji gospodarczej, obsługi komunikacji, usługi bytowe, usługi rzemieślnicze oraz inne usługi o zbliżonym charakterze
w obiektach
wolnostojących
lub
w wydzielonych lokalach użytkowych;
7) frontowej czĉņci działki – należy przez to rozumieć pas terenu od linii rozgraniczającej położonej od strony drogi publicznej po nieprzekraczalne linie zabudowy i pas wzdłuż tej linii
o szerokości 15,0 m mierzony od nieprzekraczalnych linii zabudowy w głąb działki budowlanej;
8) zieleni urządzonej - należy przez to rozumieć
urządzone i utrzymywane zespoły drzew, krzewów oraz zieleni niskiej (trawniki i kwietniki),
w tym zieleni w pasach drogowych - realizowane wg projektu zieleni opracowanego dla zagospodarowania terenu inwestycji jako część składowa projektu budowlanego, a także publicznie
dostępne zespoły zieleni zagospodarowane
w sposób kompleksowy;
9) dojazdach niewydzielonych - należy przez to rozumieć nie wydzielone liniami rozgraniczającymi na rysunku planu istniejące i projektowane
dojazdy, zapewniające obsługę obiektów
i terenów przez dostęp do dróg publicznych;
10) reklamie – należy przez to rozumieć grafikę
umieszczaną na materialnym podłożu lub
formą przestrzenną niosącą przekaz reklamowy;
11) szyldzie - należy przez to rozumieć zewnętrzne
oznaczenie,
o maksymalnej
powierzchni
0,5 m2, stałego miejsca wykonywania przez
przedsiębiorcę działalności gospodarczej, zawierające oznaczenie przedsiębiorcy;
12) szyldzie reklamowym - należy przez to rozumieć rodzaj szyldu, umieszczanego nad witryną lub wejściem do lokalu lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, zawierającego grafikę reklamową, określającą nazwę
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i charakter prowadzonej działalności, o maksymalnej powierzchni 3 m2;
13) wielkogabarytowych urządzeniach reklamowych - należy przez to rozumieć elementy reklamowe - wolnostojące lub umieszczone na
obiekcie budowlanym (w tym tzw. billboardy):
a) płaszczyznowe - o powierzchni ekspozycji
(elewacji) większej niż 6,0 m2,
b)trójwymiarowe - o wymiarach, z których co
najmniej jeden przekracza 2,0 m, o wysokości
najwyższej krawędzi elementu przekraczającej 2,5 m od poziomu przyległego terenu,
c) słupy i maszty reklamowe o wysokości przekraczającej 4,0 m od poziomu przyległego terenu;
14) elementy ochrony akustycznej - należy przez
to rozumieć sztuczne bądź naturalne przeszkody, których zadaniem jest zmniejszanie docierającego do obszaru chronionego poziomu natężenia dźwięków, realizowane, jako ekrany typu zielona ściana lub ekrany akustyczne
o konstrukcji, która pozwala na obsadzenie ich
pnącą roślinnością.

2. Pozostałe określenia użyte w uchwale należy rozumieć zgodnie z ich definicjami określonymi przepisami szczególnymi.
§ 3.
1. Ustala się następujące symbole dla określenia
podstawowego przeznaczenia terenów:
1) MNU - teren zabudowy mieszkaniowo – usługowej (§15);
2) UC - teren zabudowy usługowej – rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2 000 m2 (§16);
3) U - teren zabudowy usługowej (§17);
4) ZP - teren naturalnej zieleni wysokiej i niskiej,
częściowo
urządzonej
dla
wypoczynku
i edukacji Parku Leśnego „Las Lipie” (§18);
5) KDGP - teren drogi publicznej klasy GP – głównej ruchu przyśpieszonego (§19);
6) KDG - tereny drogi publicznej klasy G – głównej
(§20);
7) KDW - teren drogi wewnętrznej (§21).
2. Każdy teren o różnym przeznaczeniu na rysunku
planu oraz w tekście niniejszej uchwały wyróżniono symbolem literowym lub cyfrowo – literowym
np. 1.KDG gdzie:
1) litery – oznaczają podstawowe przeznaczenie terenu;
2) cyfra – oznacza kolejny numer porządkowy terenu wyróżniający go spośród pozostałych terenów.
3. Każdy teren o różnym przeznaczeniu na rysunku
planu został ograniczony linią rozgraniczającą
obowiązującą w osi jej oznaczenia graficznego.
Rozdział 2
Ustalenia ogólne
§ 4.
1. Utrzymanie, bądź przebudowa istniejącej oraz realizacja nowej zabudowy i zainwestowania, a także
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zmiany zagospodarowania i użytkowania terenów nie mogą naruszać:
1) przepisów szczególnych;
2) wymagań określonych w Rozdziałach I - III.
2. Utrzymuje się wykorzystanie istniejących obiektów
budowlanych i terenów w sposób dotychczasowy,
do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z ustaleniami planu.
3. Tereny pomiędzy linią rozgraniczającą dróg publicznych a nieprzekraczalną linią zabudowy należy
przeznaczyć w szczególności na zieleń urządzoną,
w tym o charakterze izolującym, z dopuszczeniem
dojść i dojazdów, parkingów oraz urządzeń budowlanych - związanych z przeznaczeniem podstawowym i dopuszczalnym terenu - i realizować równolegle z realizacją obiektów we frontowej części
działki. Udział zieleni w tym pasie nie może być
mniejszy niż 50 %.
§ 5. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenów obowiązujące na całym obszarze objętym planem:
1) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
zawarte w §6;
2) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego zawarte w §7;
3) zasady
ochrony
dziedzictwa
kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej zawarte
w §8;
4) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości
oraz zasady kształtowania nowych działek budowlanych zawarte w §9;
5) kształtowania przestrzeni publicznych zawarte
w §10;
6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy,
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy zawarte w §11;
7) zasady rozbudowy i budowy systemów komunikacji zawarte w §12;
8) zasady rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej zawarte w §13.
§ 6. Dla ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:
1) nakaz realizacji programu funkcjonalnego określonego dla obszaru oznaczonego symbolami MNU,
U i UC w sposób kompleksowy (z zapewnieniem
pełnej wewnętrznej obsługi w zakresie komunikacji
i infrastruktury technicznej) z uwzględnieniem ustaleń zawartych w Rozdziale III. Ustalenia szczegółowe;
2) dopuszcza się umieszczenie urządzeń reklamowych:
reklam, szyldów i szyldów reklamowych jedynie
w terenach przeznaczonych do zabudowy, oznaczonych symbolami MNU, U i UC;
3) zabrania się realizacji reklam:
a) na terenie zieleni oznaczonym symbolem ZP,
b) w liniach rozgraniczających terenów dróg publicznych KDGP i KDG;
4) zabrania się realizacji wielkogabarytowych urządzeniach reklamowych:
a) na terenie zieleni oznaczonym symbolem ZP,
b) na terenie usług komercyjnych oznaczonym
symbolem U,
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c) w liniach rozgraniczających tereny dróg publicznych KDGP i KDG,
d) w liniach rozgraniczających teren drogi wewnętrznej KDW;
5) na terenie objętym planem obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych za wyjątkiem kiosków
z prasą, obiektów na czas budowy oraz obiektów,
o których mowa w § 16 ust. 2 pkt. 3;
6) w przypadku nowo wydzielanych działek, należy
zapewnić obsługę komunikacyjną z drogi publicznej
obsługującej teren, w którym wydziela się działki.
§ 7. Dla ochrony ņrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się następujące zasady:
1) wymagania w zakresie ochrony przed hałasem
realizować zgodnie z obowiązującymi przepisami
szczególnymi. Zachować dopuszczalny poziom hałasu w środowisku:
a) dla terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolami U i UC jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę usługowa,
b) dla terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolem MNU jak dla terenów przeznaczonych
na cele mieszkaniowo-usługowe;
2) obowiązek zachowania powierzchni terenu biologicznie czynnej - z wykorzystaniem miejsc występowania naturalnych zadrzewień - dla działek budowlanych zgodnie z ustaleniami szczegółowymi
zawartymi w Rozdziale III, za wyjątkiem działek
z istniejącą już zabudową i nie spełniających zapisanych w ustaleniach szczegółowych wymagań,
gdzie wprowadza się zakaz pomniejszania obecnej
powierzchni terenu biologicznie czynnej;
3) w terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem
ZP obowiązek ochrony i kształtowania zieleni
z zachowaniem zasobów przyrodniczych, głównie
w postaci zieleni naturalnej oraz utrzymania ich
wartości krajobrazowych z dopuszczeniem realizacji
elementów wyposażenia parków;
4) wszelkie nowe inwestycje realizować w oparciu
o czyste i bezpieczne dla środowiska technologie
charakteryzujące się bezodpadowością lub małoodpadowością, niską energochłonnością oraz wodochłonnością.
§ 8. W obszarze stanowiska archeologicznego
oznaczonego na rysunku planu wszelkie działania
inwestycyjne w tym prace ziemne, prowadzić zgodnie
z obowiązującymi przepisami szczególnymi.
§ 9. W zakresie zasad i warunków scalania
i podziału nieruchomoņci oraz zasad kształtowania
nowych działek budowlanych w obszarze objętym
planem ustala się:
1) w obszarze objętym planem nie określa się terenów
wymagających przeprowadzenia scaleń i podziału
nieruchomości w rozumieniu przepisów szczególnych;
2) ustala się minimalną wielkości działek uzyskiwanych w wyniku podziału nieruchomości dla terenu
MNU - 10 arów.
§ 10. Dla kształtowania przestrzeni publicznych:
1) Określa się jako przestrzenie publiczne:
a) istniejące i projektowane tereny dróg publicznych i tereny komunikacji publicznej: KDGP
i KDG,
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b) teren zabudowy usługowej UC,
c) teren naturalnej zieleni wysokiej i niskiej, częściowo urządzonej dla wypoczynku i edukacji
Parku Leśnego „Las Lipie” ZP;
2) Ustala się następujące zasady zagospodarowania
przestrzeni publicznych:
a) obowiązuje realizowanie nowej zabudowy zgodnie z liniami zabudowy, określonymi na rysunku
planu;
b) obowiązuje kształtowanie przestrzeni wejściowych o wysokich walorach (dot. m.in. posadzki,
elementów małej architektury, oświetlenia);
c) obowiązuje stosowanie kompleksowych rozwiązań w zakresie zagospodarowania pasów drogowych w liniach rozgraniczających, polegających m.in. na:
- projektowaniu, realizacji i utrzymywaniu pasów zieleni towarzyszącej drogom,
- wykluczeniu lokalizacji wszelkich urządzeń reklamowych, za wyjątkiem terenu UC,
- wprowadzeniu niskich zadrzewień i zakrzewień (wzdłuż dróg publicznych oraz ciągu pieszo - rowerowego wraz z jego oznakowaniem)
- jeśli nie ograniczy to prawidłowych technicznie rozwiązań i lokalizacji elementów ulicy.
Zadrzewienia i zakrzewienia winny być realizowane wg projektów zieleni opracowanych
w ramach projektów budowlanych dla poszczególnych inwestycji.
- tworzeniu powiązań pieszych pomiędzy przestrzeniami publicznymi z dostępnością ciągów
pieszych do rekreacji spacerowej i kontaktów
społecznych, z uwzględnieniem potrzeb osób
niepełnosprawnych w tym również grupy
osób z dysfunkcją wzroku, zgodnie z przepisami szczególnymi;
d) nakaz wykonania oświetlenia według całościowego projektu dla każdej wskazanej w pkt.1
przestrzeni publicznej.
§ 11. W zakresie parametrów i wskaźników
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania
terenu, w tym linii zabudowy, gabarytów obiektów
i wskaźników zabudowy w obszarze objętym planem
ustala się:
1) linie zabudowy - zachować nieprzekraczalne linie
zabudowy obiektów kubaturowych od linii rozgraniczających dla dróg KDGP, KDG, KDL zgodnie
z rysunkiem planu;
2) wysokoņć budynków zgodnie z ustaleniami szczegółowymi;
3) wskaźnik zabudowy zgodnie z ustaleniami szczegółowymi.
§ 12. Zasady rozbudowy i budowy systemów
komunikacji:
1) dojazd do działek budowlanych bezpośrednio
z drogi publicznej lub za pośrednictwem, dojazdów
nie wydzielonych, odpowiednio do przeznaczenia
i sposobu
użytkowania
działek,
zgodnie
z przepisami
szczególnymi
w tym
również
w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
2) wszystkie nowe włączenia do dróg publicznych
realizować zgodnie z przepisami szczególnymi
w zakresie dróg publicznych;
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3) inwestycje realizować przewidując proporcjonalną
liczbę miejsc parkingowych:
a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
w zabudowie mieszkaniowo - usługowej – minimum 1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie, nie
włączając miejsc garażowych w obiekcie mieszkalnym,
b) dla zabudowy usługowej z dopuszczoną lokalizacją obiektów o powierzchni sprzedaży powyżej
2000 m2 – minimum 1 miejsce postojowe na
każde 40 m² powierzchni użytkowej nie wliczając
powierzchni magazynowej,
c) dla zabudowy usługowej oraz usług i lokali usługowych w zabudowie mieszkaniowo - usługowej
– minimum 1 miejsce postojowe na każde 40 m²
powierzchni użytkowej;
4) miejsca parkingowe i postojowe w wymaganej
ilości, określonej pkt. 3, dla istniejących
i projektowanych inwestycji, należy realizować
w ramach działki lub zespołu działek, na których realizowana jest inwestycja.
§ 13. Zasady rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej są nastĉpujące:
1) w zakresie gospodarki odpadami:
a) obowiązuje
nakaz
gromadzenia
odpadów
w pojemnikach szczelnych, opróżnianych na zasadach obowiązujących w mieście Tarnowie,
b) gospodarka odpadami powstałymi w wyniku
prowadzonej działalności gospodarczej zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
szczególnymi;
2) w zakresie zaopatrzenia w wodĉ:
a) zaopatrzenie w wodę z miejskiej sieci wodociągowej,
b) obsługę nowych odbiorców w obszarze planu
zakłada się poprzez rozbudowę i budowę sieci
rozbiorczej zapewniającej doprowadzenie wody
do poszczególnych obiektów,
c) przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę realizować zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami szczególnymi;
3) w zakresie gospodarki ņciekowej:
a) odprowadzenie ścieków do grupowej oczyszczalni ścieków,
b) odprowadzenie ścieków sanitarnych z planowanej zabudowy w obszarze planu, zakłada się poprzez rozbudowę i budowę sieci kanalizacyjnej
odprowadzającej ścieki do kolektorów zbiorczych,
c) odprowadzenie wód opadowych rozwiązać indywidualnie w sposób zapewniający pełną
ochronę przed przenikaniem zanieczyszczeń do
wód i gleby z zachowaniem warunków określonych w przepisach szczególnych,
d) zakaz zrzutu nieoczyszczonych ścieków do wód
i gleby;
4) w zakresie infrastruktury gazowniczej: zaopatrzenia
w gaz projektowanej zabudowy poprzez rozbudowę
istniejącej sieci gazowych okalających teren objęty
planem zgodnie z przepisami szczególnymi;
5) w zakresie infrastruktury energetycznej:
a) zaopatrzenie w energię elektryczną zabudowy
w obszarze planu poprzez rozbudowę sieci elektroenergetycznych i budowę nowych odcinków
zgodnie z przepisami szczególnymi,
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b) nakłada się obowiązek realizacji przyłączy energetycznych jako podziemne kablowe,
c) zakłada się przebudowę linii elektroenergetycznej 110 kV zgodnie z rysunkiem planu;
6) w zakresie zaopatrzenia w ciepło: ogrzewanie projektowanych obiektów z miejskiej kotłowni poprzez
sieć ciepłowniczą lub w oparciu o indywidualne
rozwiązania przy zastosowaniu paliw - mediów
przyjaznych środowisku nie powodujących przekroczenia dopuszczalnych norm zanieczyszczeń powietrza;
7) w zakresie infrastruktury teletechnicznej:
a) zaopatrzenie w sieć teletechniczną nowych odbiorców poprzez rozbudowę sieci teletechnicznej
i budowę
nowych
odcinków
zgodnie
z przepisami szczególnymi,
b) projektowaną sieć telekomunikacyjną należy wykonać jako kablową,
c) sieć teletechniczną oraz urządzenia z nią związane lokalizowane w pasach drogowych prowadzić
zgodnie z przepisami szczególnymi,
d) na terenie objętym granicami planu dopuszcza
się lokalizację inwestycji celu publicznego
z zakresu łączności publicznej w rozumieniu
przepisów szczególnych;
8) w obszarze objętym opracowaniem planu dopuszcza się realizację oraz przebudowę sieci i urządzeń
infrastruktury technicznej w sposób nie kolidujący
z innymi ustaleniami planu, zachowując warunki
przepisów szczególnych;
9) uwzględnić zlokalizowane na terenie sieci infrastruktury technicznej. Dopuszcza się w pasach
technicznych oznaczonych na rysunku planu zagospodarowanie typu: parkingi, place, zieleń zachowując wymagane przepisami szczególnymi minimalne odległości od poszczególnych sieci.
§ 14. Na podstawie analizy stanu istniejącego
ustala się, że na obszarze objętym planem nie zachodzą przesłanki do określenia pozostałych regulacji
wymienionych w art. 15 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, w tym dotyczących: Głównych Zbiorników Wód Podziemnych, terenów zalewowych
i osuwiskowych, obszarów i terenów górniczych oraz
terenów zamkniętych.
Rozdział 3
Ustalenia szczegółowe
§ 15.
1. Wyznacza się teren zabudowy mieszkaniowousługowej, oznaczony na rysunku planu symbolem MNU z podstawowym przeznaczeniem pod
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługi
komercyjne.
2. W granicach terenu wyznaczonego w ust. 1 poza
przeznaczeniem podstawowym dopuszcza się:
1) obiekty gospodarcze i garaże na samochody
osobowe i dostawcze w ilości max.3 boksy garażowe;
2) obiekty małej architektury.
3. W granicach terenu wyznaczonego w ust. 1, ustala
się następujące warunki zagospodarowania terenu
i kształtowania zabudowy:
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1) maksymalny wskaźnik zabudowy:
a) w przypadku realizacji zabudowy łączącej
obie funkcje (mieszkaniowo – usługową) 50%,
b) w przypadku realizacji jednej funkcji – 30%;
2) wysokość budynków – do 10 m;
3) wysokość obiektów gospodarczych i garażowych – do 5 m;
4) zachować minimum powierzchni terenu biologicznie czynnej:
a) w przypadku realizacji zabudowy łączącej
obie funkcje (mieszkaniowo – usługową) 30%,
b) w przypadku realizacji jednej funkcji – 50%;
5) w przypadku realizacji usług i zabudowy mieszkaniowej na jednej działce - przeznaczenie max.
50% powierzchni całkowitej budynku mieszkalnego lub sumy powierzchni całkowitej budynków na jednej działce budowlanej pod usługi
komercyjne;
6) w zakresie architektury:
a) geometria dachów:
- stosować dachy dwuspadowe, wielospadowe
o symetrycznych
nachyleniach
głównych połaci dachowych w przedziale
25÷45°,
- dla obiektów garażowo – gospodarczych
stosować dachy dwuspadowe, wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci
dachowych w przedziale 15÷45° oraz dachy
jednospadowe w przypadku realizacji tych
obiektów w granicy działki przy usytuowaniu kalenicy dachu jednospadowego
w granicy działki,
- należy zachować jednorodność formy dachu w ramach jednego budynku,
- należy zachować jednolity układ kalenic
głównych, skierowanych równolegle do
kierunku drogi publicznej o wyższej klasie
dla budynków usytuowanych we frontowej
części działki przy drogach publicznych,
- nakaz stosowania jednolitej geometrii dachów w granicach działki budowlanej dla
zabudowy bliźniaczej i szeregowej,
- dopuszcza się tarasy na części budynków;
b) pokrycie dachu:
- w przypadku dachów dwu lub wielospadowych stosować dachówki lub inne materiały i elementy o fakturze dachówek,
w kolorach grafitu, czerwieni, brązu, szarości i ich odcieni,
- zakaz stosowania materiałów typu papa na
lepiku na dachach o kącie nachylenia powyżej 15°,
- dopuszcza się montaż kolektorów słonecznych na połaciach dachu,
c) ņciany budynków mieszkalnych :
- ściany – tynki gładkie i fakturowe
w kolorach pastelowych, jasnych, materiały naturalne (kamień, cegła, drewno),
- na elewacjach należy stosować materiały
takie jak: tynk, kamień, beton architektoniczny, szkło, wysokiej jakości blachy ze
stali nierdzewnej oraz kompozyty aluminiowe (naturalne, lakierowane i anodowane). Zakaz stosowania materiałów wykoń-
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czeniowych takich jak: blacha falista
i trapezowa, „sidding", itp. oraz zakaz stosowania jaskrawych kolorów materiałów
wykończeniowych;
d) lukarny – stosować maksymalnie 2 formy lukarn na jednym budynku,
e) ogrodzenia - realizować ogrodzenia z materiałów pochodzenia naturalnego (drewno,
kamień) metal, kuty metal itp. Zakaz stosowania
do
realizacji
ogrodzeń
z prefabrykowanych elementów betonowych
od strony dróg publicznych;
7) odbudowa, rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejącej zabudowy z zachowaniem zasad zagospodarowania terenu i kształtowania
zabudowy jak dla obiektów noworealizowanych
w wydzielonym terenie, na którym znajduje się
ta zabudowa. Dla istniejącej zabudowy
o wskaźnikach nie spełniających warunków zapisanych w ustaleniach niniejszego planu –
ustala się zakaz ich przekraczania;
8) obowiązek zabezpieczenia miejsc parkingowych
zgodnie z §12 pkt. 4 niniejszej uchwały.
4.

W granicach terenu wyznaczonego w ust.
1 zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem tych dla których przeprowadzone postępowanie w sprawie raportu o oddziaływaniu na środowisko wykazało brak przekroczenia standardów
jakości środowiska poza terenem, do którego
prowadzący działalność bądź świadczący usługi
ma tytuł prawny.\

5. Ustala się obsługę komunikacyjną terenu MNU:
1) z drogi KDW;
2) za pośrednictwem drogi serwisowej zlokalizowanej w ramach terenu KDGP.
§ 16. Brak treści
1. Wyznacza się tereny zabudowy usługowej – rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni
sprzedaży powyżej 2 000 m2, oznaczone na rysunku planu symbolami UC z podstawowym przeznaczeniem pod obiekty o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2.
2. W granicach terenu wyznaczonego w ust. 1 poza
podstawowym przeznaczeniem dopuszcza się:
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4) obowiązek realizacji elementów ochrony akustycznej w obrębie obszaru realizacji zielonego
ekranu wskazanego na rysunku planu;
5) obowiązek zabezpieczenia w obrębie terenu
miejsc parkingowych zgodnie z §12 pkt.
4 niniejszej uchwały.

4.

W granicach terenu wyznaczonego w ust.
1 zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogących
zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.

5. Ustala się obsługę komunikacyjną terenu z dróg:
1) 1.KDG w miejscu wskazanym na rysunku planu
– wjazd realizowany jako prawoskręt;
2) KDGP w miejscu wskazanym na rysunku planu:
a) oznaczonym
symbolem
i numerem
1z możliwością przesunięcia wjazdu nie bliżej
niż 230 m od środka geometrycznego planowanego ronda na skrzyżowaniu ulic Jana Pawła II i Błonie,
b) oznaczonym symbolem i numerem 2 – wjazd
realizowany jako prawoskręt;
3) dla istniejącej zabudowy mieszkaniowej z drogi
serwisowej zrealizowanej w ramach terenu
KDGP.
§ 17.
1. Wyznacza się teren zabudowy usługowej, oznaczony
na
rysunku
planu
symbolem
U
z podstawowym przeznaczeniem pod podstawowym przeznaczeniem pod usługi komercyjne.
2. W granicach terenu wyznaczonego w ust. 1 poza
podstawowym przeznaczeniem dopuszcza się:
1) przeznaczenie max 30% powierzchni całkowitej
budynku usługowego lub sumy powierzchni
budynków na jednej działce budowlanej pod
funkcję mieszkaniową;
2) remont, rozbudowę, przebudowę i nadbudowę
istniejących obiektów mieszkalnych;
3) urządzenia terenowe;
4) obiekty małej architektury - towarzyszące kubaturowym obiektom usługowym.
3. W granicach terenu wyznaczonego w ust. 1 ustala
się następujące warunki zagospodarowania terenu
i kształtowania zabudowy:
1) maksymalny wskaźnik zabudowy – 40%;
2) zachować minimum 40% powierzchni terenu
biologicznie czynnej;
3) wysokość obiektów – do 10 m;
4) obowiązek zabezpieczenia w obrębie terenu
miejsc parkingowych zgodnie z §12 pkt. 4 niniejszej uchwały.

1) urządzenia terenowe;
2) obiekty małej architektury - towarzyszące kubaturowym obiektom usługowym;
3) obiekty tymczasowe związane z prowadzeniem
podstawowej działalności takie jak np. namioty
związane z prowadzeniem zewnętrznej sprzedaży sezonowej, kioski kasowe;
4) remont istniejącej zabudowy mieszkaniowej.

4. W granicach terenu wyznaczonego w ust. 1 zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze
znacząco oddziaływać na środowisko.

3. W granicach terenu wyznaczonego w ust. 1 ustala
się następujące warunki zagospodarowania terenu
i kształtowania zabudowy:

5. Ustala się obsługę komunikacyjną terenu U za
pośrednictwem drogi serwisowej zlokalizowanej
w ramach terenu KDGP.

1) maksymalny wskaźnik zabudowy – 35%;
2) zachować minimum 10% powierzchni terenu
biologicznie czynnej;
3) wysokość obiektów – do 18 m, za wyjątkiem
masztów i słupów reklamowych, dla których
dopuszcza się wysokość do 25 m;

§ 18.
1. Wyznacza się teren naturalnej zieleni wysokiej
i niskiej, czĉņciowo urządzonej dla wypoczynku
i edukacji, oznaczony na rysunku planu symbolem
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ZP z podstawowym przeznaczeniem pod Park Leśny „Las Lipie”.

1) obiekty małej architektury;
2) zieleń ozdobną;
3) inne, nie wymienione w pkt. 1-2, zgodnie
z przepisami szczególnymi w zakresie dróg publicznych.

2. W granicach terenu wyznaczonego w ust. 1 poza
podstawowym przeznaczeniem dopuszcza się:
1)
2)
3)
4)

urządzenia terenowe;
obiekty małej architektury;
budowę ścieżek rowerowych;
łączenie ścieżek rowerowych z ciągami pieszymi.

§ 19.
1. Wyznacza się teren drogi publicznej klasy GP głównej ruchu przyspieszonego, oznaczony na rysunku planu symbolem KDGP z podstawowym
przeznaczeniem pod drogę publiczną klasy GP
(głównej
ruchu
przyśpieszonego)
wraz
z urządzeniami odwodnienia i oświetlenia.
2. W granicach terenu KDGP poza podstawowym
przeznaczeniem dopuszcza się:
1) lokalizację małych obiektów (kioski, przystanki
autobusowe, budki telefoniczne, itp.);
2) budowę ścieżek rowerowych;
3) łączenie ścieżek rowerowych z ciągami pieszymi;
4) zieleń ozdobną;
5) inne nie wymienione w punkcie 1 - 4 zgodnie
z przepisami szczególnymi w zakresie dróg publicznych.
3. W granicach terenu KDGP obowiązuje zakaz:
1) obsadzania terenów zwartą zielenią o wysokości
powyżej 70 cm w odległości mniejszej niż 30 m
od skrzyżowań;
2) lokalizowania obiektów wymienionych w ust.
2 pkt. 1 w odległości mniejszej niż 20 m od
skrzyżowań.
§ 20.
1. Wyznacza się tereny dróg publicznych klasy G głównej, oznaczone na rysunku planu symbolami
1.KDG i 2.KDG z podstawowym przeznaczeniem
pod drogę publiczną klasy G (główna) wraz
z urządzeniami odwodnienia i oświetlenia.
2. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 poza
podstawowym przeznaczeniem dopuszcza się:

Poz. 3153

3.

W granicach terenów wyznaczonych w ust.
1 obowiązuje zakaz lokalizacji wszelkich urządzeń
reklamowych.
§ 21.

1. Wyznacza się teren drogi wewnĉtrznej, oznaczony
na rysunku planu symbolem KDW z podstawowym przeznaczeniem pod drogę wewnętrzną wraz
z urządzeniami odwodnienia i oświetlenia.
2. W granicach terenu wyznaczonego w ust. 1 poza
podstawowym przeznaczeniem dopuszcza się:
1) obiekty małej architektury;
2) zieleń ozdobną.
3. W granicach terenu wyznaczonego w ust. 1 obowiązuje zakaz lokalizacji wszelkich urządzeń reklamowych.
Rozdział 4
Ustalenia przejņciowe
§ 22. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się
jednorazową opłatę od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30%.
Rozdział 5
Ustalenia końcowe
§ 23. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tarnowa.
§ 24. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni
od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Ņwiatłowski
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Załącznik nr 1
do uchwały Nr XI/133/2011
Rady Miejskiej w Tarnowie
z dnia 30 czerwca 2011 r.

Rysunek planu w skali 1:1000*

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:1000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Ņwiatłowski
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Załącznik nr 2
do uchwały Nr XI/133/2011
Rady Miejskiej w Tarnowie
z dnia 30 czerwca 2011 r.

ROZSTRZYGNIĈCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Rada Miejska w Tarnowie po zapoznaniu siĉ z nieuwzglĉdnionymi uwagami podtrzymuje stanowisko Prezydenta
Tarnowa w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obszarze miasta Tarnowa w rejonie ulic Jana Pawła II i Błonie
oraz lasu Lipie, które przedstawiają siĉ nastĉpująco:
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Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Ņwiatłowski

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XI/133/2011
Rady Miejskiej w Tarnowie
z dnia 30 czerwca 2011 r.
Rozstrzygniĉcie o sposobie realizacji zapisanych
w planie inwestycji, z zakresu infrastruktury
technicznej, które należą do zadań własnych gminy
oraz zasadach ich finansowania.
Inwestycje z zakresu infrastruktury komunikacyjnej
i technicznej, które należą do zadań własnych gminy,
wynikające z ustaleń planu, realizowane będą ze środków gminnych oraz środków Unii Europejskiej, krajo3153

wych środków publicznych, w tym: funduszy strukturalnych, ochrony środowiska.
Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które należą do zadań własnych gminy,
podlega przepisom ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104
z późn. zm.), przy czym wydatki inwestycyjne finansowanie z budżetu Miasta Tarnowa ustala się w uchwale
budżetowej.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Ņwiatłowski
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UCHWAŁA NR XI/131/2011
RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tarnowa dla terenu położonego
pomiĉdzy ulicą Niedomicką, torami kolejowymi Tarnów – Szczucin i granicą administracyjną miasta
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.7)
oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717 z późn. zm. 8) po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Miasta Tarnowa, przyjętego uchwałą Rady Miejskiej
w Tarnowie nr XI/214/99 z dnia 15 lipca 1999r., zmienionego
uchwałami
Rady
Miejskiej
w Tarnowie
Nr XV/237/2003 z dnia 16 października 2003 r.,
Nr XVIII/766/2005
z dnia
8 grudnia
2005
r.,
Nr LI/986/2006 z dnia 26 października 2006 r. oraz
Nr LVI/716/2010 z dnia 4 listopada 2010 r. Rada Miejska
w Tarnowie uchwala, co następuje:
Rozdział 1
Ustalenia ogólne
§ 1.
1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Tarnowa dla terenu położonego
pomiędzy ulicą Niedomicką, torami kolejowymi Tarnów – Szczucin i granicą administracyjną miasta
o powierzchni 198,50 ha w granicach określonych na
rysunku planu.
2. Określone w ust. 1 granice obszaru objętego planem
wynikają z Uchwały Nr XXII/348/2008 Rady Miejskiej
w Tarnowie z dnia 26 czerwca 2008 r. o przystąpieniu
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tarnowa dla terenu położonego pomiędzy ulicą Niedomicką, torami kolejowymi Tarnów – Szczucin i granicą administracyjną
miasta.
3. Integralną częścią uchwały są:
1) załącznik nr 1 – rysunek planu wykonany na mapie
zasadniczej w skali 1:2000, zawierający wyrys ze
7

Zmiany ustawy zostały ogłoszone w 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, 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,
Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 124,
z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675
i z 2011 r. Nr 21, poz. 113.
8
Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz.
41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130,
poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635,
z 2007 r. Nr 127, poz. 880 z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201,
poz. 1237, Nr 220 poz. 1413 oraz z 2010 r. Nr 24, poz.124,
Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130,
poz. 871, Nr 149, poz. 996 oraz Nr 155, poz. 1043.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Tarnowa;
2) załącznik nr 2 – rysunek rozwiązań infrastruktury
technicznej wykonany na mapie zasadniczej
w skali 1:2000;
3) załącznik nr 3 – zawierający rozstrzygnięcie Rady
Miejskiej w Tarnowie o sposobie rozpatrzenia
uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego
wglądu projektu planu miejscowego;
4) załącznik nr 4 – zawierający rozstrzygnięcie Rady
Miejskiej w Tarnowie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które należą do zadań własnych miasta oraz zasadach ich finansowania.
4. Przedmiotem planu są ustalenia dotyczące:
1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających
tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
2) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
3) zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego;
4) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków
oraz dóbr kultury współczesnej;
5) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznych;
6) parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linii zabudowy, gabarytów obiektów i wskaźników intensywności zabudowy;
7) szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;
8) szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym
zakazu zabudowy;
9) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
10) sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
11) stawek procentowych służących naliczaniu opłat
z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) akcencie plastycznym – należy przez to rozumieć
element wyróżniający się w przestrzeni formą, kolorem, wysokością, będący np. samodzielnym obiektem
budowlanym lub fragmentem budynku, wg definicji
w prawie budowlanym;
2) biurach – należy przez to rozumieć budynki lub ich
części, w których prowadzi się działalność związaną z:
doradztwem, finansami, ubezpieczeniami, projektowaniem, obsługą nieruchomości, wynajmem, pośrednictwem, informatyką, służbami ochrony, a także podobną działalność;
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3) dachu płaskim – należy przez to rozumieć dach o kącie
nachylenia połaci dachowych nie większym niż 12°;
4) dominancie przestrzennej – należy przez to rozumieć
obiekt budowlany wyróżniający się w stosunku do pozostałej zabudowy lub pozostałego zagospodarowania
terenu w obszarze planu, np. dużymi gabarytami, znaczącą dla ogółu mieszkańców funkcją np. celu publicznego, wysoką jakością architektury, jej reprezentacyjnością lub monumentalnością;
5) działalnoņci wykorzystującej nowoczesne technologie – należy przez to rozumieć produkcyjną i usługową
działalność gospodarczą, charakteryzującą się wysoką
wartością dodaną wytwarzanych produktów i usług
oraz znacznym udziałem wysoko wykwalifikowanej
kadry pracowniczej o profilu techniczno – inżynieryjnym;
6) froncie terenu realizacji inwestycji – należy przez to
rozumieć część terenu realizacji inwestycji, która przylega do drogi, z której odbywa się główny wjazd lub
wejście na teren;
7) istniejącej zabudowie – należy przez to rozumieć istniejące budynki i obiekty, na budowę których zostały
wydane stosowne decyzje administracyjne (pozwolenia na budowę);
8) kiosku – należy przez to rozumieć obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony o maksymalnej powierzchni całkowitej 15m2 i funkcji handlowej ograniczonej do sprzedaży prasy, biletów komunikacji zbiorowej, drobnych artykułów przemysłowych codziennego użytku i drobnych paczkowanych artykułów spożywczych z wyłączeniem sprzedaży owoców, warzyw,
mięsa, nabiału, pieczywa, wyrobów cukierniczych oraz
kwiatów;
9) linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć granice wyznaczone na rysunku planu pomiędzy terenami
o różnym sposobie zagospodarowania lub różnym
przeznaczeniu podstawowym;
10) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to
rozumieć wyznaczoną na rysunku planu linię, przed
którą nie może być wysunięte lico zewnętrznej naziemnej ściany wznoszonego budynku z dopuszczeniem zgodnego z obowiązującymi przepisami odrębnymi wysunięcia przed nią na głębokość do 1,5
m gzymsów, balkonów, loggii, wykuszy, zadaszeń
nad wejściami, pochylni i schodów zewnętrznych;
11) noņniku reklam – należy przez to rozumieć urządzenie reklamowe w jakiejkolwiek materialnej formie
wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, zawierające powierzchnię przeznaczoną do
eksponowania reklam;
12) obowiązującej linii zabudowy – należy przez to rozumieć wyznaczoną na rysunku planu linię określającą usytuowanie zewnętrznej ściany budynku
z pominięciem zgodnego z obowiązującymi przepisami odrębnymi wysunięcia przed nią na głębokość
do 1,5 m gzymsów, balkonów, loggii, wykuszy, zadaszeń nad wejściami, pochylni i schodów zewnętrznych, o ile ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej;
13) parku technologicznym – należy przez to rozumieć
zespół
wyodrębnionych
nieruchomości
wraz
z infrastrukturą techniczną, utworzony w celu dokonywania przepływu wiedzy i technologii pomiędzy
jednostkami naukowymi w rozumieniu ustawy
o zasadach finansowania nauki a przedsiębiorcami,
na którym oferowane są przedsiębiorcom wykorzy-

14)
15)

16)

17)
18)

19)

20)
21)
22)

23)

24)
25)
26)
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stującym nowoczesne technologie usługi w zakresie
doradztwa w tworzeniu i rozwoju przedsiębiorstw,
transferu technologii oraz przekształcania wyników
badań naukowych i prac rozwojowych w innowacje
technologiczne, a także stwarzający tym przedsiębiorcom możliwość prowadzenia działalności gospodarczej przez korzystanie z nieruchomości
i infrastruktury technicznej na zasadach umownych;
planie – należy przez to rozumieć ustalenia i rysunki
planu, będące przedmiotem niniejszej uchwały;
powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć
sumę powierzchni zabudowy wszystkich budynków
i innych obiektów kubaturowych zlokalizowanych na
terenie realizacji inwestycji, liczoną po ich zewnętrznym obrysie na poziomie terenu oraz nadwieszeń,
podcieni z podporami czy przejazdów – po obrysie
ich wyższych kondygnacji;
powierzchni terenu biologicznie czynnego – należy
przez to rozumieć teren z nawierzchnią ziemną zapewniającą naturalną wegetację roślinną, a także
50% powierzchni tarasów i stropodachów z nawierzchnią ziemną nie mniejszą niż 10m2 urządzoną
w sposób zapewniający taką wegetację oraz wody
powierzchniowe na tym terenie;
przestrzeniach publicznych – należy przez to rozumieć przestrzenie ogólnodostępne bez względu na
stan własności;
przeznaczeniu podstawowym – należy przez to
rozumieć ustalone w planie przeznaczenie przeważające na danym terenie, to znaczy stanowiące co
najmniej 60% powierzchni terenu realizacji inwestycji;
przeznaczeniu uzupełniającym – należy przez to
rozumieć określone planem rodzaje przeznaczenia,
które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie
podstawowe na danym terenie, stanowiące maksymalnie 40% powierzchni terenu realizacji inwestycji;
przepisach odrĉbnych – należy przez to rozumieć
przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;
rysunku planu – należy przez to rozumieć graficzny
zapis ustaleń planu, stanowiący załącznik nr 1 do
niniejszej uchwały;
szpalerach drzew – należy przez to rozumieć nasadzenia drzew wzdłuż orientacyjnie wyznaczonych
szeregiem kółek na rysunku planu linii w odstępach
zapewniających, wytworzenie zwartej ściany zieleni
przez korony drzew, z dopuszczeniem realizacji
w sposób nie zakłócający ciągłości szpaleru miejsc
parkingowych, wjazdów do garaży i wjazdów na
dany teren, obiektów i urządzeń obsługi komunikacji
publicznej, oświetlenia ulic i elementów infrastruktury podziemnej;
szyldzie reklamowym – należy przez to rozumieć
nośnik reklamowy podający nazwę firmy znajdującej się w budynku, na którym szyld reklamowy jest
zainstalowany;
terenie – należy przez to rozumieć teren ograniczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi
i oznaczony symbolem przeznaczenia;
terenie realizacji inwestycji – należy przez to rozumieć działkę lub więcej działek w ramach terenu,
w obszarze których realizowana będzie inwestycja;
uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą
uchwałę, o ile z treści ustalenia nie wynika inaczej;
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27) usługach – należy przez to rozumieć działalność
prowadzoną w obiektach wolnostojących lub lokalach użytkowych wbudowanych, której celem jest
zaspokojenie potrzeb ludności, a nie wytwarzanie
bezpośrednio metodami przemysłowymi dóbr materialnych, z wykluczeniem usług uciążliwych;
28) usługach uciążliwych – należy przez to rozumieć
wszelką działalność lub obiekty zaliczane do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać
na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia
raportu o oddziaływaniu na środowisko jest obligatoryjny oraz mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których stwierdzono
konieczność wykonania raportu, w przypadku jeżeli
raport ten wykaże negatywne oddziaływanie inwestycji na środowisko;
29) wskaźniku intensywnoņci zabudowy – należy przez
to rozumieć maksymalną wartość stosunku powierzchni całkowitej wszystkich budynków istniejących i lokalizowanych na danym terenie realizacji
inwestycji do powierzchni tego terenu;
30) wysokoņci zabudowy – należy przez to rozumieć
wymiar pionowy mierzony od poziomu terenu przy
najniżej położonym wejściu do budynku lub jego
części, znajdującym się w kondygnacji naziemnej
budynku, do poziomu kalenicy lub górnej krawędzi
attyki, wyrażony w metrach.
§ 3.
1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu
są obowiązującymi ustaleniami planu:
1) granica obszaru objętego planem,
2) granica administracyjna miasta,
3) linia rozgraniczająca tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,
4) obowiązująca linia zabudowy,
5) nieprzekraczalna linia zabudowy,
6) akcent plastyczny,
7) dominanta przestrzenna,
8) ogólnodostępny ciąg pieszy,
9) ścieżka rowerowa,
10) projektowane szpalery drzew,
11) zwymiarowane odległości,
12) oznaczenia porządkowe – cyfrowe i literowe terenów.
2. Oznaczenia graficzne występujące na rysunku planu
nie wymienione w ust. 1 mają wyłącznie charakter
informacyjny.
§ 4. Ustala się następujące symbole określające
w planie podstawowe formy przeznaczenia i zagospodarowania terenów:
1) U – tereny zabudowy usługowej;
2) PUN – tereny zabudowy przemysłowej i parków technologicznych;
3) R – teren rolniczy;
4) ZP – tereny zieleni urządzonej;
5) Znu – tereny zieleni nieurządzonej;
6) E – teren infrastruktury technicznej – stacja elektroenergetyczna;
7) KDA – teren autostrady;
8) KDL – teren drogi lokalnej;
9) KDD – tereny dróg dojazdowych;
10)
KP – tereny placów publicznych.
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§ 5. Ustala się tereny przeznaczone dla realizacji celu publicznego:
1) tereny dróg publicznych oznaczone na rysunku planu
symbolami KDA, KDL, KDD;
2) tereny placów publicznych oznaczone na rysunku
planu symbolem KP;
3) teren obiektów i urządzeń infrastruktury energetycznej
oznaczony na rysunku planu symbolem E;
§ 6. Ustalenia w zakresie zasad kształtowania przestrzeni publicznych:
1) zasięg przestrzeni publicznych na obszarze planu
obejmuje tereny: zieleni urządzonej oznaczone na rysunku planu symbolem ZP, tereny dróg publicznych
oznaczone na rysunku planu symbolami KDL, KDD,
tereny placów publicznych oznaczone na rysunku planu symbolem KP, tereny obiektów infrastruktury społecznej lokalizowanych w ramach przeznaczenia oznaczonego na rysunku planu symbolami U i PUN oraz
ogólnodostępne przestrzenie położone w pozostałych
terenach;
2) ustala się nakaz dostosowania przestrzeni publicznych
do potrzeb osób niepełnosprawnych;
3) dopuszcza się tymczasową lokalizację ogródków kawiarnianych oraz ich ogrodzeń w terenach placów
publicznych oznaczonych symbolem KP oraz
w terenach dróg oznaczonych symbolami 5KDD,
6KDD i 7KDD w sposób nie kolidujący z funkcjami
i sposobem ich zagospodarowania;
4) dopuszcza się lokalizację kiosków w terenach dróg
i placów publicznych w rejonie przystanków komunikacji zbiorowej, w liczbie nie więcej niż jeden kiosk
przy jednym przystanku lub zgrupowaniu przystanków
usytuowanych
po tej samej
stronie drogi,
w odległości od siebie nie większej niż 100m;
5) dopuszcza się lokalizację obiektów tymczasowych na
czas trwania imprez masowych w terenach oznaczonych symbolami 1U, 6KDD, 1KP, 2KP, 1ZP.
§ 7. Ustalenia w zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego całego obszaru objętego
planem:
1) ustala się przebieg obowiązujących i nieprzekraczalnych linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
2) ustala się ograniczenie kolorystyki elewacji budynków
i obiektów do kolorów z palety brązów, beży, żółcieni,
szarości, bieli i naturalnych kolorów zastosowanych
faktur: drewnianych, kamiennych, murowanych
i szklanych;
3) w zakresie zasad lokalizacji nośników reklam i szyldów
reklamowych:
a) ustala się zakaz lokalizacji nośników reklam
i szyldów reklamowych na ogrodzeniach od strony
dróg publicznych;
b) ustala się zakaz lokalizacji wolnostojących nośników reklam na terenach oznaczonych na rysunku
planu symbolami: ZP, Znu;
c) dopuszcza się lokalizację wolnostojących nośników
reklam na terenach oznaczonych na rysunku planu
symbolami U, PUN, R, E o maksymalnej powierzchni 8 m2 pod warunkiem, że zlokalizowane
będą w odległości nie mniejszej niż 5 m od linii
rozgraniczającej drogi, oraz odległość pomiędzy
nimi nie będzie mniejsza niż 80 m;
d) dopuszcza się lokalizację nośników reklam na budynkach usługowych pod warunkiem, że ich łączna
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powierzchnia na danej elewacji budynku nie zajmie
więcej niż 10 % powierzchni elewacji, na której są
zlokalizowane;
e) dopuszcza się lokalizację szyldów reklamowych na
budynkach pod warunkiem, że maksymalna powierzchnia jednego szyldu reklamowego nie przekroczy 0,5 m² oraz ich łączna powierzchnia na danym budynku nie zajmie więcej niż 1 % powierzchni elewacji budynku, na którym są zlokalizowane.
§ 8. Ustalenia w zakresie zasad kształtowania zabudowy i sposobów zagospodarowania terenu:
1) na obszarze planu dopuszcza się lokalizację budynków
w odległości mniejszej niż 3,0 m od granicy działki
budowlanej lub bezpośrednio przy granicy działki budowlanej, dopuszczenie nie obejmuje lokalizacji budynków przy granicy terenu realizacji inwestycji, o ile
ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej;
2) ustala się zakaz lokalizacji obiektów handlowych
o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m²;
3) ustala się odległość zabudowy od krawędzi jezdni
dróg wewnętrznych, dopuszczonych planem a nieoznaczonych na rysunku planu w terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem U minimum 6,0 m
oraz w terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem PUN minimum 10,0 m.
§ 9. W zakresie sposobu i terminu tymczasowego
zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenu
ustala się, że do czasu zagospodarowania terenów
zgodnie z niniejszym planem, obowiązuje ich wykorzystanie i urządzenie w sposób dotychczasowy.
§ 10. Ustalenia w zakresie zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości:
1) na obszarze planu nie wyznacza się terenów wymagających scalenia nieruchomości;
2) określone w niniejszej uchwale parametry i wskaźniki
dla terenów realizacji inwestycji nie dotyczą obiektów
i urządzeń infrastruktury technicznej;
3) pozostałe ustalenia dotyczące zasad i warunków podziału nieruchomości zawarte zostały w ustaleniach
szczegółowych dla poszczególnych terenów.
§ 11. Ustalenia w zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) ustala się obowiązek zachowania poziomu hałasu
zgodnie z przepisami odrębnymi dla obszarów chronionych akustycznie, oznaczonych na rysunku planu
symbolem ZP – jak dla terenów przeznaczonych na
cele rekreacyjno-wypoczynkowe;
2) ustala się nakaz zachowania istniejących szpalerów
drzew, przy czym dopuszcza się wycinkę drzew na warunkach wynikających z przepisów odrębnych;
3) ustala się nakaz realizacji szpalerów drzew w terenach
dróg publicznych zgodnie z wyznaczonymi na rysunku
planu liniami nasadzeń, z uwzględnieniem przepisów
odrębnych;
4) ustala się zakaz składowania odpadów, czasowego
gromadzenie odpadów wytwarzanych na obszarze
planu zgodnie z przepisami odrębnymi i ustaleniami
niniejszej uchwały;
5) ustala się ochronę korytarza migracji zwierząt,
w zakresie którego zlokalizowany jest teren oznaczony
na rysunku planu symbolem 1Znu, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi.
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§ 12. Ustalenia w zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:
1) na obszarze objętym planem nie występują obiekty
zabytkowe wpisane do rejestru zabytków;
2) na obszarze objętym planem nie występują obiekty
zabytkowe wpisane do ewidencji zabytków;
3) w przypadku odkrycia na obszarze planu w trakcie
prac ziemnych nieujawnionych reliktów kultury materialnej należy wstrzymać prace i zawiadomić Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;
§ 13. Ustalenia w zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej
na obszarze objętym planem:
1) zasady uzbrojenia terenu w sieci infrastruktury technicznej:
a) ustala się zasadę budowy elementów i sieci infrastruktury technicznej w terenach dróg w uzgodnieniu z odpowiednim zarządcą drogi i w oparciu
o przepisy odrębne;
b) dopuszcza się lokalizację urządzeń inżynieryjnych
poza terenami dróg, na terenach realizacji inwestycji do nich przyległych na zasadach określonych
w przepisach odrębnych;
c) dopuszcza się rozbudowę, modernizację oraz przełożenie (w uzasadnionych przypadkach) istniejących sieci uzbrojenia na warunkach określonych
w przepisach odrębnych;
d) ustala się obowiązek utrzymania rezerwy terenu
w wyznaczonych liniami rozgraniczającymi pasach
drogowych dróg publicznych dla istniejących, modernizowanych, przebudowywanych i noworealizowanych sieci infrastruktury technicznej: sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, gazociągu, kabli
elektroenergetycznych, kanalizacji telefonicznej –
poza jezdniami, oraz kanalizacji deszczowej – pod
jezdniami;
e) ustala się lokalizację sieci infrastruktury technicznej
w pasach drogowych planowanych dróg wewnętrznych zgodnie z przepisami odrębnymi;
2) w zakresie zaopatrzenia w wodę:
a) ustala się obowiązek zasilania obiektów w wodę
z istniejącej i projektowanej sieci wodociągowej;
b) ustala się nakaz podłączania nowych odbiorców do
sieci wodociągowej po jej wybudowaniu;
3) w zakresie odprowadzania ścieków bytowych:
a) ustala się obowiązek odprowadzania ścieków bytowych do istniejącej i projektowanej sieci kanalizacyjnej;
b) ustala się zakaz realizacji przydomowych i przyzakładowych oczyszczalni ścieków z wyjątkiem urządzeń podczyszczających dla ścieków technologicznych;
c) dopuszcza się budowę przepompowni celem podniesienia ciśnienia i przetłoczenia ścieków do
oczyszczalni;
d) ustala się obowiązek podłączenia do systemu kanalizacji po jej doprowadzeniu;
4) w zakresie odprowadzania wód deszczowych:
a) ustala się obowiązek odprowadzania wód deszczowych zgodnie z przepisami odrębnymi;
b) ustala się wymóg budowy systemu kanalizacji
deszczowej dla odwodnienia projektowanych dróg,
zgodnie z ustaleniami zawartymi w przepisach odrębnych;
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c) ustala się wymóg zagospodarowania (tam, gdzie to
możliwe) wód opadowych i roztopowych po podczyszczeniu w miejscu ich powstawania, np.
w otwartych chłonnych zbiornikach retencyjnych;
d) ustala się obowiązek budowy lokalnych układów
odwodnieniowych zakończonych urządzeniami
oczyszczającymi w przypadku obiektów z utwardzonymi placami postojowymi/manewrowymi i
parkingami;
e) ustala się zakaz odprowadzania wód opadowych do
urządzeń kanalizacji sanitarnej i na nawierzchnie
ogólnie dostępnych ciągów komunikacyjnych;
5) w zakresie zaopatrzenia w gaz:
a) ustala się obowiązek zasilania obiektów w gaz
ziemny przewodowy za pośrednictwem projektowanej sieci;
b) budowę sieci gazowej na obszarze planu realizować należy na zasadach określonych w przepisach
odrębnych;
c) ustala się wymóg zachowania zasady zagospodarowania stref kontrolowanych wzdłuż gazociągów
i odległości podstawowych od obrysów obiektów
terenowych, zgodnie z przepisami odrębnymi;
d) ustala się lokalizację ogrodzeń w odległości nie
mniejszej niż 0,5 m od linii gazociągu;
e) ustala się zasadę lokalizacji szafek gazowych
(otwieranych na zewnątrz od strony ulicy) w linii
ogrodzeń, w wyjątkowych przypadkach w miejscu
uzgodnionym z zarządcą sieci gazowej;
6) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:
a) ustala się pełne pokrycie potrzeb z sieci średniego
i niskiego napięcia;
b) dopuszcza się przebudowę istniejących sieci elektroenergetycznych, zgodnie z przepisani odrębnymi;
c) dopuszcza się skablowanie istniejących linii elektroenergetycznych 15 kV, zgodnie z przepisani odrębnymi;
d) ustala się obowiązek wyposażenia każdej stacji
transformatorowej w automatykę zabezpieczeniową dla ograniczenia rozprzestrzeniania się awarii;
e) dopuszcza się indywidualne systemy pozyskiwania
energii, takie jak: energia słoneczna przetworzona
na prąd elektryczny w ogniwach fotowoltaicznych,
energia wytworzona przez turbiny parowe lub
pompy ciepła itd.;
f) ustala się zakaz lokalizacji siłowni wiatrowych
i biogazowni;
7) w zakresie zaopatrzenia w ciepło:
a) ustala się zaopatrzenie w ciepło z miejskiej sieci
ciepłowniczej;
b) dopuszcza się zaopatrzenie z lokalnych źródeł ciepła zgodnie z przepisami odrębnymi;
c) dopuszcza się stosowanie odnawialnych źródeł
energii takich jak kolektory słoneczne, pompy ciepła itp. oraz innych nośników energii, w tym elektrycznej, jako systemów zamiennych lub wspomagających dla czynników grzewczych takich jak gaz
czy olej opałowy o niskiej zawartości siarki;
8) w zakresie telekomunikacji:
a) na obszarze planu należy zapewnić dostęp do istniejącej i rozbudowanej sieci i urządzeń teletechnicznych;
b) dopuszcza się realizację inwestycji celu publicznego
w zakresie łączności;
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9) w zakresie gospodarki odpadami:
a) ustala się usuwanie i unieszkodliwianie odpadów
komunalnych w systemie obsługi zorganizowanym
przez miasto na podstawie planu gospodarki odpadami
dla
miasta Tarnowa
oraz
zgodnie
z przepisami odrębnymi;
b) ustala się usuwanie odpadów z obiektów usługowych i przemysłowych, powstałych w wyniku prowadzonej działalności w systemie obsługi zorganizowanym przez wytwórców tych odpadów na zasadach określonych w przepisach odrębnych.
§ 14. Ustalenia w zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:
1) ustala się układ komunikacyjny, który tworzą drogi
istniejące i projektowane, na które składają się autostrada, droga lokalna, drogi dojazdowe, oznaczone na
rysunku planu symbolami: KDA, KDL, KDD;
2) ustala się układ komunikacji pieszej, który tworzą
projektowane
ogólnodostępne
ciągi
piesze
o przebiegach wyznaczonych orientacyjnie na rysunku
planu symbolem graficznym, place publiczne
z nawierzchnią przeznaczoną wyłącznie do ruchu pieszego, oznaczone na rysunku planu symbolem KP
oraz ciągi piesze w postaci chodników;
3) dopuszcza się lokalizację dróg wewnętrznych służących
obsłudze
terenów
realizacji
inwestycji
o minimalnej szerokości pasa drogowego: 12,0 m
w terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem
PUN i 6,0 m w pozostałych terenach;
4) ustala się dla dróg publicznych znajdujących się
w granicach obszaru objętego planem obowiązek realizacji nawierzchni utwardzonych o parametrach nośności dostosowanych do przewidywanego obciążenia ruchem;
5) ustala się zakaz realizacji w pasach drogowych wszelkich urządzeń, budowli, obiektów budowlanych
z wyjątkiem związanych z przeznaczeniem terenu,
urządzeniami infrastruktury technicznej, z funkcją drogi oraz urządzeniami pomocniczymi związanymi
z prowadzeniem, organizacją i obsługą ruchu drogowego, z zastrzeżeniem §6 pkt 3 - 5 uchwały;
6) dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury,
jak: słupy ogłoszeniowe, ławki, kosze na śmieci itp.,
w pasach drogowych, zgodnie z przepisami odrębnymi;
7) dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych, chodników, oświetlenia, zieleni urządzonej w pasach drogowych, zgodnie z przepisami odrębnymi;
8) ustala się zasady zapewnienia miejsc parkingowych
lub postojowych na danym terenie realizacji inwestycji:
a) dla budynków zlokalizowanych na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem U – minimum
20 miejsc/1000m2 powierzchni użytkowej podstawowej budynków, w tym 10% jako miejsca postojowe ogólnodostępne dla osób niepełnosprawnych, przy czym minimum 1 miejsce postojowe;
b) dla budynków zlokalizowanych na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem PUN – minimum 15 miejsc/1000m2 powierzchni użytkowej
podstawowej budynków, w tym 10% jako miejsca
postojowe ogólnodostępne dla osób niepełnosprawnych, przy czym minimum 1 miejsce postojowe;
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c) miejsca postojowe dla rowerów w sąsiedztwie
miejsc parkingowych lub postojowych w ilości minimum 5 miejsc/100 miejsc parkingowych lub postojowych dla samochodów;
9) ustala się wymogi w zakresie obsługi obszaru planu
przez projektowaną komunikację zbiorową - zlokalizować należy minimum 3 przystanki komunikacji autobusowej w ciągu dróg oznaczonych symbolami:
1KDD, 3KDD, 5KDD, 7KDD, 8KDD i 10KDD;
Lp.

Poz. 3154

10) ustala się lokalizację ścieżek rowerowych zgodnie
z orientacyjnym przebiegiem wskazanym na rysunku
planu;
11) dopuszcza się realizację ścieżek rowerowych nieoznaczonych na rysunku planu w liniach rozgraniczających dróg oraz na terenach oznaczonych na rysunku
planu symbolami: U, ZP, Znu, KP;
12) ustala się parametry techniczne dla poszczególnych
dróg, oznaczonych na rysunku planu:

Klasa
drogi

Szerokość w liniach
rozgraniczających

Ustalenia dodatkowe

Uwagi

1.

Symbol odcinka
drogi oznaczonego na rysunku
planu
1KDA

autostrada

-

droga projektowana

2.
3.

1KDL
1KDD

lokalna
dojazdowa

130,0-160,0 m zgodnie
z rysunkiem planu
25,0 m
25,0 m

droga projektowana
droga projektowana

4.

2KDD

dojazdowa

16,0 m

5.

3KDD

dojazdowa

20,0 m

6.

4KDD

dojazdowa

16,0 m

7.

5KDD

dojazdowa

25,0 m

8.

6KDD

dojazdowa

25,0 m

9.

7KDD

dojazdowa

16,0 m

10.

8KDD

dojazdowa

20,0 m

11.

9KDD

dojazdowa

16,0 m

12.

10KDD

dojazdowa

25,0 m

13.

11KDD

dojazdowa

25,0 m

projektowana ścieżka
rowerowa
projektowana ścieżka
rowerowa, projektowany szpaler drzew
projektowana ścieżka
rowerowa, projektowany szpaler drzew
projektowany szpaler
drzew, ogólnodostępny ciąg pieszy
projektowana ścieżka
rowerowa, projektowany szpaler drzew
projektowana ścieżka
rowerowa, projektowany szpaler drzew
projektowana ścieżka
rowerowa, projektowany szpaler drzew,
ogólnodostępny ciąg
pieszy
projektowana ścieżka
rowerowa, projektowany szpaler drzew
projektowana ścieżka
rowerowa, projektowany szpaler drzew
projektowana ścieżka
rowerowa
-

Rozdział 2
Ustalenia szczegółowe
§ 15. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolami 1U, 2U, 3U, 4U, 5U ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe to zabudowa usługowa
o miejskim charakterze, taka jak:
a) budynki biurowe,
b) obiekty banków, instytucji finansowych oraz
konsultingowych,
c) obiekty handlowe i gastronomiczne,
d) obiekty wystawiennicze,
e) obiekty kultury,
f) hotele,
g) przychodnie zdrowia;

droga projektowana

droga projektowana

droga projektowana

droga projektowana

droga projektowana

droga projektowana

droga projektowana

droga projektowana

droga projektowana
droga projektowana

h) obiekty usług rzemiosła nieprodukcyjnego;
2) dopuszcza się lokalizację obiektów innych niż określone w pkt 1, związanych z przeznaczeniem podstawowym wyłącznie jako przeznaczenie uzupełniające, z wykluczeniem obiektów obsługi komunikacji
takich jak: stacje paliw i dystrybucji gazów, warsztaty samochodowe, stacje obsługi pojazdów, myjnie,
komisy samochodowe, hurtownie;
3) realizacja funkcji w ramach przeznaczenia uzupełniającego wyłącznie jednocześnie lub po realizacji
funkcji podstawowej;
4) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:
a) powierzchnia zabudowy – maksymalnie 60%
powierzchni terenu realizacji inwestycji;
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b) powierzchnia terenu biologicznie czynnego –
minimum 30 % powierzchni terenu realizacji inwestycji;
c) wskaźnik intensywności zabudowy – maksymalnie 2;
d) wysokość zabudowy od 9,0 do 12,0 m;
e) wysokość dominanty przestrzennej od 12,0 do
16,0 m;
f) lokalizacja dominanty przestrzennej i akcentu
plastycznego zgodnie z rysunkiem planu,
g) dachy płaskie;
h) zakaz stosowania do wykończenia elewacji budynków okładzin z tworzyw sztucznych typu siding;
5) w zakresie warunków podziału nieruchomości
i parametrów nowowydzielonej działki budowlanej:
a) minimalna powierzchnia terenu realizacji inwestycji wynosi 0,3 ha,
b) minimalna szerokość frontu terenu realizacji inwestycji wynosi niż 30 mb;
c) kąt położenia granic działek budowlanych przyległych bezpośrednio do pasa drogowego zawierać się musi w przedziale 70° - 90° względem linii
rozgraniczającej drogi;
d) obowiązuje zasada wydzielania terenów realizacji inwestycji w taki sposób, aby ich części frontowe przylegały do drogi publicznej oraz ich
wielkości zapewniały pełne wykorzystanie wyznaczonych liniami rozgraniczającymi terenów
o przeznaczeniu U;
6) w zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) w terenach 2U – 5U dopuszcza się lokalizację zabudowy w granicy terenu realizacji inwestycji,
zgodnie z obowiązującymi liniami zabudowy;
b) obowiązuje nakaz realizacji zabudowy w formie
zwartej pierzei w terenach 1U, 2U, 3U, 4U od
strony dróg publicznych oznaczonych symbolami 4KDD, 6KDD, w terenach 3U, 5U od strony
placów publicznych oznaczonych na rysunku
planu symbolami 1KP i 2KP oraz w terenie 1U od
strony ogólnodostępnego ciągu pieszego;
c) dopuszcza się tworzenie przerw w pierzei
o szerokości maksymalnie 10 m, przy czym długość zwartej pierzei nie może być mniejsza niż
40 m;
d) zakazuje się wysunięcia pochylni i schodów zewnętrznych przed zewnętrzną ścianę budynków
usytuowanych w granicy terenu realizacji inwestycji w terenach 2U, 3U, 4U, 5U od strony drogi
oznaczonej symbolem 6KDD oraz od strony terenów placów publicznych oznaczonych symbolami 1KP i 2KP;
e) nakazuje się stosowanie ogrodzeń frontów działek budowlanych w liniach rozgraniczających
dróg wyznaczonych planem, przy czym dopuszcza się ich wycofanie nie więcej niż 2,0 m w głąb
działki budowlanej w miejscach sytuowania
bram wjazdowych oraz w przypadku konieczności ominięcia istniejących przeszkód (itp. drzew,
urządzeń infrastruktury technicznej itp.);
f) w terenie 1U obowiązuje zakaz lokalizacji ogrodzeń na przebiegu ogólnodostępnego ciągu pieszego zgodnie z orientacyjnym przebiegiem
wskazanym na rysunku planu;
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g) wysokość ogrodzeń do 1,6 m, mierząc od poziomu chodnika lub poziomu terenu do najwyższego punktu ogrodzenia;
h) wysokość podmurówki ogrodzenia od strony
dróg publicznych i ciągów komunikacji pieszej
do 40 cm, mierząc od poziomu chodnika lub poziomu terenu;
i) wyklucza się realizację ogrodzeń pełnych oraz
ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych, żelbetowych i blachy, z wyjątkiem
ogrodzeń placów budowy na czas jej trwania;
j) dopuszcza się stosowanie ogrodzeń w formie
żywopłotów;
k) rozmieszczenie nośników reklam i szyldów reklamowych zgodnie z § 7 pkt 3 uchwały;
7) w zakresie ochrony środowiska, przyrody, krajobrazu kulturowego:
a) obowiązują ustalenia zawarte w §11 uchwały;
b) nakazuje się realizację zieleni urządzonej towarzyszącej nowej zabudowie;
c) w terenach 1U, 2U, 3U, 4U, 5U nie występują
obiekty i elementy przyrody oraz krajobrazu kulturowego wymagające ochrony;
8) w zakresie infrastruktury technicznej obowiązują
odpowiednie ustalenia zawarte w §13 uchwały;
9) w zakresie obsługi komunikacyjnej:
a) obsługa terenów 1U, 2U, 3U, 4U, 5U z dróg
oznaczonych na rysunku planu symbolami
3KDD, 4KDD, 5KDD, 6KDDD, 7KDD, 8KDD, zgodnie z rysunkiem planu;
b) realizacja ogólnodostępnego ciągu pieszego
zgodnie z orientacyjnym przebiegiem wskazanym na rysunku planu;
c) realizacja ścieżki rowerowej zgodnie z orientacyjnym przebiegiem wskazanym na rysunku planu;
10) w zakresie zapewnienia miejsc parkingowych lub
postojowych obowiązują ustalenia zawarte w §14,
pkt 8 uchwały.
§ 16. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolami 1PUN, 2PUN, 3PUN, 4PUN, 5PUN, 6PUN,
7PUN ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe w terenach 1PUN,
2PUN, 3PUN, 4PUN, 5PUN, 7PUN to zabudowa
przemysłowa i parki technologiczne (w tym zabudowa produkcyjna wykorzystująca nowoczesne
proekologiczne technologie i obiekty naukowo –
badawcze);
2) przeznaczenie podstawowe w terenie 6PUN to zabudowa przemysłowa i parki technologiczne (w
tym zabudowa produkcyjna wykorzystująca nowoczesne proekologiczne technologie i obiekty naukowo – badawcze) oraz obiekty produkcyjne, składy i magazyny;
3) przeznaczenie uzupełniające to obiekty administracji zaplecza technicznego i socjalnego funkcji podstawowej, obiekty obsługi komunikacji;
4) realizacja funkcji w ramach przeznaczenia uzupełniającego wyłącznie jednocześnie lub po realizacji
funkcji podstawowej;
5) w terenach 1PUN, 2PUN, 3PUN, 4PUN, 5PUN,
7PUN obowiązuje zakaz lokalizacji usług uciążliwych i obiektów uciążliwych, obiektów obsługi komunikacji takich jak: stacje paliw i dystrybucji ga-
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zów, warsztaty samochodowe, stacje obsługi pojazdów, myjnie;
6) w terenie 6PUN dopuszcza się lokalizację maksymalnie 1 stacji paliw wraz obiektami towarzyszącymi;
7) w terenach PUN obowiązuje zakaz lokalizacji centrów logistycznych, magazynów nie związanych
z produkcją oraz usług związanych ze złomowaniem
pojazdów;
8) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:
a) powierzchnia zabudowy – maksymalnie 40%
powierzchni terenu realizacji inwestycji;
b) powierzchnia terenu biologicznie czynnego –
minimum 30% powierzchni terenu realizacji inwestycji;
c) wskaźnik intensywności zabudowy – maksymalnie 1,2;
d) wysokość zabudowy do 12,0 m;
e) wysokość obiektów i urządzeń, których wysokość
wynika bezpośrednio z wymogów technologicznych i technicznych lub konstrukcyjnych do 30,0
m;
f) dachy płaskie;
g) lokalizacja
akcentu
plastycznego
zgodnie
z rysunkiem planu;
h) zakaz stosowania do wykończenia elewacji budynków okładzin z tworzyw sztucznych typu siding;
9) w zakresie warunków podziału nieruchomości
i parametrów nowowydzielonej działki budowlanej:
a) w terenie 1PUN minimalna powierzchnia terenu
realizacji inwestycji wynosi 8 ha;
b) w terenach 2PUN, 3PUN, 5PUN minimalna powierzchnia terenu realizacji inwestycji wynosi
3 ha;
c) w terenach 4PUN, 6PUN minimalna powierzchnia terenu realizacji inwestycji wynosi 2,5 ha;
d) w terenie 7PUN minimalna powierzchnia terenu
realizacji inwestycji wynosi 1 ha;
e) minimalna szerokość frontu terenu realizacji inwestycji wynosi 30 mb;
f) kąt położenia granic działek budowlanych przyległych bezpośrednio do pasa drogowego zawierać się musi w przedziale 70° - 90° względem linii
rozgraniczającej drogi;
g) obowiązuje zasada wydzielania terenów realizacji inwestycji w taki sposób, aby ich części frontowe przylegały do drogi publicznej oraz ich
wielkości zapewniały pełne wykorzystanie wyznaczonych liniami rozgraniczającymi terenów
o przeznaczeniu PUN;
10) w zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) nakazuje się stosowanie ogrodzeń frontów działek budowlanych zgodnie z liniami rozgraniczającymi dróg wyznaczonych planem, przy czym dopuszcza się ich wycofanie nie więcej niż 2,0 m
w głąb działki budowlanej w miejscach sytuowania bram wjazdowych oraz w przypadku konieczności ominięcia istniejących przeszkód (itp.
drzew, urządzeń infrastruktury technicznej itp.);
b) wysokość ogrodzeń do 1,8 m, mierząc od poziomu chodnika lub poziomu terenu do najwyższego punktu ogrodzenia;
c) wysokość podmurówki ogrodzenia od strony
dróg publicznych i ciągów komunikacji pieszej
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do 40 cm, mierząc od poziomu chodnika lub poziomu terenu;
d) wyklucza się realizację ogrodzeń pełnych oraz
ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych, żelbetowych i blachy, z wyjątkiem
ogrodzeń placów budowy na czas jej trwania;
e) dopuszcza się stosowanie ogrodzeń w formie
żywopłotów;
f) rozmieszczenie nośników reklam i szyldów reklamowych zgodnie z § 7 pkt 3 uchwały;
11) w zakresie ochrony środowiska, przyrody, krajobrazu kulturowego:
a) obowiązują ustalenia zawarte w §11 uchwały;
b) nakazuje się realizację zieleni urządzonej towarzyszącej nowej zabudowie;
c) w terenach 1PUN, 2PUN, 3PUN, 4PUN, 5PUN,
6PUN, 7PUN nie występują obiekty i elementy
przyrody oraz krajobrazu kulturowego wymagające ochrony;
12) w zakresie infrastruktury technicznej obwiązują
odpowiednie ustalenia zawarte w §13 uchwały;
13) w zakresie obsługi komunikacyjnej;
a) obsługa terenów 1PUN, 2PUN, 3PUN, 4PUN,
5PUN, 6PUN, 7PUN z dróg oznaczonych na rysunki planu symbolami 1KDD, 2KDD, 3KDD,
5KDD, 6KDD, 7KDDD, 8KDD, 9KDD, 10KDD,
11KDD, 1KDL, zgodnie z rysunkiem planu;
b) możliwość realizacji dróg wewnętrznych zgodnie
z ustaleniami zawartymi w §14 pkt 3 uchwały;
14) w zakresie zapewnienia miejsc parkingowych lub
postojowych obowiązują ustalenia zawarte w §14,
pkt 8 uchwały.
§ 17. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem 1R ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe to teren rolniczy;
2) w zakresie zasad kształtowania zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu obowiązuje zakaz zabudowy kubaturowej;
3) w zakresie infrastruktury technicznej obowiązują
odpowiednie ustalenia zawarte w §13 uchwały;
4) w zakresie obsługi komunikacyjnej:
a) obsługa terenu 1R zgodnie z rysunkiem planu;
b) utrzymanie istniejących podłączeń i zjazdów do
układu komunikacyjnego.
§ 18. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolami 1ZP, 2ZP ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe to zieleń urządzona
(parki, zieleńce, ogrody);
2) w zakresie zasad kształtowania zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:
a) zakaz zabudowy kubaturowej;
b) udział terenu biologicznie czynnego minimum
80%;
c) zakaz grodzenia terenu;
d) zakaz lokalizacji wolnostojących nośników reklamy;
3) w zakresie infrastruktury technicznej obowiązują
odpowiednie ustalenia zawarte w §13 uchwały;
4) w zakresie obsługi komunikacyjnej:
a) obsługa terenów 1ZP, 2ZP zgodnie z rysunkiem
planu;
b) lokalizacja ogólnodostępnego ciągu pieszego
zgodnie z orientacyjnym przebiegiem wskazanym na rysunku planu;
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c) lokalizacja ścieżki rowerowej zgodnie z orientacyjnym przebiegiem wskazanym na rysunku planu.
§ 19. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolami 3ZP, 4ZP, 5ZP, 6ZP, 7ZP, 8ZP ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe to zieleń urządzona
(zieleń ochronna);
2) w zakresie zasad kształtowania zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:
a) zakaz zabudowy kubaturowej;
b) udział terenu biologicznie czynnego minimum
80%;
c) zakaz grodzenia terenu;
d) zakaz lokalizacji wolnostojących nośników reklamy;
3) w zakresie infrastruktury technicznej obowiązują
odpowiednie ustalenia zawarte w §13 uchwały.
§ 20. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolami 1Znu, 2Znu, 3Znu ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe to zieleń nieurządzona;
2) w zakresie zasad kształtowania zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:
a) zakaz zabudowy kubaturowej;
b) zakaz grodzenia terenu;
c) zakaz lokalizacji wolnostojących nośników reklamy;
d) w zakresie sposobu zagospodarowania terenu dopuszcza się realizację bocznicy kolejowej oraz
platform przeładunkowych służących do obsługi
terenów 1PUN i 3PUN wraz z obiektami dozoru
i zaplecza technicznego na terenie oznaczonym
symbolem 2Znu;
3) w zakresie infrastruktury technicznej obowiązują
odpowiednie ustalenia zawarte w §13;
4) w zakresie obsługi komunikacyjnej:
a) lokalizacja ogólnodostępnego ciągu pieszego
zgodnie z orientacyjnym przebiegiem wskazanym na rysunku planu;
b) lokalizacja ścieżki rowerowej zgodnie z orientacyjnym przebiegiem wskazanym na rysunku planu.
§ 21. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem 1E ustala się:
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1) przeznaczenie podstawowe to stacja elektroenergetyczna;
2) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:
a) zabudowa i urządzenia związane z przeznaczeniem terenu;
b) dopuszcza się utrzymanie istniejącej zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej bez możliwości jej
rozbudowy i nadbudowy;
3) w zakresie infrastruktury technicznej obowiązują
odpowiednie ustalenia zawarte w §13 uchwały;
4) w zakresie obsługi komunikacyjnej:
a) obsługa terenu 1E zgodnie z rysunkiem planu.
§ 22. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolami 1KP, 2KP ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe to plac publiczny;
2) w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:
a) nakaz stosowania indywidualnych rozwiązań
w zakresie nawierzchni, małej architektury, informacji wizualnej;
b) nakaz realizacji ogólnodostępnego ciągu pieszego zgodnie z orientacyjnym przebiegiem wskazanym na rysunku planu;
c) lokalizację ścieżki rowerowej zgodnie z orientacyjnym przebiegiem wskazanym na rysunku planu;
d) nakaz realizacji szpalerów drzew zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu liniami nasadzeń;
3) zasady kształtowania przestrzeni publicznych zgodnie z § 6 pkt uchwały.
Rozdział 3
Ustalenia końcowe
§ 23. Ustala się jednorazową opłatę od wzrostu
wartości nieruchomości w wysokości 30%.
§ 24. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi miasta Tarnowa.
§ 25. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Ņwiatłowski
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Załącznik nr 1
do uchwały Nr XI/131/2011
Rady Miejskiej w Tarnowie
z dnia 30 czerwca 2011 r.

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.
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Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Ņwiatłowski
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Załącznik nr 2
do uchwały Nr XI/131/2011
Rady Miejskiej w Tarnowie
z dnia 30 czerwca 2011 r.

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.
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Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Ņwiatłowski
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Załącznik nr 3
do uchwały Nr XI/131/2011
Rady Miejskiej w Tarnowie
z dnia 30 czerwca 2011 r.
Rozstrzygniĉcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tarnowa dla terenu
położonego pomiĉdzy ulicą Niedomicką, torami kolejowymi Tarnów – Szczucin i granicą administracyjną
miasta.
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Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwagi –
uwaga nieuwzglĉdniona.
Uzasadnienie: Działka zlokalizowana jest w terenach 2Znu, 3Znu, 2ZP. Wynika to z konieczności
utrzymania terenu zieleni o funkcji izolacyjnej pomiędzy Stawami Krzyskimi a terenami przeznaczonymi
do zainwestowania zlokalizowanymi na obszarze
planu: PUN, U (stanowisko Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska).
3. Uwaga nr 3 w wykazie uwag:

Dnia 26 czerwca 2008 r. podjęto uchwałę
Nr XXII/348/2008 Rady Miejskiej w Tarnowie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tarnowa dla
terenu położonego pomiędzy ulicą Niedomicką, torami kolejowymi Tarnów – Szczucin i granicą administracyjną miasta.
Projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Tarnowa dla terenu położonego pomiędzy ulicą Niedomicką, torami kolejowymi
Tarnów – Szczucin i granicą administracyjną miasta
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został
wyłożony do publicznego wglądu w dniach od
20.04.2011 r. do 13.05.2011 r. W wyznaczonym terminie składania uwag – do dnia 27.05.2011 r. wpłynęło
5 uwag, z czego 2 zostały przez Prezydenta Miasta
Tarnowa rozpatrzone negatywnie, a 3 zostały rozpatrzone częściowo negatywnie.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn.zm.) Rada Miejska
w Tarnowie przyjmuje następujące rozstrzygnięcia
w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Tarnowa dla terenu położonego pomiędzy
ulicą Niedomicką, torami kolejowymi Tarnów –
Szczucin i granicą administracyjną miasta.
Uwagi wniesione do projektu planu:

Treść uwagi: Uwaga dot. przeznaczenia działek na
tereny zakładów przemysłowych nieuciążliwych dla
otoczenia, rzemiosła produkcyjnego, baz, składów,
magazynów, hurtowni, obsługi technicznej miasta,
eksploatacji powierzchniowej o minimalnej powierzchni terenu realizacji inwestycji 2,6 ha, utrzymania drogi 1KDL wzdłuż ogrodzenia firmy Bruk-bet.
Nieruchomość, której dotyczy uwaga: dz. nr 236/7,
236/6, 251, 241, 245, 246/1, 246/2, 252, 253, 254,
380/16 w obrębie 8, dz. nr 258/2, 107, 105, 57, w obrębie 8, 221, 284, 85 w obrębie 7
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwagi –
w czĉņci nieuwzglĉdnionej przez Prezydenta Miasta
– uwaga nieuwzglĉdniona.
Uzasadnienie: Prezydent Miasta Tarnowa pozytywnie rozpatrzył uwagę w części dotyczącej działek
zlokalizowanych w ramach terenu oznaczonego
6PUN. Pozostałe działki położone są w znacznym
rozproszeniu i nie jest możliwe ich zagospodarowanie
zgodnie z założeniami przyjętymi w planie (tj. kompleksowe tereny realizacji inwestycji – tereny zabudowy usługowej oraz tereny zabudowy przemysłowej
i parków technologicznych). Nie uwzględniono również uwagi dot. zmiany przeznaczenia podstawowego
– eksploatacji powierzchniowej ze względu na uciążliwość dla sąsiednich terenów.

1. Uwaga nr 1 w wykazie uwag:

Treść uwagi: Uwaga dot. przeznaczenia działek na
tereny zakładów przemysłowych nieuciążliwych dla
otoczenia, rzemiosła produkcyjnego, baz, składów,
magazynów, hurtowni, obsługi technicznej miasta,
eksploatacji powierzchniowej o minimalnej powierzchni terenu realizacji inwestycji 2,6 ha, utrzymania drogi 1KDL wzdłuż ogrodzenia firmy Bruk-bet.
Nieruchomość, której dotyczy uwaga: dz.
Nr 236/7, 236/6, 251, 241, 245, 246/1, 246/2, 252, 253,
254, 380/16 w obrębie 8, dz. nr 258/2, 107, 105, 57,
w obrębie 8, 221, 284, 85 w obrębie 7
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwagi –
w czĉņci nieuwzglĉdnionej przez Prezydenta Miasta
– uwaga nieuwzglĉdniona.
Uzasadnienie: Prezydent Miasta Tarnowa pozytywnie rozpatrzył uwagę w części dotyczącej działek
zlokalizowanych w ramach terenu oznaczonego
6PUN. Pozostałe działki położone są w znacznym
rozproszeniu i nie jest możliwe ich zagospodarowanie
zgodnie z założeniami przyjętymi w planie (tj. kompleksowe tereny realizacji inwestycji – tereny zabudowy usługowej oraz tereny zabudowy przemysłowej
i parków technologicznych). Nie uwzględniono również uwagi dot. zmiany przeznaczenia podstawowego

Treść uwagi: Uwaga dot. zapewnienia niezależnego dojazdu do działki nr 25.
Nieruchomość, której dotyczy uwaga: dz. nr 25
w obrębie 8.
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwagi –
uwaga nieuwzglĉdniona.
Uzasadnienie: Z uwagi na duże rozdrobnienie obszaru planu w zakresie własności gruntów projekt
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zakłada zagospodarowanie obszaru planu po południowej stronie terenu autostrady A-4 kompleksowymi terenami realizacji inwestycji – terenami zabudowy usługowej oraz terenami zabudowy przemysłowej i parków technologicznych, którym projekt
planu zapewnia obsługę komunikacyjną za pośrednictwem projektowanych dróg publicznych.
2. Uwaga nr 2 w wykazie uwag:
Treść uwagi: Uwaga dot. przeznaczenia dz. nr 45
w całości na teren przemysłowy.
Nieruchomość, której dotyczy uwaga: dz. nr 45
w obrębie 9.

4. Uwaga nr 4 w wykazie uwag:
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– eksploatacji powierzchniowej ze względu na uciążliwość dla sąsiednich terenów.
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Uzasadnienie: Prezydent Miasta Tarnowa pozytywnie rozpatrzył uwagę w części dotyczącej dopuszczenia budowy obiektów produkcyjnych. Firma Brukbet wnosząca uwagę nie jest właścicielem gruntów
objętych uwagą, postulowane zmiany w projekcie
planu wiążą się z planami wykupu gruntów sąsiadujących z przedsiębiorstwem w celu powiększenia
działalności. Wprowadzenie uwag sprzeczne jest
z zamierzeniami inwestycyjnymi właścicieli gruntów
(uwaga nr 3 i 4), co uniemożliwi planowaną rozbudowę przedsiębiorstwa Bruk-bet w zakresie przedstawionym w uwadze.

5. Uwaga nr 5 w wykazie uwag:
Treść uwagi: Uwaga dot. likwidacji dróg oznaczonych symbolami 1KDL, 11KDD, połączenia terenów
6PUN i 7PUN, dopuszczenia na nich produkcji prefabrykatów, zmiany parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zasad kształtowania ładu
przestrzennego w celu umożliwienia powiększenia
firmy o grunty planowane do pozyskania w ramach
terenów 1KDL, 11KDD, 6PUN i 7PUN.
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwagi –
w czĉņci nieuwzglĉdnionej przez Prezydenta Miasta
– uwaga nieuwzglĉdniona.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Ņwiatłowski
1. Zadania inwestycyjne z zakresu infrastruktury
technicznej związane z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego miasta Tarnowa dla
terenu położonego pomiędzy ulicą Niedomicką,
torami kolejowymi Tarnów – Szczucin i granicą
administracyjną miasta będą realizowane i finansowane zgodnie z obowiązującą Wieloletnią Prognozą Finansową.

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XI/131/2011
Rady Miejskiej w Tarnowie
z dnia 30 czerwca 2011 r.
Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Tarnowie dotyczące sposobu realizacji oraz zasad finansowania
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej zapisanych w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego miasta Tarnowa dla terenu położonego
pomiędzy ulicą Niedomicką, torami kolejowymi Tarnów – Szczucin i granicą administracyjną miasta.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn.zm.) Rada
Miejska w Tarnowie dokonała rozstrzygnięcia
w sprawie sposobu realizacji i zasad finansowania
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej:

2. Inwestycje realizowane przez miasto Tarnów będą
finansowane z następujących źródeł:
– środki własne budżetu miasta Tarnowa;
– środki innych instytucji i budżetu państwa w ramach programów inwestycyjnych krajowych
i międzynarodowych;
– kredyty i pożyczki uzyskane za zgodą Rady Miejskiej w Tarnowie.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Ņwiatłowski
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UCHWAŁA NR XII/50/2011
RADY MIEJSKIEJ W WOLBROMIU
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie poboru podatku od nieruchomoņci, rolnego i leņnego w drodze inkasa, ustalenia wysokoņci diet
sołtysom oraz ustalenia zasad zwrotu sołtysom kosztów podróży służbowych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 37b ust. 2
art. 40 ust. 1 w związku z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
oraz art. 6 ust. 12 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.), 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.) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( Dz. U. z 2002 r.
Nr 200, poz.1682 z późn. zm. ) i art. 9, art. 28 § 4 oraz
art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8,
poz. 60 z późn. zm. ) - Rada Miejska w Wolbromiu
uchwala, co nastĉpuje:

datku leśnego, podatku od nieruchomości oraz podatku pobieranego w formie łącznego zobowiązania
pieniężnego.

§ 1. Zarządza się na terenie sołectw Gminy Wolbrom pobór w drodze inkasa od osób fizycznych bieżących i zaległych zobowiązań podatkowych wraz
z należnymi odsetkami z tytułu podatku rolnego, po-

§ 5. Wynagrodzenie za inkaso podatków,
o których mowa w § 1 określa się jako wynagrodzenie
prowizyjne w wysokości 4 % kwoty zainkasowanej

§ 2. Pobór podatków w drodze inkasa nie wyklucza uiszczania należności przez podatników bezpośrednio w kasie Urzędu Miejskiego lub na właściwy
rachunek bankowy.
§ 3. Inkasentami podatków, o których mowa
w § 1 na terenie poszczególnych sołectw gminy Wolbrom są osoby, określone w wykazie stanowiącym
załącznik do uchwały.
§ 4. Pobrane kwoty inkasent jest zobowiązany
wpłacić w ciągu 3 dni roboczych licząc od dnia następującego po ustawowym terminie płatności podatków.
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i terminowo wpłaconej na rachunek urzędu Miasta
i Gminy Wolbrom.
§ 6. Rozliczenie i wypłata wynagrodzenia od zainkasowanych kwot następuje w terminie 14 dni od ostatniego dnia miesiąca, za który wypłata jest należna.
§ 7. Ustalić wysokość diety dla sołtysów sołectw
Gminy Wolbrom za udział w posiedzeniach sołtysów
organizowanych przez Burmistrza Miasta i Gminy
Wolbrom w wysokości 300,00 zł za jedno posiedzenie
w miesiącu.
§ 8. Podstawą wypłaty jest lista obecności zatwierdzona przez osobę upoważnioną przez Burmistrza.
§ 9. Prawo zlecenia sołtysowi odbycia podróży
służbowej przysługuje Burmistrzowi.
§ 10. Zwrot kosztów podróży służbowych sołtysów następuje na zasadach określonych dla pracowników samorządowych.
§ 11. Obowiązek rozliczenia delegacji z tytułu podróży służbowej ustala się w terminie do 14 dni od
daty jej zakończenia.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wolbrom.
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§ 13. Traci moc Uchwała Nr XI/99/03 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 22 września 2003 roku
w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów za
udział w posiedzeniach sołtysów i zasad ich wypłacania, ustalania zasad zwrotu sołtysom kosztów podróży służbowych oraz ustalania wynagrodzenia dla
inkasentów/sołtysów/ z tytułu poboru podatków stanowiących dochody gminy .
§ 14. Traci moc Uchwała Nr XLIX/406/10 Rady
Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 października 2010
roku w sprawie zmiany Uchwały w przedmiocie ustalenia wysokości diet dla sołtysów za udział
w posiedzeniach sołtysów i zasad ich wypłacania,
ustalania zasad zwrotu sołtysom kosztów podróży
służbowych oraz ustalania wynagrodzenia dla inkasentów/sołtysów/ z tytułu poboru podatków stanowiących dochody gminy .
§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wolbromiu:
Włodzimierz Żurek
Załącznik
do uchwały Nr XII/50/2011
Rady Miejskiej w Wolbromiu
z dnia 30 czerwca 2011 r.

Na inkasentów wyznacza sie poniższe osoby, wskazując jednoczeņnie teren sołectwa właņciwy dla inkasenta
zobowiązań podatkowych:
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Nazwa sołectwa
Boża Wola
Brzozówka
Budzyń
Chełm
Chrząstowice
Dłużec
Domaniewice
Gołaczewy
Jeżówka
Kaliś
Kąpiele Wielkie
Kąpiołki
Lgota Wolbromska
Lgota Wielka
Łobzów
Miechówka
Podlesice II
Poręba Dzierżna
Poręba Górna
Strzegowa
Sulisławice
Wierzchowisko
Zabagnie
Załęże
Zarzecze
Zasępiec

Imiĉ i nazwisko Inkasenta
Tadeusz Dziubdziela
Agnieszka Domagała
Elżbieta Kwietniak
Kazimierz Golda
Wiesława Osuszek
Marian Barczyk
Jacek Mędrek
Andrzej Bocianowski
Magdalena Grudzień
Piotr Żuchowicz
Zofia Duch
Władysław Janiec
Teresa Pasich
Tadeusz Jaźwiec
Leokadia Maślisz
Zygmunt Skorupka
Jadwiga Dudek
Waldemar Strózik
Wiesław Pacia
Czesław Gbyliczek
Ewa Stachowicz
Jakub Chojnacki
Marian Imiołek
Jolanta Nocoń
Jan Pielka
Zbigniew Papaj
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wolbromiu:
Włodzimierz Żurek
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UCHWAŁA NR XII/53/2011
RADY MIEJSKIEJ W WOLBROMIU
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2011
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
oraz art. 211, art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r.
Nr 157 poz. 1240) Rada Miejska w Wolbromiu uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian wydatków budżetu gminy Wolbrom na rok 2011, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. Dokonuje się zmian dochodów budżetu gminy Wolbrom na rok 2011, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 3. Dokonać aktualizacji Zał. Nr 1 do Uchwały
Budżetowej
Rady
Miejskiej
w Wolbromiu
Nr V/21/2011 z dnia 27 stycznia 2011r., zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Dokonać aktualizacji Tabeli Nr 2b do Uchwały
Budżetowej
Rady
Miejskiej
w Wolbromiu
Nr V/21/2011 z dnia 27 stycznia 2011r., zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 5. Dokonać aktualizacji Tabeli Nr 3 do Uchwały
Budżetowej
Rady
Miejskiej
w Wolbromiu
Nr V/21/2011 z dnia 27 stycznia 2011r., zgodnie z załącznikiem Nr 5.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wolbrom.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wolbromiu:
Włodzimierz Żurek
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XII/53/2011
Rady Miejskiej w Wolbromiu
z dnia 30 czerwca 2011 r.

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY WOLBROM NA ROK 2011
Dział
600

Rozdział
60016

720
72095

750
75022

801
80101

80104

80110

852
85295

Treņć
Transport i łącznoņć
Drogi publiczne gminne
w tym: wydatki bieżące
z tego: wydatki statutowe
Informatyka
Pozostała działalność
w tym: wydatki bieżące
z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem
środków Unii Europejskiej (w formie dotacji)
- wydatki majątkowe
z tego: finansowane z udziałem
środków Unii Europejskiej
Administracja publiczna
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
w tym: wydatki bieżące
z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych
Oņwiata i wychowanie
Szkoły podstawowe
w tym : wydatki bieżące
z tego: wydatki statutowe
Przedszkola
w tym: wydatki bieżące
z tego: wydatki statutowe
Gimnazja
w tym: wydatki bieżące
z tego: wydatki statutowe
wynagrodzenia + składki
wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej
Pomoc społeczna
Pozostała działalność

Zwiĉkszenia
93.272,27
93.272,27
93.272,27
93.272,27
459,73
459,73
398,98
398,98

Zmniejszenia
-

60,75
60,75

-

20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
-

1.654.220,03
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
1.642.220,03
1.642.220,03
3.084,00
1.820,62
1.637.315,41

15.084,00
15.084,00

-
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w tym: wydatki bieżące
z tego: wydatki statutowe
Edukacyjna opieka wychowawcza
Świetlice szkolne
w tym: wydatki bieżące
z tego: wynagrodzenia + składki
Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska
Gospodarka odpadami
w tym: wydatki bieżące
z tego: dotacje na zadania bieżące
wydatki statutowe

854
85401

900
90002

15.084,00
15.084,00
1.820,62
1.820,62
1.820,62
1.820,62
61.000,00
61.000,00
61.000,00
11.000,00
50.000,00
191.636,62

Razem

1.654.220,03

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wolbromiu:
Włodzimierz Żurek
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XII/53/2011
Rady Miejskiej w Wolbromiu
z dnia 30 czerwca 2011 r.
ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU GMINY WOLBROM NA ROK 2011
Dział
756

Rozdział

801

Treņć
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowoņci prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem
w tym: dochody bieżące
z tego: podatek leśny (§ 0330)
Oņwiata i wychowanie
w tym: dochody bieżące
z tego: dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności
w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007)

Razem

Zwiĉkszenia
11.000,00

Zmniejszenia
-

11.000,00
11.000,00
-

1.473.583,41
1.473.583,41
1.473.583,41

11.000,00

1.473.583,41

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wolbromiu:
Włodzimierz Żurek
Załącznik nr 3
do uchwały Nr XII/53/2011
Rady Miejskiej w Wolbromiu
z dnia 30 czerwca 2011 r.
Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej Nr V/21/2011
Rady Miejskiej w Wolbromiu
z dnia 27 stycznia 2011r.
Dotacje udzielone w 2011 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym
do sektora finansów publicznych
Dział

Rozdział

1
2
Jednostki sektora finansów
publicznych
600
60013
600
710

60014
71095

Treņć

3
Nazwa jednostki
Samorząd Województwa Małopolskiego
Powiat Olkuski
Powiat Olkuski

podmiotowej
4

Kwota dotacji
/w zł/
przedmiotowej
5

-

-

1.485.000,00

-

-

383.810,00
40.000,00

celowej
6

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 368
720

72095

750
801
801
900
921

75020
80104
80130
90002
92109

921
92116
Razem
Jednostki nie należące do
sektora finansów publicznych
801
80104
801
80113
851
85154
921
92120
926
92605
Razem
Ogółem
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Samorząd Województwa Małopolskiego
Powiat Olkuski
Gmina Olkusz
Powiat Olkuski
Gmina Szczucin
Centrum Kultury, Promocji
i Informacji
Biblioteki

Poz. 3156
-

-

459,73*

790.000,00

-

3.300,00
7.000,00
350,00
11.000,00

419.220,00
1.209.220,00

-

1.930.919,73

173.000,00
173.000,00
1.382.220,00

-

50.000,00
210.000,00
25.000,00
400.000,00
685.000,00
2.615.919,73

Nazwa zadania
Niepubliczne przedszkola
Stowarzyszenia
Stowarzyszenia
Parafie rzymsko - katolickie
Stowarzyszenia

* dotacja na programy Unii Europejskiej
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wolbromiu:
Włodzimierz Żurek
Załącznik nr 4
do uchwały Nr XII/53/2011
Rady Miejskiej w Wolbromiu
z dnia 30 czerwca 2011 r.
Tabela Nr 2b
do Uchwały Budżetowej Nr V/21/2011
Rady Miejskiej w Wolbromiu
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Plan wydatków majątkowych na 2011 rok
Dział
Rozdział

Nazwa

400
40001
40002
600
60013
60014
60016
60017
60095
700
70005
710
71095
720
72095
750

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energiĉ elektryczną, gaz i wodĉ
Dostarczanie ciepła
Dostarczanie wody
Transport i łącznoņć
Drogi publiczne wojewódzkie
Drogi publiczne powiatowe
Drogi publiczne gminne
Drogi wewnętrzne
Pozostała działalność
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Działalnoņć usługowa
Pozostała działalność
Informatyka
Pozostała działalność
Administracja publiczna

Wydatki razem, w tym
finansowane
z udziałem ņrodków
Unii Europejskiej
149.663,00
100.327,00
49.336,00
1.903.810,00
1.485.000,00
383.810,00
12.000,00
16.000,00
7.000,00
4.138,00
4.138,00
40.000,00
40.000,00
60,75
60,75
60,75
60,75
50.000,00
-

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 368
75023
754
75412
75495
801
80101
900
90001
90095
926
92695
Razem
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Urzędy gmin
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
OSP
Pozostała działalność
Oņwiata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Pozostała działalność
Kultura fizyczna
Pozostała działalność

50.000,00
402.463,00
348.948,00
53.515,00
166.350,00
166.350,00
1.657.600,00
1.582.000,00
75.600,00
80.876,00
80.876,00
4.454.960,75

247.836,00
247.836,00
130.060,75
130.000,00
222.640,43
222.640,43
600.597,93

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wolbromiu:
Włodzimierz Żurek
3. NADWYŻKA (1-2) : 808.592,63

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XII/53/2011
Rady Miejskiej w Wolbromiu
z dnia 30 czerwca 2011 r.

4. PRZYCHODY BUDŻETU: 1.342.127,37
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych
na rachunku bieżącym budżetu wynikająca
z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
506.531,37

Tabela Nr 3

-

do Uchwały Budżetowej Nr V/21/2011
Rady Miejskiej w Wolbromiu

§ 952 z zaciągniętych
835.596,00

pożyczek

i kredytów

5. ROZCHODY BUDŻETU: 2.150.720,00

z dnia 27 stycznia 2011r.

z tego:
- spłata zaciągniętych pożyczek 250.720,00

Przychody i Rozchody Budżetu Miasta
i Gminy Wolbrom na 2011 rok

- spłata zaciągniętych kredytów 1.900.000,00

1. DOCHODY OGÓŁEM: 52.219.678,41

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wolbromiu:
Włodzimierz Żurek

2. WYDATKI OGÓŁEM: 51.411.085,78
3156

3157
3157

ZARZĄDZENIE NR 76/2011
STAROSTY LIMANOWSKIEGO
z dnia 4 lipca 2011 r.
w sprawie: ogłoszenia o możliwoņci zgłoszenia kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw
Osób Niepełnosprawnych.
Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj.
Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.),
w związku z art. 44b ust. 1, art. 44c ust. 2 i 3 ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407 z późn. zm.) oraz
§ 9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r.
w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 62, poz. 560)
zarządzam, co następuje:
§ 1. Ustalam treść ogłoszenia o możliwości zgłoszenia kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego
Zarządzenia.
§ 2. Ogłoszenie o których mowa w § 1 podlega
publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Limanowej.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Starosta Limanowski
Jan Puchała

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 368
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nosprawnych (tj. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407 z późn. zm.)
mogą zgłaszać po jednym kandydacie na Członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych Zgłoszenia kandydatów należy składać
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej ul. Józefa Marka 9 w nieprzekraczalnym terminie
14 dni od daty ukazania się ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Załącznik
do zarządzenia Nr 76/2011
Starosty Limanowskiego
z dnia 4 lipca 2011 r.
Ogłoszenie o możliwoņci zgłaszania kandydatów na
członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw
Niepełnosprawnych
Starosta Limanowski informuje, że organizacje
i organy, o których mowa w art. 44b ust. 1, art. 44c
ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepeł-

Starosta Limanowski
Jan Puchała

3157
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OGŁOSZENIE
STAROSTY BOCHEŃSKIEGO
z dnia 7 lipca 2011 r.
w sprawie zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych
Na podstawie art. 44b ust. 1 i art. 44c ust. 2 ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych
(j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407 z późn. zm.),
w związku z § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r.
w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2003 roku Nr 62, poz. 560),
Starosta Bocheński informuje o możliwości zgłaszania
kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw
Osób Niepełnosprawnych na trzecią kadencję Rady
w latach 2011 – 2015.
Organizacje i organy, o których mowa w art. 44c
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j. t. Dz. U. z 2010 roku Nr 214, poz. 1407

z późn. zm.), tj.: działające na terenie Powiatu Bocheńskiego organizacje pozarządowe, fundacje oraz przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego (powiatu
i gmin), mogą zgłaszać po jednym kandydacie na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w terminie do 30 dni od dnia ukazania się
niniejszego ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Zgłoszenia kandydatów wraz z krótkim uzasadnieniem należy kierować pisemnie na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni przy
ul. E. Windakiewicza 9/5, 32-700 Bochnia z dopiskiem na
kopercie „Kandydat do Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych”.
Starosta Bocheński
Jacek Pająk

3158
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ROZPORZĄDZENIE NR 11/2011
POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W TARNOWIE
z dnia 17 czerwca 2011 r.
w sprawie okreņlenia obszaru zagrożonego wņcieklizną, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów
obowiązujących na tym obszarze
Na podstawie art. 45 ust 1 pkt 1, pkt 3 lit. b, pkt 4,
pkt 5, pkt 10 oraz ust 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób
zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342
z późn. zm.1), w związku ze stwierdzeniem wścieklizny
u borsuka, który padł na terenie gospodarstwa znajdującego się w miejscowości Olszowa, na terenie powiatu
tarnowskiego, gmina Zakliczyn zarządza się, co następuje:
§ 1. Za obszar zagrożony wystąpieniem wścieklizny,
zwany dalej obszarem zagrożonym, uznaje się teren
ograniczony:
____________
1

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

1) od strony zachodniej: od skrzyżowania drogi Nr 980
z granicą powiatów tarnowskiego i brzeskiego
wzdłuż granicy tych powiatów do połączenia tej granicy z granicą powiatu nowosądeckiego;
2) od strony południowej: wzdłuż granicy powiatu nowosądeckiego od połączenia z granicą powiatów tarnowskiego i brzeskiego do miejscowości Dzierżaniny
(gm. Zakliczyn), a następnie drogą łączącą miejscowości Dzierżaniny i Jastrzębia (gm. Ciężkowice) przez
miejscowość Paleśnica (gm. Zakliczyn);
3) od strony wschodniej: drogą łączącą miejscowości
Jastrzębia (gm. Ciężkowice) i Zdonia (gm. Zakliczyn)
do skrzyżowania z drogą Nr 975, a następnie drogą
tą do miejscowości Zakliczyn (gm. Zakliczyn)

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 368
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i w miejscowości Zakliczyn wzdłuż ulicy Krakowskiej
do skrzyżowania jej z drogą Nr 980;
4) od strony północnej: drogą Nr 980 od skrzyżowania
z ulicą Krakowską w miejscowości Zakliczyn (gm.
Zakliczyn) do granicy powiatów tarnowskiego
i brzeskiego.

6) nakazuje się trzymanie psów i kotów pod pełną
kontrolą posiadaczy,
7) nakazuje się odstrzał sanitarny co najmniej 2 lisów
na obszarze określonym w § 1.
2. Zakazy i nakazy wymienione w ust. 1 obowiązują do
czasu uchylenia rozporządzenia.

§ 2.
1. Nakazuje się oznakować obszar zagrożony poprzez
ustawienie tablic ostrzegawczych z trwałym i widocznym napisem „Uwaga . Wścieklizna. Obszar zagrożony.”
2. Tablice, o których mowa w ust. 1 powinno się umieścić na wszystkich drogach wjazdowych do obszaru
zagrożonego.
§ 3.
1. W obszarze zagrożonym wprowadza się następujące
zakazy i nakazy:
1) zakazuje się wprowadzania zwierząt gospodarskich
i domowych na obszary leśne,
2) zakazuje się polowań oraz odłowów zwierząt łownych,
3) zakazuje się organizowania targów, pokazów, wystaw i konkursów z udziałem zwierząt
4) zakazuje się wywożenia psów i kotów bez zezwolenia właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii
5) zakazuje się przemieszczania zwłok zwierzęcych
bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii

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

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tarnowie:
Waldemar Sidowski

3159
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KOMUNIKAT NR 4/11
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 937/07 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 listopada 2007 r. dotyczącej
przyjĉcia Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Małopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2007-2013
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 756/11
Zarządu Województwa Małopolskiego
z dnia 30 czerwca 2011 r.
Na podstawie art. 28 ust. 1b pkt 2 ustawy z dnia
6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.)

3160

Instytucja Zarządzająca Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym informuje, że zmiany Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych
zamieszczone są na stronie internetowej:
http://www.wrotamalopolski.pl/root_MRPO/Wydarze
nia/Aktualnosci/default.htm
Wicemarszałek Województwa Małopolskiego
Wojciech Kozak

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 368
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KOMUNIKAT NR 5/11
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie zmian w Uszczegółowieniu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 757/11
Zarządu Województwa Małopolskiego
z dnia 30 czerwca 2011 r.
Na podstawie art. 26 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia
6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j.: Dz. U. z 2009 r., nr 84, poz. 712 z późn. zm.)
Instytucja Zarządzająca Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym informuje, że zmiany Uszczegółowieniu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 zamieszczone są na stronie internetowej:
http://fundusze.malopolska.pl/mrpo/Strony/uszczegol
owienie_mrpo.aspx
Zmiany w dokumencie Uszczegółowienia Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2007 - 2013 wchodzą w życie z dniem podjęcia Uchwały
przez Zarząd Województwa Małopolskiego, czyli od dnia
30 czerwca 2011 r.
Zmienia się Uchwałę Nr 938/07 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie
przyjęcia Uszczegółowienia Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 zmienioną Uchwałami: Nr 204/08 z dnia 13 marca 2008 r.,
Nr 236/08 z dnia 20 marca 2008 r., Nr 392/08 z dnia
15 maja 2008 r., Nr 753/08 z dnia 13 sierpnia 2008 r.
Nr 779/08 z dnia 26 sierpnia 2008 r., Nr 871/08 z dnia
30 września 2008 r., Nr 1088/08 z dnia 27 listopada
2008 r., Nr 189/09 z dnia 26 lutego 2009 r., Nr 313/09
z dnia 31 marca 2009 r., Nr 362/09 z dnia 7 kwietnia
2009 r., Nr 560/09 z dnia 26 maja 2009 r., Nr 725/09
z dnia 25 czerwca 2009 r. Nr 778/09 z dnia 14 lipca
2009 r., Nr 831/09 z dnia 29 lipca 2009 r., Nr 998/09
z dnia 7 września 2009 r., Nr 1068/09 z dnia 15 września
2009 r., Nr 1209/09 z dnia 28 października 2009 r.,
Nr 1266/09 z dnia 10 listopada 2009 r., Nr 1458/09 z dnia
22 grudnia 2009 r., Nr 1497/09 z dnia 29 grudnia 2009 r.,
Nr 37/10 z dnia 14 stycznia 2010 r., Nr 242/10 z dnia 11
marca 2010 r., Nr 282/10 z dnia 18 marca 2010 r.,
Nr 480/10 z dnia 4 maja 2010 r., Nr 638/10 z dnia

15 czerwca 2010 r., Nr 854/10 z dnia 20 lipca 2010 r.,
Nr 867/10 z dnia 23 lipca 2010 r., Nr 901/10 z dnia
26 lipca 2010 r., Nr 975/10 z dnia 26 sierpnia 2010 r.,
Nr 1059/10 z dnia 14 września 2010 r., Nr 1195/10 z dnia
14 października 2010 r., Nr 1279/10 z dnia 28 października 2010 r., Nr 1459/10 z dnia 7 grudnia 2010 r.,
Nr 1626/10 z dnia 30 grudnia 2010 r., Nr 196/11 z dnia
22 lutego 2011 r. oraz Nr 362/11 z dnia 29 marca 2011 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 938/07 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 listopada 2007 roku
w sprawie przyjęcia Uszczegółowienia Małopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013, w ten sposób, że w Załączniku ww. Uchwały:
-

-

-

-

-

w ramach Priorytetu 6. Spójność wewnątrzregionalna, karta Działania 6.2 Rozwój obszarów wiejskich, uzupełnia się wartości wysokości udzielanego wsparcia w ramach Schematu C Likwidacja
skutków klęsk żywiołowych;
w ramach Priorytetu 8. Współpraca międzyregionalna, karta Działania 8.1 Promocja Małopolski na
arenie międzynarodowej, umożliwia się realizację
projektów promujących Małopolskę i KOM na terenie całego kraju;
zmienia się instytucję odpowiedzialną za realizację
projektu pn. Budowa Biblioteki Papieskiej Akademii
Teologicznej w Krakowie – dokończenie, realizowanego w ramach Działania 1.1 A na Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie;
uzupełnia się Indykatywny Wykaz Indywidualnych
Projektów Kluczowych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013
o projekty z zakresu likwidacji skutków klęsk żywiołowych w ramach Schematu C, Działanie 6.2;
uzupełnia się załącznik 5a. Zasady przeliczania wartości dofinansowania projektów ujętych w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych MRPO o informacje odnoszące się do projektów z zakresu likwidacji skutków klęsk żywiołowych w ramach Schematu C, Działanie 6.2.
Wicemarszałek Województwa Małopolskiego
Wojciech Kozak
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UCHWAŁA NR KI-411/265/11
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W KRAKOWIE
z dnia 15 czerwca 2011 r.
w sprawie stwierdzenia nieważnoņci dyspozycji paragrafu 7 Uchwały Nr IV/45/2011 Rady Gminy Koszyce z dnia 11
maja 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru łącznego zobowiązania pieniĉżnego, podatku rolnego, od
nieruchomoņci i lesnego od osób fizycznych w drodze inkasa, okreņlenia inkasentów i wysokoņci wynagrodzenia
za inkaso.
Kolegium Izby, działając na podstawie art. 91 ust.1 i 5
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) w związku

z art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r.
Nr 55, poz. 577 z późn. zm. );
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orzeka
o stwierdzenie nieważnoņci dyspozycji § 7 Uchwały
Nr IV/45/2011 Rady Gminy Koszyce z dnia 11 maja
2011 r. w sprawie zarządzenia poboru łącznego zobowiązania pieniĉżnego, podatku rolnego, od nieruchomoņci i leņnego od osób fizycznych w drodze inkasa,
okreņlenia inkasentów i wysokoņci wynagrodzenia za
inkaso.
UZASADNIENIE
Uchwała Nr IV/45/2011 Rady Gminy Koszyce z dnia
11 maja 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru łącznego
zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa,
określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za
inkaso - wpłynęła do Regionalnej Obrachunkowej w
Krakowie w dniu 17 maja 2011 r.
Przywołując w podstawie prawnej uchwały przepisy: (1) art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, (2) art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136,
poz. 969 ze zm.), (3) art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.
z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.); (4) art. 6 ust. 8
ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym
(Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z poźn. zm.) - Rada Gminy
Koszyce:
a) zarządziła pobór od osób fizycznych, w formie inkasa,
podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości,
b) wyznaczyła inkasentów,
c) określiła wysokość wynagrodzenia za inkaso.
W dyspozycji §7 uchwały Rada Gminy określiła
termin wejścia w życie wprowadzanych nią unormowań, iż wchodzi ona w życie po upływie 14 dni od daty
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 maja
2011 r.
W związku z zapisem § 7 uchwały, Kolegium Izby
na posiedzeniu w dniu 1 czerwca 2011 r. postanowiło
wszcząć postępowanie o stwierdzenie nieważności wadliwej dyspozycji prawnej, o czym powiadomiono Przewodniczącego Rady Gminy Koszyce i Wójta Gminy
Koszyce.
Ponownie rozpatrując sprawę na posiedzeniu
w dniu 15 czerwca 2011 r., po zapoznaniu się z pismem
procesowym Przewodniczącego Rady Gminy Koszyce
z dnia 7 czerwca 2011 r. (znak: OR.0004.1.2011) – Kolegium Izby zważyło, co następuje:
Należy na wstępie podkreślić, że uchwały organów
stanowiących gmin wydawane w przedmiocie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso – noszą znamiona właściwe dla powszechnie obowiązujących aktów prawa miejscowego. Potwierdza to orzecznictwo sądowe (np. wyrok NSA z dnia 26 października
2001 r., sygn.: SA/Rz 1622/01). Adresatami norm zawartych w tego rodzaju uchwale są nie tylko osoby wyznaczone na inkasentów, ale także mieszkańcy gminy, którzy maja prawo wiedzieć, kto jest umocowany do pobierania podatków.
Odnośnie zasad i trybu ogłaszania aktów prawa
miejscowego przepis art. 42 ustawy z dnia 8 marca
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1990 r. o samorządzie gminnym – odsyła do ustawy
z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U.
z 2010 r. Nr 17, poz. 95). Do zasad ogłaszania aktów
prawa miejscowego zaliczyć należy zasady dotyczące
wejścia w życie norm wyrażonych w akcie prawa miejscowego.
Zgodnie z art. 4 ust. 1 i ust. 2 wzmiankowanej ustawy, akty normatywne, zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikach urzędowych, wchodzą w życie po upływie czternastu dni od
dnia ich ogłoszenia, chyba że dany akt normatywny
określi termin dłuższy. W uzasadnionych natomiast
przypadkach akty normatywne mogą wchodzić w życie
w terminie krótszym niż czternaście dni, a jeżeli ważny
interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia
w życie aktu normatywnego i zasady demokratycznego
państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie,
dniem wejścia w życie może być dzień ogłoszenia tego
aktu w dzienniku urzędowym.
Powołane przepisy ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych są
rozwinięciem jednej z konstytucyjnych zasad „państwa
prawnego” wyrażonych w art.2 Konstytucji RP, jaką jest
zasada niedziałania prawa wstecz (lex retro non agit).
Zakaz retroakcji nowych norm prawnych nie ma charakteru absolutnego i w zupełnie wyjątkowych sytuacjach
nowemu przepisowi może być nadana moc wsteczna.
Wynika to wyraźnie z przepisu art.5 ustawy o ogłaszaniu
aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. Zgodnie z nim przepisy art. 4 nie wyłączają możliwości nadania aktowi normatywnemu wstecznej mocy
obowiązującej, jednak tylko w takich sytuacjach, gdy
zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją
temu na przeszkodzie.
W rozpatrywanej sprawie w dyspozycji § 7 uzależniono wejście w życie nowych unormowań uchwały
Nr IV/45/2011 od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego i upływu 14 dni od takiego
ogłoszenia. Wyrazem rażącego naruszenia art. 4 i art. 5
ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych jest końcowa treść § 7, w którym przewidziano wejście jej w życie uchwały "z mocą
od 1 maja 2011 r.".
Co do zasady, akt prawa miejscowego nie może nabywać mocy obowiązującej przed wejściem w życie.
Analizując następstwa prawne sformułowania zawartego w przepisie §7 uchwały – prowadzi do wniosku, że
ustanawiane nią normy prawne „obowiązywałby” nie
tylko dla sytuacji i stanów prawnych w okresie poprzedzającym ogłoszenie uchwały, ale i również w z okresu
poprzedzającego uchwalenie uchwały (przed datą
11 maja 2011 r.)
Jak wyżej wspomniano „zasada zakazu retroakcji
prawa – lex retro non agit” nie ma charakteru absolutnego i w wyjątkowych sytuacjach ustawodawca dopuszcza nadanie aktowi wstecznej mocy obowiązującej.
Odnosząc się w tym względzie do argumentacji przedstawionej w piśmie Przewodniczącego Rady Gminy
Koszyce z dnia 7 czerwca 2011 r. (znak: OR.0004.1.2011),
Kolegium nie stwierdza, aby tam podane argumenty
uzasadniały legalność dyspozycji § 7 uchwały
Nr IV/45/2011. Podnoszone w tym względzie okoliczności, że w Gminie Koszyce to właśnie sołtysi są zazwyczaj
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inkasentami, a wybory sołtysów zakończyły się dopiero
15 kwietnia b.r. – nie są okolicznościami uzasadniającymi niestosowanie zasady lex retro non agit. Należy
bowiem zauważyć, że uchwała Nr IV/45/2011 zarządzająca pobór podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia – jest podstawą nawiązania stosunku prawnego pomiędzy inkasentem a Gminą Koszyce, czego następstwem staje się powstanie
pomiędzy stronami właściwych dla inkasa praw i obowiązków. Prawa i obowiązki między Gminą i inkasentami nie mogły powstać zanim podjęto właściwą dla ich
powstania uchwałę Rady Gminy Koszyce – czyli zanim
nie wyznaczono inkasentów. Wskazać także również
należy, że to dopiero z momentem wejścia w życie
uchwały o inkasie, mieszkaniec Gminy uzyskuje uprawnienie do uiszczenia podatku do rąk wskazanego
w uchwale inkasenta. Konsekwencją dopuszczenia retroakcji norm o inkasie byłoby usankcjonowanie „nieformalnego” poboru podatków, przez wymienione
w uchwale osoby za okres czasu sprzed uchwalenia
uchwały, wraz z nabyciem przez te osoby prawa do
wynagrodzenia za inkaso, za okres, gdy osoby te
w rzeczywistości nie były inkasentami.
W końcu proponowane przez Przewodniczącego Rady
Gminy dopuszczenie legalizacji inkasa „z mocą
wsteczną”, mogłoby powodować, że zachowania osób
wymienionych w uchwale podlegałyby ocenom pod
kątem stosowania sankcji prawnych za ewentualne
3162
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zaniechanie realizacji obowiązków związanych z inkasem podatkowym. Dlatego należy odmówić racji okolicznościom powołanym w ww. piśmie Przewodniczącego Rady Gminy Koszyce.Z tych powodów orzeczono, jak
w sentencji.
Niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze, dotyczące aktu
prawa miejscowego, podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego na podstawie
art. 13 pkt 8a ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu
aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95).

POUCZENIE
Na niniejszą uchwałę przysługuje możliwość wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. Skargę tę należy wnieść w terminie
30 dni od daty otrzymania niniejszej uchwały, przy czym
należy to uczynić za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie.

Przewodniczący Kolegium Izby:
Janusz Kot

• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzĉdowego:
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 Urzĉdowego 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.
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