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Rady Gminy Budzów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany w uchwale
budżetowej Gminy Budzów na rok 2010.

2386

Rady Gminy Budzów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze
działalności pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji*

2392

Rady Gminy Skrzyszów z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego GMINY SKRZYSZÓW.

2393

Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie:
zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2010
nr XXXVIII/291/2009 z dnia 29 grudnia 2009 roku.

2412

Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie:
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

2413

Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie:
zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2010
nr XXXVIII/291/2009 z dnia 29 grudnia 2009 roku.

2416

Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie:
zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2010
nr XXXVIII/291/2009 z dnia 29 grudnia 2009 roku.

2417

Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie:
zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2010
nr XXXVIII/291/2009 z dnia 29 grudnia 2009 roku.

2418

Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie:
zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2010
nr XXXVIII/291/2009 z dnia 29 grudnia 2009 roku.

2419

Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie:
zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2010
nr XXXVIII/291/2009 z dnia 29 grudnia 2009 roku.

2420

Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie:
zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2010
nr XXXVIII/291/2009 z dnia 29 grudnia 2009 roku.

2421

Rady Gminy Tymbark z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Tymbark w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.

2422

________
* Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez Wojewodę Małopolskiego.
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Poz. 377

377
377

UCHWAŁA NR III/12/2010
RADY GMINY BUDZÓW
z dnia 28 grudnia 2010 r.
w sprawie zmiany w uchwale budżetowej Gminy Budzów na rok 2010.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmian.) oraz
art. 211, art.212, art. 235, art. 236 i art. 237 ust. 1 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmian.)
Rada Gminy w Budzowie uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody budżetu na rok 2010
o kwotę: 157.756,51zł. jak w załączniku Nr 1 do uchwały
w tym:
a) dochody bieżące o kwotę: 12.008,79 zł.
b) dochody majątkowe o kwotę:145.747,72 zł.
Plan dochodów po zmianach: 23.070.346,32zł.
§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2010
o kwotę: 162.701,36 zł - jak w załączniku Nr 2 do uchwały.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu na rok 2010
o kwotę: 4.944,85 zł - jak w załączniku Nr 2 do uchwały.
Plan wydatków po zmianach: 23.834.972,12 zł.
Zmiany wydatków obejmują:
1. Zwiększenie planu wydatków bieżących
o kwotę: 15.624,79 zł jak załącznik Nr 2.1 do uchwały
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie:14.575,00 zł. z czego: a)wynagrodzenia i składki od
nich naliczone w kwocie: 2.700,00zł. b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie: 11.875,00zł.
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie:
133,79 zł.
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 916,00
2. Zmniejsza się wydatki budżetu na rok 2010
o kwotę: 4.944,85 zł - jak w załączniku Nr 2.1 do uchwały.
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie:2.244,85 zł. z czego:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie: 0,00zł.

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych w kwocie: 2.244,85zł.
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie:
2.700,00 zł
3) Zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę:
147.076,57zł jak załącznik Nr 2.2 do uchwały w tym;
wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę:
147.076,57zł jak załącznik Nr 2.2 do uchwały,
4) Plan kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Budzów na 2010 rok określa zał. Nr 3 do uchwały.
§ 3. W Uchwale Budżetowej Gminy Budzów na
2010 rok Nr XXVII/270/2010 Rady Gminy w Budzowie
z dnia 29 grudnia 2009 r. – zmienionej Zarządzeniami
Wójta Gminy Budzów – wprowadza się następujące
zmiany:
1. w załączniku Nr 1 – Dochody Budżetu Gminy
Budzów na 2010 rok, wprowadza się zmiany zgodnie
z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. w załączniku Nr 2 – Plan Wydatków Budżetu
Gminy Budzów na 2010 rok, wprowadza się zmiany
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
3. w załączniku Nr 2.1 – Plan Wydatków Bieżących
Budżetu Gminy Budzów na 2010 rok, wprowadza się
zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2.1 do niniejszej
uchwały,
4. w załączniku Nr 2.2 – Plan Wydatków Majątkowych Gminy Budzów na 2010 rok, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2.2 do niniejszej uchwały,
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Budzów.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodnicząca Rady Gminy
mgr Krystyna Szczepaniak

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 46

– 2387 –

Poz. 377
ZAŁ.NR 1
DO UCHWAŁY
Nr III/12 /2010
RADY GMINY W BUDZOWIE
z dnia 28 grudnia 2010 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY BUDZÓW NA ROK 2010
Dział
756

758

801

852

Nazwa
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
w tym: dochody bieżące 11.875,00
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
(§0480)
RÓŻNE ROZLICZENIA
w tym: dochody majątkowe 9.150,00
zwrot środków z wydatków niewygasających (§6680)środki z zmiany
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
OŚWIATA I WYCHOWANIE
w tym: dochody majątkowe 136.597,72
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji
i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin) (§ 6330)
POMOC SPOŁECZNA
w tym: dochody bieżące 134,22
wpływy ze zwrotów 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 (§2910)wpływy z odsetek od zasiłków pobranych nienależnie
Razem
w tym:
a) dochody bieżące
w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
b) dochody majątkowe
OGÓŁEM DOCHODY po zmianach
w tym: a) dochody bieżące
w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
b) dochody majątkowe

Zmniejszenia
0,00

Zwiększenia
11.875,00

0,00
0,00

11.875,00
11.875,00

0,00
0,00
0,00

9.150,00
9.150,00
9.150,00

0,00
0,00
0,00

136.597,72
136.597,72
136.597,72

0,00
0,00
0,00

133,79
133,79
133,79

0,00

157.756,51

0,00
0,00

12.008,79
0,00

0,00

145.747,72
23.070.346,32
116.950,28

347.442,44
Przewodnicząca Rady Gminy
mgr Krystyna Szczepaniak
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Poz. 377
ZAŁ.NR 2
DO UCHWAŁY
Nr III/12 /2010
RADY GMINY W BUDZOWIE
z dnia 28 grudnia 2010 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BUDZÓW NA ROK 2010
Dział/rozdz.
710
71004

750
75075

801
80101

80110

80195

851
85153

85154

852
85212

854
85415

Nazwa
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Plany zagospodarowania przestrzennego
w tym:
a) wydatki bieżące
b) wydatki majątkowe
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
w tym:
a) wydatki bieżące
b) wydatki majątkowe
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe
w tym:
a) wydatki bieżące
b) wydatki majątkowe
Gimnazja
w tym:
a) wydatki bieżące
b) wydatki majątkowe
Pozostała działalność
w tym:
a) wydatki bieżące
b) wydatki majątkowe
OCHRONA ZDROWIA
Zwalczanie narkomanii
w tym:
a) wydatki bieżące
b) wydatki majątkowe
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
w tym:
a) wydatki bieżące
b) wydatki majątkowe
POMOC SPOŁECZNA
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego
w tym:
a) wydatki bieżące
b) wydatki majątkowe
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Pomoc materialna dla uczniów
w tym:
a) wydatki bieżące
b) wydatki majątkowe
Razem
w tym majątkowe:
Plan po zmianach

Zmniejszenia
0,00
0,00

Zwiększenia
10.478,85
10.478,85

0,00
0,00
2.244,85
2.244,85

0,00
10.478,85
0,00
0,00

2.244,85
0,00
2.700,00
0,00

0,00
0,00
139.297,72
136.597,72

0,00
0,00
0,00

0,00
136.597,72
2.700,00

0,00
0,00
2.700,00

2.700,00
0,00
0,00

2.700,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
11.875,00
1.875,00

0,00
0,00
0,00

1.875,00
0,00
10.000,00

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

10.000,00
0,00
133,79
133,79

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

133,79
0,00
916,00
916,00

0,00
0,00
4.944,85
0,00
0,00

916,00
0,00
162.701,36
147.076,57
23.834.972,12

Przewodnicząca Rady Gminy
mgr Krystyna Szczepaniak
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ZAŁ.NR 2.1
DO UCHWAŁY
Nr III/12 /2010
RADY GMINY W BUDZOWIE
z dnia 28 grudnia 2010 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY BUDZÓW NA ROK 2010
Dział
750

Rozdział
75075

801
80110

80195

851
85153

85154

852
85212

854
85415

Nazwa
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Wydatki bieżące w kwocie łącznej: w tym:
1)wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej
z czego:
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Gimnazja
Wydatki bieżące w kwocie łącznej: w tym:
1)wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej
z czego:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone
Pozostała działalność
Wydatki bieżące w kwocie łącznej: w tym:2) dotacje na zadania bieżące
OCHRONA ZDROWIA
Zwalczanie narkomanii
Wydatki bieżące w kwocie łącznej: w tym:
1)wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej
z czego:
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Wydatki bieżące w kwocie łącznej: w tym:
1)wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej
z czego:
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych
POMOC SPOŁECZNA
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego
Wydatki bieżące w kwocie łącznej: w tym:
2) dotacje na zadania bieżące
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Pomoc materialna dla uczniów
Wydatki bieżące w kwocie łącznej: w tym:
1)wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej
z czego:
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
Razem
Wydatki bieżące w kwocie łącznej w tym:
1)wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej
z czego:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Zmniejszenia
2.244,85
2.244,85
2.244,85
2.244,85

Zwiększenia
0,00
0,00
0,00
0,00

2.244,85
2.700,00
0,00
0,00
0,00

0,00
2.700,00
2.700,00
2.700,00
2.700,00

0,00
2.700,00
2.700,00

2.700,00
0,00
0,00

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

11.875,00
1.875,00
1.875,00
1.875,00

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

1.875,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00

0,00
0,00
0,00

10.000,00
133,79
133,79

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

133,79
133,79
916,00
916,00
916,00
916,00

0,00
4.944,85
4.944,85
2.944,85

916,00
15.624,79
15.624,79
14.575,00

0,00
2.244,85
2.700,00
0,00

2.700,00
11.875,00
133,79
916,00

Przewodnicząca Rady Gminy
mgr Krystyna Szczepaniak

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 46

– 2390 –

Poz. 377
ZAŁ.NR 2.2
DO UCHWAŁY
Nr III/12 /2010
RADY GMINY W BUDZOWIE
z dnia 28 grudnia 2010 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY BUDZÓW NA ROK 2010
Dział/rozdz./
710
71004

801
80101

Nazwa
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Plany zagospodarowania przestrzennego
Wydatki obejmują plan wydatków majątkowych na kwotę
w tym:
wydatki na zakupy inwestycyjne zmiana plany zagospodarowania
przestrzennego
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe
Wydatki obejmują plan wydatków majątkowych na kwotę
w tym:
wydatki na inwestycje „Radosne szkoły”
Razem
w tym:
wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Zmniejszenia
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Zwiększenia
10.478,85
10.478,85
10.478,85

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

136.597,72
136.597,72
136.597,72

10.478,85

136.597,72
147.076,57
147.076,57

Przewodnicząca Rady Gminy
mgr Krystyna Szczepaniak

ZAŁ.NR 3
Nr III/12/2010
RADY GMINY W BUDZOWIE
z dnia 28 grudnia 2010 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY BUDZÓW NA ROK 2010
Dział

Rozdział

750
75075
754
75412
801
80195
851
85111
85154
852
85212

900
90002
921

Nazwa

Administracja publiczna
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Bezpieczeństwo publiczne
i ochronaprzeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
Oświata i wychowanie
Pozostała działalność
Ochrona zdrowia
Szpitale ogólne
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne, świadczenie
z funduszu alimentacyjnego oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rodzaj dotacji
z budżetu

Dla jednostek
sektora finansów publicznych
1.600,00
1.600,00

Dla jednostek
spoza sektora
finansów
publicznych
0,00
0,00

0,00

18.000,00

0,00
0,00
0,00
16.329,00
6.000,00
10.329,00
162,11
162,11

18.000,00
8.800,00
8.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2.876,40

0,00

2.876,40
704.567,00

0,00
0,00

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 46
92109
92116
926
92605

– 2391 –

Domy i ośrodki kultury, świetlicei kluby
Biblioteki
Kultura fizyczna i sport
Zadania w zakresie kultury fizycznej
i sportu
Razem

Poz. 377
330.360,00
374.207,00
125.000,00
125.000,00

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

850.534,51

26.800,00

Ogółem dotacje 877.334,51
w tym:
dotacje podmiotowe 713.529,11
dotacje celowe 163.805,40
w tym:
dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących 145.805,40
dotacje celowe inwestycyjne 18.000,00
Przewodnicząca Rady Gminy
mgr Krystyna Szczepaniak
377
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Poz. 378

378
378

UCHWAŁA NR III/15/2010
RADY GMINY BUDZÓW
z dnia 28 grudnia 2010 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
Na podstawie art. 5 a ust. 2 ustawy z dnia 8marca
1990r. o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z póź.zm./ oraz art. 5 ust.5 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie / Dz. U. Nr 96, poz. 873 z póź.zm./
Rada Gminy w Budzowie uchwala, co następuje :
§ 1. Niniejsza uchwała określa szczegółowy sposób
konsultowania projektów aktów prawa miejscowego
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w ar. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
§ 2. W konsultacjach mogą brać udział organizacje
pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie
§ 3. Konsultacje prowadzi się poprzez :
1) Opublikowanie informacji Wójta o rozpoczęciu konsultacji, w której wskazany jest przedmiot konsultacji,
termin i zakres konsultacji oraz forma konsultacji
w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie
www.budzow.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie
Gminy w Budzowie.
2) Termin konsultacji nie może by krótszy niż 7 dni od
dnia opublikowania informacji Wójta o rozpoczęciu
konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 4. 1. Konsultacje powinny być prowadzone pisemnie lub ustnie w co najmniej jednej z podanych
form :
1) korespondencyjnie,
2) spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych.
2. Dopuszczalne są także inne formy, zapewniające szeroki dostęp do uczestnictwa w konsultacjach,
zwłaszcza uwzględniające użycie nowoczesnych technik
informacyjnych.
3. Ze spotkania konsultacyjnego , którym mowa
w ust. 1 pkt 2 sporządza się protokół wraz z listą obecności.
§ 5. 1. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu
na liczbę podmiotów biorących w nich udział, jeżeli
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2. Organizacje uczestniczące w konsultacjach zobligowane są do podania wraz ze zgłaszanym stanowiskiem dodatkowych informacji dotyczących celów statutowych organizacji, a także danych takich jak adres telefon, e-mail lub inną formę kontaktu zwrotnego.
3. Stanowiska anonimowe lub niezawierające informacji , o których mowa w ust. 2 nie będą rozpatrywane.
§ 6. Po zakończeniu konsultacji sporządza się zestawienie wszystkich zgłoszonych stanowisk przez
podmioty wykazane w 2 uchwały.
1. Po zakończeniu konsultacji sporządza się zestawienie wszystkich zgłoszonych stanowisk przez podmioty wykazane w 2 uchwały.
2. Wójt po rozpatrzeniu stanowisk zgłoszonych
podczas konsultacji decyduje o ewentualnym uwzględnieniu ich w projekcie aktu prawa miejscowego,
a następnie kieruje przyjęty projekt aktu prawa miejscowego do Rady Gminy wraz z uzasadnieniem swoich
działań oraz informację zawierającą zestawienie,
o którym mowa w ust. 1.
3. W przypadku braku zgłoszenia w trakcie konsultacji w wyznaczonym terminie stanowisk podmiotów,
o których mowa w 2 uchwały, do projektu uchwały dołącza się informację o braku zgłoszenia stanowisk.
§ 7. Informację o wynikach konsultacji wraz
z zestawieniem uwag i uzasadnieniem ich przyjęcia lub
odrzucenia podaje się do wiadomości na stronie internetowej Urzędu, nie później niż w ciągu 30 dnia od ich
zakończenia.
§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie o upływie 14 dni od
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodnicząca Rady Gminy
mgr Krystyna Szczepaniak
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UCHWAŁA NR III/19/10
RADY GMINY SKRZYSZÓW
z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego GMINY SKRZYSZÓW.
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. zmianami) oraz art. 20 ust. 1
i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80
poz. 717 z późn. zmianami) po stwierdzeniu zgodności
z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Skrzyszów
uchwalonego uchwałą Nr V/25/99 z dnia 28 stycznia
1999 r., zmienionego, uchwała Nr VI/53/03 z dnia
30 czerwca 2003 r., uchwałą Nr XVIII/179/04 z dnia
29 grudnia 2004 r. Rady Gminy Skrzyszów - Rada Gminy
Skrzyszów uchwala, co następuje:
Rozdział 1
Ustalenia ogólne
§ 1. 1. Uchwala się zmianę Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Skrzyszów
uchwalonego uchwałą Nr XX/195/05 z 22 marca 2005 r.
ogłoszonego w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 262
poz. 1841 z 2005 r. zwaną dalej zmianą planu.
2. Załącznikami do uchwały są:
1) Załącznik Nr 1 – stanowiący integralną część uchwały,
Rysunki zmiany planu:
a) Rysunek zmiany planu nr 1 dla obszaru w miejscowości Ładna w skali 1:2000 przedstawiający sposób
dokonanych zmian, o których mowa w ust.3
pkt.1 lit. a,
b) Rysunek zmiany planu nr 2 dla obszaru w miejscowości Ładna w skali 1:2000 przedstawiający sposób
dokonanych zmian, o których mowa w ust.3
pkt.1 lit. b,
c) Rysunek zmiany planu nr 3 dla obszaru w miejscowości Ładna w skali 1:2000 przedstawiający sposób
dokonanych zmian, o których mowa w ust.3
pkt.1 lit. c,
d) Rysunek zmiany planu nr 4 dla obszaru w miejscowości Pogórska Wola w skali 1:2000 przedstawiający sposób dokonanych zmian, o których mowa
w ust.3 pkt.2,
e) Rysunek zmiany planu nr 5 dla obszaru w miejscowości Szynwałd w skali 1:2000 przedstawiający
sposób dokonanych zmian, o których mowa
w ust.3 pkt.3 lit. a,
f) Rysunek zmiany planu nr 6 dla obszaru w miejscowości Szynwałd w skali 1:2000 przedstawiający
sposób dokonanych zmian, o których mowa
w ust.3 pkt.3 lit. b,
g) Rysunek zmiany planu nr 7 dla obszaru w miejscowości Szynwałd w skali 1:2000 przedstawiający
sposób dokonanych zmian, o których mowa
w ust.3 pkt.3 lit. c;
2) Załącznik Nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu,
3) Załącznik Nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji
zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu in-

frastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.
3. Zmiana planu obejmuje zmiany:
1) na rysunku planu miejscowości Ładna – stanowiącym
załącznik nr 1 do Uchwały Nr XX/195/05 z 22 marca
2005 r. zmienia się przeznaczenie i oznaczenie:
a) części terenów 6.P, 4.RU, 6.RM, 19.RMZ, 9.P, 4.KD,
16.ZR i 9.R na teren o symbolu 4.KD,
b) części terenów 1.KD, 8.U, 6.RM i 11.ZR na tereny
o symbolach 26.U i 4.KD
c) części terenów 19.RMZ, 15.RM i 16.ZR na tereny
o symbolach 16.ZR i 7.U;
2) na rysunku planu miejscowości Pogórska Wola - stanowiącym załącznik nr 3 do Uchwały Nr XX/195/05
z 22 marca 2005 r. zmienia się przeznaczenie
i oznaczenie części terenu 8.ZL na teren o symbolu
1.PE.ZL,
3) na rysunku planu miejscowości Szynwałd - stanowiącym załącznik nr 5 do Uchwały Nr XX/195/05 z 22
marca 2005 r. zmienia się przeznaczenie i oznaczenie:
a) części terenu 3.R na teren o symbolach 2.T,
b) części terenu 1.U na teren o symbolu 1.RM,
c) części terenu 3.R na teren o symbolu 2.T;
4) w części tekstowej Uchwały XX/195/05 z 22 marca
2005 r. odnoszące się do:
a) dodania zapisów w § 3 dotyczących:
parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy wraz z wykreśleniem zapisów w tym zakresie w Dziale II Ustalenia szczegółowe § 5 § 61, § 87 - § 137,
zmiany zapisów wielkości i szerokości działek
w terenach RM i RM.PG,
uzupełnienia zapisu w ust.1 pkt 3 dotyczącym lokalizacji stacji bazowej telefonii komórkowej,
b) zmiany zapisów w § 101 ust. 2 pkt 3 dotyczących
wielkości obiektów usługowych, warsztatowych
i produkcyjnych w terenach 15.RM,
c) dodania ustaleń w § 236a dopuszczających lokalizację stacji bazowych telefonii komórkowej,
d) wprowadzenia § 56a dotyczącego lokalizacji usług
komercyjnych w miejscowości Ładna, w tym usług
handlu o powierzchni sprzedaży do 2000 m2,
e) wprowadzenia § 152a dotyczącego wyznaczenia terenu udokumentowanego złoża piasków wydmowych „Pogórska Wola Kopaliny I”.
Rozdział 2
Ustalenia szczegółowe
§ 2. W treści uchwały Nr XX/195/05 z 22 marca
2005 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 po pkt 9 wprowadza się pkt 10 w brzmieniu:
„10) wskaźnik zabudowy – należy przez to rozumieć wskaźnik wyrażający stosunek powierzchni zabudowy obiektów kubaturowych do powierzchni działki
lub terenu inwestycji,”,
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2) w § 2 po pkt 10 wprowadza się pkt 11 w brzmieniu:
„11) frontowej części 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, od strony dróg publicznych;”,
3) w § 3 ust. 1 pkt 3 - otrzymuje brzmienie:
„3 ) Zakaz lokalizacji stacji bazowej telefonii komórkowej, z wyjątkiem:
a) obszarów oznaczonych na rysunkach planu symbolami 1.T, 10.P;
b) obszarów w miejscowości Ładna oznaczonych na
rysunku planu symbolami 26.U na części działek
nr 98/6, 99/7, 100/4, 101/2, 124/7, 125/8, 102/1, 102/2,
104, 103, 127/4, 126/4, 11.ZR na działce 93/3 i 93/2,
16.ZR i 7.U na części działki 1042/1;
c) obszarów w miejscowości Pogórska Wola oznaczonych na rysunku planu symbolami 1.PE.ZL na
działkach 262, 263/1, 266, 17.RMZ na działce 252/2,
14.ZR na części działki 258 i 8.ZL na części działki
258, działkach 252/1, 253, 254, 255, 256, 257, 259,
260, 261, 263/2;
d) obszarów w miejscowości Szynwałd oznaczonych
na rysunku planu symbolami 3.R na działce
nr 3112, 1.UKs w Szynwałdzie- Świniogórze, 2.T na
części działek nr 3112 i 948.”,
e) obszaru w miejscowości Szynwałd oznaczonego na
rysunku planu symbolem 1.RM na działkach
nr 2156/2 i 2152 przy spełnieniu warunków lokalizacji infrastruktury telekomunikacyjnej o nieznacznym
oddziaływaniu w rozumieniu przepisów o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych”,
4) w § 3 ust. 6 pkt 1 lit. b) - otrzymuje brzmienie:
„b) dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolami: RM, RM.PG - 800 m2”,
5) w § 3 ust. 6 pkt 4 lit. b) - otrzymuje brzmienie:
„b) dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolami: RM, RM.PG: min. - 20 m”,
6) w § 3 po ust. 8 wprowadza się ust. 8a w brzmieniu:
„8a. Ustala się parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:
1) wysokość budynków zgodnie z ustaleniami szczegółowymi,
2) ustala się w zakresie architektury:
a) geometria dachów:
stosować dachy dwuspadowe lub wielospadowe
o kącie nachylenia głównych połaci dachowych
w przedziale 22 ÷ 45° i symetrii kątów nachylenia
tych połaci. Zastosowanie dachu płaskiego dopuszcza się tylko na fragmentach zabudowy projektowanej jako element uzupełniający, nie dominujący,
dopuszcza się dla budynków gospodarczych, garażowych, inwentarskich i składowych stosowanie kąta nachylenia dachu w przedziale 15-45°
oraz dachy jednospadowe w przypadku realizacji
obiektów w granicy działki,
dopuszcza się inne formy dachów dla obiektów
usługowych
i produkcyjnych
realizowanych
w ramach terenów RM, MN, P, U i P.PG,
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układ kalenic głównych określony w ustaleniach
szczegółowych dotyczy budynków mieszkalnych
usytuowanych we frontowej części działki przy
drogach publicznych;
b) pokrycie dachu:
w przypadku dachów dwu lub wielospadowych
stosować dachówki lub inne materiały i elementy o fakturze dachówek, w kolorze czerwieni,
brązu, grafitu z ich odcieniami,
zakaz stosowania materiałów typu papa na lepiku na dachach o kącie nachylenia powyżej 15,
dopuszcza się montaż kolektorów słonecznych
na połaciach dachu;
c) doświetlenie budynku:
możliwość stosowania okien połaciowych lub
lukarn,
w przypadku stosowania lukarn wymagana jedna forma lukarn w obrębie jednej połaci dachu,
nawiązująca do podstawowej formy dachu;
d) ustalenia w zakresie architektury odnoszą się do
wszystkich noworealizowanych i przebudowywanych obiektów na obszarze planu, chyba że ustalenia szczegółowe stanowią inaczej,
e) odbudowa, przebudowa, nadbudowa i rozbudowa
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.”
7) w § 3 ust. 9 po pkt 6 wprowadza się punkt 6A
w brzmieniu:
„6A. Dopuszcza się prowadzenie prac poszukiwawczych za kopalinami pospolitymi w miejscowości
Pogórska Wola, w terenach oznaczonych na rysunkach
planu symbolami:
a) 8.ZL na działkach nr 252/1, 253, 254, 255, 256, 257,
258, 259, 260, 261, 263/2,
b) 17.RMZ na działce nr 252/2,
c) 14.ZR na działce nr 258.”
8) w § 5 wprowadza się następujące zmiany:
a) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„lokalizację obiektów garażowo – gospodarczych
z ograniczeniem do 2 stanowisk postojowych dla samochodów”,
b) w ust. 3 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2) wysokość budynków mieszkalnych – do
11 m. Dopuszcza się odstępstwa od powyższego
w przypadku zmiany użytkowania istniejącej zabudowy
bądź innego charakteru sąsiadujących budynków
mieszkalnych lecz nie więcej niż do wysokości budynków sąsiadujących,
3) wysokość budynków, o których mowa w ust. 2
pkt 2– do 10 m. Dopuszcza się odstępstwa od powyższego w przypadku zmiany użytkowania istniejącej zabudowy bądź innego charakteru budynków sąsiadujących, lecz nie więcej niż do wysokości budynków sąsiadujących,”,
c) w ust. 3 uchyla się pkt 5,
9) w § 6 ust. 3 wprowadza się następujące zmiany:
a) w ust. 3 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:
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„2) wysokość budynków mieszkalnych – do
11 m. Dopuszcza się odstępstwa od powyższego
w przypadku zmiany użytkowania istniejącej zabudowy
bądź innego charakteru sąsiadujących budynków
mieszkalnych lecz nie więcej niż do wysokości budynków sąsiadujących,

„2) wysokość budynków mieszkalnych – do
11 m. Dopuszcza się odstępstwa od powyższego
w przypadku zmiany użytkowania istniejącej zabudowy
bądź innego charakteru sąsiadujących budynków
mieszkalnych, lecz nie więcej niż do wysokości budynków sąsiadujących,

3) wysokość budynków, o których mowa w ust. 2
pkt 2– do 10 m. Dopuszcza się odstępstwa od powyższego w przypadku zmiany użytkowania istniejącej zabudowy bądź innego charakteru budynków sąsiadujących, lecz nie więcej niż do wysokości budynków sąsiadujących,”,

3) wysokość budynków, o których mowa w ust. 2
pkt 2– do 10 m. Dopuszcza się odstępstwa od powyższego w przypadku zmiany użytkowania istniejącej zabudowy bądź innego charakteru budynków sąsiadujących, lecz nie więcej niż do wysokości budynków sąsiadujących,”,

b) uchyla się pkt 5;
10) w § 7 ust. 3 wprowadza się następujące zmiany:
a) w ust. 3 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

b) uchyla się pkt 5;
14)w § 11 ust. 3 wprowadza się następujące zmiany:
a) w ust. 3 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2) wysokość budynków mieszkalnych – do
11 m. Dopuszcza się odstępstwa od powyższego
w przypadku zmiany użytkowania istniejącej zabudowy
bądź innego charakteru sąsiadujących budynków
mieszkalnych lecz nie więcej niż do wysokości budynków sąsiadujących,

„2) wysokość budynków mieszkalnych – do
11 m. Dopuszcza się odstępstwa od powyższego
w przypadku zmiany użytkowania istniejącej zabudowy
bądź innego charakteru sąsiadujących budynków
mieszkalnych, lecz nie więcej niż do wysokości budynków sąsiadujących,

3) wysokość budynków, o których mowa w ust. 2
pkt 2– do 10 m. Dopuszcza się odstępstwa od powyższego w przypadku zmiany użytkowania istniejącej zabudowy bądź innego charakteru budynków sąsiadujących, lecz nie więcej niż do wysokości budynków sąsiadujących,”,

3) wysokość budynków, o których mowa w ust. 2
pkt 2– do 10 m. Dopuszcza się odstępstwa od powyższego w przypadku zmiany użytkowania istniejącej zabudowy bądź innego charakteru budynków sąsiadujących, lecz nie więcej niż do wysokości budynków sąsiadujących,”,

b) uchyla się pkt 5;
11) w § 8 ust. 3 wprowadza się następujące zmiany:
a) w ust. 3 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

b) uchyla się pkt 5;
15)w § 12 ust. 3 wprowadza się następujące zmiany:
a) w ust. 3 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2) wysokość budynków mieszkalnych – do
11 m. Dopuszcza się odstępstwa od powyższego
w przypadku zmiany użytkowania istniejącej zabudowy
bądź innego charakteru sąsiadujących budynków
mieszkalnych lecz nie więcej niż do wysokości budynków sąsiadujących,

„2) wysokość budynków mieszkalnych – do
11 m. Dopuszcza się odstępstwa od powyższego
w przypadku zmiany użytkowania istniejącej zabudowy
bądź innego charakteru sąsiadujących budynków
mieszkalnych, lecz nie więcej niż do wysokości budynków sąsiadujących,

3) wysokość budynków, o których mowa w ust. 2
pkt 2– do 10 m. Dopuszcza się odstępstwa od powyższego w przypadku zmiany użytkowania istniejącej zabudowy bądź innego charakteru budynków sąsiadujących, lecz nie więcej niż do wysokości budynków sąsiadujących,”,

3) wysokość budynków, o których mowa w ust. 2
pkt 2– do 10 m. Dopuszcza się odstępstwa od powyższego w przypadku zmiany użytkowania istniejącej zabudowy bądź innego charakteru budynków sąsiadujących, lecz nie więcej niż do wysokości budynków sąsiadujących,”,

b) uchyla się pkt 5;
12) w § 9 ust. 3 wprowadza się następujące zmiany:
a) w ust. 3 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

b) uchyla się pkt 5;
16)w § 13 ust. 3 wprowadza się następujące zmiany:
a) w ust. 3 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2) wysokość budynków mieszkalnych – do
11 m. Dopuszcza się odstępstwa od powyższego
w przypadku zmiany użytkowania istniejącej zabudowy
bądź innego charakteru sąsiadujących budynków
mieszkalnych, lecz nie więcej niż do wysokości budynków sąsiadujących,

„2) wysokość budynków mieszkalnych – do
11 m. Dopuszcza się odstępstwa od powyższego
w przypadku zmiany użytkowania istniejącej zabudowy
bądź innego charakteru sąsiadujących budynków
mieszkalnych, lecz nie więcej niż do wysokości budynków sąsiadujących,

3) wysokość budynków, o których mowa w ust. 2
pkt 2– do 10 m. Dopuszcza się odstępstwa od powyższego w przypadku zmiany użytkowania istniejącej zabudowy bądź innego charakteru budynków sąsiadujących, lecz nie więcej niż do wysokości budynków sąsiadujących,”,

3) wysokość budynków, o których mowa w ust. 2
pkt 2– do 10 m. Dopuszcza się odstępstwa od powyższego w przypadku zmiany użytkowania istniejącej zabudowy bądź innego charakteru budynków sąsiadujących, lecz nie więcej niż do wysokości budynków sąsiadujących,”,

b) uchyla się pkt 5;
13)w § 10 ust. 3 wprowadza się następujące zmiany:
a) w ust. 3 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

b) uchyla się pkt 4;
17)w § 14 ust. 3 wprowadza się następujące zmiany:
a) w ust. 3 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:
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„2) wysokość budynków mieszkalnych – do
11 m. Dopuszcza się odstępstwa od powyższego
w przypadku innego charakteru sąsiadujących budynków mieszkalnych, lecz nie więcej niż do wysokości
budynków sąsiadujących,
3) wysokość budynków, o których mowa w ust. 2
pkt 2– do 10 m. Dopuszcza się odstępstwa od powyższego w przypadku zmiany użytkowania istniejącej zabudowy bądź innego charakteru budynków sąsiadujących, lecz nie więcej niż do wysokości budynków sąsiadujących, ”,
b) uchyla się pkt 5;
18)w § 15 ust. 3 wprowadza się następujące zmiany:
a) w ust. 3 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2) wysokość budynków mieszkalnych – do
11 m. Dopuszcza się odstępstwa od powyższego
w przypadku zmiany użytkowania istniejącej zabudowy,
lecz nie więcej niż do wysokości budynków sąsiadujących,
3) wysokość budynków, o których mowa w ust. 2
pkt 2– do 10 m.”,
b) uchyla się pkt 5;
19)w § 16 ust. 3 wprowadza się następujące zmiany:
a) w ust. 3 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2) wysokość budynków mieszkalnych – do
11 m. Dopuszcza się odstępstwa od powyższego
w przypadku innego charakteru sąsiadujących budynków mieszkalnych, lecz nie więcej niż do wysokości
budynków sąsiadujących,
3) wysokość budynków, o których mowa w ust. 2
pkt 2– do 10 m. Dopuszcza się odstępstwa od powyższego w przypadku zmiany użytkowania istniejącej zabudowy bądź innego charakteru budynków sąsiadujących, lecz nie więcej niż do wysokości budynków sąsiadujących,”,
b) uchyla się pkt 5;
20)w § 17 ust. 3 wprowadza się następujące zmiany:
a) w ust. 3 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2) wysokość budynków mieszkalnych – do
11 m. Dopuszcza się odstępstwa od powyższego
w przypadku innego charakteru sąsiadujących budynków mieszkalnych, lecz nie więcej niż do wysokości
budynków sąsiadujących,
3) wysokość budynków, o których mowa w ust. 2
pkt 2– do 10 m. Dopuszcza się odstępstwa od powyższego w przypadku zmiany użytkowania istniejącej zabudowy bądź innego charakteru budynków sąsiadujących, lecz nie więcej niż do wysokości budynków sąsiadujących,”,
b) uchyla się pkt 5;
21)w § 18 ust. 3 wprowadza się następujące zmiany:
a) w ust. 3 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2) wysokość budynków mieszkalnych – do
11 m. Dopuszcza się odstępstwa od powyższego
w przypadku zmiany użytkowania istniejącej zabudowy
bądź innego charakteru sąsiadujących budynków
mieszkalnych, lecz nie więcej niż do wysokości budynków sąsiadujących,
3) wysokość budynków, o których mowa w ust. 2
pkt 2– do 10 m. Dopuszcza się odstępstwa od powyż-
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szego w przypadku zmiany użytkowania istniejącej zabudowy bądź innego charakteru budynków sąsiadujących, lecz nie więcej niż do wysokości budynków sąsiadujących,”,
b) uchyla się pkt 5;
22)w § 19 ust. 3 wprowadza się następujące zmiany:
a) w ust. 3 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2) wysokość budynków mieszkalnych – do
11 m. Dopuszcza się odstępstwa od powyższego
w przypadku zmiany użytkowania istniejącej zabudowy
bądź innego charakteru sąsiadujących budynków
mieszkalnych, lecz nie więcej niż do wysokości budynków sąsiadujących,
3) wysokość budynków, o których mowa w ust. 2
pkt 2– do 10 m. Dopuszcza się odstępstwa od powyższego w przypadku zmiany użytkowania istniejącej zabudowy bądź innego charakteru budynków sąsiadujących, lecz nie więcej niż do wysokości budynków sąsiadujących,”,
b) uchyla się pkt 5;
23)w § 20 ust. 3 wprowadza się następujące zmiany:
a) w ust. 3 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2) wysokość budynków mieszkalnych – do
11 m. Dopuszcza się odstępstwa od powyższego
w przypadku innego charakteru sąsiadujących budynków mieszkalnych, lecz nie więcej niż do wysokości
budynków sąsiadujących,
3) wysokość budynków, o których mowa w ust. 2
pkt 2– do 10 m. Dopuszcza się odstępstwa od powyższego w przypadku zmiany użytkowania istniejącej zabudowy bądź innego charakteru budynków sąsiadujących, lecz nie więcej niż do wysokości budynków sąsiadujących,”,
b) uchyla się pkt 5;
24)w § 21 ust. 3 wprowadza się następujące zmiany:
a) w ust. 3 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2) wysokość budynków mieszkalnych – do
11 m. Dopuszcza się odstępstwa od powyższego
w przypadku zmiany użytkowania istniejącej zabudowy
bądź innego charakteru sąsiadujących budynków
mieszkalnych, lecz nie więcej niż do wysokości budynków sąsiadujących,
3) wysokość budynków, o których mowa w ust. 2
pkt 2– do 10 m. Dopuszcza się odstępstwa od powyższego w przypadku zmiany użytkowania istniejącej zabudowy bądź innego charakteru budynków sąsiadujących, lecz nie więcej niż do wysokości budynków sąsiadujących,”,
b) uchyla się pkt 5;
25)w § 22 ust. 3 wprowadza się następujące zmiany:
a) w ust. 3 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2) wysokość budynków mieszkalnych – do
11 m. Dopuszcza się odstępstwa od powyższego
w przypadku innego charakteru sąsiadujących budynków mieszkalnych, lecz nie więcej niż do wysokości
budynków sąsiadujących,
3) wysokość budynków, o których mowa w ust. 2
pkt 2– do 10 m. Dopuszcza się odstępstwa od powyższego w przypadku innego charakteru budynków sąsiadujących, lecz nie więcej niż do wysokości budynków
sąsiadujących,”,
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b) uchyla się pkt 5;
26)w § 23 ust. 3 wprowadza się następujące zmiany:
a) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) wysokość budynków rekreacji indywidualnej,
wysokość obiektów – do 7 m,”
b) uchyla się pkt 5;
27)w § 24 ust. 3 wprowadza się następujące zmiany:
a) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) wysokość budynków rekreacji indywidualnej,
wysokość obiektów – do 7 m. Dopuszcza się odstępstwa
od powyższego w przypadku zmiany użytkowania istniejącej zabudowy,”
b) uchyla się pkt 5;
28)w § 25 ust. 3 wprowadza się następujące zmiany:
a) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) wysokość budynków rekreacji indywidualnej,
wysokość obiektów – do 7 m. Dopuszcza się odstępstwa
od powyższego w przypadku zmiany użytkowania istniejącej zabudowy,”
b) uchyla się pkt 5;
29)w § 26 ust. 3 wprowadza się następujące zmiany:
a) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) wysokość budynków rekreacji indywidualnej,
wysokość obiektów – do 7 m.”
b) uchyla się pkt 4;
30)w § 27 ust. 3 wprowadza się następujące zmiany:
a) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) wysokość budynków rekreacji indywidualnej,
wysokość obiektów – do 7 m.”
b) uchyla się pkt 5;
31)w § 28 ust. 3 wprowadza się następujące zmiany:
a) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) wysokość budynków rekreacji indywidualnej,
wysokość obiektów – do 7 m.”
b) uchyla się pkt 5;
32)w § 29 ust. 3 wprowadza się następujące zmiany:
a) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) wysokość budynków rekreacji indywidualnej,
wysokość obiektów – do 7 m. Dopuszcza się odstępstwa
od powyższego w przypadku zmiany użytkowania istniejącej zabudowy,”
b) uchyla się pkt 5;
33)w § 30 ust. 3 wprowadza się następujące zmiany:
a) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) wysokość budynków rekreacji indywidualnej,
wysokość obiektów – do 7 m. Dopuszcza się odstępstwa
od powyższego w przypadku zmiany użytkowania istniejącej zabudowy,”
b) uchyla się pkt 5;
34)w § 31 ust. 3 wprowadza się następujące zmiany:
a) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) wysokość budynków rekreacji indywidualnej,
wysokość obiektów – do 7 m.”
b) uchyla się pkt 4;
35)w § 32 ust. 3 uchyla się pkt 6;
36)w § 33 ust. 3 uchyla się pkt 6;
37)w § 34 ust. 3 uchyla się pkt 5;
38)w § 35 ust. 3 uchyla się pkt 6;

Poz. 379

39)w § 36 ust. 3 uchyla się pkt 5;
40)w § 37 ust. 3 uchyla się pkt 6;
41)w § 38 ust. 3 uchyla się pkt 6;
42)w § 39 ust. 3 uchyla się pkt 5;
43)w § 40 ust. 3 uchyla się pkt 6;
44)w § 41 ust. 3 uchyla się pkt 5;
45)w § 42 ust. 3 uchyla się pkt 6;
46)w § 43 ust. 3 uchyla się pkt 5;
47)w § 44 ust. 3 uchyla się pkt 6;
48)w § 45 ust. 3 uchyla się pkt 6;
49)w § 46 ust. 3 uchyla się pkt 5;
50)w § 47 ust. 3 uchyla się pkt 4;
51)w § 48 ust. 3 uchyla się pkt 5;
52)w § 49 ust. 3 uchyla się pkt 6;
53)w § 50 ust. 3 uchyla się pkt 6;
54)w § 51 ust. 3 uchyla się pkt 7;
55)w § 52 ust. 3 uchyla się pkt 6;
56)w § 53 ust. 3 uchyla się pkt 6;
57)w § 54 ust. 3 uchyla się pkt 6;
58)w § 55 ust. 3 uchyla się pkt 5;
59)w § 56 ust. 3 uchyla się pkt 6;
60)po § 56 wprowadza się § 56a w brzmieniu:
„§ 56a.
1. Wyznacza się terenu zabudowy usługowej,
oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem 26.U
z podstawowym przeznaczeniem pod usługi komercyjne
w tym usługi handlu o powierzchni sprzedaży do
2000 m2.
2. W granicach terenu 26.U dopuszcza się:
1) lokalizację obiektów zaplecza technicznego, magazynowego, socjalnego i biurowego oraz obiektów ekspozycji towarów,
2) lokalizację składów i magazynów,
3) realizację urządzeń terenowych i obiektów małej architektury towarzyszących obiektom usługowym,
4) realizację ciągów pieszo-jezdnych i ścieżek rowerowych,
5) realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
3. W granicach terenu 26.U ustala się następujące
warunki zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy:
1) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 1,0,
2) maksymalny wskaźnik zabudowy – 35%,
3) wysokość budynków usługowych – do 16 m,
4) wysokość budynków, o których mowa w ust. 2 pkt 1
i 2– do 12 m,
5) zachować minimum 15 % powierzchni biologicznie
czynnej,
6) obowiązek realizacji miejsc parkingowych w ilości
30 miejsc postojowych na 1000 m2 powierzchni użytkowej obiektu z wyłączeniem powierzchni magazynowej;
4. Obsługa komunikacyjna terenu 26.U poprzez
drogę serwisową zlokalizowaną w pasie drogi 1.KD
i włączającą się do drogi krajowej poprzez istniejący
zjazd, po przebudowie i dostosowaniu do zwiększonego
obciążenia ruchem zgodnie z przepisami o drogach
publicznych.
5. Pozostałe zasady jak w § 3.”
61)w § 57 ust. 3 uchyla się pkt 3;
62)w § 58 ust. 3 uchyla się pkt 3;
63)w § 59 ust. 3 uchyla się pkt 4;
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64)w § 60 ust. 3 uchyla się pkt 3;
65)w § 61 ust. 3 uchyla się pkt 4;
66)w § 87 ust. 3 wprowadza się następujące zmiany:
a) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) wysokość budynków mieszkalnych wysokość
obiektów – do 11 m. Dopuszcza się odstępstwa od powyższego w przypadku zmiany użytkowania istniejącej
zabudowy bądź innego charakteru budynków sąsiadujących, lecz nie więcej niż do wysokości budynków sąsiadujących,”
b) w ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) wysokość budynków inwentarskich i składowych, wysokość obiektów – do 11 m. Dopuszcza się
odstępstwa od powyższego w przypadku zmiany użytkowania istniejącej zabudowy bądź innego charakteru
budynków sąsiadujących,”
c) w ust. 3 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) wysokość budynków rekreacji indywidualnej,
wysokość obiektów – do 7 m,”
d) uchyla się pkt 7;
67)w § 88 ust. 3 wprowadza się następujące zmiany:
a) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) wysokość budynków mieszkalnych wysokość
obiektów – do 11 m. Dopuszcza się odstępstwa od powyższego w przypadku zmiany użytkowania istniejącej
zabudowy bądź innego charakteru budynków sąsiadujących, lecz nie więcej niż do wysokości budynków sąsiadujących,”
b) w ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) wysokość budynków inwentarskich i składowych, wysokość obiektów – do 11 m. Dopuszcza się
odstępstwa od powyższego w przypadku zmiany użytkowania istniejącej zabudowy bądź innego charakteru
budynków sąsiadujących, lecz nie więcej niż do wysokości budynków sąsiadujących,”
c) uchyla się pkt 5;
68)w § 89 ust. 3 wprowadza się następujące zmiany:
a) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) wysokość budynków mieszkalnych wysokość
obiektów – do 11 m. Dopuszcza się odstępstwa od powyższego w przypadku zmiany użytkowania istniejącej
zabudowy bądź innego charakteru budynków sąsiadujących, lecz nie więcej niż do wysokości budynków sąsiadujących,”
b) w ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) wysokość budynków inwentarskich i składowych, wysokość obiektów – do 11 m. Dopuszcza się
odstępstwa od powyższego w przypadku zmiany użytkowania istniejącej zabudowy bądź innego charakteru
budynków sąsiadujących, lecz nie więcej niż do wysokości budynków sąsiadujących,”
c) uchyla się pkt 5;
69)w § 90 ust. 3 wprowadza się następujące zmiany:
a) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) wysokość budynków mieszkalnych wysokość
obiektów – do 11 m. Dopuszcza się odstępstwa od powyższego w przypadku innego charakteru budynków
sąsiadujących, lecz nie więcej niż do wysokości budynków sąsiadujących,
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b) w ust. 3 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) wysokość budynków inwentarskich i składowych, wysokość obiektów – do 11 m. Dopuszcza się
odstępstwa od powyższego w przypadku innego charakteru budynków sąsiadujących, lecz nie więcej niż do
wysokości budynków sąsiadujących,”
c) uchyla się pkt 6;
70)w § 91 ust. 3 wprowadza się następujące zmiany:
a) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) wysokość budynków mieszkalnych wysokość
obiektów – do 11 m. Dopuszcza się odstępstwa od powyższego w przypadku zmiany użytkowania istniejącej
zabudowy bądź innego charakteru budynków sąsiadujących, lecz nie więcej niż do wysokości budynków sąsiadujących,”
b) w ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) wysokość budynków inwentarskich i składowych, wysokość obiektów – do 11 m. Dopuszcza się
odstępstwa od powyższego w przypadku zmiany użytkowania istniejącej zabudowy bądź innego charakteru
budynków sąsiadujących, lecz nie więcej niż do wysokości budynków sąsiadujących,”
c) w ust. 3 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) wysokość budynków wolnostojących obiektów usługowych i zakładów rzemieślniczych i obiektów
produkcji roślinnej, wysokość obiektów – do 10 m. Dopuszcza się odstępstwa od powyższego w przypadku
zmiany użytkowania istniejącej zabudowy bądź innego
charakteru budynków sąsiadujących, lecz nie więcej niż
do wysokości budynków sąsiadujących,”
d) uchyla się pkt 6;
71)w § 92 ust. 3 wprowadza się następujące zmiany:
a) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) wysokość budynków mieszkalnych wysokość
obiektów – do 11 m. Dopuszcza się odstępstwa od powyższego w przypadku zmiany użytkowania istniejącej
zabudowy bądź innego charakteru budynków sąsiadujących, lecz nie więcej niż do wysokości budynków sąsiadujących,”
b) w ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) wysokość budynków inwentarskich i składowych, wysokość obiektów – do 11 m. Dopuszcza się
odstępstwa od powyższego w przypadku zmiany użytkowania istniejącej zabudowy bądź innego charakteru
budynków sąsiadujących, lecz nie więcej niż do wysokości budynków sąsiadujących,”
c) w ust. 3 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) wysokość budynków wolnostojących obiektów usługowych i zakładów rzemieślniczych i obiektów
produkcji roślinnej, wysokość obiektów – do 10 m. Dopuszcza się odstępstwa od powyższego w przypadku
zmiany użytkowania istniejącej zabudowy bądź innego
charakteru budynków sąsiadujących, lecz nie więcej niż
do wysokości budynków sąsiadujących,”
d) uchyla się pkt 6;
72)w § 93 ust. 3 wprowadza się następujące zmiany:
a) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) wysokość budynków mieszkalnych wysokość
obiektów – do 11 m. Dopuszcza się odstępstwa od po-
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wyższego w przypadku zmiany użytkowania istniejącej
zabudowy bądź innego charakteru budynków sąsiadujących, lecz nie więcej niż do wysokości budynków sąsiadujących,”
b) w ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) wysokość budynków inwentarskich i składowych, wysokość obiektów – do 11 m. Dopuszcza się
odstępstwa od powyższego w przypadku zmiany użytkowania istniejącej zabudowy bądź innego charakteru
budynków sąsiadujących, lecz nie więcej niż do wysokości budynków sąsiadujących,”
c) uchyla się pkt 7;
73)w § 94 ust. 3 wprowadza się następujące zmiany:
a) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) wysokość budynków mieszkalnych wysokość
obiektów – do 11 m. Dopuszcza się odstępstwa od powyższego w przypadku zmiany użytkowania istniejącej
zabudowy bądź innego charakteru budynków sąsiadujących, lecz nie więcej niż do wysokości budynków sąsiadujących,”
b) w ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) wysokość budynków inwentarskich i składowych, wysokość obiektów – do 11 m. Dopuszcza się
odstępstwa od powyższego w przypadku zmiany użytkowania istniejącej zabudowy bądź innego charakteru
budynków sąsiadujących, lecz nie więcej niż do wysokości budynków sąsiadujących,”
c) uchyla się pkt 7;
74)w § 95 ust. 3 wprowadza się następujące zmiany:
a) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) wysokość budynków mieszkalnych wysokość
obiektów – do 11 m. Dopuszcza się odstępstwa od powyższego w przypadku innego charakteru budynków
sąsiadujących, lecz nie więcej niż do wysokości budynków sąsiadujących,”
b) w ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) wysokość budynków inwentarskich i składowych, wysokość obiektów – do 11 m. Dopuszcza się
odstępstwa od powyższego w przypadku innego charakteru budynków sąsiadujących, lecz nie więcej niż do
wysokości budynków sąsiadujących,”
c) uchyla się pkt 7;
75)w § 96 ust. 3 wprowadza się następujące zmiany:
a) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) wysokość budynków mieszkalnych, wysokość obiektów – do 11 m. Dopuszcza się odstępstwa od
powyższego w przypadku zmiany użytkowania istniejącej zabudowy bądź innego charakteru budynków sąsiadujących, lecz nie więcej niż do wysokości budynków
sąsiadujących,”
b) w ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) wysokość budynków inwentarskich i składowych, wysokość obiektów – do 11 m. Dopuszcza się
odstępstwa od powyższego w przypadku zmiany użytkowania istniejącej zabudowy bądź innego charakteru
budynków sąsiadujących, lecz nie więcej niż do wysokości budynków sąsiadujących,”
c) uchyla się pkt 8;
76)w § 97 ust. 3 wprowadza się następujące zmiany:
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a) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) wysokość budynków mieszkalnych wysokość
obiektów – do 11 m. Dopuszcza się odstępstwa od powyższego w przypadku innego charakteru budynków
sąsiadujących, lecz nie więcej niż do wysokości budynków sąsiadujących,”
b) w ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) wysokość budynków inwentarskich i składowych, wysokość obiektów – do 11 m. Dopuszcza się
odstępstwa od powyższego w przypadku innego charakteru budynków sąsiadujących, lecz nie więcej niż do
wysokości budynków sąsiadujących,”
c) uchyla się pkt 6;
77)w § 98 ust. 3 wprowadza się następujące zmiany:
a) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) wysokość budynków mieszkalnych wysokość
obiektów – do 11 m. Dopuszcza się odstępstwa od powyższego w przypadku innego charakteru budynków
sąsiadujących, lecz nie więcej niż do wysokości budynków sąsiadujących,”
b) w ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) wysokość budynków inwentarskich i składowych, wysokość obiektów – do 11 m. Dopuszcza się
odstępstwa od powyższego w przypadku innego charakteru budynków sąsiadujących, lecz nie więcej niż do
wysokości budynków sąsiadujących,”
c) uchyla się pkt 7;
78)w § 99 ust. 3 wprowadza się następujące zmiany:
a) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) wysokość budynków mieszkalnych i agroturystycznych, wysokość obiektów – do 11 m. Dopuszcza
się odstępstwa od powyższego w przypadku zmiany
użytkowania istniejącej zabudowy bądź innego charakteru budynków sąsiadujących, lecz nie więcej niż do
wysokości budynków sąsiadujących,”
b) w ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) wysokość budynków inwentarskich i składowych, wysokość obiektów – do 11 m. Dopuszcza się
odstępstwa od powyższego w przypadku zmiany użytkowania istniejącej zabudowy bądź innego charakteru
budynków sąsiadujących, lecz nie więcej niż do wysokości budynków sąsiadujących,
c) uchyla się pkt 5;
79)w § 100 ust. 3
a) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) wysokość budynków mieszkalnych i agroturystycznych, wysokość obiektów – do 11 m. Dopuszcza
się odstępstwa od powyższego w innego charakteru
budynków sąsiadujących, lecz nie więcej niż do wysokości budynków sąsiadujących,”
b) w ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) wysokość budynków inwentarskich i składowych, wysokość obiektów – do 11 m. Dopuszcza się
odstępstwa od powyższego w przypadku innego charakteru budynków sąsiadujących, lecz nie więcej niż do
wysokości budynków sąsiadujących,”
c) uchyla się pkt 7;
80)w § 101 ust. 3 wprowadza się następujące zmiany:
a) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
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„2) wysokość budynków mieszkalnych wysokość
obiektów – do 11 m. Dopuszcza się odstępstwa od powyższego w przypadku zmiany użytkowania istniejącej
zabudowy bądź innego charakteru budynków sąsiadujących, lecz nie więcej niż do wysokości budynków sąsiadujących,”
b) w ust. 3 pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie:
„4) wysokość budynków inwentarskich i składowych, wysokość obiektów – do 11 m. Dopuszcza się
odstępstwa od powyższego w przypadku zmiany użytkowania istniejącej zabudowy bądź innego charakteru
budynków sąsiadujących, lecz nie więcej niż do wysokości budynków sąsiadujących,
5) wysokość budynków wolnostojących obiektów usługowych i zakładów rzemieślniczych do dwóch
kondygnacji nadziemnych w tym poddasze użytkowe,
wysokość obiektów – do 10 m. Dopuszcza się odstępstwa od powyższego w przypadku zmiany użytkowania
istniejącej zabudowy bądź innego charakteru budynków
sąsiadujących, lecz nie więcej niż do wysokości budynków sąsiadujących,”
c) uchyla się pkt 6;
81)w § 101 ust. 2 pkt. 3 otrzymuje brzmienie:
„3) lokalizację wolnostojących obiektów usługowych, warsztatowych i produkcyjnych o powierzchni
zabudowy do 300 m2,”
82)w § 102 ust. 3 wprowadza się następujące zmiany:
a) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) wysokość budynków mieszkalnych, wysokość obiektów – do 11 m. Dopuszcza się odstępstwa od
powyższego w przypadku zmiany użytkowania istniejącej zabudowy bądź innego charakteru budynków sąsiadujących, lecz nie więcej niż do wysokości budynków
sąsiadujących,”
b) w ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) wysokość budynków inwentarskich i składowych, wysokość obiektów – do 11 m. Dopuszcza się
odstępstwa od powyższego w przypadku zmiany użytkowania istniejącej zabudowy bądź innego charakteru
budynków sąsiadujących, lecz nie więcej niż do wysokości budynków sąsiadujących,”
c) uchyla się pkt 8;
83) w § 103 ust. 3 wprowadza się następujące zmiany:
a) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) wysokość budynków mieszkalnych, wysokość obiektów – do 11 m. Dopuszcza się odstępstwa od
powyższego w przypadku zmiany użytkowania istniejącej zabudowy bądź innego charakteru budynków sąsiadujących, lecz nie więcej niż do wysokości budynków
sąsiadujących,”
b) w ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) wysokość budynków inwentarskich i składowych, wysokość obiektów – do 11 m. Dopuszcza się
odstępstwa od powyższego w przypadku zmiany użytkowania istniejącej zabudowy bądź innego charakteru
budynków sąsiadujących, lecz nie więcej niż do wysokości budynków sąsiadujących,”
c) uchyla się pkt 8;
84)w § 104 ust. 3 wprowadza się następujące zmiany:
a) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
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„2) wysokość budynków mieszkalnych, wysokość obiektów – do 11 m. Dopuszcza się odstępstwa od
powyższego w przypadku innego charakteru budynków
sąsiadujących, lecz nie więcej niż do wysokości budynków sąsiadujących,”
b) w ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) wysokość budynków inwentarskich i składowych, wysokość obiektów – do 11 m. Dopuszcza się
odstępstwa od powyższego w przypadku innego charakteru budynków sąsiadujących, lecz nie więcej niż do
wysokości budynków sąsiadujących,”
c) uchyla się pkt 6;
85) w § 105 ust. 3 wprowadza się następujące zmiany:
a) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) wysokość budynków mieszkalnych, wysokość obiektów – do 11 m. Dopuszcza się odstępstwa od
powyższego w przypadku zmiany użytkowania istniejącej zabudowy bądź innego charakteru budynków sąsiadujących, lecz nie więcej niż do wysokości budynków
sąsiadujących,”
b) w ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) wysokość budynków inwentarskich i składowych, wysokość obiektów – do 11 m. Dopuszcza się
odstępstwa od powyższego w przypadku zmiany użytkowania istniejącej zabudowy bądź innego charakteru
budynków sąsiadujących, lecz nie więcej niż do wysokości budynków sąsiadujących,”
c) uchyla się pkt 8;
86)w § 106 ust. 3 wprowadza się następujące zmiany:
a) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) wysokość budynków mieszkalnych, wysokość obiektów – do 11 m. Dopuszcza się odstępstwa od
powyższego w przypadku innego charakteru budynków
sąsiadujących, lecz nie więcej niż do wysokości budynków sąsiadujących,”
b) w ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) wysokość budynków inwentarskich i składowych, wysokość obiektów – do 11 m. Dopuszcza się
odstępstwa od powyższego w przypadku innego charakteru budynków sąsiadujących, lecz nie więcej niż do
wysokości budynków sąsiadujących,”
c) uchyla się pkt 5;
87)w § 107 ust. 3 wprowadza się następujące zmiany:
a) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) wysokość budynków mieszkalnych, wysokość obiektów – do 11 m. Dopuszcza się odstępstwa od
powyższego w przypadku zmiany użytkowania istniejącej zabudowy bądź innego charakteru budynków sąsiadujących, lecz nie więcej niż do wysokości budynków
sąsiadujących,”
b) w ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) wysokość budynków inwentarskich i składowych, wysokość obiektów – do 11 m. Dopuszcza się
odstępstwa od powyższego w przypadku zmiany użytkowania istniejącej zabudowy bądź innego charakteru
budynków sąsiadujących, lecz nie więcej niż do wysokości budynków sąsiadujących,”
c) uchyla się pkt 5;
88)w § 108 ust. 3 wprowadza się następujące zmiany:
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a) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) wysokość budynków mieszkalnych, wysokość obiektów – do 11 m. Dopuszcza się odstępstwa od
powyższego w przypadku zmiany użytkowania istniejącej zabudowy bądź innego charakteru budynków sąsiadujących, lecz nie więcej niż do wysokości budynków
sąsiadujących,”
b) w ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) wysokość budynków inwentarskich i składowych, wysokość obiektów – do 11 m. Dopuszcza się
odstępstwa od powyższego w przypadku zmiany użytkowania istniejącej zabudowy bądź innego charakteru
budynków sąsiadujących, lecz nie więcej niż do wysokości budynków sąsiadujących,”
c) uchyla się pkt 5;
89)w § 109 ust. 3 wprowadza się następujące zmiany:
a) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) wysokość budynków mieszkalnych, wysokość obiektów – do 11 m. Dopuszcza się odstępstwa od
powyższego w przypadku zmiany użytkowania istniejącej zabudowy bądź innego charakteru budynków sąsiadujących, lecz nie więcej niż do wysokości budynków
sąsiadujących,”
b) w ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) wysokość budynków inwentarskich i składowych, wysokość obiektów – do 11 m. Dopuszcza się
odstępstwa od powyższego w przypadku zmiany użytkowania istniejącej zabudowy bądź innego charakteru
budynków sąsiadujących, lecz nie więcej niż do wysokości budynków sąsiadujących,",
c) uchyla się pkt 7;
90)w § 110 ust. 3 uchyla się pkt 6;
91)w § 111 ust. 3 uchyla się pkt 6;
92)w § 112 ust. 3 uchyla się pkt 5;
93)w § 113 ust. 3 uchyla się pkt 5;
94)w § 114 ust. 3 uchyla się pkt 6;
95)w § 115 ust. 3 uchyla się pkt 5;
96)w § 116 ust. 3 uchyla się pkt 6;
97)w § 117 ust. 3 uchyla się pkt 4;
98)w § 118 ust. 3 uchyla się pkt 6;
99)w § 119 ust. 3 uchyla się pkt 5;
100)w § 120 ust. 3 uchyla się pkt 6;
101)w § 121 ust. 3 uchyla się pkt 6;
102)w § 122 ust. 3 uchyla się pkt 5;
103)w § 123 ust. 3 uchyla się pkt 5;
104)w § 124 ust. 3 uchyla się pkt 6;
105)w § 125 ust. 3 uchyla się pkt 7;
106)w § 126 ust. 3 uchyla się pkt 5;
107)w § 127 ust. 3 uchyla się pkt 5;
108)w § 128 ust. 3 uchyla się pkt 6;
109)w § 129 ust. 3 uchyla się pkt 5;
110)w § 130 ust. 3 uchyla się pkt 5;
111)w § 131 ust. 3 uchyla się pkt 6;
112)w § 132 ust. 3 uchyla się pkt 4;
113)w § 133 ust. 3 uchyla się pkt 5;
114)w § 134 ust. 3 uchyla się pkt 5;
115)w § 135 ust. 3 uchyla się pkt 6;
116)w § 136 ust. 3 uchyla się pkt 5;
117)w § 137 ust. 3 uchyla się pkt 6;
118)po § 152 wprowadza się § 152a w brzmieniu:
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„§ 152a.

1. Wyznacza się teren udokumentowanego złoża
piasków wydmowych „Pogórska Wola Kopaliny I”,
oznaczone na rysunku zmiany planu symbolem 1.PE.ZL
z podstawowym przeznaczeniem pod eksploatację złoża
z rekultywacją w kierunku leśnym.
2. Rekultywacja terenu po eksploatacji piasku
w kierunku leśnym.
3. W granicach terenu 1.PE.ZL zachować warunki
wynikające z położenia terenu w Jastrzębsko- Żdżarskim
Obszarze Chronionego Krajobrazu, określone w Rozporządzeniu Nr 72/05 Wojewody Małopolskiego z dnia
27 grudnia 2005r. (Dz. Urz. Woj. Mał. Nr 126 z dnia
14 marzec 2006r.) oraz Rozporządzeniu Nr 9/07 Wojewody Małopolskiego z dnia 6 lipca 2007r. zmieniającym
rozporządzenia w sprawie obszarów chronionego krajobrazu położonych na terenie województwa małopolskiego (Dz. Urz. Woj. Mał. Nr 499 z dnia 6 lipca 2007r.).
4. W granicy terenu 1.PE.ZL zachować warunki
wynikające z położenia w obrębie projektowanej strefy
zewnętrznej ochrony pośredniej ujęcia wody dla miasta
Dębicy.
5. W granicy terenu 1.PE.ZL zachować warunki
wynikające z położenia terenu w obrębie Lokalnego
Zbiornika Wód Podziemnych Rynny Podkarpackiej
(LZWPRP) w zakresie odpowiedniej gospodarki ściekowej, obejmującej realizację i usprawnienie systemów
oczyszczania ścieków, ograniczenie uciążliwego dla wód
zainwestowania oraz stosowanie rozwiązań technicznych i technologicznych ograniczających ujemny wpływ
na ich stan jakościowy.
6. Pozostałe zasady jak w § 3.”
119)w § 218 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Szerokości dróg w liniach rozgraniczających
– 10 m, za wyjątkiem fragmentu drogi „Stary Gościniec”
w miejscowości Ładna.”;
120)po § 236 wprowadza się § 236a w brzmieniu:
„§ 236a.
1. Wyznacza się tereny infrastruktury telekomunikacyjnej, oznaczone na rysunkach planu symbolem 2.T
z podstawowym przeznaczeniem pod lokalizację stacji
bazowej telefonii komórkowej.
2. W granicach terenu 2.T zachować warunki wynikające z położenia terenu w Obszarze Chronionego
Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, określone w Rozporządzeniu Nr 73/05 Wojewody Małopolskiego z dnia
27 grudnia 2005r. (Dz. Urz. Woj. Mał. Nr 126 z dnia
14 marzec 2006r.) w tym poprzez:
1) zakaz stosowania elementów odblaskowych oraz
intensywnych kolorów czerwieni, niebieskiego oraz
grafitu,
2) nakaz stosowania kolorystyki elementów w odcieniach brązu, szarego oraz zieleni.
3. W granicach terenów 2.T obowiązuje całkowity
zakaz lokalizowania obiektów nie związanych z urządzeniami telekomunikacji.
4. Pozostałe zasady jak w § 3.”
§ 3. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr XX/195/05
z 22 marca 2005 r. wprowadza się zmiany wskazane na
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Rysunku zmiany planu Nr 1, 2 i 3 w miejscowości Ładna, stanowiących części załącznika Nr 1 do niniejszej
uchwały:
1) na Rysunku zmiany planu Nr 1 zmiany dotyczą wprowadzenia linii rozgraniczających wyznaczających teren
oznaczony symbolem 4.KD,
2) na Rysunku zmiany planu Nr 2 zmiany dotyczą:
a) wprowadzenia linii rozgraniczających wyznaczających tereny oznaczone symbolami 26.U, 4.KD
i 11.ZR oraz wprowadzenia nieprzekraczalnych linii
zabudowy dla terenu 26.U,
b) graficzne oznaczenie nieprzekraczalnej linii zabudowy w granicach terenów 26.U i 6.RM,
c) anulowania oznaczenia obszaru 11.ZR oraz linii
rozgraniczających;
3) na Rysunku zmiany planu Nr 3 zmiany dotyczą:
a) wprowadzenia linii rozgraniczających wyznaczających tereny oznaczone symbolami 16.ZR i 7.U,
b) anulowania linii rozgraniczających;
§ 4. W załączniku Nr 3 do uchwały Nr XX/195/05
z 22 marca 2005 r. wprowadza się zmiany wskazane na
Rysunku zmiany planu Nr 4 w miejscowości Pogórska
Wola, stanowiącym część załącznika Nr 1 do niniejszej
uchwały poprzez wprowadzenie nowych linii rozgraniczające wyznaczające tereny oznaczone symbolami
1.PE.ZL.
§ 5. W załączniku Nr 5 do uchwały Nr XX/195/05
z 22 marca 2005 r. wprowadza się zmiany wskazane na
Rysunkach zmiany planu Nr 5, 6 i 7 w miejscowości
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Szynwałd, stanowiących części załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały:
1) na Rysunku zmiany planu Nr 5 zmiany dotyczą wprowadzenia linii rozgraniczających wyznaczających teren
oznaczony symbolem 2.T,
2) na Rysunku zmiany planu Nr 6 zmiany dotyczą wprowadzenia linii rozgraniczających wyznaczających teren
oznaczony symbolem 1.RM oraz wprowadzenia nieprzekraczalnych linii zabudowy dla wyznaczonego terenu,
3) na Rysunku zmiany planu Nr 7 zmiany dotyczą wprowadzenia linii rozgraniczających wyznaczających teren
oznaczony symbolem 2.T.
Rozdział 3
Przepisy końcowe
§ 6. Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości,
w związku z uchwaleniem niniejszej zmiany planu w wysokości 3% dla terenów w obszarze opracowania
zmiany planu.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Skrzyszów.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Krystyna Szczepaniak

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 46

– 2403 –

Poz. 379

*

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

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 46

– 2404 –

Poz. 379

*

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

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 46

– 2405 –

Poz. 379

*

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

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 46

– 2406 –

Poz. 379

*

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

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 46

– 2407 –

Poz. 379

*

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

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 46

– 2408 –

Poz. 379

*

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

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 46

– 2409 –

Poz. 379

*

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

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 46

– 2410 –
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Załącznik nr 2
do uchwały nr III/19/10
Rady Gminy Skrzyszów
z dnia 30 grudnia 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DOTYCZĄCYCH PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SKRZYSZÓW
Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skrzyszów został wyłożony do publicznego wglądu w okresie od 10 października 2010 r. do 4 listopada 2010 r. W wyznaczonym
terminie wnoszenia uwag dotyczących projektu planu,
tj. do dnia 18 listopada 2010 r. wpłynęły 2 uwagi.
Wójt Gminy Skrzyszów w dniu 19 listopada
2010 r. rozpatrzył uwagi dotyczące projektu zmiany
planu, w wyniku czego jedna uwaga pozostała nieuwzględniona.
W zakresie uwag nieuwzględnionych przez Wójta Gminy Skrzyszów, Rada Gminy Skrzyszów postanawia przyjąć następujący sposób jej rozpatrzenia:
Uwaga
Dotyczy: całego obszaru objętego zmianą planu
w szczególności terenów 26.U, 4.KD i 11.ZR
Pani Małgorzata Kuta i Pan Andrzej Kuta
wnieśli uwagę składającą się z 6 punktów, które
w zakresie nieuwzględnionym przez Wójta Gminy
Skrzyszów dotyczyły:
1. Sporządzony projekt zmian miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego a dotyczący zagospodarowania terenu w miejscowości Ładna oznaczony
konturami 26.U oraz 4.KD po działkach od nr 98/5
do 104 jest niezgodny z obowiązującymi przepisami
oraz podjętymi Uchwałami Rady Gminy Skrzyszów
nr XXIV/242/09 oraz nr XXVI/262/09 dotyczącymi konturów oznaczonych symbolem 11.ZR i 8.U.
2. Wyznaczony w projekcie zmiany planu kontur
oznaczony symbolem 4.KD jest niezgodny z obowiązującą w tym zakresie ustawą o drogach publicznych,
ponieważ jest oznaczony jedynie na krótkim odcinku
oraz nie posiada opinii z Zarządcą dróg krajowych dotyczącym jego połączenia z drogą krajową, nie rozstrzyga
również o dalszym jego przebiegu w stronę drogi powiatowej Skrzyszów – Ładna.
3. Zgodnie z treścią art. 14 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, plan miejscowy, w wyniku którego następuje zmiana przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze
i nieleśne, a z takim przypadkiem mamy do czynienia
w przedstawionych projekcie zmian miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, sporządza się dla
całego obszaru wyznaczonego w studium. Istotnym
naruszeniem tego przepisu jest objęcie planem jedynie
fragmentu obszaru wyznaczonego w studium. Mając
powyższa na uwadze, należy stwierdzić, iż Rada Gminy
Skrzyszów przystąpiła do sporządzenia zmian w planie
zagospodarowania przestrzennego z rażącym naruszeniem przepisów art. 14 ust. 3 i 5 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.
4. Z taką interpretacją treści normatywnej art. 14
ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym zgodnie z wyrokiem WSA w Szczecinie z dnia
8 lipca 2004 r., II S.A./Sz 206/04 przemawia też jego cel,
którym jest niewątpliwie zapobiegania przypadkowemu
lub spekulacyjnemu przekształcaniu obszarów chronionych ( rolnych lub leśnych) w tereny inwestycyjne, tym
bardziej, że w Urzędzie Gminy Skrzyszów w dalszym
ciągu zalegają nasze wnioski z dnia 20 września
2007 roku z datą wpływu do Urzędu Gminy Skrzyszów
w dniu 28.09.2007 roku w ilości 2 sztuk oraz z datą
21.09.2007 roku w ilości 1 szt., a potwierdzone pismami
z dnia 20.01.2010 roku, które pozostają do dzisiaj bez
rozpoznania z niewiadomych nikomu przyczyn.
5. Stwierdzamy, że powyższe naruszenia przepisów stanowią istotne naruszenia trybu sporządzenia
planu zagospodarowania przestrzennego i zgodnie
z art. 28 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu stanowiącym, że „naruszenie zasad sporządzania studium
lub planu miejscowego, istotne naruszenie trybu ich
sporządzania, a także naruszenie właściwości organów
w tym zakresie, powodują nieważność uchwały Rady
Gminy w całości lub w części”.
6. W związku z powyższym wzywamy do usunięcia w przedłożonym projekcie zmian planu zagospodarowania przestrzennego powyższych istotnych naruszeń
obowiązującego prawa.
Wójt Gminy Skrzyszów nie uwzględnił wniesionych uwag w całości. Uwagi pozostają nieuwzględnione.
Wyjaśnienie:
Ad. 1, 5 i 6
Projekt zmiany planu opracowany został zgodnie
z procedurą określoną w ustawie z dnia 27.03.2003 r. –
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 zpz) oraz przepisami
odrębnymi na co posiada dokumentację toku formalnoprawnego.
Ad. 2.
Projekt obejmuje teren i zakres wskazany
w uchwale o przystąpieniu do zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego. Zapisy projektu wykraczające poza części wskazane we wspomnianej
uchwale byłyby niezgodne z obowiązującym prawem
i skutkowałyby wyeliminowaniem uchwały przyjmującej
zmianę mpzp z obrotu prawnego przez Wojewodę Małopolskiego na drodze rozstrzygnięcia nadzorczego.
System planowania przestrzennego określony
w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie zakłada obowiązku sporządzania planu
dla całego obszaru miejscowości czy Gminy. Każda
Gmina może sporządzać plan dla dowolnych obszarów
(z uwzględnieniem 14. Ust. 3) dokonując przesądzeń
funkcji na danym wybranym terenie. Brak ciągłości
terenu nie jest błędem projektowym ani naruszeniem
prawa.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 46

– 2411 –

Każdy plan miejscowy winien być realizacją polityki wyznaczonej w Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy.
Projekt zmiany planu został udostępniony do
uzgodnienia Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad Oddział Kraków i uzyskał uzgodnienie pismem znak: GDDKiA-OKR/Z-3 md/439/Tar/1d/10/16868
/7170 z dnia 15.07.2010 r.
Ad. 3.
Projekt zmiany planu respektuje zapisy ustawy
z dnia 03.02.1995 r. - o ochronie gruntów rolnych
i leśnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 151,
poz. 1220 zpz) regulujące procedury wyłączania gruntów
na cele nierolnicze i nieleśne. Teren objęty projektem
planu nie wymagał sporządzenia wniosku o wyrażenie
zgody na przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze. Na obszarze objętym zmianą planu występują
grunty klasy IV.
Odnosząc się do zarzutu przystąpienia do sporządzenia zmiany planu przez Radę Gminy z rażącym
naruszeniem prawa – wyjaśnia się, że uchwały Rady
Gminy Skrzyszów dotyczące przystąpienia do zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
zostały sprawdzone przez powołane do tego służby
wojewódzkie, które potwierdziły jej zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.
Ad. 4.
Projekt zmiany planu nie narusza art. 14
ust. 3 ustawy z dnia 27.03.2003 r. - o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r.
Nr 80, poz. 717 zpz) gdyż:

Poz. 379

1) Na obszarze objętym zmianą planu występują grunty
klasy IV,
2) jest jedynie zmianą obowiązującego planu miejscowego
opracowanego w trybie
ustawy z dnia
27.03.2003 r. - o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 zpz) –
i zakresy niezbędnych wyłączeń z produkcji rolnej
i leśnej były oceniane na etapie procedury tego planu
w 2005 r.
Odnosząc się do złożonych wniosków należy wyjaśnić, że:
1) dotyczą one nieruchomości położonych poza obszarem procedowanej zmiany planu,
2) podlegały ocenie w ramach „Oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego i Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Skrzyszów
przyjętej UCHWAŁĄ Nr XXIII/212/09 RADY GMINY
SKRZYSZÓW z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie
aktualności „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skrzyszów”
i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Skrzyszów. W ww. ocenie dla wnioskowanych działek zapisano brak możliwości zmiany planu m.in. w uwagi na niezgodność ze Studium. Złożone wnioski zostały zakwalifikowane jako wnioski do
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skrzyszów, którą
obecnie Gmina proceduje.
Przewodniczący Rady Gminy:
Krystyna Szczepaniak

Załącznik nr 3
do uchwały nr III/19/10
Rady Gminy Skrzyszów
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Rozstrzygnięcie w sprawie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które
należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) rozstrzyga się
sposób realizacji zapisanych w niniejszej zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Skrzyszów inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej (budowa infrastruktury technicznej, poszerzenia dróg publicznych, w tym wykupy pod drogi i ich
realizacja), należących do zadań własnych gminy, oraz
zasady finansowania wymienionych w planie inwestycji,
zgodnie z przepisami o finansach publicznych.
1. Sfinansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych Gminy,
zakłada się ze środków pochodzących z:
• budżetu Gminy,

• Narodowego
Ochrony Środowiska,

i Wojewódzkiego

Funduszu

• Unii Europejskiej.
2. Realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej prowadzona będzie przy uwzględnieniu
zasady wspierania interesu publicznego, we współdziałaniu z innymi podmiotami publicznymi i prywatnymi
działającymi i inwestującymi na terenie niniejszej zmiany planu.
Przewodniczący Rady Gminy:
Krystyna Szczepaniak

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 46
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UCHWAŁA NR III/5/2010
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĄTNIKACH GÓRNYCH
z dnia 17 grudnia 2010 r.
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2010 nr XXXVIII/291/2009
z dnia 29 grudnia 2009 roku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1591), art. 211,
art. 212 i art. 237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157
z 2009 roku, poz. 1240 z późn. zm.),
Rada Miejska w Świątnikach Górnych uchwala,
co następuje:
§ 1. 1. Dokonuje się zmian dochodów budżetu
Gminy na rok 2010 jak w załączniku nr 1 do niniejszej
uchwały.
2. Dokonuje się zmian planowanych wydatków
majątkowych na rok 2010 jak załącznik nr 2 do niniejszej
uchwały.
3. Dokonane zmiany dochodów i wydatków
w ust. 1 i 2 nie powodują zmiany deficytu budżetu Gminy na rok 2010.

§ 2. W uchwale budżetowej na rok 2010
Nr XXXVIII/291/2009 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29.12.2009 roku, wprowadza się następujące
zmiany:
1) w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza
się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej
uchwały,
2) w załącznikach nr 3.1 i 3.2 do uchwały budżetowej
wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Waldemar Pawłowski
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr III/5/2010
Rady Miejskiej Świątniki Górne
z dnia 17.12.2010 r.

W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2010 Nr XXXVIII/291/2009 Rady Miejskiej w Świątnikach
Górnych z dnia 29.12.2009 roku – Plan dochodów Miasta i Gminy Świątniki Górne na 2010 rok – wprowadza się
zmiany:
Dział
600

801

926

Nazwa - Treść
Transport i łączność
w tym: dochody majątkowe
wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych
i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)
Oświata i wychowanie
w tym: dochody bieżące
wpływy z usług (§ 0830)
wpływy z różnych dochodów (§ 0970)
Kultura fizyczna i sport
w tym: dochody majątkowe
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 (§ 6209)
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 (§ 6207)
Ogółem:

Zwiększenie
w złotych

Zmniejszenie
w złotych
26.312,00
26.312,00
26.312,00

63.587,00
63.587,00
63.587,00
875.000,00
875.000,00

63.587,00
63.587,00
63.587,00
875.000,00
875.000,00
875.000,00

875.000,00

938.587,00

964.899,00

Przewodniczący Rady
Waldemar Pawłowski
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Załącznik nr 2
do Uchwały Nr III/5/2010
Rady Miejskiej Świątniki Górne
z dnia 17.12.2010 r.

W załączniku nr 3.2 do uchwały budżetowej na rok 2010 Nr XXXVIII/291/2009 Rady Miejskiej w Świątnikach
Górnych z dnia 29.12.2009 roku – Plan wydatków majątkowych Miasta i Gminy Świątniki Górne na 2010 rok –
wprowadza się zmiany:
Dział

Rozdział

600
60016

900
90017

757
75702

Nazwa działu, rozdziału, określenie
Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
Wydatki majątkowe, w tym:
inwestycje – przebudowa drogi gminnej ul. Graniczna
w Świątnikach Górnych
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Zakłady Gospodarki Komunalnej
Wydatki majątkowe, w tym:
dotacja celowa z budżetu na zakup
i montaż agregatów prądotwórczych
Obsługa długu publicznego
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
Wydatki bieżące, w tym:
(6) wydatki na obsługę długu
Ogółem:

Zmniejszenie
w złotych
26.312,00
26.312,00
26.312,00
26.312,00

Zwiększenie
w złotych

5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00

31.312,00

5.000,00
5.000,00
5.000,00

Przewodniczący Rady
Waldemar Pawłowski
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UCHWAŁA NR III/11/2010
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĄTNIKACH GÓRNYCH
z dnia 17 grudnia 2010 r.
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
z 2001 r.: Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z późn .zm.) oraz art.10
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach
i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2006 r.: Dz.U.
Nr 121 poz.844 z późn. zm.)
Rada Miejska w Świątnikach Górnych uchwala,
co następuje:
§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Świątniki Górne
w następujący sposób:
1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej pojazdu powyżej 3,5 tony i poniżej
12 ton, wyprodukowanego do dnia 31 grudnia
1997 roku :
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 480 zł.
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 780 zł
c) powyżej 9 ton – poniżej 12 ton – 1140 zł
2. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej pojazdu powyżej 3,5 tony i poniżej
12 ton, wyprodukowanego po dniu 1 stycznia 1998 roku:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 432 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 696 zł
c) powyżej 9 ton – poniżej 12 ton – 1020 zł
3. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton –
w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatkowe
określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
4. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 ton i poniżej 12 ton wyprodukowanego do
dnia 31 grudnia 1997 roku – 1400 zł,
5. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 ton i poniżej 12 ton wyprodukowanego po
dniu 1 stycznia 1998 roku - 1260 zł,
6. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton stawki podatkowe
określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
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7. od przyczepy lub naczepy, które łącznie
z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę
całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną
przez podatnika podatku rolnego wyprodukowanych do
dnia 31 grudnia 1997 roku - 240 zł,

Poz. 381

b) nie mniej niż 15 miejsc i mniej niż 30 miejsc - 600 zł
c) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1308 zł
11. autobusy w zależności od liczby miejsc do siedzenia, wyprodukowane po dniu 1 stycznia 1998 roku:
a) mniejszej niż 15 miejsc - 300 zł
b) nie mniej niż 15 miejsc i mniej niż 30 miejsc - 540 zł
c) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1164 zł

8. od przyczepy lub naczepy, które łącznie
z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę
całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną
przez podatnika podatku rolnego wyprodukowanych po
dniu 1 stycznia 1998 roku - 228 zł,

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy Świątniki Górne.

9. przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego stawki podatkowe określa
załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia
1 stycznia 2011 roku.

§ 3. Traci moc uchwała nr XXXVII/286/2009 Rady
Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 10 grudnia
2009 roku.

10. autobusy w zależności od liczby miejsc do siedzenia, wyprodukowane do dnia 31 grudnia 1997 roku:

Przewodniczący Rady
Waldemar Pawłowski

a) mniejszej niż 15 miejsc - 324 zł

Załącznik nr 1
do uchwały nr III/11/2010
Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych
z dnia 17 grudnia 2010 r.
Stawki podatku od środków transportowych w 2011 r. dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton
L.P.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)

Stawki podatku na 2011 r. (w złotych)
Zawieszenie osi pneumatyczne
Inne systemy
i uznane za równoważne
zawieszenia osi

1. SAMOCHÓD CIĘŻAROWY O DWÓCH OSIACH O DMC
1.1
1.2
1.2
1.3

Nie mniej niż 13 ton i mniej niż 14 ton
Nie mniej niż 14 ton i mniej niż 15 ton
Nie mniej niż 15 ton i więcej

1824
1824
1824
1824

2280
2280
2280
2280

1824
1824
1824
1824
1824
1824

2280
2280
2280
2280
2280
2280

2. SAMOCHÓD CIĘŻAROWY O TRZECH OSIACH O DMC
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Nie mniej niż 12 ton i mniej niż 17 ton
Nie mniej niż 17 ton i mniej niż 19 ton
Nie mniej niż 19 ton i mniej niż 21 ton
Nie mniej niż 21 ton i mniej niż 23 ton
Nie mniej niż 23 ton i mniej niż 25 ton
Nie mniej niż 25 ton i więcej

3. SAMOCHÓD CIĘŻAROWY O CZTERECH OSIACH I WIĘCEJ O DMC
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Nie mniej niż 12 ton i mniej niż 25 ton
Nie mniej niż 25 ton i mniej niż 27 ton
Nie mniej niż 27 ton i mniej niż 29 ton
Nie mniej niż 29 ton i mniej niż 31 ton
Nie mniej niż 31 ton i więcej

2148
2148
2148
2148
2148

2280
2280
2280
2480
2480
Przewodniczący Rady
Waldemar Pawłowski
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Załącznik nr 2
do uchwały nr III/11/2010
Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych
z dnia 17 grudnia 2010 r.

Stawki podatku od środków transportowych na 2011 rok dla ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej
lub wyższej niż 12 ton.
L.P.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy+naczepa, ciągnik balastowy
+przyczepa (w tonach)

Stawki podatku na 2011 r. (w złotych)
Oś jezdna (osie jezdne)
Inne systemy
z zawieszeniem pneumatycznym zawieszenia osi jezdnych
lub uznanym za równoważne

1. CIĄGNIK SIODŁOWY LUB BALASTOWY PRZYSTOSOWANY DO UŻYWANIA ŁĄCZNIE Z NACZEPĄ LUB
PRZYCZEPĄ O DWÓCH OSIACH I DMC ZESPOŁU POJAZDÓW:
1.1
1.2
1.2
1.3
1.4

Nie mniej niż 18 ton i mniej niż 25 ton
Nie mniej niż 25 ton i mniej niż 31 ton
Nie mniej niż 31 ton do 36 ton włącznie
Powyżej 36 ton

1716
1716
1716
1716
1740

1764
1764
1764
1960
2280

2.CIĄGNIK SIODŁOWY LUB BALASTOWY PRZYSTOSOWANY DO UŻYWANIA ŁĄCZNIE Z NACZEPĄ LUB
PRZYCZEPĄ O TRZECH OSIACH I DMC ZESPOŁU POJAZDÓW:
2.1
2.2
2.3

Nie mniej niż 12 ton i do 36 ton włącznie
Powyżej 36 ton i mniej niż 40 tony
Nie mniej niż 40 ton i więcej

1716
1716
2244

1764
2280
2580
Przewodniczący Rady
Waldemar Pawłowski
Załącznik nr 3
do uchwały nr III/11/2010
Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych
z dnia 17 grudnia 2010 r.

Stawki podatku od środków transportowych na 2011 r. dla przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego
L.P.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd
silnikowy (w tonach)

Stawki podatku na 2011 r. (w złotych)
Inne systemy
Oś jezdna (osie jezdne)
zawieszenia osi
z zawieszeniem pneumatycznym
lub uznanym za równoważne
jezdnych

1. PRZYCZEPY I NACZEPY O JEDNEJ OSI I DMC:
1.1
1.2
1.2

Nie mniej niż 18 ton i mniej niż 25 ton
Nie mniej niż 25 ton i więcej

516
516
516

564
564
568

1200
1200
1200
1500

1380
1380
1380
1764

1200
1500

1380
1764

2. PRZYCZEPY I NACZEPY O DWÓCH OSIACH I DMC:
2.1
2.2
2.3
2.4

Nie mniej niż 12 ton i mniej niż 28 ton
Nie mniej niż 28 ton i mniej niż 33 ton
Nie mniej niż 33 ton do 36 ton włącznie
Powyżej 36 ton

3. PRZYCZEPY I NACZEPY O TRZECH OSIACH I DMC:
3.1
3.2

Nie mniej niż 12 ton i do 36 ton włącznie
Powyżej 36 ton

Przewodniczący Rady
Waldemar Pawłowski
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UCHWAŁA NR III/13/2010
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĄTNIKACH GÓRNYCH
z dnia 17 grudnia 2010 r.
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2010 nr XXXVIII/291/2009
z dnia 29 grudnia 2009 roku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1591), art. 211,
art. 212 i art. 237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157
z 2009 roku, poz. 1240 z późn. zm.),
Rada Miejska w Świątnikach Górnych uchwala,
co następuje:
§ 1. 1. Dokonuje się zmian planowanych wydatków
majątkowych i bieżących na rok 2010 jak załącznik
nr 1 do niniejszej uchwały.

nych z dnia 29.12.2009 roku, wprowadza się następujące
zmiany:
1) w załącznikach nr 3.1 i 3.2 do uchwały budżetowej
wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

2. Dokonane zmiany wydatków w ust. 1 nie powodują zmiany deficytu budżetu Gminy na rok 2010.

Przewodniczący Rady
Waldemar Pawłowski

§ 2. W uchwale budżetowej na rok 2010
Nr XXXVIII/291/2009 Rady Miejskiej w Świątnikach GórZałącznik nr 1
do Uchwały Nr III/13/2010
Rady Miejskiej Świątniki Górne
z dnia 17.12.2010 r.
W załącznikach nr 3.1 i 3.2 do uchwały budżetowej na rok 2010 Nr XXXVIII/291/2009 Rady Miejskiej
w Świątnikach Górnych z dnia 29.12.2009 roku – Plan wydatków majątkowych (3.2) i bieżących (3.1) Miasta i Gminy
Świątniki Górne na 2010 rok – wprowadza się zmiany:
Dział

Rozdział

900
90017

750
75023

Nazwa działu, rozdziału, określenie
Gospodarka ko komunalna i ochrona środowiska
Zakłady Gospodarki Komunalnej
Wydatki majątkowe, w tym:
dotacja celowa na zakup i montaż agregatów prądotwórczych
Administracja publiczna
Urzędy Gmin
Wydatki bieżące, w tym:
(1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
Ogółem:

Zmniejszenie
w złotych
81.657,00
81.657,00
81.657,00
81.657,00

Zwiększenie
w złotych

81.657,00
81.657,00
81.657,00
81.657,00
61.794,00
19.863,00

81.657,00

81.657,00

Przewodniczący Rady
Waldemar Pawłowski
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UCHWAŁA NR III/16/2010
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĄTNIKACH GÓRNYCH
z dnia 17 grudnia 2010 r.
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2010 nr XXXVIII/291/2009
z dnia 29 grudnia 2009 roku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1591), art. 211,
art. 212 i art. 237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157
z 2009 roku, poz. 1240 z późn. zm.),
Rada Miejska w Świątnikach Górnych uchwala,
co następuje:
§ 1. 1. Dokonuje się zmian planowanych wydatków
bieżących na rok 2010 jak załącznik nr 1 do niniejszej
uchwały.

nych z dnia 29.12.2009 roku, wprowadza się następujące
zmiany:
1) w załączniku nr 3.1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej
uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

2. Dokonane zmiany wydatków w ust. 1 nie powodują zmiany deficytu budżetu Gminy na rok 2010.

Przewodniczący Rady
Waldemar Pawłowski

§ 2. W uchwale budżetowej na rok 2010
Nr XXXVIII/291/2009 Rady Miejskiej w Świątnikach Gór-

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr III/16/2010
Rady Miejskiej Świątniki Górne
z dnia 17.12.2010 r.
W załączniku nr 3.1 do uchwały budżetowej na rok 2010 Nr XXXVIII/291/2009 Rady Miejskiej w Świątnikach
Górnych z dnia 29.12.2009 roku – Plan wydatków bieżących Miasta i Gminy Świątniki Górne na 2010 rok – wprowadza się zmiany:
Dział

Rozdział

600
60016

926
92601

Nazwa działu, rozdziału, określenie
Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
W tym:
(1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Kultura fizyczna i sport
Obiekty sportowe
W tym:
(1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Ogółem:

Zmniejszenie
w złotych
8.100,00
8.100,00

Zwiększenie
w złotych

8.100,00
8.100,00
8.100,00
8.100,00
8.100,00
8.100,00
8.100,00

8.100,00

Przewodniczący Rady
Waldemar Pawłowski
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UCHWAŁA NR III/17/2010
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĄTNIKACH GÓRNYCH
z dnia 17 grudnia 2010 r.
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2010 nr XXXVIII/291/2009
z dnia 29 grudnia 2009 roku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1591), art. 211,
art. 212 i art. 237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157
z 2009 roku, poz. 1240 z późn. zm.),
Rada Miejska w Świątnikach Górnych uchwala,
co następuje:
§ 1. 1. Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków majątkowych na rok 2010 o kwotę 39.400 złotych jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków bieżących w kwocie 39.400 złotych z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały .

§ 2. W uchwale budżetowej na rok 2010
Nr XXXVIII/291/2009 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29.12.2009 roku, wprowadza się następujące
zmiany:
1) w załącznikach nr 3.1 i 3.2 do uchwały budżetowej
wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

3. Zmiany wydatków w ust. 1 i 2 nie powodują
zmiany deficytu budżetu Gminy na rok 2010.

Przewodniczący Rady
Waldemar Pawłowski

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr III/17/2010
Rady Miejskiej Świątniki Górne
z dnia 17.12.2010 r.
W załącznikach nr 3.1 i 3.2 do uchwały budżetowej na rok 2010 Nr XXXVIII/291/2009 Rady Miejskiej
w Świątnikach Górnych z dnia 29.12.2009 roku – Plan wydatków bieżących (3.1) i majątkowych (3.2) Miasta i Gminy
Świątniki Górne na 2010 rok – wprowadza się zmiany:
Dział

Rozdział

900
90001

921
92109

92116

Nazwa działu, rozdziału, określenie
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
W tym:
a)
wydatki majątkowe
w tym:
inwestycje
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury
a)
wydatki bieżące
w tym:
(2) Wydatki na dotacje na zadania bieżące
Biblioteki
a)
wydatki bieżące
w tym:
(2) Wydatki na dotacje na zadania bieżące
Ogółe m:

Zmniejszenie
w złotych
39.400,00
39.400,00

Zwiększenie
w złotych

39.400,00
39.400,00
39.400,00
32.000,00
32.000,00
32.000,00
7.400,00
7.400,00

39.400,00

7.400,00
39.400,00

Przewodniczący Rady
Waldemar Pawłowski
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UCHWAŁA NR IV/22/2010
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĄTNIKACH GÓRNYCH
z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2010 nr XXXVIII/291/2009
z dnia 29 grudnia 2009 roku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1591), art. 211,
art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 157 z 2009 roku, poz. 1240
z późn. zm.),
Rada Miejska w Świątnikach Górnych uchwala,
co następuje:
§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów majątkowych na rok 2010 o kwotę 40.000 złotych - jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W uchwale budżetowej na rok 2010
Nr XXXVIII/291/2009 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29.12.2009 roku, wprowadza się następujące
zmiany:
1) w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza
się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
2) w załączniku nr 3.2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej
uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy.

2. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków majątkowych na rok 2010 o kwotę 40.000 złotych jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

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

3. Zmiany dochodów w ust. 1 i wydatków
w ust. 2 nie powodują zmiany deficytu budżetu Gminy
na rok 2010.

Przewodniczący Rady
Waldemar Pawłowski
Załącznik nr 1
do uchwały nr IV/22/2010
Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych
z dnia 30 grudnia 2010 r.

W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2010 Nr XXXVIII/291/2009 Rady Miejskiej w Świątnikach
Górnych z dnia 29.12.2009 roku – Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Świątniki Górne na 2010 rok – wprowadza się zmiany:
Dział
754

Rozdział

Nazwa działu, rozdziału, określenie
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
w tym:
a)
dochody majątkowe
w tym:
wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
(§ 6300)
Ogółem:

Zmniejszenie
w złotych
-----------

Zwiększenie
w złotych
40.000,00
40.000,00
40.000,00

-----------

40.000,00

Przewodniczący Rady
Waldemar Pawłowski
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Poz. 385,386
Załącznik nr 2
do uchwały nr IV/22/2010
Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych
z dnia 30 grudnia 2010 r.

W załączniku nr 3.2 do uchwały budżetowej na rok 2010 Nr XXXVIII/291/2009 Rady Miejskiej w Świątnikach
Górnych z dnia 29.12.2009 roku – Plan wydatków majątkowych Miasta i Gminy Świątniki Górne na 2010 rok –
wprowadza się zmiany:
Dział

Rozdział

754
75412

Nazwa działu, rozdziału, określenie
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
a)
wydatki majątkowe
w tym inwestycja:
modernizacja remizy OSP w Ochojnie (§ 6050)
Ogółem:

Zmniejszenie
w złotych
-----------

-----------

Zwiększenie
w złotych
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00

Przewodniczący Rady
Waldemar Pawłowski
385

386
386

UCHWAŁA NR IV/23/2010
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĄTNIKACH GÓRNYCH
z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2010 nr XXXVIII/291/2009
z dnia 29 grudnia 2009 roku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1591), art. 211,
art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 157 z 2009 roku, poz. 1240
z późn. zm.),

3. Zmiany wydatków w ust. 1 i 2 nie powodują
zmiany deficytu budżetu Gminy na rok 2010.

Rada Miejska w Świątnikach Górnych uchwala,
co następuje:

1) w załączniku nr 3.2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej
uchwały.

§ 1. 1. Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków majątkowych na rok 2010 w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę
40.000 złotych - jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków majątkowych na rok 2010 w dziale 700 Gospodarka
mieszkaniowa o kwotę 40.000 złotych - jak załącznik
nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W uchwale budżetowej na rok 2010
Nr XXXVIII/291/2009 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29.12.2009 roku, wprowadza się następujące
zmiany:

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Waldemar Pawłowski

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 46
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Poz. 386,387
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr IV/23/2010
Rady Miejskiej Świątniki Górne
z dnia 30.12.2010 r.

W załączniku nr 3.2 do uchwały budżetowej na rok 2010 Nr XXXVIII/291/2009 Rady Miejskiej w Świątnikach
Górnych z dnia 29.12.2009 roku – Plan wydatków majątkowych budżetu Miasta i Gminy Świątniki Górne na 2010 rok
– wprowadza się zmiany:
Dział

Rozdział

754
75412

700
70005

Nazwa działu, rozdziału, określenie
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
w tym:
a)
wydatki majątkowe
w tym inwestycje (§ 6050):
modernizacja remizy OSP
w Ochojnie
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w tym:
a)
wydatki majątkowe
w tym zakupy inwestycyjne (§ 6060):
zakup parceli w Świątnikach Górnych
Ogółem:

Zmniejszenie
w złotych
40.000,00
40.000,00

Zwiększenie
w złotych

40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00

40.000,00

40.000,00
40.000,00

Przewodniczący Rady
Waldemar Pawłowski
386

387
387

UCHWAŁA NR IV/24/2010
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĄTNIKACH GÓRNYCH
z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2010 nr XXXVIII/291/2009
z dnia 29 grudnia 2009 roku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1591), art. 211,
art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 157 z 2009 roku, poz. 1240
z późn. zm.),
Rada Miejska w Świątnikach Górnych uchwala,
co następuje:
§ 1. 1. Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków majątkowych na rok 2010 o kwotę 20.000 złotych w dziale 600 Transport i łączność - jak załącznik
nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków majątkowych na rok 2010 o kwotę 20.000 złotych
w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo - jak załącznik
nr 1 do niniejszej uchwały .

3. Zmiany wydatków w ust. 1 i 2 nie powodują
zmiany deficytu budżetu Gminy na rok 2010.
§ 2. W uchwale budżetowej na rok 2010
Nr XXXVIII/291/2009 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29.12.2009 roku, wprowadza się następujące
zmiany:
1) w załączniku nr 3.2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej
uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Waldemar Pawłowski

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 46
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Poz. 387,388
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr IV/24/2010
Rady Miejskiej Świątniki Górne
z dnia 30.12.2010 r.

W załączniku nr 3.2 do uchwały budżetowej na rok 2010 Nr XXXVIII/291/2009 Rady Miejskiej w Świątnikach
Górnych z dnia 29.12.2009 roku – Plan wydatków majątkowych budżetu Miasta i Gminy Świątniki Górne na 2010 rok
– wprowadza się zmiany:
Dział Rozdział
600
60014

010
01010

Nazwa działu, rozdziału, określenie
Transport i łączność
Drogi publiczne powiatowe
w tym:
a)
wydatki majątkowe
w tym: dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300):
budowa chodników przy drogach powiatowych
Rolnictwo i łowiectwo
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
w tym:
a)
wydatki majątkowe
w tym wydatki inwestycyjne (§ 6050):
rozbudowa sieci wodociągowej w Rzeszotarach
Ogółem:

Zmniejszenie Zwiększenie
w złotych
w złotych
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00

20.000,00

20.000,00
20.000,00

Przewodniczący Rady
Waldemar Pawłowski
387

388
388

UCHWAŁA NR NR III/15/2010
RADY GMINY TYMBARK
z dnia 28 grudnia 2010 r.
w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Tymbark w zakresie sprzyjania
rozwojowi sportu.
Na podstawie art. 27 ust. 3 i art. 28 ustawy z dnia
25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010r,Nr.127,
poz.857; ze zmianami) oraz art. 221 ust. 4 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U z 2009r, Nr 157, poz. 1240; ze zmianami)
w zw. z art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; ze zmianami) oraz
art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449 ze zmianami) –
Rada Gminy uchwała, co następuje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. 1. Niniejsza uchwała określa: 1) warunki i tryb
finansowania zadania własnego Gminy Tymbark
w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu, wykonywanego
w drodze zlecania realizacji zadania celu publicznego
sprzyjającego rozwojowi sportu, w tym: a) tryb postępowania o udzielenie dotacji celowej, b) sposób rozliczania udzielonej dotacji celowej, c) sposób kontroli
wykonywanego zadania celu publicznego; 2) cel publiczny z zakresu sportu, który Gmina Tymbark zamierza
osiągnąć. 2. Przepisów niniejszej uchwały nie stosuje się
do dotacji na wspieranie i upowszechnianie kultury

fizycznej udzielanych na warunkach i w trybie z ustawy
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytki publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873; ze zmianami).
3. O dotację, o której mowa w ust. 1 może ubiegać się
każdy klub sportowy nie należący do sektora finansów
publicznych i niedziałający w celu osiągnięcia zysku,
który na terenie Gminy Tymbark prowadzi działalność
sportową.
§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 1. dotacji – należy przez to rozumieć udzieloną na warunkach
i trybie przewidzianym w niniejszej uchwale dotację
celową z art. 126 i art. 221 ust. 2-4 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2009r, Nr 157, poz. 1240; ze zmianami), która jest przeznaczona na sfinansowanie lub dofinansowanie projektu służącego realizacji celu publicznego określonego
w § 3; 2. projekcie – należy przez to rozumieć przedsięwzięcie realizowane przez beneficjenta dotacji, stanowiące wydatki bieżące lub majątkowe, które w sposób
bezpośredni przyczynia się do realizacji celu publicznego określonego w § 3; 3. wnioskodawcy – należy przez
to rozumieć podmiot, który na warunkach i w trybie
niniejszej uchwały złoży wniosek o udzielenie dotacji na
projekt; 4. beneficjencie – należy przez to rozumieć
podmiot, któremu w trybie niniejszej uchwały przyznano
dotację na sfinansowanie lub dofinansowanie projektu;

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 46
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5. umowie – należy przez to rozumieć umowę o dotację
zawieraną miedzy Wójtem Gminy Tymbark i beneficjentem, której treści reguluje przepis art. 221 ust. 3 ustawy
określonej w pkt. 1 i postanowienia niniejszej uchwały.
§ 3. Przyjmuje się, że sprzyjanie rozwojowi sportu
w Gminie Tymbark będzie służyło realizacji celu publicznego, w zakresie: 1. poprawy warunków uprawiania
sportu na terenie Gminy Tymbark 2. zwiększeniu dostępności mieszkańców Gminy Tymbark do działalności
sportowej, 3. podnoszenie poziomu sportowego mieszkańców uprawiających sport zawodniczo oraz działających na terenie Gminy klubów sportowych.
Rozdział 2
Warunki otrzymania dotacji
§ 4. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2, udzielana dotacja
może w szczególności być przeznaczona na sfinansowanie lub dofinansowanie: 1) realizacji programów
szkolenia sportowego, 2) zakup sprzętu sportowego,
3) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w takich zawodach, 4) pokrycie
kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów
szkolenia sportowego, 5) sfinansowanie stypendiów
sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej.
2. Z dotacji z ust. 1 nie mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu: 1) transferu zawodnika
z innego klubu sportowego; 2) zapłaty kar, mandatów
i innych opłat sankcyjnych nałożonych na beneficjenta
lub osoby w nim zrzeszone; 3) zobowiązań beneficjenta
z zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów
wartościowych, oraz kosztów obsługi zadłużenia.
§ 5. 1. Formą wypłaty z budżetu Gminy Tymbark
dotacji przyznanej na zasadach niniejszej uchwały, może
być przekazanie beneficjentowi środków na poczet poniesienia kosztów projektu lub refundacja kosztów poniesionych przez beneficjenta po zawarciu umowy.
2. O formie wypłaty dotacji decyduje Wójt Gminy Tymbark w ogłoszeniu o konkursie projektów z § 6.
Rozdział 3
Tryb udzielania dotacji
§ 6. 1. Wójt ogłasza konkurs projektów, w którym
określa: 1) przedmiotu zgłaszanych projektów, 2) wysokości kwoty środków finansowych przeznaczonych na
dotacje w ramach ogłoszonego konkursu projektów oraz
formy wypłaty dotacji; 3) terminu realizacji przedsięwzięć z projektów, nie dłużej niż do dnia 31 grudnia
roku, w którym udzielono wnioskowaną dotację; 4) warunki merytorycznej i finansowe, jakie powinien spełniać projekt i objęte nim przedsięwzięcie; 5) terminu
składania wniosków o udzielenie dotacji. 2. Co najmniej
2 tygodniowym wyprzedzeniem w stosunku do terminu
z ust. 1 pkt. 5, ogłoszenie o konkursie projektów Wójt
zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej z jednoczesnym wywieszeniem na tablicy ogłoszeń w Urzędzie
Gminy Tymbark oraz stronie www.tymbark.pl.
§ 7. 1. Wójt ogłasza konkurs projektów, w którym
określa: 1) przedmiotu zgłaszanych projektów, 2) wysokości kwoty środków finansowych przeznaczonych na
dotacje w ramach ogłoszonego konkursu projektów oraz
formy wypłaty dotacji; 3) terminu realizacji przedsięwzięć z projektów, nie dłużej niż do dnia 31 grudnia
roku, w którym udzielono wnioskowaną dotację; 4) warunki merytorycznej i finansowe, jakie powinien speł-

Poz. 388

niać projekt i objęte nim przedsięwzięcie; 5) terminu
składania wniosków o udzielenie dotacji. 2. Co najmniej
2 tygodniowym wyprzedzeniem w stosunku do terminu
z ust. 1 pkt. 5, ogłoszenie o konkursie projektów Wójt
zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej z jednoczesnym wywieszeniem na tablicy ogłoszeń w Urzędzie
Gminy Tymbark oraz stronie www.tymbark.pl.
§ 8. 1. Wniosek klubu sportowego o udzielenie dotacji wspierającej zgłoszony projekt sporządza się na
formularzu przyjętym w załączniku nr 1 do niniejszej
uchwały. 2. Za datę przedłożenia wniosku przez wnioskodawcę uznaje się dzień jego wpływu na dziennik
podawczy Urzędu Gminy Tymbark. 3. Wójt Gminy Tymbark może uzależnić rozpatrzenie wniosku od przedłożenia przez wnioskodawcę w określonym terminie uzupełnień i sprostowań złożonego wniosku.
§ 9. Przy wyborze projektu lub projektów otrzymujących wsparcie finansowe, Wójt Gminy Tymbark
uwzględnia: 1. znaczenie zgłoszonego projektu dla realizacji celu publicznego z § 3, 2. wysokość środków budżetowych przeznaczonych na zorganizowany konkurs
projektów, 3. przedstawioną we wniosku kalkulację
kosztów realizacji projektu (kosztorys projektu) w związku z zakresem rzeczowym projektu, 4. możliwość realizacji projektu przez beneficjenta, 5. dotychczasowe wykorzystanie przez wnioskodawcę dotacji z budżetu Gminy Tymbark.
§ 10. 1. Wybór projektów dokonywany jest
w ramach dwóch etapów procedury konkursowej.
2. W pierwszym etapie konkursu Wójt Gminy Tymbark:
1) dokonuje wyboru wniosku lub wniosków z jednoczesnym określeniem kwoty dotacji na każdy wybrany
projekt; 2) poprzez powiadomienie pisemne i ogłoszenia
zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej i na
tablicy ogłoszeń w urzędzie Gminy Tymbark oraz stronie
www.tymbark.pl, informuje wnioskodawców o przyznanych kwotach dotacji na wybrane projekty, wraz
z informacją o projektach, które zostały odrzucone; 3) na
zasadach i w trybie z pkt. 2 informuje o terminie uzgodnień ostatecznej treści projektów i kwotach na wybrane
projekty. 3. W ramach drugiego etapu konkursu Wójt
Gminy Tymbark: 1) uzgadnia z każdym wnioskodawcą
treść ostatecznego projektu, z zastrzeżeniem, że: a) kwota dotacji z ust. 2 pkt. 2 oraz zakres przedsięwzięcia
z wniosku nie mogą ulec zwiększeniu; b) przedsięwzięcie z wniosku o dotacje nie ulegnie istotniej zmianie
w stosunku do określonego w złożonym wniosku
z § 6 ust. 1 i określonego w ogłoszeniu o konkursie projektów z § 5 ust. 2 pkt. 2; c) wnioskodawca, zgodnie
z wynikiem uzgodnień, zweryfikuje ostateczną treść
projektu, w tym zakres kosztów wspieranych z dotacji. 2)
ogłasza ostateczny wynik konkursu projektów, w sposób
z ust. 2 pkt. 2, z informacją o projektach wybranych
i projektach odrzuconych, wraz ze wskazaniem: a) nazwy projektu i nazwy i adresu wnioskodawcy; b) opisu
przedsięwzięcia objętego projektem; c) łącznych kosztów projektu; d) kwoty dotacji przyznanej na projekt; e)
uzasadnienia przyjęcia lub odpowiednio odrzucenia
zgłoszonego projektu. 4. Z każdym wnioskodawcą, którego projekt został wybrany do dofinansowania Wójt
Gminy Tymbark zawiera umowę o dotację z zastrzeżeniem ust. 4 i 5. 5. Ogłoszenie o otwartym konkursie
projektów z § 6 może dopuszczać unieważnienie konkursu przez Wójta lub odstąpienie od zawarcia umowy
na skutek: 1) stwierdzenia istotnego naruszenia prawa
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przy wyborze wniosków, lub; 2) wystąpienia istotnej
zmiany okoliczności powodujących, że zakończenia
procedury wyborem wniosku lub zawarcie umowy nie
leży w interesie publicznym, a zmiany takiej nie można
było wcześniej przewidzieć.
§ 11. 1. Wójt Gminy może udzielić dotacji na projekt
z pominięciem konkursu projektów, jeśli spełnione zostaną łącznie następujące warunki: 1) wysokość dofinansowania lub finansowania projektu nie przekracza
kwoty 10 000 zł; 2) projekt będzie realizowany w okresie
nie dłuższym niż 90 dni. 2. Uznając zgodność projektu
z celem z § 3, Wójt Gminy zleca jego realizację, po złożeniu oferty przez wnioskodawcę. Przepis § 9 stosuje się
odpowiednio. 3. W terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty, Wójt zamieszcza
ofertę na okres 7 dni: 1) w Biuletynie Informacji Publicznej; 2) w Urzędzie Gminy na tablicy ogłoszeń. 4. Każdy,
w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób,
o którym mowa w ust. 3, może zgłosić uwagi dotyczące
oferty. 5. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 4,
oraz po rozpatrzeniu uwag, Wójt zawiera umowę
o udzielenie dotacji. 6. Łączna kwota środków finansowych przeznaczonych przez Wójta temu samemu beneficjentowi, w trybie określonym w ust. 1, w danym roku
kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł.
7. Wysokość środków finansowych przyznanych przez
Wójta w trybie, o którym mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 20% kwoty dotacji planowanych w budżecie
Gminy do udzielenia na cel publiczny z niniejszej
uchwały.
Rozdział 4
Umowa o dotację
§ 12. 1. Z beneficjentem dotacji Wójt Gminy Tymbark zawiera umowę o realizację projektu, której podstawowe treści określa przepis art. 221 ust. 3 ustawy
określonej w § 2 pkt. 1. 2. Integralnym elementem
umowy jest załączony do niej ostateczny projekt oferty
o realizację przedsięwzięcia wybrany przez Wójta Gminy
Tymbark. 3. W treściach umowy o dofinansowaniu dotacją kosztów projektu, zamieszcza się postanowienie
przewidujące proporcjonalne pomniejszenie kwoty dotacji należnej, w przypadku zrealizowania projektu przy
pomniejszonym zaangażowaniu pozostałych środków
zakładanych na jego finansowanie. 4. W treści umowy
można zamieścić postanowienia dopuszczające jej
zmianę w drodze dwustronnego aneksu pisemnego,
z zastrzeżeniem, że miana umowy nie może powodować
zwiększenia kwoty przyznanej dotacji, ani istotnego
odstępstwa od założeń projektu z ust. 2. 5. W uzasadnionych przypadkach w umowie można zawrzeć postanowienie dopuszczające dokonanie przez beneficjenta
przesunięć pomiędzy finansowanymi dotacją pozycjami
kosztorysu projektu do 10% istniejącej pozycji kosztorysowej. Dla skuteczności każda zmiana kosztorysu wymaga powiadomienia Wójta w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od jej dokonania przez beneficjenta.
Rozdział 5
Kontrola realizacji wykonania zadania
§ 13. § 13 1. Wójt Gminy poprzez upoważnionych
pracowników Urzędu Gminy może kontrolować realiza-
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cję projektu, w szczególności: 1) stan realizacji projektu;
2) efektywność i rzetelność jego wykonania; 3) prawidłowość wykorzystania środków z budżetu Gminy Tymbark; 4) prowadzenie dokumentacji księgowo rachunkowej w zakresie wykorzystania środków Gminy Tymbark. 2. Podstawą do przeprowadzenia kontroli przez
pracownika Urzędu Gminy jest imienne upoważnienie
od Wójta Gminy określające: 1) imię i nazwisko osoby
przeprowadzającej kontrolę; 2) nazwę jednostki kontrolowanej; 3) zakres przedmiotowy kontroli z uwzględnieniem ust. 1; 4) czasokres przeprowadzanej kontroli.
3. O przeprowadzeniu kontroli powiadamia się beneficjenta dotacji wraz z informacją o zakresie przedmiotowym kontroli i czasokresie jej przeprowadzania.
4. W ramach dokumentacji okazywanej przez jednostkę,
osoby kontrolujące mają prawo żądać stosownych kopii
poświadczonych za zgodność z oryginałem oraz
żądać udzielania odpowiedzi i wyjaśnień pisemnych.
5. Z przeprowadzonej kontroli sporządzany jest protokół,
który po jednym egzemplarzu otrzymuje jednostka kontrolowana, wraz z poświadczeniem otrzymania protokołu, a także Urząd Gminy Tymbark. 6. Na podstawie ustaleń protokołu kontroli do skontrolowanej jednostki kierowane jest pisemne wystąpienie pokontrolne.
W wystąpieniu pokontrolnym, na tyle na ile to możliwe,
określa się osoby odpowiedzialne za powstanie stwierdzonych nieprawidłowości. 7. Od wystąpienia pokontrolnego z ust. 7, w terminie 14 dni od jego otrzymania,
jednostka kontrolowana, może skierować zastrzeżenia
do Wójta Gminy Tymbark. 8. Podstawą zastrzeżeń
z ust. 7 może być zakwestionowanie zgodności ustaleń
kontroli ze stanem faktycznych lub zakwestionowanie
interpretacji prawa zawartej w wystąpieniu pokontrolnym. O wyniku rozpoznania zastrzeżeń Wójt powiadamia jednostkę w terminie do 14 dni od otrzymania zastrzeżeń.
Rozdział 6
Rozliczenie dotacji
§ 14. 1. W terminie określonym w umowie, beneficjent rozlicza się z wykorzystanej dotacji oraz z wykonania projektu. 2. Przedmiotem rozliczenia dotacji nie mogą być koszty, które beneficjent poniósł na realizację
projektu przed zawarciem umowy z § 12. 3. Rozliczenie
dokonywane jest poprzez przedłożenie do Urzędu Gminy prawidłowo wypełnionego druku, według załącznika
nr 2 do niniejszej uchwały, oraz wpłaty środków dotacji
podlegającej zwrotowi wraz z odsetkami, jak od zaległości podatkowych. 4. O rozliczeniu dotacji Wójt Gminy
powiadamia beneficjenta pisemnie.
Rozdział 7
Przepisy przejściowe i końcowe
§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Tymbark.
§ 16. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Marian Zimirski
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• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzędowego:
Dziennik rozpowszechniany jest w drodze prenumeraty pełnej lub ograniczonej.
Reklamacje z powodu nieotrzymania poszczególnych numerów w prenumeracie pełnej należy zgłaszać telefonicznie na nr: (061) 835 35 36
do ESUS Agencja Reklamowo-Wydawnicza Tomasz Przybylak, 61-815 Poznań, ul. Ratajczaka 26/8 do 5 dni po otrzymaniu następnego kolejnego
numeru, zgłoszenie po tym terminie nie będzie uwzględnione.
• Informacja o czasie i miejscu, w którym wyłożone są do powszechnego wglądu zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami:
Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, p. 220,
w czasie pracy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
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