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Rady Gminy Chełmiec z dnia 12 września 2011 r. w sprawie: uchwalenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec V” w Gminie
Chełmiec – we wsi Librantowa, Paszyn, Wielogłowy i Wola Kurowska.*
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Rady Gminy Chełmiec z dnia 12 września 2011 r. w sprawie: uchwalenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec V”
w Gminie Chełmiec – we wsi Librantowa i Wielogłowy.*

29663

Rady Gminy Chełmiec z dnia 12 września 2011 r. w sprawie: uchwalenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec VI”
w Gminie Chełmiec – we wsi Niskowa.*
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zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec IV”
w Gminie Chełmiec – w granicach opracowania „Klęczany II”.*
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Rady Gminy Łapanów z dnia 1 lipca 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały
Nr XL/264/10 Rady Gminy Łapanów z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zasad
udzielania zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom,
którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach (zespołach szkół) prowadzonych przez Gminę Łapanów, oraz przyznawania zwolnienia od realizacji
tych zajęć.
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Rady Gminy Nawojowa z dnia 11 czerwca 2011 r. w sprawie w sprawie utraty
mocy Uchwały Nr XXXIV/218/05 Rady Gminy Nawojowa z dnia 15 czerwca 2005 r., w sprawie określenia wysokości minimalnych stawek za dzierżawę
gruntów i najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Nawojowa.
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Rady Gminy Nawojowa z dnia 16 września 2011 r. w sprawie w sprawie:
zmiany Uchwały Nr X/75/11 Rady Gminy Nawojowa z dnia 11 czerwca 2011 r.
w sprawie utraty mocy Uchwały Nr XXXIV/218/05 Rady Gminy Nawojowa
z dnia 15 czerwca 2005 r., w sprawie określenia wysokości minimalnych stawek za dzierżawę gruntów i najem lokali użytkowych stanowiących własność
Gminy Nawojowa (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2005 r.
Nr 628, poz. 4267).
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Rady Gminy Spytkowice z dnia 27 września 2011 r. w sprawie: określenia
zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytków
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________
* Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez Wojewodę Małopolskiego.
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Powiatu Tarnowskiego i Gminy Szerzyny z dnia 16 sierpnia 2011 r. w sprawie
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OBWIESZCZENIE
WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 29 września 2011 r.
w sprawie ogłoszenia wysokoņci wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej
budynków mieszkalnych dla miasta Krakowa oraz województwa małopolskiego, z wyłączeniem miasta Krakowa,
na okres 6 miesiĉcy, od dnia 1 października 2011 r.
Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia
21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
(Dz. U. z 2005 r., Nr 31, poz. 266, z 2006 r., Nr 86,
poz. 602, Nr 94, poz. 657, Nr 167, poz. 1193, Nr 249,
poz. 1833, z 2007 r., Nr 128, poz. 902, Nr 173, poz. 1218,
z 2010 r., Nr 3, poz. 13), ogłaszam ustaloną zarządzeniem Wojewody Małopolskiego Nr 413/11 z dnia
29 września 2011 r. wysokość wskaźnika przeliczenio-

wego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej
budynków mieszkalnych:
1) dla miasta Krakowa - w kwocie 4416 zł,
2) dla województwa małopolskiego, z wyłączeniem
miasta Krakowa – w kwocie 3723 zł.
Wojewoda Małopolski
Stanisław Kracik
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UCHWAŁA NR XII/171/2011
RADY GMINY CHEŁMIEC
z dnia 12 września 2011 r.
w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec V”
w Gminie Chełmiec – we wsi Librantowa, Paszyn, Wielogłowy i Wola Kurowska.
Na podstawie art.3 ust.1, art. 15 i art.20 ust.1
ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r Nr 80
poz. 717 z późn. zmianami) zwanej dalej „ustawą”,
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), Rada Gminy Chełmiec

stwierdza, że zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec V” w Gminie
Chełmiec nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmiec wprowadzonego Uchwałą Nr LX(339)98
Rady Gminy Chełmiec z dnia 23 kwietnia 1998 roku
i uchwala co nastĉpuje:
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Rozdział 1
PRZEPISY OGÓLNE
§ 1.
1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego
„Chełmiec
V”
w Gminie Chełmiec, zatwierdzonego uchwałą
Nr XX(163)2004 Rady Gminy Chełmiec z dnia
24 maja 2004 roku (Dz. Urzędowy Wojew. Małopolskiego z Nr 222 poz. 2514 z późn. zm.)
w zakresie przeznaczenia części działki nr 488/1 położonej w Librantowej, działki nr 217 położonej
w Paszynie, części działki nr 213 położonej
w Wielogłowach oraz części działki nr 53/3 położonej w Woli Kurowskiej na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – zwaną w tekście niniejszej uchwały planem.
2. Plan obejmuje tereny określone na załącznikach
graficznych do uchwał Rady Gminy Chełmiec Nr:
LIII(721)2010 z dnia 26 października 2010r.,
LIV(733)2010 z dnia 12 listopada 2010r., VI(61)2011
i VI(63)2011 z dnia 21 stycznia 2011roku.
§ 2.
1. Treść niniejszej uchwały stanowi część tekstową
planu.
2. Załącznikami do uchwały są:
a) Rysunki planu sporządzone na kopii map zasadniczych w skali 1:2000 jako załączniki Nr 1, 2, 3 i
4 do niniejszej Uchwały,
b) Rozstrzygnięcia Rady Gminy Chełmiec – podjęte
w trybie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z późn.zm.) –
o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu
oraz o sposobie realizacji zapisanych w planie
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które należą do zadań własnych gminy oraz
o zasadach ich finansowania – jako załącznik N 5.
3. Ustalenia planu dotyczą przeznaczenia terenu i linii
rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu,
linii rozgraniczających dróg, warunków i zasad
kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów, w tym szczególnych warunków wynikających
z potrzeby ochrony środowiska, zasad obsługi
w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji.
4. Ustalenia planu nie naruszają i nie wykluczają stosowania innych przepisów szczególnych.
§ 3. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o:
1) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą
uchwałę Rady Gminy Chełmiec, obejmującą ustalenia wymienione w tekście niniejszej uchwały oraz
ustalenia określone na załącznikach graficznych
Nr 1, 2, 3 i4 do tej uchwały,
2) „Studium” – należy przez to rozumieć wprowadzone uchwałą Nr LX(339)98 Rady Gminy Chełmiec
z dnia 23 kwietnia 1998 roku Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Chełmiec,
3) przepisach szczególnych – należy przez to rozumieć
obowiązujące przepisy określone w ustawach oraz
aktach wykonawczych do tych ustaw, poza ustawą
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o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
oraz aktami do niej wykonawczymi,
4) linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć
linię ciągłą na rysunku planu, rozdzielającą obszar
na tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach i warunkach zagospodarowania,
5) linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię,
w której może być umieszczona ściana budynku lub
innych obiektów kubaturowych, bez jej przekraczania w kierunku drogi; zakaz ten nie dotyczy elementów architektonicznych takich jak: schody zewnętrzne, pochylnie, balkon, wykusz, gzyms, okap
dachu, zadaszenie wejścia, rynna, rura spustowa,
podokienniki oraz innych detali wystroju architektonicznego,
6) powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć
powierzchnię budynków, liczoną nad terenem po
zewnętrznym obrysie przegród zewnętrznych. Do
powierzchni zabudowy nie wlicza się części budynków nadwieszonych nad terenem takich jak balkon
i wykusz,
7) ņrednim poziomie terenu – rozumie się przez to
średnią arytmetyczną poziomów terenu od strony
przystokowej i odstokowej liczoną w obrysie rzutu
budynku,
8) wysokoņci zabudowy (obiektu) – rozumie się przez
to wymiar pionowy mierzony od średniego poziomu terenu do najwyższej głównej kalenicy dachu,
9) dachu namiotowym – rozumie się przez to dach
wielospadowy o trójkątnych połaciach, zbiegających się w jednym wierzchołku,
Rozdział 2
USTALENIA OGÓLNE
§ 4. W zakresie ochrony środowiska i krajobrazu
ustala się co następuje :
1) Obowiązuje utrzymanie wysokich standardów środowiska przyrodniczego, w szczególności czystości
wód, powietrza atmosferycznego, gleb.
2) Obowiązuje zakaz przekraczania dopuszczalnych
stężeń zanieczyszczeń atmosferycznych, określonych w przepisach szczególnych.
3) Obowiązuje zakaz lokalizacji inwestycji mogących
zawsze znacząco oddziaływać na środowisko
w zrozumieniu obowiązujących przepisów szczególnych.
4) W zakresie ochrony przed hałasem obowiązuje,
zgodnie z przepisami szczególnymi, przestrzeganie
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku
dla terenów oznaczonych symbolem MN – jak dla
terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową.
5) Tereny objęte planami nr 3 i 4 w Wielogłowach
oraz Woli Kurowskiej położone są w Południowomałopolskim Obszarze Chronionego Krajobrazu utworzonym Rozporządzeniem Nr 92/06 Wojewody
Małopolskiego z dnia 24 listopada 2006 r. (Dz. Urz.
Wojew. Małopolskiego z 2006 r. Nr 806, poz. 4862)
ze zmianą wprowadzoną § 8 Rozporządzenia
Nr 9/07 Wojewody Małopolskiego z dnia 6 lipca
2007 r.(Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2007 r.
Nr 499, poz. 3294) - dla którego obowiązują ustalenia oraz zakazy zawarte w Rozporządzeniach wymienionych wyżej.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 464

– 29656 –

6) Obowiązuje zapewnienie ciągłości cieków wodnych
nie
wyróżnionych
na
rysunkach
planu
z możliwością konserwacji i remontu cieków zgodnie z ustawą Prawo wodne.
§ 5. W zakresie kształtowania architektury, ładu
przestrzennego i podziałów nieruchomości ustala się
co następuje:
1) Dla obiektów mieszkaniowych obowiązuje kształtowanie architektury harmonizującej z krajobrazem
i nawiązującej do tradycyjnych cech budownictwa
regionalnego. Dachy dwu- lub wielospadowe
o kącie nachylenia głównych połaci dachowych
w przedziale od 30 do 45 stopni. Obowiązuje zakaz
przesuwania kalenicy w pionie. Zakaz otwierania
połaci dachowych (doświetlenie poddasza) na odcinku większym niż 70% długości dachu, liczonej
pomiędzy krawędziami okapu. Obowiązuje zakaz
realizacji dachów płaskich i pulpitowych oraz głównych dachów namiotowych. Maksymalna wysokość
– dwie kondygnacje nadziemne liczone od poziomu
parteru (poziom ±0,00), w tym jedna w poddaszu.
Poziom parteru nie może przekroczyć 1,50 m nad
średnim poziomem terenu lub 0,60 m od poziomu
terenu od strony stoku. Wysokość obiektów nie
może przekroczyć 10 m od poziomu parteru.
W strefie eksponowanych widokowo stoków
i wierzchowin wysokość obiektów mieszkalnych nie
może przekroczyć 10 m od średniego poziomu terenu.
2) Dla budynków gospodarczych i garażowych ustala
się realizację dachów o kącie nachylenia głównych
połaci dachowych w przedziale od 30 do 45 stopni;
wysokość obiektów nie może przekroczyć 8,0 m
nad średnim poziomem terenu. Dopuszcza się realizację budynków gospodarczych i garaży dobudowanych do budynków mieszkalnych.
3) Przy wydzielaniu nowych działek budowlanych
obowiązuje minimalna powierzchnia jednej działki
dla wolnostojącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 800 m²; w strefie eksponowanych widokowo stoków i wierzchowin 1000 m².
4) Ustala się następujące wskaźniki intensywność
zabudowy (jako wskaźniki powierzchni całkowitej
zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki):
a) maksymalny wskaźnik dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN – 0,5;
b) minimalny wskaźnik dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 0,01.
5) Obiekty małej architektury mogą być sytuowane
w miejscach nie kolidujących z drogą wewnętrzną
oraz obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznej. Architektura tych obiektów winna nawiązywać do tradycji miejsca. Obiekty małej architektury winny być wykonane z materiałów: drewno, stal,
kamień. Pokrycie ażurowe lub pełne gontem, dachówką ceramiczną lub ich imitacją.
6) Obowiązuje zakaz sytuowania urządzeń reklamowych, szyldów i tablic informacyjnych w sposób
przesłaniający elementy i detale architektoniczne.
Urządzenia i tablice reklamowe mogą być umieszczone na elewacji budynku mieszkalnego wyłącznie
na wysokości kondygnacji parteru.
7) W zagospodarowaniu działek obowiązuje zachowanie co najmniej 30% powierzchni biologicznie czynnej, w strefie eksponowanych widokowo stoków
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i wierzchowin – min. 40 %. Powierzchnia zabudowy
nie może przekroczyć 60 % terenu inwestycji.
8) Dopuszcza się remont, przebudowę i rozbudowę
istniejących budynków mieszkalnych z możliwością
dostosowania do architektury obiektów istniejących.
9) Dla nowo wydzielonych działek obowiązuje zapewnienie dojazdu z drogi publicznej i uwzględnienie
uzbrojenia w sieci infrastruktury technicznej.
10) W wykończeniu elewacji budynków wyklucza się
stosowanie okładzin panelami z tworzyw sztucznych, należy stosować materiały tradycyjne
(drewno, kamień itp.).
11) Obowiązuje stosowanie pokryć dachowych
w stonowanych, ciemnych kolorach (odcienie
brązu, czerwieni, zieleni, szarości). Kolorystyka
elewacji w kolorach pastelowych.
12) Wyklucza się stosowanie w ogrodzeniach prefabrykowanych, betonowych elementów ozdobnych, tralek, kolumn.
§ 6. W zakresie infrastruktury technicznej i uzbrojenia terenu ustala się co następuje:
1) Zakaz zrzutu nieoczyszczonych ścieków do wód
i gleby, zakaz gromadzenia odpadów w miejscach
do tego nie wyznaczonych,
2) Obowiązek zachowania stref ochronnych od linii
elektroenergetycznych i od gazociągów w wielkościach zgodnych z przepisami szczególnymi oraz
zgodnie z warunkami określonymi przez zarządzającego sieciami.
3) Zaopatrzenie w wodę z istniejących wodociągów.
Dopuszcza się realizację indywidualnego systemu
zaopatrzenia w wodę na warunkach określonych
w przepisach szczególnych.
4) Odprowadzenie ścieków (dotyczy ścieków komunalnych) docelowo do wiejskiego systemu kanalizacyjnego. Do czasu wykonania sieci kanalizacyjnej
dopuszcza się realizację szczelnych bezodpływowych zbiorników okresowo opróżnianych, z wywożeniem ścieków na najbliższą oczyszczalnię. Dopuszcza się realizacje przydomowych oczyszczalni.
5) Usuwanie odpadów stałych komunalnych poprzez
segregację i gromadzenie ich w przystosowanych
pojemnikach okresowo opróżnianych i w sposób
zorganizowany wywożonych zgodnie z prowadzona
polityką gminy Chełmiec. Obowiązuje zakaz gromadzenia materiałów toksycznych i niebezpiecznych. Gospodarka odpadami powinna być prowadzona zgodnie z przepisami szczególnymi.
6) Doprowadzenie gazu docelowo z istniejących sieci
gazowych na warunkach określonych przez zarządcę tych sieci.
7) Ogrzewanie obiektów indywidualne. Stosowane
media i paliwa dla celów grzewczych nie mogą powodować przekroczenia dopuszczalnych norm zanieczyszczeń powietrza z uwzględnieniem zanieczyszczeń tła. Dopuszcza się zastosowanie baterii
i kolektorów słonecznych.
8) Doprowadzenie energii elektrycznej na warunkach
określonych przez zarządzającego siecią.
9) Dla terenów objętych planem dopuszcza się realizację dróg wewnętrznych nie wyróżnionych na rysunku planu.
10) W zakresie ochrony przeciwpożarowej obowiązuje
zapewnienie przeciwpożarowego zaopatrzenia
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w wodę
oraz
drogi
pożarowej
zgodnie
z przepisami szczególnymi. Uzgodnienie projektu
budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej zgodnie z przepisami szczególnymi.
11) Na terenach objętych zmianą planu - w zakresie
łączności telekomunikacyjnej - utrzymuje się istniejące urządzenia, sieci i obiekty telekomunikacyjne z możliwością remontów i przebudowy
oraz dopuszcza się realizację nowego uzbrojenia
terenu z zakresu łączności publicznej w celu zapewnienia telekomunikacji.
12) Dopuszcza się przebudowę i rozbudowę istniejących sieci infrastruktury technicznej oraz realizacje nowych sieci, obiektów i urządzeń w oparciu
o przepisy szczególne.
Rozdział 3
PRZEZNACZENIE TERENÓW
§ 7.
1. Wyznacza się w planie tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolem MN,
obejmujące część działki nr 488/1 położonej
w Librantowej o powierzchni ~0,22 ha (plan 1).
1) Ustala się zabudowę mieszkaniową jednorodzinną jako podstawowe przeznaczenie terenu.
2) Dopuszcza się realizację budynków gospodarczych, garaży oraz obiektów małej architektury.
Dopuszcza się realizację niezbędnych sieci
i urządzeń infrastruktury technicznej.
3) Przy realizacji budynków obowiązuje zachowanie linii zabudowy w odległości nie mniejszej
niż 4,5 m. od granicy działki drogi wewnętrznej
(dz. 487). Dostępność komunikacyjna istniejącą,
urządzoną drogą wewnętrzną na warunkach
określonych przez zarządcę drogi.
4) W zakresie kształtowania zabudowy obowiązują
ustalenia zawarte w § 5.
2. Wyznacza się w planie tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolem
MN/k, obejmujące działkę nr 217 położoną
w Paszynie o powierzchni ~0,28 ha (plan 2).
1) Ustala się zabudowę mieszkaniową jednorodzinną jako podstawowe przeznaczenie terenu.
2) Dopuszcza się realizację budynków gospodarczych, garaży oraz obiektów małej architektury.
Dopuszcza się realizację niezbędnych sieci
i urządzeń infrastruktury technicznej.
3) Ustala
się
linię
zabudowy
budynków
w odległości minimum 6 m. od krawędzi jezdni
drogi „6.2.KDD” z dopuszczeniem zmniejszenia
tej odległości za zgodą zarządcy drogi. Dojazd
do terenu z drogi publicznej „6.2.KDD” na warunkach określonych przez zarządcę drogi.
4) W zakresie kształtowania zabudowy i architektury obowiązują ustalenia zawarte w § 5.
5) W związku z położeniem działki w terenach
eksponowanych widokowo stoków i wierzchowin, oznaczonych dodatkowym indeksem literowym „/k”, obowiązują szczególne warunki
kształtowania zabudowy określone w § 5.
3. Wyznacza się w planie tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolem MN,
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obejmujące część działki nr 213 położonej
w Wielogłowach o powierzchni ~0,18 ha (plan 3).
1) Ustala się zabudowę mieszkaniową jednorodzinną jako podstawowe przeznaczenie terenu.
2) Dopuszcza się realizację budynków gospodarczych, garaży oraz obiektów małej architektury.
Dopuszcza się realizację niezbędnych sieci
i urządzeń infrastruktury technicznej.
3) Dojazd do terenu drogą wewnętrzną oraz przez
działki nr 213 i 214/6.
4) W zakresie kształtowania zabudowy obowiązują
ustalenia zawarte w § 5.

4. Teren obejmujące część działki nr 53/3 położonej
w Woli Kurowskiej o powierzchni ~0,43 ha (plan 4)
przeznacza się na:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolem MN/o.
a) Ustala się zabudowę mieszkaniową jednorodzinną jako podstawowe przeznaczenie terenu.
b) Dopuszcza się realizację budynków gospodarczych, garaży oraz obiektów małej architektury. Dopuszcza się realizację niezbędnych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.
c) Przy realizacji budynków obowiązuje zachowanie linii zabudowy w odległości nie
mniejszej niż 5 m. od granicy działki drogi
wewnętrznej (działka nr 52).
d) Dojazd do terenu drogą wewnętrzną na warunkach ustalonych z zarządcami tych dróg.
e) Utrzymuje się istniejący budynek mieszkalny
dopuszczając remont, przebudowę i rozbudowę z możliwością dostosowania do architektury obiektu istniejącego.
f) W zakresie kształtowania zabudowy obowiązują nadto ustalenia zawarte w § 5.
g) Teren
objęty
planem położony jest
w obszarze zagrożonym procesami erozyjno
osuwiskowymi o podwyższonym ryzyku budowlanym, oznaczonym dodatkowym indeksem „o”. W związku z tym obowiązuje ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych w oparciu
o stosowne opracowania geotechniczne
zgodnie z przepisami szczególnymi.
2) tereny zieleni nieurządzonej, oznaczone symbolem
ZU/oc, obejmujące teren osuwiskowy zgodnie
z ekspertyzą geologiczno-inżynierską, wykonana
przez firmę ProGeo Piotr Prokopczuk Nowy Sącz
w 2010 r. Teren ten stanowi również obszar źródliskowy dla cieku wodnego płynącego po drugiej
stronie drogi wewnętrznej. Przy nasadzaniu drzew
i krzewów obowiązuje dobór gatunków składem
nawiązującym do warunków siedliskowych. Obowiązuje zakaz zabudowy. Wyklucza się także realizację podziemnych sieci infrastruktury technicznej.
Rozdział 4
PRZEPISY KOŃCOWE
§ 8. Ustala się wysokość opłaty wyrażoną
w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu, o której mowa
w art.36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku
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o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80 poz. 717 z póź. zm) – 10%.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Chełmiec.

Poz. 4474
§ 10.

1. Uchwała podlega ogłoszeniu i wchodzi w życie po
upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
2. Uchwała podlega również publikacji na stronie
internetowej Gminy Chełmiec.
Przewodniczący Rady Gminy Chełmiec
Jan Bieniek

– 29659 –

Poz. 4474
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XII/171/2011
Rady Gminy Chełmiec
z dnia 12 września 2011 r.

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.
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Poz. 4474
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XII/171/2011
Rady Gminy Chełmiec
z dnia 12 września 2011 r.

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.
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Poz. 4474
Załącznik nr 3
do uchwały Nr XII/171/2011
Rady Gminy Chełmiec
z dnia 12 września 2011 r.

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.
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Poz. 4474
Załącznik nr 4
do uchwały Nr XII/171/2011
Rady Gminy Chełmiec
z dnia 12 września 2011 r.

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.
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do publicznego wglądu i 14 dni po wyłożeniu, stwierdza brak potrzeby rozstrzygnięcia, o którym mowa
w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. Nr 80 poz.717 z póź. zm.).

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XII/171/2011
Rady Gminy Chełmiec
z dnia 12 września 2011 r.
Rozstrzygniĉcie Rady Gminy Chełmiec w sprawie uwag
do projektu planu oraz w sprawie realizacji zapisanych
w planie inwestycji w zakresie infrastruktury
technicznej, które należą do zadań własnych gminy
oraz zasadach ich finansowania
1. Rada Gminy Chełmiec po zapoznaniu się z oświadczeniem Wójta Gminy Chełmiec z dnia 26 sierpnia 2011r., stwierdzającym brak uwag do projektu
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec V” w Gminie Chełmiec
w zakresie przeznaczenia części działki nr 488/1 położonej w Librantowej, działki nr 217 położonej
w Paszynie, części działki nr 213 położonej
w Wielogłowach oraz części działki nr 53/3 położonej
w Woli Kurowskiej na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w okresie wyłożenia tego planu

2. W związku z tym że zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec V” w Gminie Chełmiec nie wprowadza nowych zapisów dot.
realizacji inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, Rada
Gminy Chełmiec stwierdza brak potrzeby rozstrzygnięcia o sposobie realizacji inwestycji które należą
do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy
z dnia
27
marca
2003
roku
o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80
poz.717 z póź. zm.).
Przewodniczący Rady Gminy Chełmiec
Jan Bieniek
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UCHWAŁA NR XII/172/2011
RADY GMINY CHEŁMIEC
z dnia 12 września 2011 r.
w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec V”
w Gminie Chełmiec – we wsi Librantowa i Wielogłowy.
Na podstawie art.3 ust.1, art. 15 i art.20 ust.1
ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r
Nr 80 poz.717 z późn. zmianami) zwanej dalej „ustawą”, 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), Rada Gminy Chełmiec
stwierdza zgodność zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec V”
w Gminie Chełmiec ze „Studium” uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmiec wprowadzonego Uchwałą Nr LX(339)98
Rady Gminy Chełmiec z dnia 23 kwietnia 1998 roku
i uchwala co nastĉpuje:
Rozdział 1
PRZEPISY OGÓLNE
§ 1.
1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego
„Chełmiec
V”
w Gminie Chełmiec, zatwierdzonego uchwałą
Nr XX(163)2004 Rady Gminy Chełmiec z dnia 24
maja 2004 roku (Dz. Urzędowy Wojew. Małopolskiego z Nr 222 poz. 2514 z późn. zm.) w zakresie
przeznaczenia części działek nr: 448/1, 448/2 i 448/3
(po podziale część działki nr 633/4) położonych
w Librantowej oraz części działki nr 56 położonej
w Wielogłowach na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – zwaną w tekście niniejszej
uchwały planem.

2. Plan obejmuje tereny określone na załącznikach
graficznych do uchwał Rady Gminy Chełmiec Nr:
XLV(456)2010
z dnia
15
lutego
2010r.
i XLVIII(611)2010 z dnia 30 kwietnia 2010 roku. .
§ 2.
1. Treść niniejszej uchwały stanowi część tekstową
planu.
2. Załącznikami do uchwały są:
a) Rysunki planu sporządzone na kopii map zasadniczych w skali 1:2000 jako załączniki Nr 1 i 2 do
niniejszej Uchwały,
b) Rozstrzygnięcia Rady Gminy Chełmiec – podjęte
w trybie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z późn.zm.) –
o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu
oraz o sposobie realizacji zapisanych w planie
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które należą do zadań własnych gminy oraz
o zasadach ich finansowania – jako załącznik N 3.
3. Ustalenia planu dotyczą przeznaczenia terenu i linii
rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu,
linii rozgraniczających dróg, warunków i zasad
kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów, w tym szczególnych warunków wynikających
z potrzeby ochrony środowiska, zasad obsługi
w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji.
4. Ustalenia planu nie naruszają i nie wykluczają stosowania innych przepisów szczególnych.
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§ 3. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o:
1. uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą
uchwałę Rady Gminy Chełmiec, obejmującą ustalenia wymienione w tekście niniejszej uchwały
oraz ustalenia określone na załącznikach graficznych Nr 1 i 2 do tej uchwały,
2. „Studium” – należy przez to rozumieć wprowadzone uchwałą Nr LX(339)98 Rady Gminy Chełmiec
z dnia 23 kwietnia 1998 roku Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmiec,
3. przepisach szczególnych – należy przez to rozumieć
obowiązujące
przepisy
określone
w ustawach oraz aktach wykonawczych do tych
ustaw, poza ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz aktami do niej wykonawczymi,
4. linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć
linię ciągłą na rysunku planu, rozdzielającą obszar
na tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach i warunkach zagospodarowania,
5. linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię,
w której może być umieszczona ściana budynku
lub innych obiektów kubaturowych, bez jej przekraczania w kierunku drogi lub innych wskazanych rysunkiem zmiany planu elementów zagospodarowania terenu; zakaz ten nie dotyczy elementów architektonicznych takich jak: schody
zewnętrzne, pochylnie, balkon, wykusz, gzyms,
okap dachu, zadaszenie wejścia, rynna, rura spustowa, podokienniki oraz innych detali wystroju
architektonicznego,
6. ņrednim poziomie terenu – rozumie się przez to
średnią arytmetyczną poziomów terenu od strony
przystokowej i odstokowej liczoną w obrysie rzutu
budynku,
7. wysokoņci zabudowy (obiektu) – rozumie się przez
to wymiar pionowy mierzony od średniego poziomu terenu do najwyższej głównej kalenicy dachu,
8. dachu namiotowym – rozumie się przez to dach
wielospadowy o trójkątnych połaciach, zbiegających się w jednym wierzchołku,
Rozdział 2
USTALENIA OGÓLNE
§ 4. W zakresie ochrony środowiska i krajobrazu
ustala się co następuje :
1. Obowiązuje utrzymanie wysokich standardów środowiska przyrodniczego, w szczególności czystości
wód, powietrza atmosferycznego, gleb.
2. Obowiązuje zakaz przekraczania dopuszczalnych
stężeń zanieczyszczeń atmosferycznych, określonych w przepisach szczególnych.
3. Obowiązuje zakaz lokalizacji inwestycji mogących
zawsze znacząco oddziaływać na środowisko
w zrozumieniu obowiązujących przepisów szczególnych.
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4. W zakresie ochrony przed hałasem obowiązuje,
zgodnie z przepisami szczególnymi, przestrzeganie
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku
dla terenów oznaczonych symbolem MN – jak dla
terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową.
5.

Teren obejmujący część działki nr 56
w Wielogłowach
(plan
2)
położony
jest
w Południowomałopolskim Obszarze Chronionego
Krajobrazu - utworzonym Rozporządzeniem
Nr 92/06 Wojewody Małopolskiego z dnia 24 listopada 2006 r. (Dz. Urz. Wojew. Małopolskiego
z 2006 r. Nr 806, poz. 4862) ze zmianą wprowadzoną § 8 Rozporządzenia Nr 9/07 Wojewody Małopolskiego z dnia 6 lipca 2007 r.(Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2007 r. Nr 499, poz. 3294) - dla którego obowiązują ustalenia oraz zakazy zawarte
w Rozporządzeniach wymienionych wyżej.

§ 5. W zakresie kształtowania architektury, ładu
przestrzennego i podziałów nieruchomości ustala się
co następuje:
1. Dla obiektów mieszkaniowych obowiązuje kształtowanie architektury harmonizującej z krajobrazem
i nawiązującej do tradycyjnych cech budownictwa
regionalnego. Dachy dwu- lub wielospadowe
o kącie nachylenia głównych połaci dachowych
w przedziale od 30 do 45 stopni. Obowiązuje zakaz
przesuwania kalenicy w pionie. Zakaz otwierania
połaci dachowych (doświetlenie poddasza) na odcinku większym niż 70% długości dachu, liczonej
pomiędzy krawędziami okapu. Obowiązuje zakaz
realizacji dachów płaskich i pulpitowych oraz
głównych dachów namiotowych. Maksymalna wysokość – dwie kondygnacje nadziemne liczone od
poziomu parteru (poziom ±0,00), w tym jedna
w poddaszu. Poziom parteru nie może przekroczyć
1,50 m nad średnim poziomem terenu lub 0,60 m
od poziomu terenu od strony stoku. Wysokość
obiektów nie może przekroczyć 10 m od poziomu
parteru.
2. Dla budynków gospodarczych i garażowych ustala
się realizację dachów o kącie nachylenia głównych
połaci dachowych w przedziale od 30 do 45 stopni;
wysokość obiektów nie może przekroczyć 8,0 m
nad średnim poziomem terenu. Dopuszcza się realizację budynków gospodarczych i garaży dobudowanych do budynków mieszkalnych.
3. Przy wydzielaniu nowych działek budowlanych
obowiązuje minimalna powierzchnia jednej działki
dla wolnostojącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 800 m²;
4. W zagospodarowaniu działek obowiązuje zachowanie co najmniej 30% powierzchni biologicznie
czynnej. Powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 60% terenu inwestycji.
5. Dla nowo wydzielonych działek obowiązuje zapewnienie dojazdu z drogi publicznej i uwzględnienie
uzbrojenia w sieci infrastruktury technicznej.
6. W wykończeniu elewacji budynków wyklucza się
stosowanie okładzin panelami z tworzyw sztucznych, należy stosować materiały tradycyjne (drewno, kamień itp.).
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Obowiązuje stosowanie pokryć dachowych
w stonowanych, ciemnych kolorach (odcienie brązu, czerwieni, zieleni, szarości). Kolorystyka elewacji w kolorach pastelowych. Wyklucza się stosowanie w ogrodzeniach prefabrykowanych, betonowych elementów ozdobnych, tralek, kolumn.

§ 6. W zakresie infrastruktury technicznej
i uzbrojenia terenu ustala się co następuje:
1. Zakaz zrzutu nieoczyszczonych ścieków do wód
i gleby, zakaz gromadzenia odpadów w miejscach
do tego nie wyznaczonych,
2. Obowiązek zachowania stref ochronnych od linii
elektroenergetycznych i od gazociągów w wielkościach zgodnych z przepisami szczególnymi oraz
zgodnie z warunkami określonymi przez zarządzającego sieciami.
3. Zaopatrzenie w wodę z istniejących wodociągów.
Dopuszcza się realizację indywidualnego systemu
zaopatrzenia w wodę na warunkach określonych
w przepisach szczególnych.
4. Odprowadzenie ścieków (dotyczy ścieków komunalnych) docelowo do wiejskiego systemu kanalizacyjnego. Do czasu wykonania sieci kanalizacyjnej dopuszcza się realizację szczelnych bezodpływowych zbiorników okresowo opróżnianych,
z wywożeniem ścieków na najbliższą oczyszczalnię. Dopuszcza się realizacje przydomowych
oczyszczalni.
5. Usuwanie odpadów stałych komunalnych poprzez
segregację i gromadzenie ich w przystosowanych
pojemnikach okresowo opróżnianych i w sposób
zorganizowany wywożonych zgodnie z prowadzona polityką gminy Chełmiec. Obowiązuje zakaz
gromadzenia materiałów toksycznych i niebezpiecznych. Gospodarka odpadami powinna być
prowadzona zgodnie z przepisami szczególnymi.
6. Doprowadzenie gazu z istniejących sieci gazowych
na warunkach określonych przez zarządcę tych
sieci.
7. Ogrzewanie obiektów indywidualne. Stosowane
media i paliwa dla celów grzewczych nie mogą
powodować przekroczenia dopuszczalnych norm
zanieczyszczeń powietrza z uwzględnieniem zanieczyszczeń tła. Dopuszcza się zastosowanie baterii
i kolektorów słonecznych.
8. Doprowadzenie energii elektrycznej na warunkach
określonych przez zarządzającego siecią.
9. Dla terenów objętych planem dopuszcza się realizację dróg wewnętrznych nie wyróżnionych na rysunku planu.
10. W zakresie ochrony przeciwpożarowej obowiązuje zapewnienie przeciwpożarowego zaopatrzenia
w wodę
oraz
drogi
pożarowej
zgodnie
z przepisami szczególnymi. Uzgodnienie projektu
budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej zgodnie z przepisami szczególnymi.
11. Na terenach objętych zmianą planu - w zakresie
łączności telekomunikacyjnej - utrzymuje się istniejące urządzenia, sieci i obiekty telekomunikacyjne z możliwością remontów i przebudowy oraz
dopuszcza się realizację nowego uzbrojenia tere-
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nu z zakresu łączności publicznej w celu zapewnienia telekomunikacji.

12. Dopuszcza się przebudowę i rozbudowę istniejących sieci infrastruktury technicznej oraz realizacje nowych sieci, obiektów i urządzeń w oparciu
o przepisy szczególne.
13. Działki objęte planem są zdrenowane, w związku
z tym obowiązuje zachowanie i utrzymanie urządzeń drenarskich w należytym stanie technicznym. Inwestycje należy wykonać w sposób nie
zagrażający funkcjonowaniu sieci drenarskich
oraz w sposób nie naruszający stosunki wodne
na sąsiednich terenach.
Rozdział 3
PRZEZNACZENIE TERENÓW
§ 7.
1. Wyznacza się w planie tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolem MN,
obejmujące część działek nr: 448/1, 448/2 i 448/3
(po podziale część działki nr 633/4) położonych
w Librantowej o powierzchni ~0,50 ha (plan 1).
1) Ustala się zabudowę mieszkaniową jednorodzinną jako podstawowe przeznaczenie terenu.
2) Dopuszcza się realizację budynków gospodarczych, garaży, obiektów małej architektury. Dopuszcza się realizację niezbędnych sieci
i urządzeń infrastruktury technicznej.
3) Przy realizacji budynków obowiązuje zachowanie linii zabudowy w odległości nie mniejszej
niż 5 m. od terenu zagrożonego procesami erozyjno-osuwiskowymi oraz posadowienie budynków w obrębie podłoża skalnego lub zwietrzeliny gliniastej - zgodnie z opinią geologiczną
opracowaną przez firmę ProGeo Nowy Sącz,
4) Obowiązuje ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, stosownie do wymagań określonych w przepisach
szczególnych.
5) Dojazd do terenu z drogi wewnętrznej przez
wydzielone dojazdy (działkę nr 448/4 i część
działki nr 633/4).
6) W zakresie kształtowania zabudowy obowiązują
ustalenia zawarte w § 5.
2. Wyznacza się w planie tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolem MN,
obejmujące część działki nr 56 położonej
w Wielogłowach o powierzchni ~0,30 ha (plan 2).
1) Ustala się zabudowę mieszkaniową jednorodzinną jako podstawowe przeznaczenie terenu.
2) Dopuszcza się realizację budynków gospodarczych, garaży, obiektów małej architektury.
Dopuszcza się realizację niezbędnych sieci
i urządzeń infrastruktury technicznej.
3) Dojazd do terenu z drogi publicznej (gminnej)
działką nr 78/5 na zasadzie ustanowionej służebności przechodu i przejazdu.
4) W zakresie kształtowania zabudowy obowiązują ustalenia zawarte w § 5.
5) Obowiązuje ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych,
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stosownie do wymagań określonych w przepisach szczególnych.
Rozdział 4
PRZEPISY KOŃCOWE
§ 8. Ustala się wysokość opłaty wyrażoną
w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu, o której mowa
w art.36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) – 10%.
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§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Chełmiec.
§ 10.
1. Uchwała podlega ogłoszeniu i wchodzi w życie po
upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
2. Uchwała podlega również publikacji na stronie
internetowej Gminy Chełmiec.
Przewodniczący Rady Gminy Chełmiec
Jan Bieniek
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Załącznik nr 1
do uchwały Nr XII/172/2011
Rady Gminy Chełmiec
z dnia 12 września 2011 r.

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.
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Załącznik nr 2
do uchwały Nr XII/172/2011
Rady Gminy Chełmiec
z dnia 12 września 2011 r.

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.
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Przewodniczący Rady Gminy Chełmiec
Jan Bieniek
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nu do publicznego wglądu i 14 dni po wyłożeniu,
stwierdza brak potrzeby rozstrzygnięcia, o którym
mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.717 z póź. zm.).

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XII/172/2011
Rady Gminy Chełmiec
z dnia 12 września 2011 r.
Rozstrzygniĉcie Rady Gminy Chełmiec w sprawie uwag
do projektu planu oraz w sprawie realizacji zapisanych
w planie inwestycji w zakresie infrastruktury
technicznej, które należą do zadań własnych gminy
oraz zasadach ich finansowania
1. Rada
Gminy
Chełmiec
po
zapoznaniu
się
z oświadczeniem Wójta Gminy Chełmiec z dnia
8 września 2011r., stwierdzającym brak uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „Chełmiec V” w Gminie Chełmiec
w zakresie przeznaczenia części działek nr: 448/1,
448/2 i 448/3 (po podziale część działki nr 633/4) położonych w Librantowej oraz części działki nr 56 położonej w Wielogłowach na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w okresie wyłożenia tego pla-

2. W związku z tym że zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec V” w Gminie Chełmiec nie wprowadza nowych zapisów dot.
realizacji inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, Rada
Gminy Chełmiec stwierdza brak potrzeby rozstrzygnięcia o sposobie realizacji inwestycji które należą
do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy
z dnia
27
marca
2003
roku
o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80
poz.717 z póź. zm.).
Przewodniczący Rady Gminy Chełmiec
Jan Bieniek
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UCHWAŁA NR XII/173/2011
RADY GMINY CHEŁMIEC
z dnia 12 września 2011 r.
w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec VI”
w Gminie Chełmiec – we wsi Niskowa.
Na podstawie art.3 ust.1, art.15 i art.20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r
Nr 80 poz.717 z późn. zmianami) zwanej dalej „ustawą”, 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), Rada Gminy Chełmiec
stwierdza, że zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec VI” w Gminie
Chełmiec nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmiec wprowadzonego Uchwałą Nr LX(339)98
Rady Gminy Chełmiec z dnia 23 kwietnia 1998 roku
i uchwala co nastĉpuje:
Rozdział 1
PRZEPISY OGÓLNE
§ 1.
1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego
„Chełmiec
VI”
w Gminie Chełmiec, zatwierdzonego uchwałą
Nr XXXIX(354)2005 Rady Gminy Chełmiec z dnia
31 sierpnia 2005 roku (Dz. Urzędowy Wojew. Małopolskiego z 2005r Nr 563 z późn. zm.) w zakresie
przeznaczenia części działki nr 266 położonej
w Niskowej na tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej – zwaną w tekście niniejszej
uchwały planem.

2. Plan obejmuje teren określony na załączniku graficznym do uchwały Rady Gminy Chełmiec
Nr LIII(720)2010 z dnia 26 października 2010r.
§ 2.
1. Treść niniejszej uchwały stanowi część tekstową
planu.
2. Załącznikami do uchwały są:
1) Rysunek planu sporządzony na kopii mapy zasadniczej w skali 1:2000 jako załącznik Nr 1 do
niniejszej Uchwały,
2) Rozstrzygnięcia Rady Gminy Chełmiec – podjęte
w trybie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z późn.zm.) –
o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu
oraz o sposobie realizacji zapisanych w planie
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które należą do zadań własnych gminy oraz
o zasadach ich finansowania – jako załącznik Nr 2.
3. Ustalenia planu dotyczą przeznaczenia terenu i linii
rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu,
warunków
i zasad
kształtowania
zabudowy
i zagospodarowania terenów, w tym szczególnych
warunków wynikających z potrzeby ochrony środowiska, zasad obsługi w zakresie infrastruktury
technicznej i komunikacji.
4. Ustalenia planu nie naruszają i nie wykluczają stosowania innych przepisów szczególnych.
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§ 3. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o:
1) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą
uchwałę Rady Gminy Chełmiec, obejmującą ustalenia wymienione w tekście niniejszej uchwały oraz
ustalenia określone na załączniku graficznym Nr 1
do tej uchwały,
2) „Studium” – należy przez to rozumieć wprowadzone uchwałą Nr LX(339)98 Rady Gminy Chełmiec
z dnia 23 kwietnia 1998 roku Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Chełmiec,
3) przepisach szczególnych – należy przez to rozumieć
obowiązujące przepisy określone w ustawach oraz
aktach wykonawczych do tych ustaw, poza ustawą
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
oraz aktami do niej wykonawczymi,
4) linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć
linię ciągłą na rysunku planu, rozdzielającą obszar
na tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach i warunkach zagospodarowania,
5) linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię,
w której może być umieszczona ściana budynku lub
innych obiektów kubaturowych, bez jej przekraczania w kierunku drogi; zakaz ten nie dotyczy elementów architektonicznych takich jak: schody zewnętrzne, pochylnie, balkon, wykusz, gzyms, okap
dachu, zadaszenie wejścia, rynna, rura spustowa,
podokienniki oraz innych detali wystroju architektonicznego,
6) powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć
powierzchnię budynków, liczoną nad terenem po
zewnętrznym obrysie przegród zewnętrznych. Do
powierzchni zabudowy nie wlicza się części budynków nadwieszonych nad terenem takich jak balkon
i wykusz,
7) ņrednim poziomie terenu – rozumie się przez to
średnią arytmetyczną poziomów terenu od strony
przystokowej i odstokowej liczoną w obrysie rzutu
budynku,
8) wysokoņci zabudowy (obiektu) – rozumie się przez
to wymiar pionowy mierzony od poziomu terenu
do najwyższej głównej kalenicy dachu,
9) dachu namiotowym – dach wielospadowy
o trójkątnych połaciach, zbiegających się w jednym
wierzchołku,
Rozdział 2
USTALENIA OGÓLNE
§ 4. W zakresie ochrony środowiska i krajobrazu
ustala się co następuje :
1) Obowiązuje utrzymanie wysokich standardów środowiska przyrodniczego, w szczególności czystości
wód, powietrza atmosferycznego, gleb.
2) Obowiązuje zakaz przekraczania dopuszczalnych
stężeń zanieczyszczeń atmosferycznych, określonych w odpowiednich przepisach szczególnych.
3) Obowiązuje zakaz lokalizacji inwestycji mogących
zawsze znacząco oddziaływać na środowisko
w zrozumieniu obowiązujących przepisów szczególnych za wyjątkiem inwestycji infrastruktury
technicznej.
4) W zakresie ochrony przed hałasem obowiązuje,
zgodnie z przepisami szczególnymi, przestrzeganie
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku

Poz. 4476
dla terenu oznaczonego symbolem MN – jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową.

§ 5. W zakresie kształtowania architektury, ładu
przestrzennego i podziałów nieruchomości ustala się
co następuje:
1. Dla obiektów mieszkaniowych obowiązuje kształtowanie architektury harmonizującej z krajobrazem i nawiązującej do tradycyjnych cech budownictwa regionalnego. Dachy dwu- lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych w przedziale od 30 do 45 stopni. Obowiązuje
zakaz otwierania połaci dachowych (doświetlenie
poddasza) na odcinku większym niż 70% długości
dachu, liczonej pomiędzy krawędziami okapu.
Obowiązuje zakaz realizacji dachów płaskich
i pulpitowych oraz głównych dachów namiotowych. Maksymalna wysokość – dwie kondygnacje
nadziemne liczone od poziomu parteru (poziom
±0,00), w tym jedna w poddaszu. Poziom parteru
nie może przekroczyć 1,50 m nad średnim poziomem terenu lub 0,60 m od poziomu terenu od
strony stoku. Wysokość obiektów nie może przekroczyć 10 m od poziomu parteru.
2. Dla budynków gospodarczych i garażowych ustala
się realizację dachów o kącie nachylenia głównych
połaci dachowych w przedziale od 30 do 45 stopni; wysokość obiektów nie może przekroczyć
8,0 m nad średnim poziomem terenu. Dopuszcza
się realizację budynków gospodarczych i garaży
dobudowanych do budynków mieszkalnych.
3. Przy wydzielaniu nowych działek budowlanych
obowiązuje minimalna powierzchnia jednej działki
dla wolnostojącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 800 m².
4. Ustala się następujące wskaźniki intensywność
zabudowy (jako wskaźniki powierzchni całkowitej
zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki):
a) maksymalny wskaźnik dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN – 0,5;
b) minimalny wskaźnik dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 0,01.
5. Obiekty małej architektury mogą być sytuowane
w miejscach nie kolidujących z drogą wewnętrzną
oraz obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznej. Architektura tych obiektów winna nawiązywać do tradycji miejsca. Obiekty małej architektury winny być wykonane z materiałów: drewno.
Stal, kamień. Pokrycie ażurowe lub pełne gontem,
dachówką ceramiczną lub ich imitacją.
6. Obowiązuje zakaz sytuowania urządzeń reklamowych, szyldów i tablic informacyjnych w sposób
przesłaniający elementy i detale architektoniczne.
Urządzenia i tablice reklamowe mogą być umieszczone na elewacji budynku mieszkalnego wyłącznie na wysokości kondygnacji parteru.
7. W zagospodarowaniu działek obowiązuje zachowanie co najmniej 30% powierzchni biologicznie
czynnej. Powierzchnia zabudowy nie może być
większa niż 60 % powierzchni działki.
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8. Dla nowo wydzielonych działek obowiązuje zapewnienie dojazdu z drogi publicznej i uwzględnienie
uzbrojenia w sieci infrastruktury technicznej.
9. W wykończeniu elewacji budynków wyklucza się
stosowanie okładzin panelami z tworzyw sztucznych, należy stosować materiały tradycyjne (drewno, kamień itp.).
10. Obowiązuje stosowanie pokryć dachowych
w stonowanych, ciemnych kolorach (odcienie brązu, czerwieni, zieleni, szarości). Kolorystyka elewacji w kolorach pastelowych.
11. Wyklucza się stosowanie w ogrodzeniach prefabrykowanych, betonowych elementów ozdobnych,
tralek, kolumn.
§ 6. W zakresie infrastruktury technicznej
i uzbrojenia terenu ustala się co następuje:
1. Zakaz zrzutu nieoczyszczonych ścieków do wód
i gleby, zakaz gromadzenia odpadów w miejscach
do tego nie wyznaczonych,
2. Obowiązek zachowania stref ochronnych od linii
elektroenergetycznych i od gazociągów w wielkościach zgodnych z przepisami szczególnymi oraz
zgodnie z warunkami określonymi przez zarządzającego sieciami.
3. Zaopatrzenie w wodę z istniejącego wodociągu.
Dopuszcza się realizację indywidualnego systemu
zaopatrzenia w wodę na warunkach określonych
w przepisach szczególnych.
4. Odprowadzenie ścieków (dotyczy ścieków komunalnych) docelowo do wiejskiego systemu kanalizacyjnego. Do czasu wykonania sieci kanalizacyjnej dopuszcza się realizację szczelnych bezodpływowych zbiorników okresowo opróżnianych,
z wywożeniem ścieków na najbliższą oczyszczalnię. Dopuszcza się realizacje przydomowych
oczyszczalni
5. Usuwanie odpadów stałych komunalnych poprzez
segregację i gromadzenie ich w przystosowanych
pojemnikach okresowo opróżnianych i w sposób
zorganizowany wywożonych zgodnie z prowadzona polityką gminy Chełmiec. Obowiązuje zakaz
gromadzenia materiałów toksycznych i niebezpiecznych. Gospodarka odpadami powinna być
prowadzona zgodnie z przepisami szczególnymi.
6. Doprowadzenie gazu z istniejących sieci gazowych
na warunkach określonych przez zarządcę sieci.
7. Ogrzewanie obiektów indywidualne. Stosowane
media i paliwa dla celów grzewczych nie mogą
powodować przekroczenia dopuszczalnych norm
zanieczyszczeń powietrza z uwzględnieniem zanieczyszczeń tła. Dopuszcza się zastosowanie baterii
i kolektorów słonecznych.
8. Doprowadzenie energii elektrycznej na warunkach
określonych w przepisach szczególnych.
9. Dla terenów objętych planem dopuszcza się realizację dróg wewnętrznych nie wyróżnionych na rysunku planu.
10. W zakresie ochrony przeciwpożarowej obowiązuje
zapewnienie przeciwpożarowego zaopatrzenia
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w wodę oraz drogi pożarowej zgodnie z przepisami szczególnymi. Uzgodnienie projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej
zgodnie z przepisami szczególnymi.

11. Na terenach objętych zmianą planu - w zakresie
łączności telekomunikacyjnej - utrzymuje się istniejące urządzenia, sieci i obiekty telekomunikacyjne z możliwością remontów i przebudowy oraz
dopuszcza się realizację nowego uzbrojenia terenu
z zakresu łączności publicznej w celu zapewnienia
telekomunikacji.
12. Dopuszcza się przebudowę i rozbudowę istniejących sieci infrastruktury technicznej oraz realizacje
nowych sieci, obiektów i urządzeń w oparciu
o przepisy szczególne.
Rozdział 3
PRZEZNACZENIE TERENÓW
§ 7.
1. Wyznacza się w planie tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolem MN,
obejmujące część działki nr 266 położonej
w Niskowej o powierzchni ~0,25 ha.
1) Ustala się zabudowę mieszkaniową jednorodzinną jako podstawowe przeznaczenie terenu.
2) Dopuszcza się realizację budynków gospodarczych, garaży oraz obiektów małej architektury.
Dopuszcza się realizację niezbędnych sieci
i urządzeń infrastruktury technicznej.
3) Przy realizacji budynków obowiązuje zachowanie linii zabudowy w odległości nie mniejszej
niż 6 m. od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi
publicznej „KDD”.
4) Dojazd do terenu drogą publiczną (gminną dojazdową) oznaczoną symbolem „KDD”.
5) W zakresie kształtowania zabudowy obowiązują
ustalenia zawarte w § 5.
Rozdział 4
PRZEPISY KOŃCOWE
§ 8. Ustala się wysokość opłaty wyrażoną
w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu, o której mowa
w art.36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80 poz. 717 z póź. zm) – 10%.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Chełmiec.
§ 10.
1. Uchwała podlega ogłoszeniu i wchodzi w życie po
upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
2. Uchwała podlega również publikacji na stronie
internetowej Gminy Chełmiec.
Przewodniczący Rady Gminy Chełmiec
Jan Bieniek
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Załącznik nr 1
do uchwały Nr XII/173/2011
Rady Gminy Chełmiec
z dnia 12 września 2011 r.

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.
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stwierdza brak potrzeby rozstrzygnięcia, o którym
mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.717 z póź. zm.).

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XII/173/2011
Rady Gminy Chełmiec
z dnia 12 września 2011 r.
Rozstrzygniĉcie Rady Gminy Chełmiec w sprawie uwag
do projektu planu oraz w sprawie realizacji zapisanych
w planie inwestycji w zakresie infrastruktury
technicznej, które należą do zadań własnych gminy
oraz zasadach ich finansowania
1. Rada Gminy Chełmiec po zapoznaniu się z oświadczeniem Wójta Gminy Chełmiec z dnia 26 sierpnia 2011r., stwierdzającym brak uwag do projektu
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec VI” w Gminie Chełmiec
w zakresie przeznaczenia części działki nr 266 położonej w Niskowej na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w okresie wyłożenia tego planu
do publicznego wglądu i 14 dni po wyłożeniu,

2. W związku z tym że zmiana miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego
„Chełmiec
VI”
w Gminie Chełmiec nie wprowadza nowych zapisów
dot. realizacji inwestycji w zakresie infrastruktury
technicznej, które należą do zadań własnych gminy,
Rada Gminy Chełmiec stwierdza brak potrzeby rozstrzygnięcia o sposobie realizacji inwestycji które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80
poz. 717 z późn. zm.).
Przewodniczący Rady Gminy Chełmiec
Jan Bieniek
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UCHWAŁA NR XII/174/2011
RADY GMINY CHEŁMIEC
z dnia 12 września 2011 r.
w sprawie : uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec IV”
w Gminie Chełmiec – w granicach opracowania „Klĉczany II”.
Na podstawie art.. 3 ust. 1, art. 15 ust. 2 i art. 20
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) zwanej dalej
„ustawą”; art. 18 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku
Nr. 142 poz. 1591 z późn. zm.); art. 53 ust. 1,
ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo
geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27 poz. 96 z późn.
zm.),
zwanej
dalej
„prawem
geologicznym
i górniczym”, oraz art. 82 ust. 1 pkt 1, art. 83 ust. 1
i art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo
wodne (Dz. U. Nr 115 poz. 1229 z późn. zm.), zwanej
dalej „prawem wodnym” Rada Gminy Chełmiec
uchwala, co nastĉpuje.
Rozdział 1
USTALENIA FORMALNE.
§ 1.
1. Po stwierdzeniu zgodności ze „Studium” wymienionym w § 2 uchwala się zmianę miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec IV”
w Gminie Chełmiec (zwaną dalej „planem”), obejmującego część gruntów obrębu Klęczany
w granicach opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sporządzonego dla
Terenu Górniczego „Klęczany II”, zatwierdzonego
Uchwałą Nr XXXIX/335/2005 Rady Gminy Chełmiec
z dnia 31 sierpnia 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2005 r. Nr 617 poz. 4249).

2.

Zmiana planu została sporządzona zgodnie
z uchwałą Rady Gminy Chełmiec Nr LI/666/2010
z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie przystąpienia do
zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „Chełmiec IV” w Gminie Chełmiec
granicach opracowania „Klęczany II”.

§ 2. Zmiana planu (zwana dalej „planem”)
uwzględnia ustalenia „Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmiec” wprowadzonego uchwałą Rady Gminy
Chełmiec Nr IX(339)98 z dnia 23.04.1998 r.
§ 3.
1. Treść niniejszej uchwały stanowi część tekstową
planu.
2. Załącznikami do uchwały są:
1) Część graficzna – zwana dalej „ rysunkiem planu” – sporządzona na podkładzie mapy zasadniczej 1:2000 – jako załącznik Nr 1.
2) Rozstrzygnięcia Rady Gminy – podjęte w trybie
art. 20 ustawy:
a) o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu
planu – jako załącznik Nr 2.
b) o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które należą do zadań własnych Gminy
a także o zasadach ich finansowania zgodnie
z przepisami o finansach publicznych – jako
załącznik Nr 3.
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3. Jako zgodne z planem uznaje się:
1) Lokalne zmiany przebiegu istniejących urządzeń
liniowych infrastruktury technicznej wynikające
z rozwiązań projektowych.
2) Rozbudowę lokalnych systemów podstawowej
infrastruktury technicznej uzbrojenia terenów:
wodociągowej, odwodnienia terenu, kanalizacyjnej i elektroenergetycznej, łącznie z realizacją
stacji transformatorowych 15/0,4kV uzupełniających systemy istniejące obsługujące Kopalnię
Surowców Skalnych „Klęczany” oraz teren objęty planem.
3) Zmianę miejsca usytuowania wjazdu na teren
objęty planem z drogi „6.3.KDW” lub z terenu
zakładu górniczego „4.5.Pzg” - jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na warunki techniczne oraz
warunki geologiczne.
4. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest
umożliwienie działań podejmowanych w granicach
Terenu Górniczego „Klęczany IV” w celu stworzenia warunków do rozwoju gospodarczo – społecznego w sposób minimalizujący negatywne oddziaływanie na środowisko przyrodnicze, zdrowie
i bezpieczeństwo ludzi, z jednoczesnym zabezpieczeniem wykonania przez przedsiębiorcę uprawnień wynikających w koncesji Nr 180/94 oraz zapewnienia warunków bezpieczeństwa powszechnego.
5. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) KSS „Klęczany” – należy przez to rozumieć Kopalnię Surowców Skalnych „Klęczany” Sp.
z o.o. z siedzibą 33-394 Klęczany 176, posiadającą koncesję udzieloną na mocy Decyzji Ministra
Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych
i Leśnictwa z dnia 27.08.1994 r. Nr 180/94
(z późn. zm.), zmienionej częściowo Decyzją
Wojewody Małopolskiego z dnia 27.08.2004 r.
znak Śr.V.KŻ.7415-41-04.
2) Koncesji – należy przez to rozumieć koncesję
udzieloną KSS „Klęczany” na wydobywanie
piaskowców magurskich ze złoża „Klęczany” na
terenie wsi Klęczany w Gminie Chełmiec – na
mocy Decyzji Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów
Naturalnych
i Leśnictwa
z dnia
27.08.1994 r. Nr 180/94 (z późn. zm.) , zmienionej częściowo Decyzją Wojewody Małopolskiego z dnia 27.08.2004 r. znak Śr.V.KŻ.7415-41-04.
3) Obszarze Górniczym (w zrozumieniu przepisów
prawa geologicznego i górniczego) – należy
przez to rozumieć przestrzeń, w granicach której
przedsiębiorca jest uprawniony do wydobywania kopaliny oraz prowadzenia robót górniczych
związanych z wykonywaniem uprawnień określonych w koncesji.
4) Terenie Górniczym (w zrozumieniu przepisów
prawa geologicznego i górniczego) – należy
przez to rozumieć przestrzeń objętą przewidywanymi szkodliwymi wpływami robót górniczych zakładu górniczego.
5) Zakładzie Górniczym – należy przez to rozumieć
zakład górniczy wymieniony w przepisach art. 6
pkt 7 prawa geologicznego i górniczego.
6) Budowli – należy przez to rozumieć budowlę
wymienioną w art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca
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1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r.
Nr 106 poz. 1126 z późn. zm.).
Rozdział 2
USTALENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE OBSZARU
OPRACOWANIA PLANU.

§ 4. Ustalenia ogólne dotyczące zasad ochrony
środowiska, przyrody i krajobrazu.
1. Na obszarze objętym planem ochronie podlega
klimat akustyczny. W zakresie ochrony przed hałasem dla obszaru położonego w granicach Terenu
Górniczego obowiązują przepisy odrębne.
2. W zakresie jakości powietrza atmosferycznego
obowiązuje zakaz przekraczania dopuszczalnych
stężeń zanieczyszczeń określonych w przepisach
odrębnych.
3.

W zakresie ochrony wód powierzchniowych
i podziemnych obowiązują przepisy odrębne
z dodatkowym uwzględnieniem obecności Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 437.

4. Obowiązuje ochrona roślin i zwierząt występujących w stanie dzikim – według list gatunków
chronionych ogłaszanych przez Ministra Środowiska.
5. Dla prawidłowej i zrównoważonej gospodarki przestrzenią nakazuje się:
1) wykluczenie realizacji obiektów przemysłowych
i usługowych wodo – i energochłonnych, szkodliwych technologicznie oraz grożących wystąpieniem poważnych awarii, z zastrzeżeniem
uprawnień KSS „Klęczany” wynikających
z koncesji,
2) zadrzewianie i zalesianie gruntów poeksploatacyjnych podlegających obowiązkowi rekultywacji stosownie do przepisów odrębnych.
6. W granicach planu wprowadza się następujące
zasady gospodarki odpadami:
1) Zakaz składowania odpadów komunalnych
i niebezpiecznych w zrozumieniu przepisów odrębnych. Obowiązuje prowadzenie selektywnej
zbiórki odpadów nadających się do powtórnego
wykorzystania.
2) Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej
w zakresie utylizacji, przetwarzania, gromadzenia i segregowania odpadów niebezpiecznych.
Ustala się usuwanie odpadów stałych poprzez
segregację i gromadzenie ich w przystosowanych pojemnikach okresowo opróżnianych, usytuowanych zgodnie z przepisami odrębnymi
i w sposób zorganizowany wywożonych przez
koncesjonowanego przedsiębiorcę poza obszar
Gminy, zgodnie z prowadzoną polityką Gminy
i zawartymi porozumieniami oraz zgodnie
z „Planem gospodarki odpadami województwa
małopolskiego”. Wymienione zakazy nie dotyczą mas ziemnych i skalnych wytwarzanych
w związku z działalnością KSS „Klęczany”.
3) Postępowanie z odpadami (w tym z odpadami
niebezpiecznymi) należy prowadzić zgodnie
z przepisami odrębnymi.
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4) Postępowanie
z odpadami
przemysłowymi
związanymi z działalnością Zakłady Górniczego
– według ustaleń w § 12 ust. 3.
§ 5.
1. W przestrzeni objętej planem dominują obszary
całkowicie i trwale przekształcone na skutek działalności górniczej.
2. W zakresie ochrony dóbr kultury - w przypadku
wystąpienia w trakcie prac ziemnych znalezisk archeologicznych obowiązuje przerwanie prac, zgłoszenie faktu znaleziska do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków celem rozeznania oraz oceny
sytuacji. Prace winny być wstrzymane do czasu
wyeksplorowania i zadokumentowania warstw
i obiektów archeologicznych.
3. Dla obiektów budowlanych i budowli własnych
Zakładu Górniczego w granicach Terenu Górniczego – nie określa się wymagań w zakresie kształtowania ładu przestrzennego. Obiekty te i budowle
podlegają wyłącznie wymaganiom wynikającym
z ich funkcji związanej z eksploatacją i przerobem
kopaliny.
§ 6. W granicach planu nie występują obszary
przestrzeni publicznych w zrozumieniu przepisu art.
2 pkt 6 ustawy.
§ 7. Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów i obiektów podlegających
ochronie, określonych na podstawie odrębnych przepisów.
1. W zrozumieniu przepisów art. 4 pkt 16 i pkt 17
ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów
rolnych i leśnych (Dz. U. Nr 16 poz. 78 z późn. zm.)
tereny objęte planem stanowią grunty zdegradowane i zdewastowane, które podlegają obowiązkowi rekultywacji i przywrócenia możliwości gospodarczego i inwestycyjnego wykorzystania.
2. W zakresie konserwatorskiej ochrony przyrody:
1) W granicach planu nie ma pomników przyrody
2) Obszar
objęty
planem
–
zgodnie
z Rozporządzeniem Wojewody Małopolskiego
z dnia 24 listopada 2006 r. w sprawie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 806 poz.
4862 z późn. zm.) – położony jest wraz z całym
Terenem Górniczym poza Obszarem Chronionego Krajobrazu.
3. W celu ochrony zasobów naturalnych podlegających prawu górniczemu utrzymuje się w granicach
opracowania planu Teren Górniczy „Klęczany IV”
– wraz z urządzeniami i działaniami służącymi rozpoznaniu zasobów, ich ochronie i eksploatacji.
§ 8.
1. W granicach opracowania planu nie wyznacza się
terenów wymagających ustalenia sposobów
i terminów
ich
tymczasowego
użytkowania
i zagospodarowania.
2. Jeżeli z postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, z analizy porealizacyjnej lub
z przeglądu ekologicznego wynika, że mimo zastosowania dostępnych rozwiązań technicznych,
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technologicznych i organizacyjnych nie mogą być
dotrzymane standardy jakości środowiska poza terenem obiektu (urządzenia) – to wówczas należy
utworzyć obszar ograniczonego użytkowania
w trybie przepisów odrębnych.

§ 9. Obszary wymagające przekształceń oraz rekultywacji wyznaczone zostały w granicach Terenu
Górniczego, stosownie do decyzji właściwego organu
do spraw ochrony gruntów rolnych i leśnych.
§ 10. Ustalenia ogólne w zakresie infrastruktury
technicznej i uzbrojenia terenu w granicach planu.
1) Zakaz zrzutu nieoczyszczonych ścieków do wód
i gleby, zakaz gromadzenia odpadów w miejscach
do tego nie wyznaczonych.
2) Utrzymanie (z zachowaniem przepisów odrębnych)
istniejących podziemnych i nadziemnych sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym sieci
elektroenergetycznych średnich i niskich napięć wraz
ze stacjami transformatorowymi.
3) Ustala się możliwość przebudowy i rozbudowy istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej
i obiektów z nimi związanych oraz realizacji sieci
i urządzeń nowych dla potrzeb KSS „Klęczany” oraz
dla potrzeb realizowanych na terenie „U/P” obiektów.
4) Ustala się możliwość realizacji w granicach opracowania obiektów i urządzeń łączności.
§ 11. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury
technicznej
1. Zasady zaopatrzenia w wodĉ.
Utrzymuje się istniejący system zaopatrzenia
w wodę Zakładu Górniczego KSS „Klęczany”
z dopuszczeniem wykorzystania tego systemu na
cele zaopatrzenia w wodę obiektów i urządzeń
w granicach objętych planem. Dla potrzeb zaopatrzenia w wodę pitną dopuszcza się przyłącz do
sieci komunalnej w uzgodnieniu z administratorem
sieci, względnie zaopatrzenie z ujęcia własnego.
2. Zasady odprowadzenia ņcieków.
Dla terenu objętego planem obowiązuje wspólny system gospodarki ściekowej oraz odprowadzenia wód
opadowych i przemysłowych ustalony w koncesji dla
terenów działalności gospodarczej o kompleksowej
regulacji gospodarki ściekowej na zasadach odrębnych lub zaprojektowany odrębnie dla terenu „U/P”
stosownie do przepisów odrębnych.
3. Zasady usuwania i unieszkodliwiania odpadów
stałych
Dla usuwania mas ziemnych i skalnych oraz składowania bądź innego wykorzystania odpadów przeróbczych wytwarzanych w Zakładzie Górniczym KSS
„Klęczany” obowiązują przepisy odrębne.
4. Zasady zaopatrzenia w energiĉ elektryczną
Ustala się doprowadzenie energii elektrycznej siecią niskich napięć od stacji transformatorowych na
warunkach określonych przez zarządzającego siecią
Dopuszcza się realizację nie wyznaczonych na rysunku planu odcinków sieci średnich napięć wraz
z urządzeniami transformatorowymi w terenach
przeznaczonych pod zainwestowanie.
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§ 12. Ustalenia dotyczące stawek procentowych
stanowiących podstawĉ do naliczania opłaty,
o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy. Dla terenów
przeznaczonych do zainwestowania stawkę procentową ustala się w wysokości 30 %.
Rozdział 3
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE DLA TERENÓW
WYRÓŻNIONYCH W RYSUNKU
§ 13. U/P.1 – Teren usług komercyjnych, działalnoņci
produkcyjnej,
obsługi
technicznej
i gospodarczej. Pow. ok. 1,33ha
1. Teren o funkcji usług komercyjnych, drobnej wytwórczości i rzemiosła, składów i magazynów, baz
transportowych, zakładów remontowych, z dopuszczeniem realizacji obiektów produkcyjnych
(w tym produkcji budowlanej) o uciążliwości nie
przekraczającej granicy Terenu Górniczego „Klęczany IV”. Dojazd z drogi zakładowej przez teren
„4.5.Pzg”. Udostępnienie terenu pod zainwestowanie wymaga uprzedniego rozwiązania systemu
odwodnienia i zabezpieczenia przed wodami opadowymi od strony stoku (od północy). Usytuowanie budynków i placów składowych oraz dróg
wewnętrznych wymaga – stosownie do wyników
rozpoznania warunków geologicznych – zachowania bezpiecznej odległości od górnej krawędzi
skarpy od strony południowej i wschodniej.
2. Teren objęty planem położony jest w granicach
strefy drgań sejsmicznych oraz w strefie rozrzutu
odłamków skalnych. W przypadku ograniczenia
możliwości użytkowania nieruchomości w granicach Terenu Górniczego, lub powstania szkody
związanej z ruchem Zakładu Górniczego – stosuje
się odpowiednie przepisy Działu V ustawy Prawo
geologiczne i górnicze.
3. Teren o skomplikowanych warunkach gruntowych
(d. zwałowisko kopalniane). Zainwestowanie wymaga opracowania dokumentacji geologicznoinżynierskiej.
4. Dopuszcza się podziały wewnętrzne terenu dla
potrzeb poszczególnych przedsięwzięć inwestycyjnych, z warunkiem zapewnienia dróg dojazdowych z jezdnią o szerokości min. 5,0 m oraz zabezpieczenia terenów na cele infrastruktury wspólnej
dla całego terenu „U/P”, w tym parkingi, urządzenia odwodnienia terenu i t.p.
5. Ustalenia w zakresie kształtowania zabudowy:
1) Formę projektowanych obiektów należy kształtować jako zblokowaną z dopuszczeniem elewacyjnego rozczłonkowania w pionie i w poziomie.
Forma ta winna nawiązywać do funkcji
i charakteru terenów usługowo-produkcyjnych.
Konstrukcja budynków powinna uwzględniać położenie terenu w strefie wstrząsów sejsmicznych.
2) Zabudowa wyłącznie jednokondygnacyjna (lekka) typu pawilonowego lub kontenerowego, bez
podpiwniczenia.
3) Dachy dwu- lub wielospadowe o kątach nachylenia połaci od 10 do 45 stopni. Dopuszcza się
rozwiązanie wybranych elementów dachu jako
akcentowych. Pokrycie blacho-dachówką. Kon-
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strukcja dachu winna uwzględniać położenie
obiektu w strefie rozrzutu odłamków skalnych.
Dopuszcza się otwarcia pulpitowe i przeszklenia
połaci dachu.
4) Wysokość zabudowy do 12,0 m z dopuszczeniem wyższych akcentów pionowych wynikających z potrzeb technologicznych.
5) Kolorystyka elewacji i dachów stonowana,
z wykluczeniem kolorystyki ostrej (agresywnej).

6. Ustala się następujące minimalne wskaźniki miejsc
parkingowych
dla
samochodów
osobowych:
3 miejsca na 100 m2 powierzchni użytkowej usług,
4 miejsca na 1 stanowisko naprawcze w warsztatach
remontowych, 2 miejsca na 10 osób zatrudnionych
w obiektach produkcyjnych i rzemieślniczych.
7. Parkingi i inne nawierzchnie utwardzone powinny
mieć właściwy system odwodnienia z odpowiednim
systemem oczyszczenia ścieków według przepisów
odrębnych. Zakaz odprowadzania wód opadowych
z dachów i powierzchni utwardzonych do gruntu.
8. W obrębie terenu dopuszcza się – jako funkcję
uzupełniające: drogi wewnętrzne i ciągi piesze, zieleń urządzoną, ogrodzenia wewnętrzne o jednolitej
dla całego terenu formie, obiekty małej architektury, urządzenia reklamowe, oświetlenie terenu, lokalne urządzenia infrastruktury technicznej.
9. Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 1,0.
10. Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie
czynnej – 30 %.
U/P.2 - Teren usług komercyjnych, działalnoņci produkcyjnej, obsługi technicznej i gospodarczej.
Pow. ok. 2,14ha.
1. Teren położony między podnóżem skarpy zwałowiska a rowem odwadniającym i osadnikiem. Dostępny od drogi „6.3.KDW”.
2. Obowiązują ustalenia jak dla terenu „U/P.1”.
Z/o - Teren zieleni w obszarze zagrożeń osuwiskowych. Pow. ok. 3,01ha.
1. Teren obejmuje zbocza i podnóża zwałowisk kopalnianych o nieustabilizowanej powierzchni. Zakaz zainwestowania z wyjątkiem urządzeń odwadniających,
napowietrznych linii energetycznych oraz dróg wewnętrznych związanych z rekultywacją terenu.
2. Obowiązek rekultywacji o kierunku leśno-zadrzewieniowym.
3. Po ustabilizowaniu zbocza zwałowiska w części
zachodniej – dopuszcza się urządzenie ciągu pieszego łączącego tereny „U/P.1” i „U/P.2”.
§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Chełmiec.
§ 15.
1. Uchwała podlega publikacji i wchodzi w życie po
upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
2. Uchwała podlega także publikacji na stronie internetowej Gminy Chełmiec.
Przewodniczący Rady Gminy Chełmiec
Jan Bieniek
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Załącznik nr 1
do uchwały Nr XII/174/2011
Rady Gminy Chełmiec
z dnia 12 września 2011 r.

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.
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Przewodniczący Rady Gminy Chełmiec
Jan Bieniek
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Załącznik nr 2
do uchwały Nr XII/174/2011
Rady Gminy Chełmiec
z dnia 12 września 2011 r.
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Załącznik nr 3
do uchwały Nr XII/174/2011
Rady Gminy Chełmiec
z dnia 12 września 2011 r.

Sposób rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego

Sposób rozstrzygniĉcia sposobu realizacji inwestycji
w zakresie infrastruktury należących do zadań
własnych gminy

Wójt Gminy Chełmiec oświadcza, że w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu w dniach od 14 czerwca
do 4 lipca 2011r. i 14 dni po zakończeniu wyłożenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec IV” w Gminie Chełmiec –
w granicach opracowania „Klęczany II” – nie wpłynęły
żadne uwagi, o których mowa w art.18 ust.1 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia
27 marca 2003r. (Dz. U. Nr 80 poz.717).

Na przedmiotowym terenie nie przewiduje się
żadnych inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
należących do zadań własnych gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Chełmiec
Jan Bieniek

Przewodniczący Rady Gminy Chełmiec
Jan Bieniek
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UCHWAŁA NR VIII/54/11
RADY GMINY ŁAPANÓW
z dnia 1 lipca 2011 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/264/10 Rady Gminy Łapanów z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zasad
udzielania zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajĉć nauczycielom, którym powierzono stanowiska
kierownicze w szkołach (zespołach szkół) prowadzonych przez Gminĉ Łapanów, oraz przyznawania zwolnienia od
realizacji tych zajĉć.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 42 ust.6
i 7 pkt.2 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia
26 stycznia 198 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz.U. z 2006 r.
Nr 97, poz. 674 z pózn. zm.), Rada Gminy Łapanów
uchwala co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XL/264/10 Rady Gminy Łapanów
z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zasad udzielania
zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć
nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach (zespołach szkół) prowadzonych przez
Gminę Łapanów, oraz przyznawania zwolnienia od realizacji tych zajęć wprowadza się następującą zmianę:

1. W § 1 ust.1 uchwały dodaje się pkt. 6 w następującym
brzmieniu: „Dyrektor szkoły muzycznej I stopnia –
8 godzin tygodniowego wymiaru zajęć”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i obowiązuje
od dnia 1 września 2011 r.
Przewodniczący Rady Gminy Łapanów
Andrzej Ņliwa
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UCHWAŁA NR X/75/11
RADY GMINY NAWOJOWA
z dnia 11 czerwca 2011 r.
w sprawie w sprawie utraty mocy Uchwały Nr XXXIV/218/05 Rady Gminy Nawojowa z dnia 15 czerwca 2005 r.,
w sprawie okreņlenia wysokoņci minimalnych stawek za dzierżawĉ gruntów i najem lokali użytkowych
stanowiących własnoņć Gminy Nawojowa.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póżn. zm.), art. 13
ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce

nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651,
z późn. zm.) Rada Gminy Nawojowa uchwala, co następuje:
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§ 1. Traci moc uchwała Nr XXXIV/218/05 Rady
Gminy Nawojowa z dnia 15 czerwca 2005r., w sprawie
określenia wysokości minimalnych stawek za dzierżawę
gruntów i najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Nawojowa.

Poz. 4479,4480,4481

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Nawojowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Jacenty Skrzypiec
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UCHWAŁA NR XII/89/2011
RADY GMINY NAWOJOWA
z dnia 16 września 2011 r.
w sprawie w sprawie: zmiany Uchwały Nr X/75/11 Rady Gminy Nawojowa z dnia 11 czerwca 2011 r. w sprawie
utraty mocy Uchwały Nr XXXIV/218/05 Rady Gminy Nawojowa z dnia 15 czerwca 2005 r., w sprawie okreņlenia
wysokoņci minimalnych stawek za dzierżawĉ gruntów i najem lokali użytkowych stanowiących własnoņć Gminy
Nawojowa (Dziennik Urzĉdowy Województwa Małopolskiego z 2005 r. Nr 628, poz. 4267).
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póżn. zm.), art. 13
ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651,
z późn. zm.) Rada Gminy Nawojowa uchwala, co następuje:
§ 1. §3 Uchwały Nr X/75/11 Rady Gminy Nawojowa
z dnia 11 czerwca 20011 r. otrzymuje brzmienie:
,,§3 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo-

wym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie po
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Nawojowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Jacenty Skrzypiec
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UCHWAŁA NR XIII/71/11
RADY GMINY OŅWIĈCIM
z dnia 31 sierpnia 2011 r.
w sprawie: statutu Gminnego Oņrodka Pomocy Społecznej w Oņwiĉcimiu
Na podstawie art.9 ust.1, art.18 ust.2 pkt.9 lit. „h”,
art. 40 ust.2 pkt. 1 i 2, art.41 ust.1 oraz art.42 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t.
Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn .zm.) Rada
Gminy Oņwiĉcim postanawia co nastĉpuje:
§ 1. Uchwalić Statut Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Oświęcimiu w brzmieniu określonym
w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2.
Traci
moc
uchwała
Rady
Gminy
w Oświęcimiu z dnia 7 lutego 2001r. Nr XXIX/213/01
w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz uchwała nr XVI/126/04 z dnia 31.03.2004r.
Załącznik
do uchwały Nr XIII/71/11
Rady Gminy Oświęcim
z dnia 31 sierpnia 2011 r.
STATUT
Gminnego Oņrodka Pomocy Społecznej
w Oņwiĉcimiu
ROZDZIAŁ I – Postanowienia ogólne
§ 1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu zwany dalej „Ośrodkiem” jest jednostką budże-

w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Oświęcimiu.
§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Oświęcim.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od opublikowania z mocą
od 01 października 2011.
Przewodniczący Rady
Piotr Ņreniawski

tową i organizacyjną Gminy Oświęcim działającą na
podstawie :
1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591
z poźn.zm.)
2. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późn.zm.)
3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz.1240 z późn.
zm.)
4. Statutu Gminy Oświęcim stanowiącego załącznik
do uchwały Nr VII/58/03 Rady Gminy Oświęcim
z dnia 28.05.2003r.
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5. Uchwały Nr XVII/112/96 Rady Gminy w Oświęcimiu
z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej „Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu.
6. niniejszego statutu.
§2
1. Siedzibą Ośrodka jest Grojec ul. Beskidzka 100.
§3
1. Terenem działania Ośrodka jest obszar gminy
Oświęcim.
2. Ośrodek działać może również na terenie innych
gmin w ramach zawartych porozumień.
ROZDZIAŁ II – Przedmiot i zakres działania
§4
1. Głównym celem działalności Ośrodka jest realizacja zadań Gminy Oświęcim wynikających z ustawy
o pomocy społecznej a w szczególności: zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin
oraz umożliwienie im bytowanie w warunkach odpowiadających godności człowieka.
2. Zadania własne i zlecone z zakresu pomocy społecznej obejmują w szczególności:
• opracowanie i realizację gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych;
• przyznawanie należnych ustawowo świadczeń
pieniężnych i niepieniężnych
• pracę socjalną
• świadczenie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych
• kierowanie do domów pomocy społecznej
• tworzenie gminnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną
• prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych
• inne zadania wynikające z rozeznanych potrzeb
gminy w tym tworzenie i realizacja programów
osłonowych
3. Obok zadań określonych w §4 pkt 1 i 2 Ośrodek
realizuje także w imieniu Gminy Oświęcim inne
zadania publiczne, w tym z zakresu administracji
rządowej, wynikające z ustaw:
1. ustawy z dnia 28 listopada 2003r oświadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r. Nr 139
poz. 992 z póź. zm.)
2. ustawy z dnia 7 września 2009r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U.
z 2009r. Nr 1, poz.7 z późn. zm.)
3. ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r Nr 86,
poz.732 z późn. zm.)
4. ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.Nr.149
z 2011r. poz.887 ) – od 01.01.12
5. innych ustaw jeżeli obowiązek ich realizacji
przez Ośrodek wynika z odrębnych przepisów.
oraz dotyczące:
6. potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
7. przyznawania świadczeń pomocy materialnej
o charakterze socjalnym
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4. Do zadań Ośrodka należy także ;
1. współpraca z organizacjami, instytucjami i grupami wolontariuszy mająca na celu zwiększenie
możliwości pomocowych dla mieszkańców gminy Oświęcim,
2. aktywizacja środowiska lokalnego w celu otwarcia społeczeństwa na problemy osób wykluczonych.
ROZDZIAŁ III – Organizacja Oņrodka
§5
1. Ośrodkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz
Kierownik Ośrodka.
2. Kierownika zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Oświęcim, który jest jednocześnie jego zwierzchnikiem
służbowym.
3. Kierownik zarządza i kieruje Ośrodkiem jednoosobowo na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.
4. Ośrodek jest pracodawcą w stosunku do zatrudnionych pracowników .
5. Prawa i obowiązki pracowników zatrudnionych
w Ośrodku regulują przepisy kodeksu pracy, ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o pracownikach samorządowych.
6. Kierownik wydaje zarządzenia dotyczące funkcjonowania Ośrodka.
7. Kierownik Ośrodka składa Radzie Gminy Oświęcim
roczne sprawozdanie z wykonywania zadań zawartych w planie finansowym na dany rok, ze stanu
pomocy społecznej objętej działalnością Ośrodka.
§6
Do obowiązków Kierownika Ośrodka należy w szczególności:
1. podejmowanie decyzji w sprawach dotyczących
merytorycznej działalności Ośrodka,
2. rzetelne, gospodarne, efektywne i celowe wykorzystanie środków finansowych Ośrodka,
3. nadzór organizacyjny i służbowy nad pracownikami Ośrodka,
4. wykonywanie czynności w sprawach wynikających
ze stosunku pracy, dotyczących pracowników
Ośrodka.
§7
1. Szczegółową organizację wewnętrzną Ośrodka
i podział zadań oraz zakresy uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy określa Kierownik Ośrodka w Regulaminie Organizacyjnym.
2. Integralną część Regulaminu Organizacyjnego
stanowi schemat organizacyjny GOPS.
RODZIAŁ IV – Gospodarka finansowa
§8
1. Ośrodek jest gminną jednostką organizacyjną nie
posiadającą osobowości prawnej finansowaną jako jednostka budżetowa.
2. Środki finansowe na prowadzenie ośrodka zapewniają:
a) Wojewoda Małopolski na zadania zlecone.
b) Gmina Oświęcim na zadania własne.
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§9
1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych, opracowuje plany i sprawozdania finansowe
zachowując zasady klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych.
2. Sprawozdanie z działalności finansowej podlega
sprawdzeniu przez służby finansowe Gminy.
3. Obsługa bankowa Ośrodka prowadzona jest przez
bank wybrany dla obsługi budżetu Gminy.
4. Ośrodek posiada własny rachunek bankowy.
5. Obsługę finansowo-księgową jednostka prowadzi
samodzielnie.
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§ 10
Ośrodek gospodaruje wydzielonym mu majątkiem
stanowiącym część mienie komunalnego, zapewnia
mu ochronę i zarządza zgodnie z przeznaczeniem.
ROZDZIAŁ V – Przepisy końcowe
§ 11
1. Statut i zmiany w Statucie Ośrodka uchwala Rada
Gminy Oświęcim na wniosek Kierownika Ośrodka.
2. W sprawach nieuregulowanych w Statucie stosuje
się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
Przewodniczący Rady
Piotr Ņreniawski
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4482
4482

UCHWAŁA NR XII/81/11
RADY GMINY SPYTKOWICE
z dnia 27 września 2011 r.
w sprawie: okreņlenia zasad i trybu postĉpowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami),
art. 77, art. 81 i art.82 ustawy z dnia 23 lipca 2003r.
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U.
Nr. 162 poz.1568 z późniejszymi zmianami)

2)
3)

Rada Gminy Spytkowice u c h w a l a, co nastĉpuje:
4)
§ 1. Rada Gminy Spytkowice określa zasady
udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze
Gminy Spytkowice.
§ 2. Z budżetu Gminy Spytkowice mogą być
udzielane dotacje celowe na dofinansowanie prac
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zaytku wpisanym do rejestru zabytków,
znajdującym się na obszarze Gminy Spytkowice,
jeżeli:

5)

6)

1) obiekt posiada istotne znaczenie historyczne, artystyczne, kulturowe lub naukowe,
2) obiekt znajduje się w złym stanie technicznym.
I. CEL I RODZAJ ZADAŃ

7)

§ 3.
1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) zabytku - należy przez to rozumieć nieruchomość lub rzecz ruchomą, ich części lub zespoły,
będące dziełem człowieka lub związane z jego
działalnością i stanowiące świadectwo minionej
epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży
w interesie społecznym ze względu na posiada-

8)

ną wartość historyczną, artystyczną lub naukową;
zabytku nieruchomym - należy przez to rozumieć nieruchomość, jej część lub zespół nieruchomości, o których mowa w pkt 1;
zabytku ruchomym - należy przez to rozumieć
rzecz ruchomą, jej część lub zespół rzeczy ruchomych, o których mowa w pkt 1;
zabytku archeologicznym - należy przez to rozumieć zabytek nieruchomy, będący powierzchniową, podziemną lub podwodną pozostałością egzystencji i działalności człowieka,
złożoną z nawarstwień kulturowych i znajdujących się w nich wytworów bądź ich śladów albo
zabytek ruchomy, będący tym wytworem;
pracach konserwatorskich - należy przez to rozumieć działania mające na celu zabezpieczenie
i utrwalenie substancji zabytku, zahamowanie
procesów jego destrukcji oraz dokumentowanie
tych działań;
pracach restauratorskich - należy przez to rozumieć działania mające na celu wyeksponowanie wartości artystycznych i estetycznych zabytku, w tym, jeżeli istnieje taka potrzeba, uzupełnienie lub odtworzenie jego części, oraz dokumentowanie tych działań;
robotach budowlanych - należy przez to rozumieć roboty budowlane w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego, podejmowane przy
zabytku lub w otoczeniu zabytku;
badaniach konserwatorskich - należy przez to
rozumić działania mające na celu rozpoznanie
historii i funkcji zabytku, ustalenie użytych do
jego wykonania materiałów i zastosowanych
technologii, określenie stanu zachowania tego
zabytku oraz opracowanie diagnozy, projektu
i programu prac konserwatorskich, a jeżeli ist-
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nieje taka potrzeba, również programu prac restauratorskich;
9) badaniach architektonicznych - należy przez to
rozumieć działania ingerujące w substancję zabytku, mające na celu rozpoznanie i udokumentowanie pierwotnej formy obiektu budowlanego oraz ustalenie zakresu jego kolejnych przekształceń;
10) historycznym układzie urbanistycznym lub ruralistycznym - należy przez to rozumieć przestrzenne założenie miejskie lub wiejskie, zawierające zespoły budowlane, pojedyncze budynki i formy zaprojektowanej zieleni, rozmieszczone w układzie historycznych podziałów własnościowych i funkcjonalnych, w tym
ulic lub sieci dróg;
11) historycznych zespołach budowlanych - powiązaną przestrzennie grupę budynków wyodrębnioną ze względu na formę architektoniczną,
styl, zastosowane materiały, funkcję, czas powstania lub związek z wydarzeniami historycznymi;
12) krajobrazie kulturowym - należy przez to rozumieć przestrzeń historycznie ukształtowaną
w wyniku działalności człowieka, zawierającą
wytwory cywilizacji oraz elementy przyrodnicze;
13) otoczeniu - należy przez to rozumieć teren wokół lub przy zabytku wyznaczony w decyzji
o wpisie tego terenu do rejestru zabytków
w celu ochrony wartości widokowych zabytku
oraz jego ochrony przed szkodliwym oddziaływaniem czynników zewnętrznych.
14) beneficjencie - należy przez to rozumieć podmiot, któremu na zasadach określonych w niniejszej uchwale przyznano dotację z budżetu
Gminy Spytkowice na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku;
15) środkach publicznych - należy przez to rozumieć
publiczne środki finansowe określone przepisami ustawy o finansach publicznych;
2. Dotacje na prace lub roboty budowlane przy zabytku mogą w szczególności dotyczyć następujących
kierunków wsparcia:
1) ZABYTEK RUCHOMY
ZR1 - prowadzenie prac konserwatorskich zabytkowego wyposażenia i wystroju zabytków
nieruchomych posiadających najwyższą wartość historyczną, artystyczną lub naukową.
ZR2 - podejmowanie prac konserwatorskich kolekcji stanowiących zbiory zabytkowych przedmiotów i dzieł zgromadzonych i uporządkowanych oraz opracowanych i udostępnianych publicznie.
2) ZABYTEK NIERUCHOMY
ZN - układ, obiekt, dzieło - podejmowanie prac
konserwatorskich lub restauratorskich przy
substancji zabytku nieruchomego wraz z jego
otoczeniem oraz w historycznych układach
urbanistycznych, ruralistycznych i w historycznych zespołach budowlanych.
3) DOKUMENTOWANIE ZASOBÓW
DZ - diagnozowanie, programowanie i dokumentowanie
prac
konserwatorskich
i restauratorskich, o których mowa w ust.4.
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3. Zadania, na realizację których może być udzielona
dotacja z budżetu Gminy Spytkowice:
1) przedsięwzięcia, które polegają na prowadzeniu
prac konserwatorskich lub restauratorskich przy
najwartościowszych i najcenniejszych, z punktu
widzenia wartości dziedzictwa kulturowego
i wartości artystycznej, zabytkach nieruchomych, wpisanych do rejestru zabytków, będących:
- układami urbanistycznymi, ruralistycznymi
i zespołami budowlanymi;
- dziełami architektury i budownictwa;
- dziełami budownictwa obronnego;
- obiektami dawnego przemysłu;
- zabytkowymi cmentarzami;
- miejscami upamiętniającymi wybitne osoby
i wydarzenia historyczne.
2) prace konserwatorskie dotyczące zabytków ruchomych, wpisanych do rejestru zabytków,
w szczególności:
- wybitnych dzieł dawnej sztuki (np.: polichromie, rzeźby, malarstwo sztalugowe, ołtarze),
rzemiosła artystycznego i sztuki użytkowej;
- kolekcji stanowiących zbiory przedmiotów
zgromadzonych i uporządkowanych;
- wytworów techniki charakterystycznych dla
dawnych i nowych form gospodarki, które dokumentują poziom nauki i rozwój cywilizacyjny.
3) opracowanie programów prac konserwatorskich,
4) badania konserwatorskie lub architektoniczne
substancji zabytkowej.
4. Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie
i roboty budowlane może obejmować w szczególności nakłady konieczne na:
1) sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;
2) przeprowadzenie badań konserwatorskich lub
architektonicznych;
3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;
4) opracowanie programu prac konserwatorskich
i restauratorskich;
5) wykonanie projektu budowlanego zgodnie
z przepisami Prawa budowlanego;
6) sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji
wnętrz;
7) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;
8) stabilizację konstrukcyjną części składowych
zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;
9) odnowienie lub uzupełnienie tynków, malowideł i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;
10) odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50%
oryginalnej substancji tej przynależności;
11) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien,
w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych
odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;
12) modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach
drewnianych lub w zabytkach, które posiadają
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oryginalne, wykonane z drewna części składowe;
13) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
14) uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych
nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;
15) działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;
16) zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót
przy zabytku wpisanym do rejestru, o których
mowa w pkt 7-15;
17) zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej
oraz przeciwpożarowej i odgromowej.
5. Wniosek o udzielenie dotacji nie może dotyczyć
jedynie kosztów wykonania dokumentacji konserwatorskiej, architektonicznej lub budowlanej.
§ 4. Przy udzielaniu dotacji respektuje się zasady
otwartości, konkurencji, jawności, przejrzystości,
niekomercyjności, apolityczności i partycypacji społecznej.
II. DOTACJA - BENEFICJENCI I WNIOSEK
§ 5.
1. O dotację może ubiegać się każdy podmiot będący
właścicielem lub posiadaczem zabytku, o którym
mowa w §2, jeżeli posiadanie to oparte jest o tytuł
prawny do zabytku wynikający z użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu albo stosunku zobowiązaniowego.
2. Dotacja może zostać udzielona na dofinansowanie
nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, o którym mowa w § 2, ustalonych na podstawie kosztorysu, które zostaną przeprowadzone w roku złożenia przez wnioskodawcę
wniosku o udzielenie dotacji.
3. Wniosek o udzielenie dotacji, o której mowa w § 5
ust. 1, wnioskodawca winien złożyć przed rozpoczęciem prac lub robót przy zabytku, o którym
mowa w ust. 1, określonych w pozwoleniu wydanym przez Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
4. Na zasadach określonych w niniejszej uchwale,
wnioskodawca może wystąpić z kilkoma wnioskami o dotacje dla prac lub robót budowlanych
przy więcej, niż jednym zabytku.
§ 6.
1. Dotacja z budżetu Gminy Spytkowice na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub
robót budowlanych przy jednym i tym samym zabytku w danym roku może być udzielona
w wysokości do 50 % nakładów koniecznych na
wykonanie prac lub robót, z zastrzeżeniem ust.2.
2. Jeżeli zabytek, posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową albo wymaga
przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich, restauratorskich
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lub robót budowlanych albo gdy sytuacja wymaga
niezwłocznego podjęcia prac lub robót budowlanych przy zabytku, dotacja może być udzielona
w wysokości do 100 % nakładów koniecznych na
wykonanie tych prac lub robót.

3. Łączna kwota dotacji udzielonych ze środków publicznych na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy
zabytku, nie może przekroczyć wysokości 100%
nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub
robót.
4. Maksymalna kwota oczekiwanej przez wnioskodawcę dotacji z budżetu Gminy Spytkowice nie
może być większa niż 50 000zł, z wyjątkiem dotacji
na ratowanie zabytków, których istnienie zagrożone jest skutkami kataklizmów lub katastrofy budowlanej.
§ 7.
1. Ubiegający się o dotację winien złożyć wniosek
o dotację wraz z następującymi załącznikami:
1) decyzją o wpisie do rejestru zabytków obiektu,
którego dotyczą prace lub roboty;
2) dokumentem potwierdzającym tytuł władania
zabytkiem;
3) harmonogramem oraz kosztorysem przewidywanych lub wykonanych prac lub robót ze
wskazaniem źródeł ich finansowania;
4) decyzją właściwego organu ochrony zabytków
zezwalającą na przeprowadzenie prac lub robót
wraz z projektem i pozwoleniem na budowę,
gdy wniosek dotyczy prac lub robót przy zabytku nieruchomym lub programem prac, gdy
wniosek dotyczy prac przy zabytku ruchomym;
5) informację o środkach publicznych przyznanych z innych źródeł na te same prace lub roboty budowlane przy zabytku oraz informacją
o wystąpienie o takie środki skierowane do innych organów;
6) wykazem prac lub robót wykonanych przy danym, zabytku w okresie 3 lat poprzedzających
dzień złożenia wniosku podaniem łącznej wysokości nakładów, w tym wysokości i źródeł
dofinansowania otrzymanego ze środków publicznych;
7) dokumentację fotograficzną zabytku.
2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Dotacja nie może być przeznaczona na finansowanie kosztów stałych działalności podmiotu ubiegającego sie o dotację, ani na wydatki niekwalifikowalne (odzyskiwalny podatek VAT) zakupy
i zadania inwestycyjne oraz prace remontowo –
budowlane nie objęte wnioskiem oraz zawartą
umową o udzielenie dotacji.
4. W przypadku, gdy wnioskodawcą jest przedsiębiorca, do wniosku o udzielenie dotacji winien dołączyć informację, o pomocy publicznej otrzymanej przed dniem złożenia wniosku – sporządzoną
w zakresie i według zasad określonych w art. 37
ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu
w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.
U. Nr 123 poz. 1291 z późń. zm.).
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5. Złożenie wniosku o dotację, o którym mowa
w ust.1, nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji, nie gwarantuje się również przyznania dotacji
w wysokości oczekiwanej przez składającego
wniosek.
III. DOTACJA - TERMINY
I ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW
§ 8.
1. Wnioski o udzielenie dotacji należy składa osobiście na dzienniku podawczym Urzędu Gminy
w Spytkowicach lub przesyłać pocztą na adres korespondencyjny - Urząd Gminy w Spytkowicach,
34 - 116 Spytkowice, ul. Zamkowa 12.
2. Wnioski o dotację należy składać:
1) I nabór do dnia 30 stycznia każdego roku kalendarzowego dla prac lub robót budowlanych przy
zabytkach z całorocznym harmonogramem prac
planowanych do wykonania, z zastrzeżeniem pkt
3 i 4.
2) II nabór do dnia 30 czerwca każdego roku kalendarzowego dla prac lub robót budowlanych przy
zabytkach z harmonogramem prac w II połowie
roku kalendarzowego, z zastrzeżeniem pkt 3 i 4.
3) termin, o którym mowa w pkt. 1 i 2, nie mają zastosowania w przypadku ubiegania się o dotację
na prace interwencyjne wynikające z zagrożenia
zabytku.
4) wnioski o przyznanie dotacji w 2011r. można
składać do 31 października 2011r.
3. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu
do Urzędu Gminy w Spytkowicach.
4. W przypadku, gdy środki finansowe na dany rok
kalendarzowy zostaną w całości wykorzystane
w terminie I naboru, II nabór wniosków nie zostanie przeprowadzony.
5. Złożenie wniosku o udzielenie dotacji rozpatruje się
na zasadzie konkursu zadań, rozumianych jako projekty prac lub robót budowlanych przy zabytku.
6. Decyzję o udzieleniu lub nie udzieleniu dotacji dla
wnioskodawcy na realizację konkretnego zadania
podejmuje w formie uchwały Rada Gminy Spytkowice .
7. W uchwale Rady Gminy Spytkowice określa się
nazwę Beneficjentów, którym udzielono dotacji,
wykaz prac i robót, na wykonanie których przyznano dotację oraz kwoty przyznanych dotacji.
8. Uchwała w przedmiocie udzielenie dotacji na realizację zadania ma charakter swobodnego wyboru
zadania, a nie nakazu ustawowego. Przy podejmowaniu uchwały w przedmiocie przyznania dotacji
nie stosuje się przepisów kodeksu postępowania
administracyjnego i nie przewiduje się trybu odwołania.
9. Przyznanie dotacji nie oznacza, że Gmina Spytkowice przejmuje odpowiedzialność za zobowiązania,
wierzytelności oraz działalność podmiotu, którego
zadanie uzyskało dotację.
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10. Przy ustalaniu wysokości przyznawanych dotacji
uwzględnia się kwotę zaplanowaną na ten cel
w budżecie Gminy Spytkowice.
§ 9.
1. Zasady udzielania dotacji określone niniejszą uchwałą, wykaz zadań i podmiotów oraz wysokość przyznanych dotacji podawane są do publicznej wiadomości, m.in. poprzez wywieszenie tych informacji
na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Spytkowicach
na okres 30 dni oraz na stronie internetowej Gminy
Spytkowice (www.spytkowice.net.pl)
2. Beneficjenci, którym udzielono dotacji z budżetu
Gminy Spytkowice, są zobowiązani do zamieszczenia we wszystkich materiałach informacyjnych,
promocyjnych i wydawnictwach oraz kontaktach
z mediami
informacji
o otrzymanej
dotacji
z budżetu Gminy Spytkowice oraz do realizacji innych ustaleń objętych umową zawarta w związku
z udzieloną dotacją.
§ 10. Uchwała w przedmiocie udzielenia dotacji
dla określonego podmiotu na realizację zadania określonego we wniosku o udzielenie dotacji, stanowi
podstawę do zawarcia umowy z Beneficjentem.
IV. DOTACJA - SPOSÓB ORAZ KRYTERIA
ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW
§ 11.
1. Wójt Gminy Spytkowice powołuje Komisję, której
zadaniem jest ocena zgłoszonych wniosków
o dotację oraz przedstawienie propozycji podmiotów, którym rekomenduje się udzielenie dotacji,
a także wysokość kwot dotacji dla poszczególnych
zadań oraz wykazu zadań, którym nie rekomenduje
się udzielenia dotacji.
2. Członków Komisji powołuje i odwołuje zarządzeniem Wójt Gminy Spytkowice.
3. Komisja w ocenie złożonych wniosków o dotację
kieruje się kryteriami, o których mowa w §12
ust. 5.
§ 12.
1. Wnioski o dotacje niekompletne lub nieprawidłowo
wypełnione albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
2. Złożone wnioski podlegają sprawdzeniu pod
względem ich formalnej zgodności z zasadami
określonymi niniejszą uchwałą oraz wymogami
Ustawy o finansach publicznych przez Komisję.
Wnioski podlegać będą ponadto ocenie pod
względem wyceny (kosztorysu) oraz zakresu rzeczowego planowanych prac konserwatorskich lub
robót budowlanych.
3. Wnioski spełniające wymogi, o których mowa
w ust.2 opiniuje Komisja i przedstawia Wójtowi
Gminy i Radzie Gminy w celu przyznania dotacji.
4. Opinia Komisji ma charakter doradczy i konsultacyjny, a praca Komisji służy procesowi jawności.
5. Przy formułowaniu opinii przez Komisję oraz dla
podjęcia uchwał dotyczących udzielenia dotacji na
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realizację prac lub robót budowlanych przy zabytku, uwzględniając kwotę w budżecie Gminy Spytkowice przeznaczoną na prace i roboty budowlane
przy zabytkach, zastosowanie mają następujące
kryteria:
a) duże znaczenie zabytku dla dziedzictwa kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem jego
wartości historycznej, naukowej lub artystycznej
oraz dostępności dla społeczeństwa – maksymalnie do 5 punktów;
b) stan zagrożenia, w jakim znajduje się obiekt wymagający zabiegów konserwatorskich – maksymalnie do 2 punktów;
c) racjonalne uzasadnienie kosztów realizacji planowanych prac oraz zaangażowanie finansowe
podmiotu występującego o dotację, a także
wskazanie innych źródeł finansowania prac lub
robót budowlanych przy zabytku – maksymalnie
do 2 punktów;
d) kontynuacja prac konserwatorskich lub robót
budowlanych - maksymalnie do 1 punktu.
V. DOTACJA - UMOWA O DOTACJĈ
§ 13.
1. Uwzględniając uchwałę, o której mowa w §8 ust. 5,
udzielenie dotacji z budżetu Gminy Spytkowice następuje
na
podstawie
pisemnej
umowy
z Beneficjentem - podmiotem, któremu została
przyznana dotacja. Umowa określa zakres
i warunki realizacji zadania. Wzór umowy został
zamieszczony w załączniku nr 2 do niniejszej
uchwały.
2. Przyznana dotacja może być niższa od wnioskowanej.
3. Beneficjent może odstąpić od zawarcia umowy
w przypadku przyznania dotacji niższej niż wnioskowana.
4. Jeżeli przyznana kwota dotacji jest niższa od wnioskowanej i Beneficjent podejmie się realizacji zadania, jest on zobowiązany do aktualizacji zakresu
oraz kosztorysu prac lub robót budowlanych
w ciągu 14 dni od daty otrzymania informacji
o przyznaniu dotacji. Beneficjent może zmniejszyć
kwotę środków własnych proporcjonalnie do stopnia zmniejszenia dotacji z budżetu Gminy Spytkowice.
5. W przypadku odstąpienia od zawarcia umowy
wnioskodawca ma obowiązek pisemnie powiadomić Wójta Gminy Spytkowice o swojej decyzji
w ciągu 14 dni od daty otrzymania informacji
o przyznaniu dotacji.
6. Beneficjent decydujący się na zawarcie umowy
winien jest przedstawić:
a) skorygowany kosztorys ze względu na rodzaj
kosztów oraz kosztorys ze względu na przewidywane źródła finansowania (zgodnie ze wzorem
z wniosku);
b) zaktualizowany harmonogram zadania;
c) oświadczenie wnioskodawcy o zgodności odpisu
z rejestru ze stanem prawnym i faktycznym
w dniu podpisania umowy.
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7. Wszelkie zmiany związane z harmonogramem oraz
zmiany merytoryczne wynikłe w trakcie realizacji
zadania powinny być zgłaszane na bieżąco, pisemnie do Wójta Gminy w formie prośby o akceptację.
8. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnego aneksu, który należy podpisać najpóźniej na 7 dni przed upływem terminu
realizacji zadania.
9. Przekazanie dotacji oraz jej rozliczenie następuje na
warunkach i w terminach określonych w umowie,
określającej w szczególności:
a) szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja została przyznana i termin jego wykonania;
b) wysokość udzielanej dotacji celowej i tryb płatności;
c) termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do
dnia 15 grudnia danego roku budżetowego;
d) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji celowej;
e) termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji
celowej, nie dłuższy niż15 dni po upływie terminu wykorzystania dotacji określonego w umowie;
f) zobowiązanie podmiotu dotowanego do stosowania przepisów ustawy prawo zamówień publicznych oraz ustawy o rachunkowości (w przypadku, gdy podmiot obowiązany jest do stosowania wymienionych ustaw).
10. Przekazanie Beneficjentowi dotacji na wykonanie
prac lub robót budowlanych przy zabytku może
nastąpić po wydaniu przez właściwy organ
ochrony zabytków zezwolenia na przeprowadzenie prac lub robót budowlanych przy zabytku.
11. Ze środków dotacji mogą być finansowane wydatki udokumentowane fakturami i rachunkami
wystawionymi na Beneficjenta po terminie zawarcia umowy o udzieleniu dotacji.
12. Podmiot, któremu przyznano dotację na realizację
prac lub robót budowlanych przy zabytku oraz
zawarto umowę o udzielenie dotacji, zobowiązany jest złożyć w terminie do 30 dni od daty zakończenia zadania, sprawozdanie z realizacji zadania
oraz rozliczenie finansowe, którego wzór stanowi
załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, a także protokół odbioru prac konserwatorskich.
13. Sprawozdanie winno zawierać w szczególności
następujące dane:
a) całkowity koszt zadania w okresie sprawozdawczym, w tym wydatki pokryte ze środków
publicznych uzyskanych od innych podmiotów;
b) zakres oraz kosztorys powykonawczy przeprowadzonych prac lub robót budowlanych
przy zabytkach, z uwzględnieniem kosztów zakupu materiałów;
c) protokół odbioru przeprowadzonych prac lub
robót przy zabytkach;
d) opisane i uwierzytelnione za zgodność z oryginałem kserokopie prawidłowych dowodów
księgowych (faktur, rachunków, potwierdzeń
zapłaty) dokumentujących poniesione wydatki;
e) zestawienie dowodów księgowych zawierające: nr pozycji księgowej, nr pozycji kosztorysu,
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datę wystawienia dowodu księgowego, nr
dowodu księgowego, nazwę wystawcy dowodu księgowego, nazwę wydatku, kwotę wydatku, kwotę wydatku pokrytą z dotacji (w przypadku gdy beneficjent zobowiązany jest do
stosowania ustawy o rachunkowości);
f) protokół z wyboru wykonawcy sporządzony
zgodnie z wymogami ustawy prawo zamówień publicznych (w przypadku gdy beneficjent zobowiązany jest do stosowania ustawy);
g) poświadczona za zgodność z oryginałem kopia
umowy z wykonawcą;
h) oświadczenie o zgodności dołączonych danych
ze stanem faktycznym.
14. Gmina Spytkowice może zobowiązać Beneficjenta
do złożenia w wyznaczonym terminie sprawozdania częściowego z wykonania prac lub robót budowlanych przy zabytku.
15. Gmina Spytkowice po zweryfikowaniu sprawozdania pod względem formalno-merytorycznym
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i finansowym, informuje Beneficjenta o ostatecznym przyjęciu rozliczenia dotowanego zadania.
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 14. Traci moc Uchwała Nr V/42/07 Rady Gminy
Spytkowice z dnia 30 marca 2007r. w sprawie: zasad
i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji
na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Spytkowice.
§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
mgr inż. Jerzy Piórowski
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Załącznik nr 1
do uchwały Nr XII/81/11
Rady Gminy Spytkowice
z dnia 27 września 2011 r.
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Przewodniczący Rady
mgr inż. Jerzy Piórowski
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Załącznik nr 2
do uchwały Nr XII/81/11
Rady Gminy Spytkowice
z dnia 27 września 2011 r.
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Przewodniczący Rady
mgr inż. Jerzy Piórowski
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Przewodniczący Rady
mgr inż. Jerzy Piórowski
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Przewodniczący Rady
mgr inż. Jerzy Piórowski
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Przewodniczący Rady
mgr inż. Jerzy Piórowski
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Załącznik nr 3
do uchwały Nr XII/81/11
Rady Gminy Spytkowice
z dnia 27 września 2011 r.
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Przewodniczący Rady
mgr inż. Jerzy Piórowski
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ANEKS NR 1.2011
POWIATU TARNOWSKIEGO I GMINY LISIA GÓRA
z dnia 13 lipca 2011 r.
w sprawie wprowadzenia dodatkowego zadania do porozumienia nr 13.2011 z dnia 29 czerwca 2011r.
z dnia 13 lipca 2011r. do porozumienia nr 13.2011
z dnia 29 czerwca 2011r zawarty pomiędzy Powiatem
Tarnowskim reprezentowanym przez:
1. Mieczysława Krasa - Starostę

3. Projekt chodnika przy drodze powiatowej nr 1323K
w miejscowości Śmigno."
§ 2.
Niniejszy
aneks
podlega
ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 3. Pozostała treść porozumienia pozostaje bez
zmian.

2. Mirosława Banacha - Wicestarostę
a Gminą Lisia Góra reprezentowana przez:

§ 4. Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

1. Stanisława Wolaka - Wójta Gminy
w sprawie wykonania chodników w ciągach dróg
powiatowych.

Powiat Tarnowski

Gmina Lisia Góra

§ 1. Paragraf 2 porozumienia otrzymuje następujące brzmienie: " Powiat przekazuje, a Gmina przyjmuje
do realizacji zadania pn.

Starosta
Mieczysław Kras

Wójt Gminy
Stanisław Wolak

1. Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1371K
Tarnów - Wałki -Stare Żukowice w miejscowości Stare Żukowice.

Wicestarosta
Mirosław Banach

2. Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1323K
w miejscowości Breń - etap I
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ANEKS NR 2.2011 DO POROZUMIENIA NR 13.2011 Z DNIA 29 CZERWCA 2011
POWIATU TARNOWSKIEGO I GMINY LISIA GÓRA
z dnia 28 lipca 2011 r.
zawarty w dniu 28 lipca 2011r. pomiędzy Powiatem
Tarnowskim reprezentowanym przez:

§ 2.
Niniejszy
aneks
podlega
ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

1. Mieczysława Krasa - Starostę

§ 3. Pozostała treść porozumienia pozostaje bez
zmian.

2. Mirosława Banacha -Wicestarostę
a Gminą Lisia Góra reprezentowana przez:
1. Sławomira Turka - Zastępcę Wójta Gminy
w sprawie wykonania chodników w ciągach dróg powiatowych.
§ 1. Do Paragrafu 2 porozumienia dodaje się ustęp
4 o treści:
"4. Projekt budowy chodnika przy drodze powiatowej
nr 1402K w miejscowości Lisia Góra przy ul. Witosa."
4484

§ 4. Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.
Powiat Tarnowski

Gmina Lisia Góra

Starosta
Mieczysław Kras

Zastępca
Wójta Gminy
Sławomir Turek

Wicestarosta
Mirosław Banach
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POROZUMIENIE NR 13.2011
POWIATU TARNOWSKIEGO I GMINY LISIA GÓRA
z dnia 29 czerwca 2011 r.
w sprawie budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 1371K relacji Tarnów-Wałki - Stare Żukowice
w miejscowoņci Stare Żukowice
zawarte w dniu 29 czerwca 2011r. w Tarnowie pomiędzy Powiatem Tarnowskim zwanym dalej Powiatem,
reprezentowanym przez:
1. Mieczysława Krasa -Starostę
2. Mirosława Banacha -Wicestarosta
a Gminą Lisia Góra, zwaną dalej Gminą, reprezentowaną przez:
1. Stanisława Wolaka - Wójta Gminy.
w sprawie wykonania chodników w ciągach dróg
powiatowych
§ 1. Powiat i Gmina zawierają porozumienie na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6 i art. 5 ust. 2 i 3 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.
U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 19
ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz.115 z póżn. zm.).
§ 2. Powiat przekazuje, a Gmina przejmuje do realizacji zadanie pn. Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1371 K Tarnów - Wałki - Stare Żukowice
w miejscowości Stare Żukowice.
§ 3.
1. Inwestorem zadania ustanawia się Gminę Lisia Góra.
2. Inwestor zobowiązuje się wykonać wszelkie czynności
konieczne do uzyskania pozwolenia na budowę lub
zgłoszenia, dokonać wyboru wykonawcy oraz zapewnić realizację zadania.

w Banku KBS oddział Lisia Góra w następujący sposób: 100% dotacji zostanie przekazane w terminie
14 dni od dnia odbioru zadania pod warunkiem
przedłożenia przez Inwestora rozliczenia zadania
wraz z protokołem odbioru robót oraz kopiami faktur
wystawionych przez wykonawcę zadania
2. W przypadku gdy łączny koszt zadania będzie niższy
od kwoty podwojonej wartości dotacji Powiatu Tarnowskiego określonej w ust. 1 , to kwota przekazywanej dotacji ulega obniżeniu do 50% wartości wykonanych zadań.
3. Do czynnosci wynikających z porozumienia leżących
po stronie Powiatu, a w szczególności kontroli realizacji zadań, przekazania i rozliczenia dotacji upoważnia się Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie
z siedzibą w Zgłobicach.
§ 6.
1. Ustala się końcowy termin zakończenia realizacji zadań na dzień: 30 listopada 2011r.
2. Odbiór końcowy realizowanego zadania będzie następował przy udziale upoważnionych przedstawicieli Powiatowego Zarządu Dróg w Tarnowie i Gminy.
3. Uprawnienia z tytułu rękojmii i gwarancji w stosunku
do wykonawcy zadania wykonuje Gmina.
4. Wykonany chodnik zostanie przekazany na majątek
Powiatu – w terminie 30 dni po upływie okresu gwarancji.

3. Inwestor wykona inwentaryzację powykonawczą
wykonanych robót.

§ 7. Zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

§ 4. Powiat i Gmina będą partycypować w kosztach
realizacji zadania określonego w § 2 w następujący sposób:

§ 8. W sprawach nieuregulowanych porozumieniem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego,
ustawy o finansach publicznych oraz inne właściwe
przepisy.

1.

Powiat zabezpieczy w swoim budżecie dotację
w wysokości 106 774 zł (słownie: sto sześć tysięcy
siedemset siedemdziesiąt cztery złotych ) na wykonanie tego zadania.

2. Gmina zabezpieczy w swoim budżecie pozostałe
środki finansowe niezbędne do wykonania tego zadania, jednak nie mniej niż 50 % łącznej wartości zadań określonych w § 2 tego porozumienia.
3. W ramach kwoty którą zabezpiecza Gmina ujęte zostaną wszelkie koszty poniesione przez Gminę
w związku z realizacją czynności określonych w §
3 ust. 2 i 3.
§ 5.
1. Dotację w kwocie 106 774 zł Powiat przekaże na rachunek Gminy nr 95 8591 0007 0110 0000 0329 0002
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§ 9. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 10. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.
Starostwo Powiatowe
w Tarnowie

Gmina Lisia Góra

Starosta
Mieczysław Kras

Wójt Gminy
Stanisław Wolak

Wicestarosta
Mirosław Banach

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 464

– 29711 –

Poz. 4486

4486
4486

POROZUMIENIE NR 18.2011
POWIATU TARNOWSKIEGO I GMINY PLEŅNA
z dnia 28 lipca 2011 r.
w sprawie budowy chodników dla pieszych przy drodze powiatowej nr 1356 K Tarnów – Zakliczyn w miejscowoņci
Rzuchowa i przy drodze powiatowej nr 1397 K Janowice – Szczepanowice w miejscowoņci Szczepanowice
zawarte w dniu 28 lipca 2011 r. w Tarnowie pomiędzy Powiatem Tarnowskim zwanym dalej Powiatem,
reprezentowanym przez:
1. Mieczysława Krasa -Starostę
2. Mirosława Banacha -Wicestarosta
a Gminą Pleśna, zwaną dalej Gminą, reprezentowaną
przez:
1. Stanisława Burnata -Wójta Gminy Pleśna
w sprawie wykonania chodników w ciągach dróg powiatowych
§ 1. Powiat i Gmina zawierają porozumienie na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6 i art. 5 ust. 2 i 3 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 19
ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz.115 z póżn. zm.).
§ 2. Powiat przekazuje, a Gmina przejmuje do realizacji zadanie pn.
1) Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej nr 1356 K Tarnów – Zakliczyn w miejscowości
Rzuchowa.
2) Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej nr 1397 K Janowice – Szczepanowice
w miejscowości Szczepanowice.
§ 3.
1. Inwestorem zadania ustanawia się Gminę Pleśna.
2. Inwestor zobowiązuje się wykonać wszelkie czynności
konieczne do uzyskania pozwolenia na budowę lub
zgłoszenia, dokonać wyboru wykonawcy oraz zapewnić realizację zadania.

§ 5.
1. Dotację w kwocie 100 732zł Powiat przekaże na rachunek Gminy w Banku Spółdzielczym Rzemiosła
w Rymanowie Filia w Tarnowie, numer rachunku:
72 8636 0005 2024 0010 7709 0001 w następujący
sposób: 100% dotacji zostanie przekazane w terminie
14 dni od dnia odbioru zadania pod warunkiem
przedłożenia przez Inwestora rozliczenia zadania
wraz z protokołem odbioru robót oraz kopiami faktur
wystawionych przez wykonawcę zadania.
2. W przypadku gdy łączny koszt zadania będzie niższy
od kwoty podwojonej wartości dotacji Powiatu Tarnowskiego określonej w ust. 1 , to kwota przekazywanej dotacji ulega obniżeniu do 50% wartości wykonanych zadań.
3. Do czynności wynikających z porozumienia leżących
po stronie Powiatu, a w szczególności kontroli realizacji zadań, przekazania i rozliczenia dotacji upoważnia się Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie
z siedzibą w Zgłobicach.
§ 6.
1. Ustala się końcowy termin zakończenia realizacji zadań na dzień: 30 listopada 2011r.
2. Odbiór końcowy realizowanego zadania będzie następował przy udziale upoważnionych przedstawicieli
Powiatowego Zarządu Dróg w Tarnowie i Gminy.
3. Uprawnienia z tytułu rękojmii i gwarancji w stosunku
do wykonawcy zadania wykonuje Gmina.
4. Wykonany chodnik zostanie przekazany na majątek
Powiatu – w terminie 30 dni po upływie okresu gwarancji.

3. Inwestor wykona inwentaryzację powykonawczą
wykonanych robót.

§ 7. Zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

§ 4. Powiat i Gmina będą partycypować w kosztach
realizacji zadania określonego w § 2 w następujący sposób:

§ 8. W sprawach nieuregulowanych porozumieniem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego,
ustawy o finansach publicznych oraz inne właściwe
przepisy.

1) Powiat zabezpieczy w swoim budżecie dotację
w wysokości 100 732 zł (słownie: sto tysięcy siedemset trzydzieści dwa złote ) na wykonanie tego zadania.
2) Gmina zabezpieczy w swoim budżecie pozostałe środki finansowe niezbędne do wykonania tego zadania,
jednak nie mniej niż 50 % łącznej wartości zadań określonych w § 2 tego porozumienia.
3) w ramach kwoty którą zabezpiecza Gmina ujęte zostaną wszelkie koszty poniesione przez Gminę w związku
z realizacją czynności określonych w § 3 ust. 2 i 3.

§ 9. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 10. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.
Powiat Tarnowski

Gmina Pleņna

Starosta
Mieczysław Kras

Wójt Gminy
Stanisław Burnat

Wicestarosta
Mirosław Banach
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POROZUMIENIE NR 19.2011
POWIATU TARNOWSKIEGO I GMINY SZERZYNY
z dnia 16 sierpnia 2011 r.
w sprawie budowy chodników w ciągu dróg powiatowych nr: K1387 w miejscowoņci Szerzyny i Ołpiny, K1384
w miejscowoņci Swoszowa, K1412 w miejscowoņci Czermna.
zawarte w dniu 16 sierpnia 2011r. w Tarnowie
pomiędzy Powiatem Tarnowskim zwanym dalej Powiatem, reprezentowanym przez:
1. Mieczysława Krasa -Starostę

3. W ramach kwoty którą zabezpiecza Gmina ujęte zostaną wszelkie koszty poniesione przez Gminę
w związku z realizacją czynności określonych w § 3
ust. 2 i 3.
§ 5.

2. Mirosława Banacha -Wicestarostę
a Gminą Szerzyny, zwaną dalej Gminą, reprezentowaną
przez :
1. Stanisława Kmiecika - Wójta Gminy
w sprawie wykonania chodników w ciągach dróg powiatowych
§ 1. Powiat i Gmina zawierają porozumienie na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6 i art. 5 ust. 2 i 3 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 19
ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz.115 z póżn. zm.).
§ 2. Powiat przekazuje, a Gmina przejmuje do realizacji zadania pn.
1. Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1412K
relacji Szerzyny - Czermna - Święcany w miejscowości Czermna.
2. Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej
nr 1387K relacji Siepietnica - Lubaszowa w miejscowości Ołpiny.
3. Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1387K
relacji Spepietnica - Lubaszowa w miejscowości Szerzyny.
4. Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1384K
Zalasowa - Joniny -Szerzyny w miejscowości Swoszowa.
§ 3.
1. Inwestorem zadania ustanawia się Gminę Szerzyny.
2. Inwestor zobowiązuje się wykonać wszelkie czynności
konieczne do uzyskania pozwolenia na budowę lub
zgłoszenia, dokonać wyboru wykonawcy oraz zapewnić realizację zadania.
3. Inwestor wykona inwentaryzację powykonawczą
wykonanych robót.
§ 4. Powiat i Gmina będą partycypować w kosztach
realizacji zadania określonego w § 2 w następujący sposób:
1. Powiat zabezpieczy w swoim budżecie dotację w
wysokości 79 250 zł (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych ) na wykonanie tego zadania.
2. Gmina zabezpieczy w swoim budżecie pozostałe
środki finansowe niezbędne do wykonania tego zadania, jednak nie mniej niż 50 % łącznej wartości zadań określonych w § 2 tego porozumienia.

1. Dotację w kwocie 79 250 zł Powiat przekaże na rachunek Gminy nr 16947710110051549020000010 w Banku Spółdzielczym w Pilźnie oddział w Szerzynach
w następujący sposób: 100% dotacji zostanie przekazane w terminie 14 dni od dnia odbioru zadania pod
warunkiem przedłożenia przez Inwestora rozliczenia
zadania wraz z protokołem odbioru robót oraz kopiami faktur wystawionych przez wykonawcę zadania
2. W przypadku gdy łączny koszt zadania będzie niższy
od kwoty podwojonej wartości dotacji Powiatu Tarnowskiego określonej w ust. 1 , to kwota przekazywanej dotacji ulega obniżeniu do 50% wartości wykonanych zadań.
3. Do czynności wynikających z porozumienia leżących
po stronie Powiatu, a w szczególności kontroli realizacji zadań, przekazania i rozliczenia dotacji upoważnia się Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie z siedzibą
w Zgłobicach.
§ 6.
1. Ustala się końcowy termin zakończenia realizacji zadań na dzień: 30 listopada 2011r.
2. Odbiór końcowy realizowanego zadania będzie następował przy udziale upoważnionych przedstawicieli
Powiatowego Zarządu Dróg w Tarnowie i Gminy.
3. Uprawnienia z tytułu rękojmii i gwarancji w stosunku
do wykonawcy zadania wykonuje Gmina.
4. Wykonany chodnik zostanie przekazany na majątek
Powiatu – w terminie 30 dni po upływie okresu
gwarancji.
§ 7. Zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
§ 8. W sprawach nieuregulowanych porozumieniem
zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy
o finansach publicznych oraz inne właściwe przepisy.
§ 9. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 10. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.
Powiat Tarnowski
Starosta
Mieczysław Kras
Wicestarosta
Mirosław Banach
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Gmina Szerzyny
Wójt Gminy
Stanisław Kmiecik
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POROZUMIENIE NR 22.2011
POWIATU GORLICKIEGO I POWIATU TARNOWSKIEGO
z dnia 16 sierpnia 2011 r.
w sprawie powierzenia Powiatowi Gorlickiemu zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
zawarte w dniu 16.08.2011 roku, pomiędzy Powiatem Tarnowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Tarnowskiego w osobach:
1) Pana Mieczysława Krasa - Starosty Tarnowskiego
2) Pana Mirosława Banacha - Wicestarosty Tarnowskiego
a Powiatem Gorlickim, reprezentowanym przez: Zarząd
Powiatu Gorlickiego w osobach:
1) Pana Mirosława Wędrychowicza - Starosty Gorlickiego
2) Pana Karola Górskiego - Wicestarosty Gorlickiego
Działając na podstawie art. 5 ust. 2 i 3 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn.
zm.) i § 7 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 roku w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. z 2010 r.
Nr 238, poz. 1586), strony niniejszego porozumienia
zawierają porozumienie o następującej treści:
§ 1. Powiat Tarnowski powierza, a Powiat Gorlicki
zobowiązuje się do wykonywania zadania publicznego
z zakresu pomocy społecznej polegającego na przyjmowaniu do Dziennego Ośrodka Wsparcia dla Osób
z Zaburzeniami Psychicznymi w Gorlicach ul. Michalusa 18 lub do Filii ww. Dziennego Ośrodka Wsparcia
mającej siedzibę w Bobowej ul. Węgierska 28 zwanych
dalej „Środowiskowym Domem Samopomocy” osób
zamieszkujących na terenie Powiatu Tarnowskiego.

rych psychicznie ( typ A) lub /i upośledzonych umysłowo ( typ B).
3) Decyzję o skierowaniu do Środowiskowego Domu
Samopomocy oraz decyzję o odpłatności wydaje –
w miarę posiadania wolnych miejsc – Starosta Gorlicki, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w
szczególności ustawy o pomocy społecznej.
4) W celu wydania decyzji, o których mowa w ust
3 niniejszego paragrafu, Powiat Tarnowski zobowiązuje się przekazać kompletną dokumentację osoby ubiegającej się o skierowanie, do Powiatu Gorlickiego.
§ 3.
1) Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony.
2) Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania niniejszego Porozumienia z zachowaniem 1 - miesięcznego
okresu wypowiedzenia lub w każdym czasie za pisemnym porozumieniem stron.
3) Zmiany niniejszego Porozumienia wymagają formy
pisemnej, pod rygorem nieważności.
4) Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze
stron.
§ 4. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie z dniem ogłoszenia.

§ 2.
1) Zadanie o którym mowa w § 1 polega na świadczeniu
usług określonych w art. 51a ust. 2 ustawy o pomocy
społecznej z dnia 12 marca 2004 r.
2) Usługi o których mowa w ust. 1 świadczone są na
rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu
ustawy o ochronie zdrowia psychicznego tj. osób cho-

Za Powiat Tarnowski

Za Powiat Gorlicki

Starosta
Mieczysław Kras

Starosta
mgr Mirosław
Wĉdrychowicz

Wicestarosta
Mirosław Banach

Wicestarosta
mgr inż Karol Górski
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Porozumienie
z dnia 15 czerwca 2011 r.
w sprawie powierzenia przez Gminĉ Grybów Miastu Nowy Sącz realizacji zadania publicznego z zakresu, jakim
jest objĉcie mieszkańców, osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Grybów opieką i usługami ņwiadczonymi przez Ņrodowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Sączu, ul. Nawojowska 159A oraz ustalenia zasad
kierowania mieszkańców gminy do tej jednostki.
zawarte w dniu 15 czerwca 2011 roku pomiĉdzy:
Miastem Nowy Sącz, reprezentowanym przez Bożenę
Jawor - Zastępcę Prezydenta Miasta Nowego Sącza
a
Gminą Grybów reprezentowaną przez Piotra Kroka Wójta Gminy Grybów.

w sprawie powierzenia przez Gminĉ Grybów Miastu
Nowy Sącz realizacji zadania publicznego z zakresu,
jakim jest objĉcie mieszkańców, osób z zaburzeniami
psychicznymi
z terenu
Gminy
Grybów
opieką
i usługami ņwiadczonymi przez Ņrodowiskowy Dom
Samopomocy w Nowym Sączu, ul. Nawojowska 159A
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oraz ustalenia zasad kierowania mieszkańców gminy
do tej jednostki.
Strony ustalają co następuje:
§ 1.
1. Miasto Nowy Sącz zobowiązuje się, w miarę posiadanych miejsc, zapewnić mieszkańcom Gminy Grybów
osób z zaburzeniami psychicznymi możliwość korzystania z usług Środowiskowego Domu Samopomocy
w Nowym Sączu.
2. Miasto Nowy Sącz wydaje decyzje o skierowaniu do
Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym
Sączu i odpłatności za korzystanie ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Sączu.
3. W celu wydania decyzji kierującej Ośrodek Pomocy
Społecznej w Grybowie przekaże kompletną dokumentację osoby ubiegającej się o skierowanie do Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nowym Sączu.
4. Decyzja o skierowaniu do Domu nowych osób wydawana będzie na okres od 1 do 3 miesięcy
z możliwością przedłużenia na okres realizacji indywidualnego planu wspierająco – aktywizującego.
5. Odpłatność za usługi świadczone w Środowiskowym
Domu Samopomocy ustalana będzie w formie decyzji zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.
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§ 2. Pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Grybowie będą informować mieszkańców gminy
o możliwości korzystania z usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Sączu oraz ich zakresie.
§ 3. Ośrodek Pomocy Społecznej, a w szczególności
pracownicy socjalni Ośrodka będą współpracować
z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowym
Sączu oraz ze Środowiskowym Domem Samopomocy
w Nowym Sączu w zakresie wspierania i aktywizowania
mieszkańców gmin, przyjętych do Środowiskowego
Domu Samopomocy w Nowym Sączu.
§ 4. Zmiana postanowień niniejszego porozumienia
wymaga zgody każdej ze stron.
§ 5. Porozumienie zawiera się na czas nieokreślony.
§ 6. Każda ze stron może je wypowiedzieć
z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
§ 7. Porozumienie zostało sporządzone w czterech
jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze
dla każdej ze stron.
§ 8. Niniejsze porozumienie wchodzi w życie
z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 stycznia
2011 roku.
ZASTĘPCA PREZYDENTA
Bożena Jawor

WÓJT GMINY
Piotr Krok

DYREKTOR WYDZIAŁU
Zdrowia i Opieki Społecznej
Grzegorz Chochla

Skarbnik Gminy
Anna Mogilska
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• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzĉdowego:
Dziennik rozpowszechniany jest w drodze prenumeraty pełnej lub ograniczonej.
Reklamacje z powodu nieotrzymania poszczególnych numerów w prenumeracie pełnej należy zgłaszać telefonicznie na nr: (061) 835 35 36
do ESUS Agencja Reklamowo-Wydawnicza Tomasz Przybylak, 61-815 Poznań, ul. Ratajczaka 26/8 do 5 dni po otrzymaniu następnego kolejnego
numeru, zgłoszenie po tym terminie nie będzie uwzględnione.
• Informacja o czasie i miejscu, w którym wyłożone są do powszechnego wglądu zbiory Dziennika Urzĉdowego wraz ze skorowidzami:
Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, p. 220,
w czasie pracy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Wydawca: Wojewoda Małopolski
Redakcja: Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, p. 220,
tel. (012) 392-12-20 e-mail: mcac@malopolska.uw.gov.pl
Redakcja udziela wszelkich informacji dotyczących aktów prawnych ogłaszanych w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Skład Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie
Druk i rozpowszechnianie: ESUS Agencja Reklamowo-Wydawnicza Tomasz Przybylak, 61-815 Poznań, ul. Ratajczaka 26/8, tel. (061) 835 35 36
Tłoczono z polecenia Wojewody Małopolskiego w ESUS Agencja Reklamowo-Wydawnicza Tomasz Przybylak, 61-815 Poznań, ul. Ratajczaka 26/8,
tel. (061) 835 35 36
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