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Rady Miasta Gorlice z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zmiany Budżetu
Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2011 rok

32553

Rady Miasta Gorlice z dnia 29 września 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MIASTO GORLICE PLAN NR 2, przyjętego uchwałą Nr 502/LII/2006 Rady Miasta Gorlice z dnia
21 września 2006 r. ze zmianami*

32559

Rady Miasta Gorlice z dnia 29 września 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MIASTO GORLICE PLAN NR 3, przyjętego uchwałą Nr 520/LV/2006 Rady Miasta Gorlice z dnia
26 października 2006 r. ze zmianami*

32567

Rady Miasta Gorlice z dnia 29 września 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MIASTO GORLICE PLAN NR 4, przyjętego uchwałą Nr 362/XXXIX/2005 Rady Miasta Gorlice
z dnia 29 września 2005 r. ze zmianami*

32571

Rady Gminy Łużna z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łużna na 2011 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok
2011 Nr IV/19/11 Rady Gminy Łużna z dnia 26 stycznia 2011 rok

32581

Rady Gminy Łużna z dnia 30 września 2011 r. w sprawie zmiany budżetu
Gminy Łużna na 2011 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na
rok 2011 Nr IV/19/11 Rady Gminy Łużna z dnia 26 stycznia 2011 rok

32587

Rady Gminy Łużna z dnia 30 września 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały
Nr VII/54/11 Rady Gminy Łużna z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia
opłat za pobyt dziecka w przedszkolach samorządowych i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łużna

32589

Rady Gminy Pcim z dnia 10 października 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez
Gminę Pcim

32589

Rady Gminy Pcim z dnia 10 października 2011 r. w sprawie: zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Pcim na rok 2011 – Nr V/26/2010 Rady Gminy Pcim z dnia
29 grudnia 2010 rok

32590

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

Dziennik Urzędowy
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Poz. 4826

4826
4826

UCHWAŁA NR 133/XII/2011
RADY MIASTA GORLICE
z dnia 29 września 2011 r.
w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2011 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.), art. 211, 212 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz.1240 z poźn. zm.) – Rada Miasta
Gorlice uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Zmniejsza się dochody budżetu miasta na 2011 rok
o kwotę 164.800 zł, w tym:
1) dochody bieżące zwiększa się o 10.200 zł;
2) dochody majątkowe zmniejsza się o 175.000 zł;
- jak w załączniku Nr 1.
§ 2.
1. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta na 2011 rok
o kwotę 164.800 zł, w tym:
1) wydatki bieżące zmniejsza się o 238.800 zł;
2) wydatki majątkowe zwiększa się o 74.000 zł;
- jak w załączniku Nr 2.
2. Wydatki bieżące budżetu ustalone w ust. 1 pkt 1
obejmują:
1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zwiększenie o 10.200 zł,
2) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego,
przypadające do spłaty w danym roku budżetowym - zmniejszenie o 37.000 zł,
3) obsługę długu publicznego jednostek samorządu terytorialnego - zmniejszenie o 212.000 zł;
- jak w załączniku Nr 2.1.
3. Wydatki majątkowe budżetu ustalone w ust. 1 pkt 2
obejmują zwiększenie wydatków na inwestycje
i zakupy inwestycyjne o 74.000 zł – jak w załączniku
Nr 2.2.
§ 3. Dokonuje się zmian w wydatkach na dotacje
udzielane z budżetu miasta w roku 2011, zgodnie
z załącznikiem Nr 3.
§ 4. Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach
związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami
samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 5. Dokonuje się zmian w wydatkach obejmujących środki do dyspozycji jednostek pomocniczych Miasta Gorlice, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
§ 6. Zwiększa sie plan przychodów i kosztów Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Z wydatków budżetu miasta udziela się dotację
inwestycyjną w kwocie 37.000 zł, dla samorządowego
zakładu budżetowego Ośrodka Sportu i Rekreacji, z przeznaczeniem na zakup parkometrów.
§ 8. Dokonuje się zmiany przeznaczenia dotacji inwestycyjnej ustalonej Uchwałą Nr 104/X/2011 Rady
Miasta Gorlice z dnia 29 czerwca 2011 r. w wysokości
80.000 zł na modernizację dachu dla OSiR w następujący sposób:
1. na modernizację dachu przeznacza się 55.900 zł,
2. na wykopanie studni głębinowych, zakup chloratora
i pomp głębinowych oraz wykonanie instalacji doprowadzającej wodę do obiektów przeznacza się
24.100 zł.
§ 9. Budżet miasta na 2011 rok, po zmianach będzie
równy:
1) Dochody budżetu miasta wynoszą ogółem
86.476.880,43 zł, z tego:
a) dochody bieżące: 64.869.734,43 zł;
b) dochody majątkowe: 21.607.146,00 zł.
2) Wydatki budżetu miasta wynoszą ogółem
113.529.342,43 zł, z tego:
a) wydatki bieżące: 64.622.051,43 zł;
b) wydatki majątkowe: 48.907.291,00 zł.
3) Deficyt wynosi 27.052.462 zł, który zostanie pokryty
przychodami pochodzącymi z:
a) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie
21.637.265 zł;
b) wolnych środków, o których mowa w art. 217
ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych
w kwocie 5.415.197 zł.
4) Przychody budżetu w kwocie 32.092.693 zł stanowią:
a) pożyczki i kredyty w wysokości 26.137.265 zł;
b) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2
pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 5.955.428 zł.
5) Rozchody budżetu w kwocie 5.040.231 zł obejmują
spłaty rat kredytów i pożyczek.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gorlice.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miasta Gorlice
Bogdan Musiał
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 133/XII/2011
Rady Miasta Gorlice
z dnia 29 września 2011 r.

Dochody budżetu miasta Gorlice
Dział

Treść

rozdział
600
Transport i łączność
60013 Drogi publiczne wojewódzkie
Dochody majątkowe
- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje
i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630)
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6620)
750
Administracja publiczna
75095 Pozostała działalność
Dochody bieżące
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960)
851
Ochrona zdrowia
85195 Pozostała działalność
Dochody bieżące
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960)
926
Kultura fizyczna
92601 Obiekty sportowe
Dochody majątkowe
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6280)
Razem
Zmniejszenie dochodów w tym:
Dochody bieżące - zwiększenie
Dochody majątkowe - zmniejszenie

Plan dochodów
na 2011 r. w zł
zmniejszenia zwiększenia
225 000
225 000
225 000
150 000

75 000
200
200
200
200
10 000
10 000
10 000
5 000
5 000
50 000
50 000
50 000
50 000
225 000

60 200
164 800
10 200
175 000

Przewodniczący Rady Miasta Gorlice
Bogdan Musiał
Załącznik Nr 2
do uchwały nr 133/XII/2011
Rady Miasta Gorlice
z dnia 29 września 2011 r.
Wydatki budżetu miasta Gorlice

Dział

Rozdział

600
60013
60014
60016

Treść
Transport i łączność
Drogi publiczne wojewódzkie
Wydatki majątkowe
Drogi publiczne powiatowe
Wydatki majątkowe
Drogi publiczne gminne
Wydatki majątkowe

Plan wydatków
na 2011 r. w zł
zmniejszenie zwiększenia
300 000
285 000
300 000
300 000
75 000
75 000
210 000
210 000
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710
71035
750
75095
757
75702

75704
851
85195
921
92120
926
92601
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Działalność usługowa
Cmentarze
Wydatki majątkowe
Administracja publiczna
Pozostała działalność
Wydatki bieżące
Obsługa długu publicznego
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
Wydatki bieżące
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez
Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego
Wydatki bieżące
Ochrona zdrowia
Pozostała działalność
Wydatki bieżące
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
Wydatki majątkowe
Kultura fizyczna
Obiekty sportowe
Wydatki majątkowe
Zadania w zakresie kultury fizycznej
Wydatki majątkowe
Razem w tym:
Zmniejszenie wydatków ogółem
w tym:
Wydatki bieżące - zmniejszenie
Wydatki majątkowe - zwiększenie

210 000
210 000
210 000
200
200
200
249 000
212 000
212 000
37 000
37 000

759 000

10 000
10 000
10 000
62 000
62 000
62 000
237 000
200 000
200 000
37 000
37 000
594 200
164 800
238 800
74 000

Przewodniczący Rady Miasta Gorlice
Bogdan Musiał
Załącznik Nr 2.1
do uchwały Nr 133/XII/2011
Rady Miasta Gorlice
z dnia 29 września 2011 r.
Wydatki bieżące budżetu miasta Gorlice

Dział

Rozdział

750
75095

757
75702

75704

851
85195

Treść
Administracja publiczna
Pozostała działalność
Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Obsługa długu publicznego
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek
samorządu terytorialnego
Obsługa długu publicznego jednostek samorządu terytorialnego
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb
Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym
roku budżetowym
Ochrona zdrowia
Pozostała działalność
Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan wydatków
na 2011 r. w zł
zmniejszenia zwiększenia
200
200
200
200
249 000
212 000
212 000
37 000
37 000
10 000
10 000
10 000
10 000
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Razem
Zmniejszenie wydatków w tym:
Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym
roku budżetowym
Obsługa długu publicznego jednostek samorządu terytorialnego

249 000

10 200
238 800
10 200
10 200

37 000
212 000

Przewodniczący Rady Miasta Gorlice
Bogdan Musiał
Załącznik Nr 2.2
do uchwały Nr 133/XII/2011
Rady Miasta Gorlice
z dnia 29 września 2011 r.
Wydatki majątkowe budżetu miasta Gorlice
Dział

Rozdział

Nazwa zadania

Inwestycje i zakupy inwestycyjne
600
60013
Chodnik przy ulicy Stróżowskiej - pomoc rzeczowa
Chodnik przy ulicy Stróżowskiej - zadanie realizowane na pod600
60013
stawie porozumień
Wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej
600
60013
Nr 28 z drogą wojewódzką Nr 979 i drogą powiatową Nr K 1486 pomoc rzeczowa
Dotacja na pomoc finansową dla powiatu na dofinansowanie
600
60014
inwestycji
Przebudowa i modernizacja ulicy Korczaka etap III - łącznik do
600
60016
ulicy Sikorskiego - wykup gruntów
710
71035
Budowa cmentarza komunalnego przy ulicy Dukielskiej
Program konserwatorski pomnika Juliusza Słowackiego w Parku
921
92120
Miejskim
Wielofunkcyjny obiekt sportowy - przebudowa sztucznego lodo926
92601
wiska przy ul. Sienkiewicza
926
92605
Dotacja dla OSIR na zakup parkometrów
Razem
Zwiększenie wydatków majątkowych

Plan na 2011 r. w zł
zmniejszenia zwiększenia
735 000
809 000
225 000
225 000
300 000
75 000
210 000
210 000
62 000
200 000
735 000

37 000
809 000
74 000

Przewodniczący Rady Miasta Gorlice
Bogdan Musiał
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 133/XII/2011
Rady Miasta Gorlice
z dnia 29 września 2011 r.
Dotacje udzielane z budżetu miasta
Dział
rozdział,
§
600
60014
6300

Treść
DOTACJE CELOWE
Transport i łączność
Drogi publiczne powiatowe
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną
między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Plan na 2011 r. w zł
dla jednostek spoza
dla jednostek sektora
sektora finansów
finansów publicznych
publicznych
zwiększenie
75 000
75 000
75 000
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Kultura fizyczna
Zadania w zakresie kultury fizycznej
Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego Ośrodek Sportu i Rekreacji
Zwiększenie dotacji

6210

Poz. 4826
37 000
37 000
37 000
112 000
Przewodniczący Rady Miasta Gorlice
Bogdan Musiał
Załącznik Nr 4
do uchwały Nr 133/XII/2011
Rady Miasta Gorlice
z dnia 29 września 2011 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów
z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
DOCHODY
Dz.
rozdz.
600
60013

Dz.

Plan dochodów
na 2011 r. w zł
zmniejszenie
225 000
225 000
225 000

Treść
Transport i łączność
Drogi publiczne wojewódzkie
Dochody majątkowe
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje
i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630)
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6620)
Razem
WYDATKI

Rozdz.

Nazwa zadania

Inwestycje i zakupy inwestycyjne
600 60013 Chodnik przy ulicy Stróżowskiej - pomoc rzeczowa
600 60013 Chodnik przy ulicy Stróżowskiej
Wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej
600 60013 Nr 28 z drogą wojewódzką Nr 979 i drogą powiatową Nr K 1486 pomoc rzeczowa
Razem
Razem zmniejszenie

150 000

75 000
225 000
Plan na 2011 r. w zł
zmniejszenia zwiększenia
750 000
450 000
225 000
300 000
750 000

225 000
525 000

Przewodniczący Rady Miasta Gorlice
Bogdan Musiał
Załącznik Nr 5
do uchwały Nr 133/XII/2011
Rady Miasta Gorlice
z dnia 29 września 2011 r.
Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych na 2011 rok
Dz.

Rozdz.

Treść

750

75095

Administracja publiczna
Osiedle Nr 7
Razem:

Plan na 2011 r. w zł
zwiększenie
200
200
200
Przewodniczący Rady Miasta Gorlice
Bogdan Musiał
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Załącznik Nr 6
do uchwały Nr 133/XII/2011
Rady Miasta Gorlice
z dnia 29 września 2011 r.

Plan przychodów i koszty zakładów budżetowych na 2011 rok
Dz.

Rozdz.

Treść

600

60016

Miejski Zakład Usług Komunalnych
Razem

Planowane przychody
na 2011 rok
zwiększenie
700 000
700 000

Planowane koszty
na 2011 rok
zwiększenie
700 000
700 000

Przewodniczący Rady Miasta Gorlice
Bogdan Musiał
4826

4827
4827

UCHWAŁA NR 144/XII/2011
RADY MIASTA GORLICE
z dnia 29 września 2011 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MIASTO GORLICE - PLAN NR 2,
przyjętego uchwałą Nr 502/LII/2006 Rady Miasta Gorlice z dnia 21 września 2006 r. ze zmianami.
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami), art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami), Rada Miasta Gorlice:
1. po stwierdzeniu zgodności projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego –
MIASTO GORLICE - PLAN NR 2 z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego przyjętego uchwałą Nr 151/XVII/99
Rady Miasta Gorlice z dnia 26 listopada 1999 roku,
2. po rozstrzygnięciu o sposobie rozpatrzenia uwag
zgłoszonych do projektu planu,
3. po rozstrzygnięciu o sposobie realizacji i zasadach
finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, należących do zadań własnych gminy,
uchwala zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - MIASTO GORLICE - PLAN
NR 2, zwane dalej zmianami planu.
DZIAŁ I
PRZEPISY PORZĄDKOWE
§ 1. PRZEDMIOT I ZAKRES UCHWAŁY
1. ZMIANY PLANU MIASTO GORLICE - PLAN NR
2 składają się z tekstu zmiany planu stanowiącego
treść niniejszej uchwały oraz załącznika graficznego
Nr 1 - rysunek zmian planu sporządzony na kopii
mapy sytuacyjno – wysokościowej w skali 1:2000.
Dla terenów dla których zmienia się tylko ustalenia
tekstowe, rysunek planu nie ulega zmianie;
2. Załączniki do uchwały stanowią:
a) załącznik Nr 2 – Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji i zasadach finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do
zadań własnych gminy,

b) załącznik Nr 3 – Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu zmian planu.
DZIAŁ II
PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE
§ 2. Zmienia się ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – MIASTO GORLICE PLAN NR 2, w sposób następujący:
W Dziale II - Przepisy Szczegółowe, Rozdział I - Ustalenia
planu dla terenów przyrodniczych, § 5 w Ustaleniach
dla terenów zieleni i wód, w symbolu 1. ZP/U, ust.
4 otrzymuje brzmienie:
„4. Dopuszcza się rozbudowę, odbudowę, przebudowę i nadbudowę istniejących obiektów dla
potrzeb rekreacji oraz zmianę ich przeznaczenia
na cele gastronomii, np. kawiarnia lub pomieszczenia klubowe;”
2) W Dziale II - Przepisy Szczegółowe, Rozdział I - Ustalenia planu dla terenów przyrodniczych, § 6 w Ustaleniach dla terenów użytkowanych rolniczo, w symbolu 1. RP wprowadza się ust. 7 o następującym
brzmieniu:
„7. Dopuszcza się odbudowę i przebudowę istniejących obiektów mieszkalnych i gospodarczych.”
3) W Dziale II - Przepisy Szczegółowe, Rozdział I - Ustalenia planu dla terenów przyrodniczych, § 6 w Ustaleniach dla terenów użytkowanych rolniczo, w symbolu 2. RP wprowadza się ust. 7 o następującym
brzmieniu:
„7. Dopuszcza się odbudowę i przebudowę istniejących obiektów mieszkalnych i gospodarczych.”
4) W Dziale II - Przepisy Szczegółowe, Rozdział II - Ustalenia planu dla terenów osiedleńczych – zabudowa
mieszkaniowa, § 7 w Ustaleniach dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, w ustaleniach
dla terenów oznaczonych symbolami 4. MW, 5. MW,
11. MW, ust. 2 otrzymuje brzmienie:
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„2. Dopuszcza się rozbudowę, odbudowę, przebudowę i nadbudowę, istniejących obiektów
mieszkaniowych. Nadbudowa w terenach oznaczonych symbolami 4. MW i 11. MW, nie może
przekroczyć wysokości budynków zaliczonych
do niskich w rozumieniu prawa budowlanego,
a na terenie oznaczonym symbolem 5. MW. średniowysokich;”
5) W Dziale II - Przepisy Szczegółowe, Rozdział II - Ustalenia planu dla terenów osiedleńczych – zabudowa
mieszkaniowa, § 8 w Ustaleniach dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w terenach
oznaczonych symbolami od 1. MN do 117. MN, ust.
3, otrzymuje brzmienie:
„3. W terenach 42. MN i 47. MN dopuszcza się rozbudowę, odbudowę i przebudowę istniejących
zespołów garaży;”
6) W Dziale II - Przepisy Szczegółowe, Rozdział II - Ustalenia planu dla terenów osiedleńczych – zabudowa
mieszkaniowa, § 8 w Ustaleniach dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w terenach
oznaczonych symbolami od 1. MN do 117. MN,
ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Dopuszcza się rozbudowę, odbudowę, przebudowę i nadbudowę, istniejących budynków
mieszkalnych jednorodzinnych oraz lokalizację
nowych, na następujących zasadach:
a) obowiązek lokalizacji budynków przy uwęględnieniu wyznaczonych na rysunku planu nieprzekraczalnych linii zabudowy. Od dróg lokalnych oznaczonych symbolami KUl, dróg
dojazdowych oznaczonych symbolami KUd
oraz dróg wewnętrznych oznaczonych symbolami KUw, nieprzekraczalne linie zabudowy,
nie uwidocznione na rysunku planu, wynoszą
5 metrów od linii rozgraniczającej drogi;
b) lokalizacja budynków przy drodze oznaczonej symbolem 3 KUgp., zgodnie z przepisami szczególnymi, niemniej jednak niż 5 m od
linii rozgraniczającej drogi;
c) dopuszcza się realizację budynków w zabudowie zwartej szeregowej lub bliźniaczej,
realizowanej w granicach działki oraz wolnostojącej;
d) powierzchnia zabudowy działki w zabudowie zwartej, realizowanej w granicach działki
nie może przekroczyć 50% powierzchni
działki, a w zabudowie wolnostojącej 40%;
e) wysokość budynków realizowanych w zabudowie zwartej, realizowanej w granicach działki nie może przekroczyć wysokości dwóch
kondygnacji nadziemnych, w tym jedna
w poddaszu lub w wypadku realizacji zabudowy plombowej wysokości istniejących budynków sąsiednich. W wypadku realizacji zabudowy plombowej obowiązuje zakaz realizacji
okapów na wysokości wyższej niż okapy budynków sąsiednich oraz dostosowanie poziomu parteru do parteru sąsiednich obiektów;
f) wysokość budynków realizowanych jako wolnostojące nie może przekroczyć dwóch lub
trzech kondygnacji nadziemnych, przy czym
jedna kondygnacja realizowana w poddaszu.
Maksymalna wysokość budynków nie może
przekroczyć 15 metrów nad poziom terenu od
strony przystokowej;
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g) obowiązek realizacji dachów jako dwuspadowych, czterospadowych lub wielopołaciowych, o kącie nachylenia połaci pomiędzy
30 stopni – 43 stopni i ciemnej kolorystyce
pokrycia połaci dachowych, przy czym w zabudowie plombowej kąt nachylenia połaci
winien nawiązywać do zabudowy sąsiedniej;
h) obowiązuje zakaz realizacji dachów o kalenicy przesuniętej w pionie, realizacji połaci
dachowych o różnym kącie nachylenia (nie
dotyczy wyglądów dachowych) i otwierania
dachów na całej długości.”
7) W Dziale II - Przepisy Szczegółowe, Rozdział II - Ustalenia planu dla terenów osiedleńczych – zabudowa
mieszkaniowa, § 9 w Ustaleniach dla terenów zabudowy mieszkaniowej rezydencjonalnej, w ustaleniach dla terenów oznaczonych symbolami 2. MP, 3.
MP ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Dopuszcza się rozbudowę, odbudowę, przebudowę i nadbudowę, istniejących budynków
w terenie oznaczonym symbolem 3. MP.”
8) W Dziale II - Przepisy Szczegółowe, Rozdział II - Ustalenia planu dla terenów osiedleńczych – zabudowa
mieszkaniowa, § 9 w Ustaleniach dla terenów zabudowy mieszkaniowej rezydencjonalnej, w ustaleniach dla terenów oznaczonych symbolem 4. MP,
ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Dopuszcza się rozbudowę, odbudowę, przebudowę i nadbudowę, istniejących budynków.”
9) W Dziale II - Przepisy Szczegółowe, Rozdział II - Ustalenia planu dla terenów osiedleńczych – zabudowa
mieszkaniowa, § 9 w Ustaleniach dla terenów zabudowy mieszkaniowej zagrodowej, w ustaleniach dla
terenów oznaczonych symbolami od 1. MR do 17.
MR, ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Dopuszcza się rozbudowę, odbudowę, przebudowę i nadbudowę, istniejących budynków.”
10) W Dziale II - Przepisy Szczegółowe, Rozdział II - Ustalenia planu dla terenów osiedleńczych – zabudowa
mieszkaniowa, § 11 w Ustaleniach dla terenów zabudowy mieszanej, w ustaleniach dla terenów oznaczonych symbolem 2. MM, ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Dopuszcza się rozbudowę, odbudowę, przebudowę i nadbudowę, istniejących budynków,
przy czym przy nadbudowie wysokość budynków nie może przekroczyć wysokości budynków
zaliczonych do niskich w rozumieniu prawa budowlanego, a przy uzupełnieniu zabudowy pierzejowej, wysokości do sąsiednich obiektów.
Przy przebudowie obiektów mieszkaniowych,
obowiązuje sukcesywna zmiana sposobu użytkowania na wymienione w pkt 1 podstawowe
przeznaczenie terenu.”
11) W Dziale II - Przepisy Szczegółowe, Rozdział II - Ustalenia planu dla terenów osiedleńczych – zabudowa
mieszkaniowa, § 11 w Ustaleniach dla terenów zabudowy mieszanej, w ustaleniach dla terenów oznaczonych symbolami 3. MM i 4. MM, ust. 3 otrzymuje
brzmienie:
„3. Dopuszcza się rozbudowę, odbudowę, przebudowę i nadbudowę, istniejących budynków,
przy czym przy nadbudowie wysokość budynków nie może przekroczyć wysokości budynków
zaliczonych do niskich w rozumieniu prawa budowlanego, a przy uzupełnieniu zabudowy pierzejowej, wysokości do sąsiednich obiektów.
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Przy przebudowie obiektów mieszkaniowych,
położonych w terenie oznaczonym symbolem
4.MM., bezpośrednio przy drodze oznaczonej
symbolem 2.KUg., obowiązuje sukcesywna
zmiana sposobu użytkowania na wymienione
w ust. 1 podstawowe przeznaczenie terenu.”
12) W Dziale II - Przepisy Szczegółowe, Rozdział II - Ustalenia planu dla terenów osiedleńczych – zabudowa
mieszkaniowa, § 11 w Ustaleniach dla terenów zabudowy mieszanej, w ustaleniach dla terenów oznaczonych symbolami 5. MM i 6. MM, ust. 3 otrzymuje
brzmienie:
„3. Dopuszcza się rozbudowę, odbudowę, przebudowę i nadbudowę, istniejących budynków,
przy czym przy nadbudowie wysokość budynków nie może przekroczyć wysokości budynków
zaliczonych do niskich w rozumieniu prawa budowlanego, a przy uzupełnieniu zabudowy pierzejowej, wysokości do sąsiednich obiektów.
Przy przebudowie obiektów mieszkaniowych,
położonych bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej, obowiązuje sukcesywna zmiana sposobu użytkowania na wymienione w ust. 1 podstawowe przeznaczenie terenu. Dopuszcza się
przebudowę kiosku w terenie 6.MM i nową lokalizację w granicy działki.”
13) W Dziale II - Przepisy Szczegółowe, Rozdział II - Ustalenia planu dla terenów osiedleńczych – zabudowa
mieszkaniowa, § 11 w Ustaleniach dla terenów zabudowy mieszanej, w ustaleniach dla terenów oznaczonych symbolem 7. MM, ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Dopuszcza się rozbudowę, odbudowę, przebudowę i nadbudowę, istniejących budynków,
przy czym przy nadbudowie wysokość budynków nie może przekroczyć wysokości budynków
zaliczonych do niskich w rozumieniu prawa budowlanego, a przy uzupełnieniu zabudowy pierzejowej, wysokości do sąsiednich obiektów.
Przy przebudowie obiektów mieszkaniowych,
położonych bezpośrednio przy drodze oznaczonej symbolem 1 KUgp., obowiązuje sukcesywna zmiana sposobu użytkowania na wymienione w ust. 1 podstawowe przeznaczenie terenu.”
14) W Dziale II - Przepisy Szczegółowe, Rozdział II - Ustalenia planu dla terenów osiedleńczych – zabudowa
mieszkaniowa, § 11 w Ustaleniach dla terenów zabudowy mieszanej, po ustaleniach dla terenów
oznaczonych symbolem 7.MM, wprowadza się symbol 7a.MM i ustalenia dla tego terenu o następującym brzmieniu:
„7a.MM - pow. 0,04 ha Tereny zabudowy mieszanej. Obowiązują następujące zasady zagospodarowania terenów:
1. Podstawowe przeznaczenie terenu – usługi komercyjne i rzemiosło nieuciążliwe. Obowiązuje
zakaz działalności przemysłowej;
2. Przeznaczenia dopuszczalne terenu – budownictwo mieszkaniowe jako wbudowane w obiekt
usługowy;
3. Dopuszcza się rozbudowę, odbudowę, przebudowę i nadbudowę, istniejących budynków,
przy czym przy nadbudowie wysokość budynków nie może przekroczyć wysokości budynków
zaliczonych do niskich w rozumieniu prawa budowlanego, a przy uzupełnieniu zabudowy pierzejowej, wysokości do sąsiednich obiektów;
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4. Dopuszcza się realizację nowych obiektów jako
wolnostojących lub zblokowanych, realizowanych w granicach działek;
5. Realizacja budynków jako niskich w rozumieniu
prawa budowlanego. Przy uzupełnieniu zabudowy pierzejowej, realizowanej w granicach
działek, obowiązuje dostosowanie wysokości
do sąsiednich obiektów;
6. Powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć
80% powierzchni działki;
7. Zakaz realizacji obiektów przeznaczonych dla
hodowli zwierząt i produkcji rolniczej;
8. Powierzchnia biologicznie czynna na nie mniej
niż 10% powierzchni działki;
9. Dojazd do terenu z istniejących dróg publicznych.”
15) W Dziale II - Przepisy Szczegółowe, Rozdział II - Ustalenia planu dla terenów osiedleńczych – zabudowa
mieszkaniowa, § 11 w Ustaleniach dla terenów zabudowy mieszanej, w ustaleniach dla terenów oznaczonych symbolem 8. MM:
a. ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Dopuszcza się rozbudowę, odbudowę, przebudowę i nadbudowę, istniejących budynków, przy czym przy nadbudowie wysokość
budynków nie może przekroczyć wysokości
budynków zaliczonych do niskich w rozumieniu prawa budowlanego. Przy przebudowie obiektów mieszkaniowych, obowiązuje sukcesywna zmiana sposobu użytkowania
na wymienione w ust. 1 podstawowe przeznaczenie terenu.”
b. ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„8. Powierzchnia zabudowy działki nie może
przekroczyć 70% powierzchni działki.”
c. ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„9. Zakaz realizacji obiektów przeznaczonych
dla hodowli zwierząt;”
d. ust. 11 otrzymuje brzmienie:
„11. Obowiązek realizacji miejsc parkingowych,
w zależności od potrzeb – min. 5 miejsc,
w tym jedno w garażu;”
16) W Dziale II - Przepisy Szczegółowe, Rozdział II - Ustalenia planu dla terenów osiedleńczych – zabudowa
mieszkaniowa, § 11 w Ustaleniach dla terenów zabudowy mieszanej, w ustaleniach dla terenów oznaczonych symbolem 9. MM, ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Dopuszcza się rozbudowę, odbudowę, przebudowę i nadbudowę, istniejących budynków, przy
czym przy nadbudowie wysokość budynków nie
może przekroczyć wysokości budynków zaliczonych do niskich w rozumieniu prawa budowlanego. Rozbudowa, odbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącego w liniach rozgraniczających
drogi wojewódzkiej obiektu na zasadach określonych przez zarządzającego drogą.”
17) W Dziale II - Przepisy Szczegółowe, Rozdział II - Ustalenia planu dla terenów osiedleńczych – zabudowa
mieszkaniowa, § 11 w Ustaleniach dla terenów zabudowy mieszanej, w ustaleniach dla terenów oznaczonych symbolem 10. MM, ust. 3 otrzymuje
brzmienie:
„3. Dopuszcza się rozbudowę, odbudowę, przebudowę i nadbudowę, istniejących budynków,
przy czym przy nadbudowie wysokość budynków nie może przekroczyć wysokości budynków
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zaliczonych do niskich w rozumieniu prawa budowlanego.”
18) W Dziale II - Przepisy Szczegółowe, Rozdział II - Ustalenia planu dla terenów osiedleńczych – zabudowa
mieszkaniowa, § 11 w Ustaleniach dla terenów zabudowy mieszanej, w ustaleniach dla terenów oznaczonych symbolami 11. MM, 16. MM i 17. MM, ust. 3
otrzymuje brzmienie:
„3. Dopuszcza się rozbudowę, odbudowę, przebudowę i nadbudowę, istniejących budynków,
przy czym przy nadbudowie wysokość budynków nie może przekroczyć wysokości budynków
zaliczonych do niskich w rozumieniu prawa budowlanego.”
19) W Dziale II - Przepisy Szczegółowe, Rozdział II - Ustalenia planu dla terenów osiedleńczych – zabudowa
mieszkaniowa, § 11 w Ustaleniach dla terenów zabudowy mieszanej, w ustaleniach dla terenów oznaczonych symbolem 12. MM, ust. 3 otrzymuje
brzmienie:
„3. Dopuszcza się rozbudowę, odbudowę, przebudowę i nadbudowę, istniejących budynków,
przy czym przy nadbudowie wysokość budynków nie może przekroczyć wysokości budynków
zaliczonych do niskich w rozumieniu prawa budowlanego.”
20) W Dziale II - Przepisy Szczegółowe, Rozdział III - Ustalenia planu dla terenów osiedleńczych – zabudowa usługowa, § 13 w Ustaleniach dla terenów usług publicznych, w ustaleniach dla terenów oznaczonych symbolami 2. UK, ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Dopuszcza się rozbudowę, odbudowę i przebudowę, istniejącego budynku oraz zmianę przeznaczenia dla celów kultury.”
21) W Dziale II - Przepisy Szczegółowe, Rozdział III Ustalenia planu dla terenów osiedleńczych – zabudowa usługowa, § 13 w Ustaleniach dla terenów
usług publicznych, w ustaleniach dla terenów oznaczonych symbolami 1.UP – 8.UP:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Dopuszcza się rozbudowę, odbudowę, przebudowę i nadbudowę istniejących obiektów.
Szczegółowe ustalenia dla każdego z terenów oznaczonych symbolami od 1.UP do
8.UP, znajdują się poniżej.
b) ust. 3 pkt d otrzymuje brzmienie:
„d. Obowiązuje realizacja dachów o kącie nachylenia połaci dachowych do 40 stopni.”
22) W Dziale II - Przepisy Szczegółowe, Rozdział III Ustalenia planu dla terenów osiedleńczych – zabudowa usługowa, § 14 w Ustaleniach dla terenów
usług komercyjnych, w ustaleniach dla terenów
oznaczonych symbolem 1.UC:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Dopuszcza się rozbudowę, odbudowę, przebudowę i nadbudowę, istniejących budynków, przy czym przy nadbudowie wysokość
budynków nie może przekroczyć wysokości
15 metrów nad poziom terenu od strony
przystokowej.”
b) ust. 6 pkt b otrzymuje brzmienie:
„b. realizacja dachów jako dwuspadowych, czterospadowych lub wielopołaciowych, o kącie
nachylenia połaci do 40 stopni i ciemnej kolorystyce pokrycia połaci dachowych.”
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23) W Dziale II - Przepisy Szczegółowe, Rozdział III Ustalenia planu dla terenów osiedleńczych – zabudowa usługowa, § 14 w Ustaleniach dla terenów
usług komercyjnych, w ustaleniach dla terenów
oznaczonych symbolem 2. UC:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Dopuszcza się rozbudowę, odbudowę, przebudowę i nadbudowę, istniejących budynków, przy czym przy nadbudowie wysokość
budynków nie może przekroczyć wysokości
budynków zaliczonych do niskich w rozumieniu prawa budowlanego.”
b) ust. 7 pkt b otrzymuje brzmienie:
„b. realizacja dachów jako dwuspadowych, czterospadowych lub wielopołaciowych, o kącie
nachylenia połaci do 40stopni i ciemnej kolorystyce pokrycia połaci dachowych.”
24) W Dziale II - Przepisy Szczegółowe, Rozdział III Ustalenia planu dla terenów osiedleńczych – zabudowa usługowa, § 14 w Ustaleniach dla terenów
usług komercyjnych, w ustaleniach dla terenów
oznaczonych symbolem 2a.UC:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Dopuszcza się rozbudowę, odbudowę, przebudowę i nadbudowę, istniejących budynków, przy czym przy nadbudowie wysokość
budynków nie może przekroczyć wysokości
budynków zaliczonych do niskich w rozumieniu prawa budowlanego.”
b) ust. 6 pkt b otrzymuje brzmienie:
„b. realizacja dachów jako dwuspadowych, czterospadowych lub wielopołaciowych, o kącie
nachylenia połaci do 40 stopni i ciemnej kolorystyce pokrycia połaci dachowych.”
25) W Dziale II - Przepisy Szczegółowe, Rozdział III Ustalenia planu dla terenów osiedleńczych – zabudowa usługowa, § 14 w Ustaleniach dla terenów
usług komercyjnych, w ustaleniach dla terenów
oznaczonych symbolem 3.UC:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Dopuszcza się rozbudowę, odbudowę, przebudowę i nadbudowę, istniejących budynków, przy czym przy nadbudowie wysokość
budynków nie może przekroczyć wysokości
budynków zaliczonych do niskich w rozumieniu prawa budowlanego.”
b) ust. 6 pkt b otrzymuje brzmienie:
„b. realizacja dachów jako dwuspadowych, czterospadowych lub wielopołaciowych, o kącie
nachylenia połaci do 40 stopni i ciemnej kolorystyce pokrycia połaci dachowych.”
26) W Dziale II - Przepisy Szczegółowe, Rozdział III Ustalenia planu dla terenów osiedleńczych – zabudowa usługowa, § 14 w Ustaleniach dla terenów
usług komercyjnych, w ustaleniach dla terenów
oznaczonych symbolem 4.UC, ust. 5 pkt b otrzymuje
brzmienie:
„b. realizacja dachów jako dwuspadowych, czterospadowych lub wielopołaciowych, o kącie nachylenia połaci do 40stopni i ciemnej kolorystyce pokrycia połaci dachowych.”
27) W Dziale II - Przepisy Szczegółowe, Rozdział III Ustalenia planu dla terenów osiedleńczych – zabudowa usługowa, § 14 w Ustaleniach dla terenów
usług komercyjnych, w ustaleniach dla terenów
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oznaczonych symbolem 5.UC, ust. 4 pkt b otrzymuje
brzmienie:
„b. realizacja dachów jako dwuspadowych, czterospadowych lub wielopołaciowych, o kącie nachylenia połaci do 40 stopni i ciemnej kolorystyce pokrycia połaci dachowych.”
28) W Dziale II - Przepisy Szczegółowe, Rozdział III Ustalenia planu dla terenów osiedleńczych – zabudowa usługowa, § 14 w Ustaleniach dla terenów
usług komercyjnych, w ustaleniach dla terenów
oznaczonych symbolem 6.UC:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Dopuszcza się rozbudowę, odbudowę, przebudowę i nadbudowę, istniejących budynków, przy czym przy nadbudowie wysokość
budynków nie może przekroczyć 12 metrów
nad poziom terenu.”
b) ust. 3 pkt b otrzymuje brzmienie:
„b. realizacja dachów jako dwuspadowych lub
wielopołaciowych, o kącie nachylenia połaci
do 40 stopni i ciemnej kolorystyce pokrycia
połaci dachowych.”
29) W Dziale II - Przepisy Szczegółowe, Rozdział III Ustalenia planu dla terenów osiedleńczych – zabudowa usługowa, § 14 w Ustaleniach dla terenów
usług komercyjnych, w ustaleniach dla terenów
oznaczonych symbolami 7. UC, 9. UC:
a) ust.2 otrzymuje brzmienie:
„2. Dopuszcza się rozbudowę, odbudowę, przebudowę i nadbudowę, istniejących budynków, przy czym przy nadbudowie wysokość
budynków nie może przekroczyć 15 metrów
nad poziom terenu.”
b) ust. 5 pkt b otrzymuje brzmienie:
„b. realizacja dachów jako dwuspadowych lub
wielopołaciowych, o kącie nachylenia połaci
do 40stopni i ciemnej kolorystyce pokrycia
połaci dachowych.”
30) W Dziale II - Przepisy Szczegółowe, Rozdział III Ustalenia planu dla terenów osiedleńczych – zabudowa usługowa, § 14 w Ustaleniach dla terenów
usług komercyjnych, w ustaleniach dla terenów
oznaczonych symbolami 10. UC, 11. UC, ust. 4 pkt b
otrzymuje brzmienie:
„b. realizacja dachów jako dwuspadowych lub wielopołaciowych, o kącie nachylenia połaci do 40
stopni i ciemnej kolorystyce pokrycia połaci dachowych.”
31) W Dziale II - Przepisy Szczegółowe, Rozdział III Ustalenia planu dla terenów osiedleńczych – zabudowa usługowa, § 14 w Ustaleniach dla terenów
usług komercyjnych, w ustaleniach dla terenów
oznaczonych symbolem 12. UC, ust. 5 pkt b otrzymuje brzmienie:
„b. realizacja dachów jako dwuspadowych, czterospadowych lub wielopołaciowych, o kącie nachylenia połaci do 40 stopni i ciemnej kolorystyce pokrycia połaci dachowych.”
32) W Dziale II - Przepisy Szczegółowe, Rozdział III Ustalenia planu dla terenów osiedleńczych – zabudowa usługowa, § 14 w Ustaleniach dla terenów
usług komercyjnych, w ustaleniach dla terenów
oznaczonych symbolem 14. UC, ust. 5 pkt b otrzymuje brzmienie:
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„b. realizacja dachów jako dwuspadowych lub wielopołaciowych, o kącie nachylenia połaci do
40 stopni i ciemnej kolorystyce pokrycia połaci
dachowych.”
33) W Dziale II - Przepisy Szczegółowe, Rozdział III Ustalenia planu dla terenów osiedleńczych – zabudowa usługowa, § 14 w Ustaleniach dla terenów
usług komercyjnych, w ustaleniach dla terenów
oznaczonych symbolem 15. UC, ust. 2 pkt b otrzymuje brzmienie:
„b. realizacja dachów jako dwuspadowych lub wielopołaciowych, o kącie nachylenia połaci do
40 stopni i ciemnej kolorystyce pokrycia połaci
dachowych.”
34) W Dziale II - Przepisy Szczegółowe, Rozdział III Ustalenia planu dla terenów osiedleńczych – zabudowa usługowa, § 14 w Ustaleniach dla terenów
usług komercyjnych, w ustaleniach dla terenów
oznaczonych symbolem 16. UC, ust. 1 otrzymuje
brzmienie:
„1. Dopuszcza się rozbudowę, odbudowę, przebudowę i nadbudowę istniejących budynków.”
35) W Dziale II - Przepisy Szczegółowe, Rozdział III Ustalenia planu dla terenów osiedleńczych – zabudowa usługowa, § 14 w Ustaleniach dla terenów
usług komercyjnych, w ustaleniach dla terenów
oznaczonych symbolem 17. UC, ust. 2 otrzymuje
brzmienie:
„2. Dopuszcza się rozbudowę, odbudowę, przebudowę i nadbudowę, istniejących budynków.”
36) W Dziale II - Przepisy Szczegółowe, Rozdział III Ustalenia planu dla terenów osiedleńczych – zabudowa usługowa, § 14 w Ustaleniach dla terenów
usług komercyjnych, w ustaleniach dla terenów
oznaczonych symbolem 18. UC, ust. 4 pkt b otrzymuje brzmienie:
„b. realizacja dachów jako dwuspadowych lub wielopołaciowych, o kącie nachylenia połaci do
40 stopni i ciemnej kolorystyce pokrycia połaci
dachowych.”
37) W Dziale II - Przepisy Szczegółowe, Rozdział III Ustalenia planu dla terenów osiedleńczych – zabudowa usługowa, § 14 w Ustaleniach dla terenów
usług komercyjnych, w ustaleniach dla terenów
oznaczonych symbolem 19.UC:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Dopuszcza się
rozbudowę, odbudowę, przebudowę i nadbudowę, istniejących budynków, przy czym przy
nadbudowie wysokość budynków nie może
przekroczyć 12 metrów nad poziom terenu.”
b) ust. 5 pkt b otrzymuje brzmienie:
„b. realizacja dachów jako dwuspadowych lub
wielopołaciowych, o kącie nachylenia połaci
do 40 stopni i ciemnej kolorystyce pokrycia
połaci dachowych.”
38) W Dziale II - Przepisy Szczegółowe, Rozdział III Ustalenia planu dla terenów osiedleńczych – zabudowa usługowa, § 14 w Ustaleniach dla terenów
usług komercyjnych, w ustaleniach dla terenów
oznaczonych symbolem 20.UC:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Dopuszcza się rozbudowę, odbudowę, przebudowę i nadbudowę, istniejących budynków, przy czym przy nadbudowie wysokość
budynków nie może przekroczyć wysokości
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budynków zaliczonych do niskich w rozumieniu prawa budowlanego.”
b) ust. 4 pkt b otrzymuje brzmienie:
„b. realizacja dachów jako dwuspadowych,
czterospadowych lub wielopołaciowych,
o kącie nachylenia połaci do 40 stopni
i ciemnej kolorystyce pokrycia połaci dachowych.”
39) W Dziale II - Przepisy Szczegółowe, Rozdział IV Ustalenia planu dla terenów osiedleńczych – zabudowa techniczno - produkcyjna, § 15 w Ustaleniach
dla terenów produkcyjnych i składowo - magazynowych, w symbolu 1.P/PS, ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Dopuszcza się rozbudowę, odbudowę, przebudowę i nadbudowę, istniejących budynków,
przy czym przy nadbudowie wysokość budynków nie może przekroczyć wysokości budynków
zaliczonych do średniowysokich w rozumieniu
prawa budowlanego.”
40) W Dziale II - Przepisy Szczegółowe, Rozdział IV Ustalenia planu dla terenów osiedleńczych – zabudowa techniczno - produkcyjna, § 15 w Ustaleniach
dla terenów produkcyjnych i składowo - magazynowych, w symbolu 2.P/PS, ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Dopuszcza się rozbudowę, odbudowę, przebudowę i nadbudowę, istniejących budynków, przy
czym przy nadbudowie wysokość budynków nie
może przekroczyć wysokości budynków zaliczonych do średniowysokich w rozumieniu prawa
budowlanego. Obowiązuje zakaz rozbudowy
i nadbudowy obiektów położonych w terenach
narażonych na zalewanie wodą stuletnią.”
41) W Dziale II - Przepisy Szczegółowe, Rozdział IV Ustalenia planu dla terenów osiedleńczych – zabudowa techniczno - produkcyjna, § 15 w Ustaleniach
dla terenów produkcyjnych i składowo - magazynowych, w symbolu 3.P/PS, ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Dopuszcza się rozbudowę, odbudowę, przebudowę i nadbudowę, istniejących budynków, przy
czym przy nadbudowie wysokość budynków nie
może przekroczyć wysokości budynków zaliczonych do średniowysokich w rozumieniu prawa
budowlanego. Obowiązuje zakaz rozbudowy
i nadbudowy obiektów położonych w terenach
narażonych na zalewanie wodą stuletnią.”
42) W Dziale II - Przepisy Szczegółowe, Rozdział IV Ustalenia planu dla terenów osiedleńczych – zabudowa techniczno - produkcyjna, § 15 w Ustaleniach
dla terenów produkcyjnych i składowo - magazynowych, w symbolu 4.P/PS, ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Dopuszcza się rozbudowę, odbudowę, przebudowę i nadbudowę, istniejących budynków,
przy czym przy nadbudowie wysokość budynków nie może przekroczyć wysokości budynków
zaliczonych do średniowysokich w rozumieniu
prawa budowlanego.”
43) W Dziale II - Przepisy Szczegółowe, Rozdział IV Ustalenia planu dla terenów osiedleńczych – zabudowa techniczno - produkcyjna, § 15 w Ustaleniach
dla terenów produkcyjnych i składowo - magazynowych, w symbolu 5.P/PS, ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Dopuszcza się rozbudowę, odbudowę, przebudowę i nadbudowę, istniejących budynków,
przy czym przy nadbudowie wysokość budynków nie może przekroczyć wysokości budynków
zaliczonych do średniowysokich w rozumieniu
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prawa budowlanego. Obowiązuje zakaz rozbudowy i nadbudowy obiektów położonych
w terenach narażonych na zalewanie wodą stuletnią.”
44) W Dziale II - Przepisy Szczegółowe, Rozdział IV Ustalenia planu dla terenów osiedleńczych – zabudowa techniczno - produkcyjna, § 15 w Ustaleniach
dla terenów produkcyjnych i składowo - magazynowych, w symbolu 6.P/PS, liczba 1,47 ha zostaje
zmieniona na 1,43 ha, a ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Dopuszcza się rozbudowę, odbudowę, przebudowę i nadbudowę, istniejących budynków,
przy czym przy nadbudowie wysokość budynków nie może przekroczyć wysokości budynków
zaliczonych do średniowysokich w rozumieniu
prawa budowlanego.”
45) W Dziale II - Przepisy Szczegółowe, Rozdział IV Ustalenia planu dla terenów osiedleńczych – zabudowa techniczno - produkcyjna, § 15 w Ustaleniach
dla terenów produkcyjnych i składowo - magazynowych, w symbolu 7.P/PS, ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Dopuszcza się rozbudowę, odbudowę, przebudowę i nadbudowę, istniejących budynków,
przy czym przy nadbudowie wysokość budynków nie może przekroczyć wysokości budynków
zaliczonych do średniowysokich w rozumieniu
prawa budowlanego.”
46) W Dziale II - Przepisy Szczegółowe, Rozdział IV Ustalenia planu dla terenów osiedleńczych – zabudowa techniczno - produkcyjna, § 15 w Ustaleniach
dla terenów produkcyjnych i składowo - magazynowych, w symbolu 8.P/PS, ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Dopuszcza się rozbudowę, odbudowę, przebudowę i nadbudowę, istniejących budynków,
przy czym przy nadbudowie wysokość budynków nie może przekroczyć wysokości budynków
zaliczonych do średniowysokich w rozumieniu
prawa budowlanego.”
47) W Dziale II - Przepisy Szczegółowe, Rozdział IV Ustalenia planu dla terenów osiedleńczych – zabudowa techniczno - produkcyjna, § 15 w Ustaleniach
dla terenów produkcyjnych i składowo - magazynowych, w symbolu 9.P/PS, ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Dopuszcza się rozbudowę, odbudowę, przebudowę i nadbudowę, istniejących budynków,
przy czym przy nadbudowie wysokość budynków nie może przekroczyć wysokości budynków
zaliczonych do średniowysokich w rozumieniu
prawa budowlanego.”
48) W Dziale II - Przepisy Szczegółowe, Rozdział IV Ustalenia planu dla terenów osiedleńczych – zabudowa techniczno - produkcyjna, § 15 w Ustaleniach
dla terenów produkcyjnych i składowo - magazynowych, w symbolach 10.P/PS i 12.P/PS, ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Dopuszcza się rozbudowę, odbudowę, przebudowę i nadbudowę, istniejących budynków,
przy czym przy nadbudowie wysokość budynków nie może przekroczyć wysokości budynków
zaliczonych do średniowysokich w rozumieniu
prawa budowlanego.”
49) W Dziale II - Przepisy Szczegółowe, Rozdział IV - Ustalenia planu dla terenów osiedleńczych – zabudowa
techniczno - produkcyjna, § 15 w Ustaleniach dla terenów produkcyjnych i składowo - magazynowych,
w symbolu 11.P/PS, ust. 1 otrzymuje brzmienie:
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„1. Dopuszcza się rozbudowę, odbudowę, przebudowę i nadbudowę, istniejących budynków,
przy czym przy nadbudowie wysokość budynków nie może przekroczyć wysokości budynków
zaliczonych do średniowysokich w rozumieniu
prawa budowlanego.”
50) W Dziale II - Przepisy Szczegółowe, Rozdział VI Ustalenia planu dla infrastruktury technicznej, § 20
w Ustaleniach dla terenów gazownictwa, w symbolu
1.EG, ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Dopuszcza się rozbudowę, odbudowę, przebudowę i nadbudowę, istniejących obiektów.”
51) W Dziale II - Przepisy Szczegółowe, Rozdział VI Ustalenia planu dla infrastruktury technicznej, § 20
w Ustaleniach dla terenów gazownictwa, w symbolu
2.EG, ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Dopuszcza się rozbudowę, odbudowę, przebudowę i nadbudowę, istniejących obiektów.”
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52) W Dziale III - Przepisy przejściowe i końcowe, w § 21
pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3.5% dla terenów pozostałych.”
DZIAŁ III
PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE.
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta Gorlice.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 5. Uchwała podlega publikacji na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miejskiego w Gorlicach, stronie internetowej
www.gorlice.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Przewodniczący Rady Miasta Gorlice
Bogdan Musiał
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 144/XII/2011
Rady Miasta Gorlice
z dnia 29 września 2011 r.

*

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

Przewodniczący Rady Miasta Gorlice
Bogdan Musiał

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 497

– 32567 –

Poz. 4827,4828
Załącznik Nr 2
do uchwały nr 144/XII/2011
Rady Miasta Gorlice
z dnia 29 września 2011 r.

Rozstrzygnięcie Rady Miasta Gorlice o sposobie realizacji i zasadach finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej należących do zadań własnych gminy
Wymagane przepisami w/w rozstrzygnięcie Rady
Miasta w Gorlicach jest bezprzedmiotowe. Budżet gminy nie będzie obciążony skutkami finansowymi wynikającymi z uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan
nr 2. Na terenie objętym zmianą miejscowego planu
zagospodarowana przestrzennego „Miasto Gorlice –
Plan nr 2”, Miasto nie będzie musiało ponosić żadnych
kosztów związanych z transformacją obszaru. Ustalenia
nowego planu wprowadzają nowe tereny osiedleńcze
(7a.MM) w miejsce istniejących terenów produkcyjnych

(6.P/PS). Są to tereny już zainwestowane i zabudowane.
Dojazd i dojście do nieruchomości objętych zmianą
funkcji odbywa się poprzez nieruchomości sąsiednie,
położone w terenie 7.MM, z drogi wojewódzkiej klasy
głównej (symbol 1.KUg), a zatem wejście w życie zmiany planu nie wymaga realizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie nowej drogi. W związku
z powyższym, budżet gminy nie będzie obciążony konsekwencjami finansowymi wynikającymi z uchwalenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan nr 2”.
Przewodniczący Rady Miasta Gorlice
Bogdan Musiał
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 144/XII/2011
Rady Miasta Gorlice
z dnia 29 września 2011 r.

Sposób rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Miasto Gorlice - Plan Nr 2”, wyłożonego do wglądu publicznego od 11 lipca 2011 r. do 1 sierpnia 2011 r.
Uwaga: numer uwag, zgodnie z numeracją w wykazie uwag wniesionych do wyłożonego do wglądu publicznego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Uwaga nr 1 dotycząca zapytania,

dlaczego nie uwzględniono wniosku dotyczącego
zmniejszenia minimalnej liczby miejsc parkingowych
w terenie 8.MM. Uwaga została uwzględniona.
Przewodniczący Rady Miasta Gorlice
Bogdan Musiał
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UCHWAŁA NR 145/XII/2011
RADY MIASTA GORLICE
z dnia 29 września 2011 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MIASTO GORLICE - PLAN NR 3,
przyjętego uchwałą Nr 520/LV/2006 Rady Miasta Gorlice z dnia 26 października 2006 r. ze zmianami.
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami), art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami), Rada Miasta Gorlice:
1. po stwierdzeniu zgodności projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego –
MIASTO GORLICE - PLAN NR 3 z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego przyjętego uchwałą Nr 151/XVII/99
Rady Miasta Gorlice z dnia 26 listopada 1999 r.,
2. po rozstrzygnięciu o sposobie rozpatrzenia uwag
zgłoszonych do projektu planu,
3. po rozstrzygnięciu o sposobie realizacji i zasadach
finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury

technicznej, należących do zadań własnych gminy,
uchwala zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - MIASTO GORLICE - PLAN
NR 3, zwane dalej zmianami planu.
DZIAŁ I
PRZEPISY PORZĄDKOWE
§ 1. PRZEDMIOT I ZAKRES UCHWAŁY
1. Zmiany planu MIASTO GORLICE - PLAN NR 3 składają się z tekstu zmiany planu stanowiącego treść niniejszej uchwały i nie obejmują zmiany załącznika
graficznego, czyli rysunku planu sporządzonego na
kopii mapy sytuacyjno – wysokościowej w skali
1:2000;
2. Załączniki do uchwały stanowią:
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a) załącznik Nr 1 – Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji i zasadach finansowania inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, należących
do zadań własnych gminy,
1) załącznik Nr 2 – Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu zmian
planu.
DZIAŁ II
PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE
§ 2. Zmienia się ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – MIASTO GORLICE PLAN NR 3, w sposób następujący:
1) W Dziale II - Przepisy Szczegółowe, Rozdział III Ustalenia planu dla terenów przyrodniczych, § 5
w Ustaleniach dla terenów zieleni i wód, w symbolu
2. LS, ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Obowiązuje zakaz budowy obiektów kubaturowych, za wyjątkiem przebudowy i odbudowy
istniejącego budynku mieszkalnictwa wielorodzinnego;”
2) W Dziale II - Przepisy Szczegółowe, Rozdział III Ustalenia planu dla terenów przyrodniczych, § 6
w Ustaleniach dla terenów użytkowanych rolniczo,
w symbolu 1. RP w ust. 2, wprowadza się pkt d o następującym brzmieniu:
„d. Dopuszcza się odbudowę i przebudowę istniejących obiektów mieszkalnych i gospodarczych.”
3) W Dziale II - Przepisy Szczegółowe, Rozdział III Ustalenia planu dla terenów przyrodniczych, § 6
w Ustaleniach dla terenów użytkowanych rolniczo,
w symbolu 2. RP w ust. 2, wprowadza się pkt d
o następującym brzmieniu:
„d. Dopuszcza się odbudowę i przebudowę istniejących obiektów mieszkalnych i gospodarczych.”
4) W Dziale II - Przepisy Szczegółowe, Rozdział IV Ustalenia planu dla terenów osiedleńczych – zabudowa mieszkaniowa, § 7 w Ustaleniach dla terenów
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, w ustaleniach dla terenów oznaczonych symbolami 5. MW,
6. MW, 7. MW, 8. MW, 9. MW, 10. MW, 11. MW,
ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Dopuszcza się rozbudowę, odbudowę i przebudowę i nadbudowę, istniejących obiektów
mieszkaniowych. Nadbudowa nie może przekroczyć wysokości budynków zaliczonych do
niskich w rozumieniu prawa budowlanego;”
5) W Dziale II - Przepisy Szczegółowe, Rozdział IV Ustalenia planu dla terenów osiedleńczych – zabudowa mieszkaniowa, § 7 w Ustaleniach dla terenów
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, w ustaleniach dla terenów oznaczonych symbolami 12. MW,
13. MW, 14. MW, ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Dopuszcza się rozbudowę, odbudowę i przebudowę istniejących obiektów mieszkaniowych
i usługowych oraz nadbudowę obiektów mieszkaniowych wynikającą wyłącznie ze zmiany
konstrukcji dachów. Nadbudowa obiektów
usługowych nie może przekroczyć wysokości
dwóch kondygnacji nadziemnych;”
6) W Dziale II - Przepisy Szczegółowe, Rozdział IV Ustalenia planu dla terenów osiedleńczych – zabu-
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dowa mieszkaniowa, § 7 w Ustaleniach dla terenów
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, w ustaleniach dla terenów oznaczonych symbolami MU,
ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Dopuszcza się rozbudowę, odbudowę i przebudowę istniejących obiektów mieszkaniowych
i usługowych oraz nadbudowę obiektów mieszkaniowych wynikającą wyłącznie ze zmiany konstrukcji dachów. Nadbudowa obiektów usługowych nie może przekroczyć wysokości dwóch
kondygnacji nadziemnych;”
7) W Dziale II - Przepisy Szczegółowe, Rozdział IV Ustalenia planu dla terenów osiedleńczych – zabudowa mieszkaniowa, § 10 w Ustaleniach dla terenów
zabudowy mieszanej, w ustaleniach dla terenów
oznaczonych symbolem 1. MM, 2. MM, 2a. MM, 3.
MM, ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Dopuszcza się rozbudowę, odbudowę, przebudowę i nadbudowę, istniejących budynków,
przy czym przy nadbudowie wysokość budynków nie może przekroczyć 12 metrów nad poziom terenu. Obowiązuje zakaz realizacji nowych budynków mieszkaniowych. Dopuszcza
się realizację funkcji mieszkalnej jako wbudowanej, na zasadach określonych przez stosowne służby sanitarne;
8) W Dziale II - Przepisy Szczegółowe, Rozdział IV Ustalenia planu dla terenów osiedleńczych – zabudowa mieszkaniowa, § 10 w Ustaleniach dla terenów
zabudowy mieszanej, w ustaleniach dla terenów
oznaczonych symbolem 4. MM, ust. 4 otrzymuje
brzmienie:
„4. Dopuszcza się rozbudowę, odbudowę, przebudowę i nadbudowę, istniejących budynków,
przy czym przy nadbudowie wysokość budynków nie może przekroczyć wysokości budynków
zaliczonych do niskich w rozumieniu prawa budowlanego. Przy przebudowie obiektów mieszkaniowych, położonych bezpośrednio przy drodze głównej oznaczonej symbolem 1KUg, obowiązuje sukcesywna zmiana sposobu użytkowania na wymienione w pkt 1 podstawowe
przeznaczenie terenu;
9) W Dziale II - Przepisy Szczegółowe, Rozdział IV Ustalenia planu dla terenów osiedleńczych – zabudowa mieszkaniowa, § 10 w Ustaleniach dla terenów
zabudowy mieszanej, w ustaleniach dla terenów
oznaczonych symbolami 5. MM, 5a. MM i 6. MM,
ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Dopuszcza się rozbudowę, odbudowę, przebudowę i nadbudowę, istniejących budynków,
przy czym przy nadbudowie wysokość budynków nie może przekroczyć wysokości budynków
zaliczonych do niskich w rozumieniu prawa budowlanego. Przy przebudowie obiektów mieszkaniowych, położonych bezpośrednio przy drogach lokalnych, obowiązuje sukcesywna zmiana
sposobu użytkowania na wymienione w pkt 1
podstawowe przeznaczenie terenu;
10) W Dziale II - Przepisy Szczegółowe, Rozdział V - Ustalenia planu dla terenów osiedleńczych – zabudowa
usługowa, § 11 w Ustaleniach dla obiektów wpisanych do rejestru zabytków, obiektów kultury i obiektów sakralnych, w ustaleniach dla terenów oznaczonych symbolami 3. UK, ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 497

– 32569 –

„1. Dopuszcza się odbudowę i przebudowę, istniejących obiektów. ”
11) W Dziale II - Przepisy Szczegółowe, Rozdział V - Ustalenia planu dla terenów osiedleńczych – zabudowa
usługowa, § 12 w Ustaleniach dla terenów usług publicznych, w ustaleniach dla terenów oznaczonych
symbolami 1.UP – 18.UP, ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Dopuszcza się rozbudowę, odbudowę, przebudowę i nadbudowę istniejących obiektów, na
zasadach określonych w szczegółowych ustaleniach dla każdego z wydzielonych terenów
oznaczonych symbolami od 1.UP. do 18.UP”.
12) W Dziale II - Przepisy Szczegółowe, Rozdział V - Ustalenia planu dla terenów osiedleńczych – zabudowa
usługowa, § 12 w Ustaleniach dla terenów usług publicznych, w ustaleniach dla terenów oznaczonych
symbolami 3.ZC:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Dopuszcza się rozbudowę, odbudowę, przebudowę i nadbudowę istniejących obiektów
i urządzeń służących funkcjonowaniu cmentarza.”.
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Dopuszcza się realizację zaplecza gospodarczego, miejsc postojowych i garaży dla
samochodów osobowych i dostawczych
oraz dwukondygnacyjnych obiektów kubaturowych związanych z obsługą cmentarza.”
13) W Dziale II - Przepisy Szczegółowe, Rozdział V - Ustalenia planu dla terenów osiedleńczych – zabudowa
usługowa, § 13 w Ustaleniach dla terenów usług
komercyjnych, w ustaleniach dla terenów oznaczonych symbolem 1.UC, ust. 5 pkt b, otrzymuje
brzmienie
„b. realizacja dachów jako dwuspadowych lub wielopołaciowych, o kącie nachylenia połaci do 40º
i ciemnej kolorystyce pokrycia połaci dachowych.”
14) W Dziale II - Przepisy Szczegółowe, Rozdział V - Ustalenia planu dla terenów osiedleńczych – zabudowa
usługowa, § 13 w Ustaleniach dla terenów usług
komercyjnych, w ustaleniach dla terenów oznaczonych symbolami 2.UC:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Dopuszcza się rozbudowę, odbudowę, przebudowę i nadbudowę istniejących obiektów
gastronomii;”
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Dopuszcza się lokalizację usług komercyjnych, w tym hotelarskich oraz mieszkalnictwa realizowanego jako część wbudowana
w obiekty usługowe;”
c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. a. wysokość obiektów nie może przekroczyć
16 metrów nad poziom terenu. Wskazane
zróżnicowanie wysokości obiektów;
b. realizacja dachów jako dwuspadowych lub
wielopołaciowych, o kącie nachylenia połaci
do 40º i ciemnej kolorystyce pokrycia połaci
dachowych.
c. zakaz realizacji dachów o kalenicy przesuniętej w pionie i otwierania dachów na całej
długości.”
15) W Dziale II - Przepisy Szczegółowe, Rozdział V - Ustalenia planu dla terenów osiedleńczych – zabudowa
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usługowa, § 13 w Ustaleniach dla terenów usług
komercyjnych, w ustaleniach dla terenów oznaczonych symbolami 3.UC, 12.UC:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Dopuszcza się rozbudowę, odbudowę,
przebudowę i nadbudowę istniejących
obiektów oraz zmianę ich funkcji;”
b) ust. 4 pkt b otrzymuje brzmienie:
„b. realizacja dachów jako dwuspadowych lub
wielopołaciowych, o kącie nachylenia połaci
do 40º i ciemnej kolorystyce pokrycia połaci
dachowych.”
16) W Dziale II - Przepisy Szczegółowe, Rozdział V - Ustalenia planu dla terenów osiedleńczych – zabudowa
usługowa, § 13 w Ustaleniach dla terenów usług
komercyjnych, w ustaleniach dla terenów oznaczonych symbolem 4.UC:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Dopuszcza się rozbudowę, odbudowę, przebudowę i nadbudowę istniejących obiektów;”
b) ust. 5 pkt b otrzymuje brzmienie:
„b. realizacja dachów jako dwuspadowych lub
wielopołaciowych, o kącie nachylenia połaci
do 40º i ciemnej kolorystyce pokrycia połaci
dachowych.”
c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Obowiązek lokalizacji budynków przy uwęględnieniu nie wyznaczonych na rysunku planu
nieprzekraczalnych linii zabudowy wynoszących 7 m od linii rozgraniczającej drogi oznaczonej symbolem 1.KUg i 3.KUg.;”
17) W Dziale II - Przepisy Szczegółowe, Rozdział V - Ustalenia planu dla terenów osiedleńczych – zabudowa
usługowa, § 13 w Ustaleniach dla terenów usług
komercyjnych, w ustaleniach dla terenów oznaczonych symbolem 5.UC:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Dopuszcza się rozbudowę, odbudowę, przebudowę i nadbudowę istniejących obiektów
oraz zmianę ich funkcji;”
b) ust. 5 pkt b otrzymuje brzmienie:
„b. realizacja dachów jako dwuspadowych lub
wielopołaciowych, o kącie nachylenia połaci
do 40º i ciemnej kolorystyce pokrycia połaci
dachowych.”
18) W Dziale II - Przepisy Szczegółowe, Rozdział V - Ustalenia planu dla terenów osiedleńczych – zabudowa
usługowa, § 13 w Ustaleniach dla terenów usług
komercyjnych, w ustaleniach dla terenów oznaczonych symbolami 8. UC, 9. UC, ust. 1 otrzymuje
brzmienie:
„1. Dopuszcza się rozbudowę, odbudowę, przebudowę i nadbudowę, istniejących obiektów związanych z funkcjonowaniem kopalni Magdalena,
dopuszczając zmianę funkcji.”
19) W Dziale II - Przepisy Szczegółowe, Rozdział III Ustalenia planu dla terenów osiedleńczych – zabudowa usługowa, § 14 w Ustaleniach dla terenów
usług komercyjnych, w ustaleniach dla terenów
oznaczonych symbolami 10. UC, ust. 1 otrzymuje
brzmienie:
„1. Dopuszcza się rozbudowę, odbudowę, przebudowę i nadbudowę, istniejących obiektów usługowych i mieszkalnych, oraz zmianę funkcji.”
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20) W Dziale II - Przepisy Szczegółowe, Rozdział III Ustalenia planu dla terenów osiedleńczych – zabudowa usługowa, § 14 w Ustaleniach dla terenów
usług komercyjnych, w ustaleniach dla terenów
oznaczonych symbolem 11. UC, ust. 1 otrzymuje
brzmienie:
„1. Dopuszcza się rozbudowę, odbudowę, przebudowę i nadbudowę istniejącego obiektu usługowego oraz zmianę funkcji.”
21) W Dziale II - Przepisy Szczegółowe, Rozdział V - Ustalenia planu dla terenów osiedleńczych – zabudowa
usługowa, § 13 w Ustaleniach dla terenów usług
komercyjnych, w ustaleniach dla terenów oznaczonych symbolem 13.UC:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Dopuszcza się rozbudowę, odbudowę, przebudowę i nadbudowę istniejących obiektów
oraz zmianę ich funkcji;”
b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. realizacja dachów jako dwuspadowych lub
wielopołaciowych, o kącie nachylenia połaci
pomiędzy 10º a 40º i ciemnej kolorystyce
pokrycia połaci dachowych”;
c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Dopuszcza się lokalizację parterowych garaży, realizowanych jako wolnostojące lub
w zabudowie zwartej, zgodnie z przepisami
odrębnymi. Wysokość budynków nie może
przekroczyć w kalenicy wysokości 7 metrów
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nad poziom terenu od strony przystokowej.
Obowiązuje realizacja dachów jako dwuspadowych lub wielopołaciowych, o kącie nachylenia połaci do 40º i kolorystyce pokrycia
połaci dachowych, takiej jak ciemnoczerwony, ciemnobrązowy, grafitowy, ciemnozielony oraz zakaz realizacji dachów o kalenicy
przesuniętej w pionie i realizacji połaci dachowych o różnym kącie nachylenia”,
22) W Dziale III - Przepisy przejściowe i końcowe, w § 18
pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3.5% dla terenów pozostałych.”
DZIAŁ III
PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE.
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta Gorlice.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 5. Uchwała podlega publikacji na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miejskiego w Gorlicach, stronie internetowej
www.gorlice.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Przewodniczący Rady Miasta Gorlice
Bogdan Musiał

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 145/XII/2011
Rady Miasta Gorlice
z dnia 29 września 2011 r.
Rozstrzygnięcie Rady Miasta w Gorlicach o sposobie realizacji i zasadach finansowania inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy
Wymagane przepisami w/w rozstrzygnięcie Rady
Miasta w Gorlicach jest bezprzedmiotowe. Budżet gminy nie będzie obciążony skutkami finansowymi wynikającymi z uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan
nr 3. Ustalenia zmiany planu nr 3 nie zmieniają zasadniczego przeznaczenia terenów objętych opracowaniem
zmiany planu. Przedmiotowa zmiana planu ma na celu
uzupełnienie tekstu planu obowiązującego zapisami
szczegółowymi, które mają na celu umożliwienie w tym
terenie nadbudowę , przebudowę i odbudowę budynków istniejących, dając właścicielom nieruchomości np.
poprawę standardu mieszkania (dostosowanie zapisów
do zmienionych zapisów ustawy Prawo Budowlane).

Projektowana zmiana planu nie wprowadza więc takich
ustaleń, które wymagałyby realizacji inwestycji celu
publicznego przez Miasto, na przykład wyposażenia
w sieci infrastruktury technicznej nowych terenów przewidzianych do zabudowy lub budowy nowych dróg.
W związku z powyższym, budżet gminy nie będzie obciążony konsekwencjami finansowymi wynikającymi
z uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan nr 3”.
Przewodniczący Rady Miasta Gorlice
Bogdan Musiał
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 145/XII/2011
Rady Miasta Gorlice
z dnia 29 września 2011 r.

Sposób rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Miasto Gorlice- Plan Nr 3”, wyłożonego do wglądu publicznego od 1 sierpnia 2011 r. do 22 sierpnia 2011 r.
Uwaga: numer uwag, zgodnie z numeracją w wykazie
uwag wniesionych do wyłożonego do wglądu publicznego
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Uwaga nr 1 dotycząca przywrócenia gwarantowanych przez mpzp Śródmieścia Gorlice ustaleń planu
dla kwartału zabudowy pomiędzy ulicami Strażacką, Piekarską i Stróżowską, zapewniając możliwość realizacji
budynków w zabudowie zwartej szeregowej oraz zwiększając wysokość zabudowy do 3 kondygnacji i dopuszczając
funkcje usługowe, handlowe i mieszkalne, a także możliwość przebudowy, nadbudowy i rozbudowy istniejących
budynków. Uwagi nie uwzględniono. Zakres proponowanych zmian wykracza poza zakres ustalony w uchwale
o przystąpieniu do niniejszej zmiany planu. Niniejsza
zmiana nie obejmuje załącznika graficznego, który jest
niezbędny dla wprowadzenia zmian proponowanych
w uwadze. Traktuje się więc niniejszą uwagę jako wniosek
do kolejnej edycji zmian planu na terenie miasta Gorlice.
Uwaga Nr 2 dotycząca przywrócenia gwarantowanych
przez mpzp Śródmieścia Gorlice ustaleń planu dla kwartału zabudowy pomiędzy ulicami Strażacką, Piekarską i Stróżowską, zapewniając możliwość realizacji budynków
w zabudowie zwartej szeregowej oraz zwiększając wysokość zabudowy do 3 kondygnacji i dopuszczając funkcje
usługowe, handlowe i mieszkalne, a także możliwość przebudowy, nadbudowy i rozbudowy istniejących budynków.

Uwagi nie uwzględniono. Zakres proponowanych zmian
wykracza poza zakres ustalony w uchwale o przystąpieniu
do niniejszej zmiany planu. Niniejsza zmiana nie obejmuje
załącznika graficznego, który jest niezbędny dla wprowadzenia zmian proponowanych w uwadze. Traktuje się więc
niniejszą uwagę jako wniosek do kolejnej edycji zmian
planu na terenie miasta Gorlice. Uwaga Nr 3 dotycząca
przywrócenia gwarantowanych przez mpzp Śródmieścia
Gorlice ustaleń planu dla kwartału zabudowy pomiędzy
ulicami Strażacką, Piekarską i Stróżowską, zapewniając
możliwość realizacji budynków w zabudowie zwartej szeregowej oraz zwiększając wysokość zabudowy do 3 kondygnacji i dopuszczając funkcje usługowe, handlowe
i mieszkalne, a także możliwość przebudowy, nadbudowy
i rozbudowy istniejących budynków. Uwagi nie uwzględniono. Zakres proponowanych zmian wykracza poza zakres ustalony w uchwale o przystąpieniu do niniejszej
zmiany planu. Niniejsza zmiana nie obejmuje załącznika
graficznego, który jest niezbędny dla wprowadzenia zmian
proponowanych w uwadze. Traktuje się więc niniejszą
uwagę jako wniosek do kolejnej edycji zmian planu na
terenie miasta Gorlice.
Przewodniczący Rady Miasta Gorlice
Bogdan Musiał
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UCHWAŁA NR 146/XII/2011
RADY MIASTA GORLICE
z dnia 29 września 2011 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MIASTO GORLICE - PLAN NR 4,
przyjętego uchwałą Nr 362/XXXIX/2005 Rady Miasta Gorlice z dnia 29 września 2005 r. ze zmianami.
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami), art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami), Rada Miasta Gorlice:
1. po stwierdzeniu zgodności projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego –
MIASTO GORLICE - PLAN NR 4 z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego przyjętego uchwałą Nr 151/XVII/99
Rady Miasta Gorlice z dnia 26 listopada 1999 r.,
2. po rozstrzygnięciu o sposobie rozpatrzenia uwag
zgłoszonych do projektu planu,
3. po rozstrzygnięciu o sposobie realizacji i zasadach
finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, należących do zadań własnych gminy,
uchwala zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - MIASTO GORLICE - PLAN
NR 4, zwane dalej zmianami planu.

DZIAŁ I
PRZEPISY PORZĄDKOWE
§ 1. PRZEDMIOT I ZAKRES UCHWAŁY
1. ZMIANY PLANU MIASTO GORLICE - PLAN NR 4,
obejmują tereny, których granice oznaczone są
w załącznikach graficznych Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4
i Nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Zmiany planu składają się z tekstu zmiany planu stanowiącego treść niniejszej uchwały oraz załączników
graficznych Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4 i Nr 5 - rysunki
zmian planu sporządzone na kopii mapy sytuacyjno
– wysokościowej w skali 1:2000.
3. Załączniki do uchwały stanowią:
a) załącznik Nr 6 – Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji i zasadach finansowania inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, należących
do zadań własnych gminy,
b) załącznik Nr 7 – Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu zmian
planu.
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DZIAŁ II
PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE
§ 2. Zmienia się ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – MIASTO GORLICE PLAN NR 4, w sposób następujący:
1) W Dziale II - Przepisy Szczegółowe, Rozdział I - Ustalenia planu dla terenów przyrodniczych, § 5 w Ustaleniach dla terenów zieleni i wód, w symbolu 3.ZL,
cyfra 43,49 ha zostaje zmieniona na 43,43 ha.
2) W Dziale II - Przepisy Szczegółowe, Rozdział I - Ustalenia planu dla terenów przyrodniczych, § 6 w Ustaleniach dla terenów użytkowanych rolniczo, w symbolu 1. R ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:
„2. Dopuszcza się nowe lokalizacje budynków
mieszkalnych i gospodarczych w granicach istniejącego siedliska, na warunkach określonych
w ust. 4.”
3) W Dziale II - Przepisy Szczegółowe, Rozdział I - Ustalenia planu dla terenów przyrodniczych, § 6 w Ustaleniach dla terenów użytkowanych rolniczo, w symbolu 2. R, cyfra 88,84 ha zostaje zmieniona na
87,62 ha, a ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:
„2. Dopuszcza się nowe lokalizacje budynków
mieszkalnych i gospodarczych w granicach istniejącego siedliska i tworzenie nowych siedlisk,
na warunkach określonych w ust. 4 i ust. 5.”
4) W Dziale II - Przepisy Szczegółowe, Rozdział I - Ustalenia planu dla terenów przyrodniczych, § 6 w Ustaleniach dla terenów użytkowanych rolniczo, w symbolu
3. R ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:
„2. Dopuszcza się odbudowę i przebudowę istniejących obiektów mieszkalnych I gospodarczych.
Obowiązuje zakaz realizacji nowych budynków,
w tym służących produkcji rolnej. Dopuszcza się
indywidualne rozwiązania w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków,
w tym realizację zbiorników szczelnych do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej.”
5) W Dziale II - Przepisy Szczegółowe, Rozdział II - Ustalenia planu dla terenów osiedleńczych – zabudowa
mieszkaniowa, § 7 w Ustaleniach dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej:
1) po symbolu 13. MW – pow. 1,82 ha wprowadza
się symbol 13a.MW – pow. 0,94 ha, dla którego
obowiązują ustalenia § 7;
6) W Dziale II - Przepisy Szczegółowe, Rozdział II - Ustalenia planu dla terenów osiedleńczych – zabudowa
mieszkaniowa, § 8 w Ustaleniach dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:
a) w terenach oznaczonych symbolem 86a.MN,
cyfra 0,24 ha zostaje zmieniona na 0,48 ha;
b) po symbolu 7.MN – pow. 4,51 ha, wprowadza
się symbol 7a.MN – pow. 0,22 ha, dla którego
obowiązują ustalenia § 8;
c) po symbolu 82.MN – pow. 0,78 ha, wprowadza
się symbol 82a.MN – pow. 0,35 ha, dla którego
obowiązują ustalenia § 8;
7) W Dziale II - Przepisy Szczegółowe, Rozdział III Ustalenia planu dla terenów osiedleńczych – zabudowa usługowa, § 10 w Ustaleniach dla terenów
usług komercyjnych, w ustaleniach dla terenów
oznaczonych symbolem 1. UC, w ust. 8, pkt b otrzymuje brzmienie:
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„b. Realizacja dachów jako dwuspadowych lub
wielospadowych, o kącie nachylenia połaci do
45º i ciemnej kolorystyce pokrycia połaci dachowych;”
8) W Dziale II - Przepisy Szczegółowe, Rozdział III Ustalenia planu dla terenów osiedleńczych – zabudowa usługowa, § 10 w Ustaleniach dla terenów
usług komercyjnych, w ustaleniach dla terenów
oznaczonych symbolem 2. UC, w ust. 6, pkt b otrzymuje brzmienie:
„b. Realizacja dachów jako dwuspadowych lub
wielospadowych, o kącie nachylenia połaci do
45º i ciemnej kolorystyce pokrycia połaci dachowych;”
9) W Dziale II - Przepisy Szczegółowe, Rozdział III Ustalenia planu dla terenów osiedleńczych – zabudowa usługowa, § 10 w Ustaleniach dla terenów
usług komercyjnych, w ustaleniach dla terenów
oznaczonych symbolem 3. UC, w ust. 7, pkt b otrzymuje brzmienie:
„b. Realizacja dachów jako dwuspadowych lub
wielospadowych, o kącie nachylenia połaci do
45º i ciemnej kolorystyce pokrycia połaci dachowych;”
10) W Dziale II - Przepisy Szczegółowe, Rozdział III Ustalenia planu dla terenów osiedleńczych – zabudowa usługowa, § 10 w Ustaleniach dla terenów
usług komercyjnych, w ustaleniach dla terenów
oznaczonych symbolami: 3a.UC, 4. UC, 11.UC,
12.UC, 13.UC, 19.UC, 26.UC, 27.UC, 31.UC w ust. 6,
pkt b otrzymuje brzmienie:
„b. Realizacja dachów jako dwuspadowych lub
wielospadowych, o kącie nachylenia połaci do
45º i kolorystyce pokrycia połaci dachowych,
takiej jak ciemnoczerwony, ciemnobrązowy,
grafitowy, ciemnozielony.”
11) W Dziale II - Przepisy Szczegółowe, Rozdział III Ustalenia planu dla terenów osiedleńczych – zabudowa usługowa, § 10 w Ustaleniach dla terenów
usług komercyjnych, w ustaleniach dla terenów
oznaczonych symbolem 6. UC, w ust. 8, pkt b otrzymuje brzmienie:
„b. Realizacja dachów jako dwuspadowych lub
wielospadowych, o kącie nachylenia połaci do
45º i ciemnej kolorystyce pokrycia połaci dachowych;”
12) W Dziale II - Przepisy Szczegółowe, Rozdział III Ustalenia planu dla terenów osiedleńczych – zabudowa usługowa, § 10 w Ustaleniach dla terenów
usług komercyjnych, w ustaleniach dla terenów
oznaczonych symbolami: 7.UC, 7a.UC, w ust. 5, pkt b
otrzymuje brzmienie:
„b. Realizacja dachów jako dwuspadowych lub
wielospadowych, o kącie nachylenia połaci do
45º i ciemnej kolorystyce pokrycia połaci dachowych. Dopuszcza się realizację dachów płaskich;”
13) W Dziale II - Przepisy Szczegółowe, Rozdział III Ustalenia planu dla terenów osiedleńczych – zabudowa usługowa, § 10 w Ustaleniach dla terenów
usług komercyjnych, w ustaleniach dla terenów
oznaczonych symbolami: 8.UC, 8a.UC, w ust. 9, pkt b
otrzymuje brzmienie:
„b. Realizacja dachów jako dwuspadowych lub
wielospadowych, o kącie nachylenia połaci do
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45º i ciemnej kolorystyce pokrycia połaci dachowych;”
14) W Dziale II - Przepisy Szczegółowe, Rozdział III Ustalenia planu dla terenów osiedleńczych – zabudowa usługowa, § 10 w Ustaleniach dla terenów
usług komercyjnych, w ustaleniach dla terenów
oznaczonych symbolem 9. UC, w ust. 9, pkt b otrzymuje brzmienie:
„b. Realizacja dachów jako dwuspadowych lub
wielospadowych, o kącie nachylenia połaci do
45º i ciemnej kolorystyce pokrycia połaci dachowych;”
15) W Dziale II - Przepisy Szczegółowe, Rozdział III Ustalenia planu dla terenów osiedleńczych – zabudowa usługowa, § 10 w Ustaleniach dla terenów
usług komercyjnych, w ustaleniach dla terenów
oznaczonych symbolem 9a. UC, w ust. 8, pkt b
otrzymuje brzmienie:
„b. Realizacja dachów jako dwuspadowych lub
wielospadowych, o kącie nachylenia połaci do
45º i ciemnej kolorystyce pokrycia połaci dachowych;”
16) W Dziale II - Przepisy Szczegółowe, Rozdział III Ustalenia planu dla terenów osiedleńczych – zabudowa usługowa, § 10 w Ustaleniach dla terenów
usług komercyjnych, skreśla się symbol 10.UC
i ustalenia dla tych terenów;
17) W Dziale II - Przepisy Szczegółowe, Rozdział III Ustalenia planu dla terenów osiedleńczych – zabudowa usługowa, § 10 w Ustaleniach dla terenów
usług komercyjnych, w ustaleniach dla terenów
oznaczonych symbolem 14. UC, w ust. 6, pkt b
otrzymuje brzmienie:
„b. Realizacja dachów jako dwuspadowych lub
wielospadowych, o kącie nachylenia połaci do
45º i ciemnej kolorystyce pokrycia połaci dachowych;”
18) W Dziale II - Przepisy Szczegółowe, Rozdział III Ustalenia planu dla terenów osiedleńczych – zabudowa usługowa, § 10 w Ustaleniach dla terenów
usług komercyjnych, w ustaleniach dla terenów
oznaczonych symbolem 15. UC, w ust. 7, pkt b
otrzymuje brzmienie:
„b. Realizacja dachów jako dwuspadowych lub
wielospadowych, o kącie nachylenia połaci do
45º i kolorystyce pokrycia połaci dachowych,
takiej jak ciemnoczerwony, ciemnobrązowy,
grafitowy, ciemnozielony.”
19) W Dziale II - Przepisy Szczegółowe, Rozdział III Ustalenia planu dla terenów osiedleńczych – zabudowa usługowa, § 10 w Ustaleniach dla terenów
usług komercyjnych, w ustaleniach dla terenów
oznaczonych symbolem 16. UC, w ust. 8, pkt b
otrzymuje brzmienie:
„b. Realizacja dachów jako dwuspadowych lub
wielospadowych, o kącie nachylenia połaci do
45º i ciemnej kolorystyce pokrycia połaci dachowych;”
20) W Dziale II - Przepisy Szczegółowe, Rozdział III Ustalenia planu dla terenów osiedleńczych – zabudowa usługowa, § 10 w Ustaleniach dla terenów
usług komercyjnych, w ustaleniach dla terenów
oznaczonych symbolem 17. UC, w ust. 7, pkt b
otrzymuje brzmienie:
„b. Realizacja dachów jako dwuspadowych lub
wielospadowych, o kącie nachylenia połaci do

Poz. 4829

45º i ciemnej kolorystyce pokrycia połaci dachowych;”
21) W Dziale II - Przepisy Szczegółowe, Rozdział III Ustalenia planu dla terenów osiedleńczych – zabudowa usługowa, § 10 w Ustaleniach dla terenów
usług komercyjnych, w ustaleniach dla terenów
oznaczonych symbolem 18. UC, w ust. 8, pkt b
otrzymuje brzmienie:
„b. Realizacja dachów jako dwuspadowych lub
wielospadowych, o kącie nachylenia połaci do
45º i ciemnej kolorystyce pokrycia połaci dachowych;”
22) W Dziale II - Przepisy Szczegółowe, Rozdział III - Ustalenia planu dla terenów osiedleńczych – zabudowa usługowa, § 10 w Ustaleniach dla terenów usług komercyjnych, w ustaleniach dla terenów oznaczonych symbolami: 20.UC, 22.UC, 22a.UC, 25.UC:
a) powierzchnia terenów 25.UC, czyli cyfra 1,32 ha
zostaje zmieniona na 1,60 ha;
b) w ust. 10, pkt b otrzymuje brzmienie: „b. Realizacja
dachów jako dwuspadowych lub wielospadowych,
o kącie nachylenia połaci do 45º i kolorystyce pokrycia połaci dachowych, takiej jak ciemnoczerwony,
ciemnobrązowy, grafitowy, ciemnozielony.”
c) ust. 12 otrzymuje brzmienie:
„12. Obowiązuje uwzględnienie w projekcie zagospodarowania działki, na pow. min 10% powierzchni terenów biologicznie czynnych.”
23) W Dziale II - Przepisy Szczegółowe, Rozdział III Ustalenia planu dla terenów osiedleńczych – zabudowa usługowa, § 10 w Ustaleniach dla terenów
usług komercyjnych, w ustaleniach dla terenów
oznaczonych symbolem 21. UC, w ust. 8, pkt b
otrzymuje brzmienie:
„b. Realizacja dachów jako dwuspadowych lub
wielospadowych, o kącie nachylenia połaci do
45º i ciemnej kolorystyce pokrycia połaci dachowych;”
24) W Dziale II - Przepisy Szczegółowe, Rozdział III Ustalenia planu dla terenów osiedleńczych – zabudowa usługowa, § 10 w Ustaleniach dla terenów
usług komercyjnych, w ustaleniach dla terenów
oznaczonych symbolem 23.UC, w ust. 6, pkt b
otrzymuje brzmienie:
„b. Realizacja dachów jako dwuspadowych lub
wielospadowych, o kącie nachylenia połaci do
45º i kolorystyce pokrycia połaci dachowych,
takiej jak ciemnoczerwony, ciemnobrązowy,
grafitowy, ciemnozielony.”
25) W Dziale II - Przepisy Szczegółowe, Rozdział III Ustalenia planu dla terenów osiedleńczych – zabudowa usługowa, § 10 w Ustaleniach dla terenów
usług komercyjnych, w ustaleniach dla terenów
oznaczonych symbolami 24.UC i 32.UC, w ust. 8,
pkt b otrzymuje brzmienie:
„b. Realizacja dachów jako dwuspadowych lub
wielospadowych, o kącie nachylenia połaci do
45º i kolorystyce pokrycia połaci dachowych,
takiej jak ciemnoczerwony, ciemnobrązowy,
grafitowy, ciemnozielony.”
26) W Dziale II - Przepisy Szczegółowe, Rozdział III Ustalenia planu dla terenów osiedleńczych – zabudowa usługowa, § 10 w Ustaleniach dla terenów
usług komercyjnych, w ustaleniach dla terenów
oznaczonych symbolem 28. UC, w ust. 7, pkt b
otrzymuje brzmienie:
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„b. Realizacja dachów jako dwuspadowych lub wielospadowych, o kącie nachylenia połaci do 45º
i ciemnej kolorystyce pokrycia połaci dachowych.
Dopuszcza się realizację dachów płaskich;”
27) W Dziale II - Przepisy Szczegółowe, Rozdział III Ustalenia planu dla terenów osiedleńczych – zabudowa usługowa, § 10 w Ustaleniach dla terenów
usług komercyjnych, w ustaleniach dla terenów
oznaczonych symbolem 29. UC, w ust. 6, pkt b
otrzymuje brzmienie:
„b. Realizacja dachów jako dwuspadowych lub
wielospadowych, o kącie nachylenia połaci do
45º i kolorystyce pokrycia połaci dachowych,
takiej jak ciemnoczerwony, ciemnobrązowy,
grafitowy, ciemnozielony. Dopuszcza się realizację dachów płaskich;”
28) W Dziale II - Przepisy Szczegółowe, Rozdział III Ustalenia planu dla terenów osiedleńczych – zabudowa usługowa, § 10 w Ustaleniach dla terenów
usług komercyjnych, w ustaleniach dla terenów
oznaczonych symbolem 30. UC, w ust. 6, pkt b
otrzymuje brzmienie:
„b. Realizacja dachów jako dwuspadowych lub
wielospadowych, o kącie nachylenia połaci do
45º i kolorystyce pokrycia połaci dachowych,
takiej jak ciemnoczerwony, ciemnobrązowy,
grafitowy, ciemnozielony;”
29) W Dziale II - Przepisy Szczegółowe, Rozdział III Ustalenia planu dla terenów osiedleńczych – zabudowa usługowa, § 11 w Ustaleniach dla terenów
usług publicznych, w ustaleniach dla terenów oznaczonych symbolami 1.UPo i 16.UPo, w ust. 8, pkt b
otrzymuje brzmienie:
„b. Realizacja dachów jako dwuspadowych lub
wielospadowych, o kącie nachylenia połaci do
45º i kolorystyce pokrycia połaci dachowych,
takiej jak ciemnoczerwony, ciemnobrązowy,
grafitowy, ciemnozielony;”
30) W Dziale II - Przepisy Szczegółowe, Rozdział III Ustalenia planu dla terenów osiedleń-czych – zabudowa usługowa, § 11 w Ustaleniach dla terenów
usług publicznych, w usta-leniach dla terenów oznaczonych symbolem 2.UP, w ust. 7, pkt b otrzymuje
brzmienie:
„b. Realizacja dachów jako dwuspadowych lub
wielospadowych, o kącie nachylenia połaci do
45º i kolorystyce pokrycia połaci dachowych,
takiej jak ciemnoczerwony, ciemno-brązowy,
grafitowy, ciemnozielony;”
31) W Dziale II - Przepisy Szczegółowe, Rozdział III Ustalenia planu dla terenów osiedleńczych – zabudowa usługowa, § 11 w Ustaleniach dla terenów
usług publicznych, w ustaleniach dla terenów oznaczonych symbolami 3.UPr, 5.UPr, 11.UPr, 12.UPr
i 20.UPo, w ust. 5, pkt b otrzymuje brzmienie:
„b. Realizacja dachów jako dwuspadowych lub
wielospadowych, o kącie nachylenia połaci do
45º i kolorystyce pokrycia połaci dachowych,
takiej jak ciemnoczerwony, ciemnobrązowy,
grafitowy, ciemnozielony;”
32) W Dziale II - Przepisy Szczegółowe, Rozdział III Ustalenia planu dla terenów osiedleńczych – zabudowa usługowa, § 11 w Ustaleniach dla terenów
usług publicznych, w ustaleniach dla terenów oznaczonych symbolem 4.UP, w ust. 5, pkt b otrzymuje
brzmienie:
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„b. Realizacja dachów jako dwuspadowych lub
wielospadowych, o kącie nachylenia połaci do
45º i kolorystyce pokrycia połaci dachowych,
takiej jak ciemnoczerwony, ciemnobrązowy,
grafitowy, ciemnozielony;”
33) W Dziale II - Przepisy Szczegółowe, Rozdział III Ustalenia planu dla terenów osiedleńczych – zabudowa usługowa, § 11 w Ustaleniach dla terenów
usług publicznych, w ustaleniach dla terenów oznaczonych symbolem 6.UPo, w ust. 7, pkt b otrzymuje
brzmienie:
„b. Realizacja dachów jako dwuspadowych lub
wielospadowych, o kącie nachylenia połaci do
45º i kolorystyce pokrycia połaci dachowych,
takiej jak ciemnoczerwony, ciemnobrązowy,
grafitowy, ciemnozielony;”
34) W Dziale II - Przepisy Szczegółowe, Rozdział III Ustalenia planu dla terenów osiedleńczych – zabudowa usługowa, § 11 w Ustaleniach dla terenów
usług publicznych, w ustaleniach dla terenów oznaczonych symbolem 7.UPo, w ust. 7, pkt b otrzymuje
brzmienie:
„b. Realizacja dachów jako dwuspadowych lub
wielospadowych, o kącie nachylenia połaci do
45º i kolorystyce pokrycia połaci dachowych,
takiej jak ciemnoczerwony, ciemnobrązowy,
grafitowy, ciemnozielony;”
35) W Dziale II - Przepisy Szczegółowe, Rozdział III Ustalenia planu dla terenów osiedleńczych – zabudowa usługowa, § 11 w Ustaleniach dla terenów
usług publicznych, w ustaleniach dla terenów oznaczonych symbolem 8.UPo:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Przeznaczenie dopuszczalne terenu – usługi
komercyjne, urządzenia sportowe i zieleń urządzona;
b) w ust. 8, pkt b otrzymuje brzmienie:
„b. Realizacja dachów jako dwuspadowych lub
wielospadowych, o kącie nachylenia połaci do
45º i kolorystyce pokrycia połaci dachowych,
takiej jak ciemnoczerwony, ciemnobrązowy,
grafitowy, ciemnozielony;”
36) W Dziale II - Przepisy Szczegółowe, Rozdział III Ustalenia planu dla terenów osiedleńczych – zabudowa usługowa, § 11 w Ustaleniach dla terenów
usług publicznych, w ustaleniach dla terenów oznaczonych symbolami 9.UP i 15.UP, w ust. 8, pkt b
otrzymuje brzmienie:
„b. Realizacja dachów jako dwuspadowych lub
wielospadowych, o kącie nachylenia połaci do
45º i kolorystyce pokrycia połaci dachowych,
takiej jak ciemnoczerwony, ciemnobrązowy,
grafitowy, ciemnozielony;”
37) W Dziale II - Przepisy Szczegółowe, Rozdział III Ustalenia planu dla terenów osiedleńczych – zabudowa usługowa, § 11 w Ustaleniach dla terenów
usług publicznych, w ustaleniach dla terenów oznaczonych symbolem 10.UP, w ust. 8, pkt b otrzymuje
brzmienie:
„b. Realizacja dachów jako dwuspadowych lub
wielospadowych, o kącie nachylenia połaci do
45º i kolorystyce pokrycia połaci dachowych,
takiej jak ciemnoczerwony, ciemnobrązowy,
grafitowy, ciemnozielony;”
38) W Dziale II - Przepisy Szczegółowe, Rozdział III Ustalenia planu dla terenów osiedleńczych – zabu-
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dowa usługowa, § 11 w Ustaleniach dla terenów
usług publicznych, w ustaleniach dla terenów oznaczonych symbolem 13.UPo, w ust. 9, pkt b otrzymuje
brzmienie:
„b. Realizacja dachów jako dwuspadowych lub
wielospadowych, o kącie nachylenia połaci do
45º i kolorystyce pokrycia połaci dachowych,
takiej jak ciemnoczerwony, ciemnobrązowy,
grafitowy, ciemnozielony;”
39) W Dziale II - Przepisy Szczegółowe, Rozdział III Ustalenia planu dla terenów osiedleńczych – zabudowa usługowa, § 11 w Ustaleniach dla terenów
usług publicznych, w ustaleniach dla terenów oznaczonych symbolem 14.UP, w ust. 8, pkt b otrzymuje
brzmienie:
„b. Realizacja dachów jako dwuspadowych lub
wielospadowych, o kącie nachylenia połaci do
45º i kolorystyce pokrycia połaci dachowych,
takiej jak ciemnoczerwony, ciemnobrązowy,
grafitowy, ciemnozielony;”
40) W Dziale II - Przepisy Szczegółowe, Rozdział III Ustalenia planu dla terenów osiedleńczych – zabudowa usługowa, § 11 w Ustaleniach dla terenów
usług publicznych, w ustaleniach dla terenów oznaczonych symbolem 17.UP, w ust. 8, pkt b otrzymuje
brzmienie:
„b. Realizacja dachów jako dwuspadowych lub
wielospadowych, o kącie nachylenia połaci do
45º i kolorystyce pokrycia połaci dachowych,
takiej jak ciemnoczerwony, ciemnobrązowy,
grafitowy, ciemnozielony;”
41) W Dziale II - Przepisy Szczegółowe, Rozdział III Ustalenia planu dla terenów osiedleńczych – zabudowa usługowa, § 11 w Ustaleniach dla terenów
usług publicznych, w ustaleniach dla terenów oznaczonych symbolem 18.UP, w ust. 10, pkt b otrzymuje
brzmienie:
„b. Realizacja dachów jako dwuspadowych lub
wielospadowych, o kącie nachylenia połaci do
45º i kolorystyce pokrycia połaci dachowych,
takiej jak ciemnoczerwony, ciemnobrązowy,
grafitowy, ciemnozielony;”
42) W Dziale II - Przepisy Szczegółowe, Rozdział III Ustalenia planu dla terenów osiedleńczych – zabudowa usługowa, § 11 w Ustaleniach dla terenów
usług publicznych, w ustaleniach dla terenów oznaczonych symbolem 19.UP, w ust. 9, pkt b otrzymuje
brzmienie:
„b. Realizacja dachów jako dwuspadowych lub
wielospadowych, o kącie nachylenia połaci do
45º i kolorystyce pokrycia połaci dachowych,
takiej jak ciemnoczerwony, ciemnobrązowy,
grafitowy, ciemnozielony;”
43) W Dziale II - Przepisy Szczegółowe, Rozdział III Ustalenia planu dla terenów osiedleńczych – zabudowa usługowa, § 11 w Ustaleniach dla terenów
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usług publicznych, skreśla się symbol 21.UP
i ustalenia dla tych terenów;
44) W Dziale II - Przepisy Szczegółowe, Rozdział III Ustalenia planu dla terenów osiedleńczych – zabudowa usługowa, § 11 w Ustaleniach dla terenów
usług publicznych, w ustaleniach dla terenów oznaczonych symbolem US, w ust. 8, pkt b otrzymuje
brzmienie:
„b. Realizacja dachów jako dwuspadowych lub
wielospadowych, o kącie nachylenia połaci do
45º i kolorystyce pokrycia połaci dachowych,
takiej jak ciemnoczerwony, ciemnobrązowy,
grafitowy, ciemnozielony;”
45) W Dziale II - Przepisy Szczegółowe, Rozdział IV - Ustalenia planu dla terenów osiedleńczych – zabudowa
techniczno - produkcyjna, § 14 w Ustaleniach dla terenów składowania i magazynowania, w symbolu 6.PS,
cyfra 1,38 ha zostaje zmieniona na 0,49 ha,
46) W Dziale II - Przepisy Szczegółowe, Rozdział IV - Ustalenia planu dla terenów osiedleńczych – zabudowa
techniczno - produkcyjna, § 15 w Ustaleniach dla terenów produkcyjnych o wysokiej intensywności, w ustaleniach dla symboli: 1.PP, 2.PP, 3.PP, 4.PP, 4a.PP, 7.PP,
12.PP i 12a.PP, ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Przeznaczenie dopuszczalne terenów – usługi
komercyjne, komunikacja, infrastruktura techniczna;”
47) W Dziale II - Przepisy Szczegółowe, Rozdział IV Ustalenia planu dla terenów osiedleńczych – zabudowa techniczno - produkcyjna, § 15 w Ustaleniach
dla terenów produkcyjnych o wysokiej intensywności, w symbolu 4.PP, cyfra 5,95 ha zostaje zmieniona
na 5,51 ha;
48) W Dziale II - Przepisy Szczegółowe, Rozdział V - Ustalenia planu dla terenów komunikacji, § 16 w Ustaleniach dla terenów dróg, w symbolu KK, cyfra 11,81 ha
zostaje zmieniona na 11,53 ha;
49) W Dziale III - Przepisy przejściowe i końcowe, w § 23
pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3.5% dla terenów pozostałych.”
DZIAŁ III
PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE.
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta Gorlice.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 5. Uchwała podlega publikacji na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miejskiego w Gorlicach, stronie internetowej
www.gorlice.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Przewodniczący Rady Miasta Gorlice
Bogdan Musiał
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 146/XII/2011
Rady Miasta Gorlice
z dnia 29 września 2011 r.

*

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.
Przewodniczący Rady Miasta Gorlice
Bogdan Musiał

Dziennik Urzędowy
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– 32577 –

Poz. 4829
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 146/XII/2011
Rady Miasta Gorlice
z dnia 29 września 2011 r.

*

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.
Przewodniczący Rady Miasta Gorlice
Bogdan Musiał
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Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 146/XII/2011
Rady Miasta Gorlice
z dnia 29 września 2011 r.

*

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.
Przewodniczący Rady Miasta Gorlice
Bogdan Musiał
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Załącznik Nr 4
do uchwały Nr 146/XII/2011
Rady Miasta Gorlice
z dnia 29 września 2011 r.

*

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

Przewodniczący Rady Miasta Gorlice
Bogdan Musiał

Dziennik Urzędowy
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Załącznik Nr 5
do uchwały Nr 146/XII/2011
Rady Miasta Gorlice
z dnia 29 września 2011 r.

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.
Przewodniczący Rady Miasta Gorlice
Bogdan Musiał
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Załącznik Nr 6
do uchwały Nr 146/XII/2011
Rady Miasta Gorlice
z dnia 29 września 2011 r.

Rozstrzygnięcie Rady Miasta w Gorlicach o sposobie realizacji i zasadach finansowania inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy
Wymagane przepisami w/w rozstrzygnięcie Rady
Miejskiej w Gorlicach jest bezprzedmiotowe, ponieważ
budżet gminy nie będzie obciążony skutkami finansowymi wynikającymi z uchwalenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowana przestrzennego „Miasto Gorlice
– Plan nr 4. Na terenie objętym zmianą miejscowego
planu zagospodarowana przestrzennego „Miasto Gorlice
– Plan nr 4”, gmina nie będzie musiała ponosić żadnych
kosztów związanych z transformacją obszaru. Ustalenia
nowego planu wprowadzają poszerzenia terenów osiedleńczych (82a.MN, 86a.MN, 7a.MN, 25.UC) w miejsce
istniejących terenów rolnych (2.R) i terenów zamkniętych
(KK).Proponowane zmiany nie obligują gminy do realizacji inwestycji celu publicznego (np. budowy dróg). Dojazd
i dojście do nieruchomości położonych w obszarze nowych terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

wielorodzinnej i usług komercyjnych zapewniają istniejące w terenie, przewidziane do utrzymania w planie
i wyodrębnione na rysunku planu obowiązującego drogi:
droga krajowa klasy głównej (ul. Biecka), droga wojewódzka klasy głównej (ul. Wyszyńskiego), droga powiatowa klasy zbiorczej (ul. 11 Listopada), droga lokalna
(8.KDl) i droga dojazdowa (8.KDd). W związku z powyższym, budżet gminy nie będzie obciążony konsekwencjami finansowymi wynikającymi z uchwalenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego
„Miasto Gorlice – Plan nr 4”.
Przewodniczący Rady Miasta Gorlice
Bogdan Musiał

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr 146/XII/2011
Rady Miasta Gorlice
z dnia 29 września 2011 r.
Sposób rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Miasto Gorlice- Plan Nr 4”, wyłożonego do wglądu publicznego od 1 sierpnia 2011 r. do 22 sierpnia 2011 r.
Do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasto Gorlice – Plan Nr 4,
wyłożonego do wglądu publicznego, nie wpłynęła żadna

uwaga. W związku z powyższym, wymagane przepisami
rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Gorlicach jest bezprzedmiotowe.
Przewodniczący Rady Miasta Gorlice
Bogdan Musiał
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UCHWAŁA NR XII/78/11
RADY GMINY ŁUŻNA
z dnia 30 sierpnia 2011 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Łużna na 2011 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2011
Nr IV/19/11 Rady Gminy Łużna z dnia 26 stycznia 2011 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 rok o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U
z 2001 rok Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 211,
art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240
z późn. zm.) – uchwala się, co następuje:
§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Łużna Nr IV/19/11
Rady Gminy Łużna z dnia 26 stycznia 2011 roku wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się dochody budżetu ogółem na 2011 rok
o kwotę 7.900,00 zł, w tym dochody bieżące o kwotę
7.900,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o którym mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3 uofp o kwotę 3.900,00 zł;
- jak w tabeli Nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu ogółem na 2011 rok
o kwotę 7.900,00 zł
- jak w tabeli Nr 2.
3. Zmiany wydatków budżetu z ust. 2 obejmują:
1) zwiększenie wydatków bieżących budżetu
o kwotę 16.030,00 zł, w tym wydatków jednostek budżetowych o kwotę 8.030,00 zł, w tym
wydatków związanych z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 8.030,00 zł oraz dotacji na zadania bieżące o kwotę 8.000,00 zł;
2) zmniejszenie wydatków majątkowych budżetu
o kwotę 8.130,00 zł, w tym wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 8.130,00 zł
§ 2. Budżet Gminy Łużna na 2011 rok po dokonanych zmianach wynosi:
1.

Dochody budżetu – 23.244.176,50 zł, w tym:
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a. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10.871.177,18 zł,
b. Dochody majątkowe – 1.878.533,00 zł.
2. Wydatki budżetu – 26.744.176,50 zł, w tym:
a. Wydatki bieżące – 20.843.899,50 zł, w tym:
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych –
14.470.410,12 zł, w tym:
a. Wydatki na wynagrodzenia i składki od
nich naliczane – 10.871.177,18 zł,
b. Wydatki związane z realizacją ich zadań
statutowych – 3.599.232,94 zł,
2) Wydatki na dotacje na zadania bieżące –
514.506,00 zł,
3) Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.878.494,54 zł,
4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych –
705.488,84 zł,
5) Wydatki na obsługę długu publicznego –
275.000 zł.
b. Wydatki majątkowe budżetu – 5.900.277,00 zł,
w tym:
1) Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 5.900.277,00 zł, z czego na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 1.843.640,00 zł.
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§ 3.

1. Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XI/73/11 Rady Gminy
Łużna z dnia 29 lipca 2011 r. p.n. „Dochody i wydatki
budżetu na 2011 rok związane z realizacją zadań na
podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego” otrzymuje brzmienie jak tabela nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w tabeli nr 5 p.n. „Dochody
z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu 2011 roku na realizację
zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii” w części dotyczącej wydatków na realizację zadań ujętych w gminnym programie przeciwdziałania
alkoholizmowi - jak tabela nr 4.
3. Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy Łużna
na rok 2011 Nr IV/19/11 Rady Gminy Łużna z dnia
26 stycznia 2011 r. p.n. „Planowane kwoty dotacji
udzielanych z budżetu Gminy Łużna w 2011 roku”
otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Łużna.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodnicząca Rady Gminy
Maria Myśliwiec
Tabela Nr 1
do Uchwały Nr XII/78/11
Rady Gminy Łużna
z dnia 30 sierpnia 2011 r.

Dochody budżetu Gminy Łużna na 2011 rok
Dz.

Grupa

010
dochody
majątkowe
600
dochody
majątkowe
801
dochody
bieżące
852
dochody
bieżące

Treść
Rolnictwo i łowiectwo
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na
inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630)
Transport i łączność
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na
inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630)
Oświata i wychowanie
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich oraz środków, o których
mowa w art.. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub
płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007)
Opieka społeczna
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem
procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych
nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 0900)

Plan dochodów
na 2011 r. w zł
zmniejszenia zwiększenia
28 800
28 800
28 800
28 800
3 900
3 900
4 000
1 000
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Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych
z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,
pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)
RAZEM:
Zwiększenie dochodów, w tym
dochody bieżące, w tym:
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp.
dochody majątkowe

3 000
28 800

36 700
7 900
7 900
3 900
0

Przewodnicząca Rady Gminy
Maria Myśliwiec
Tabela Nr 2
do Uchwały Nr XII/78/11
Rady Gminy Łużna
z dnia 30 sierpnia 2011 r.
Wydatki budżetu Gminy Łużna na 2011 rok
Dział
Rozdział
010
01095

400
40002

600
60017

60078

700
70005

710
71035

Treść
Rolnictwo i łowiectwo
Pozostała działalność w tym:
B) wydatki majątkowe, w tym:
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Wola Łużańska na ławę
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Dostarczanie wody w tym:
A) wydatki bieżące, w tym:
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Transport i łączność
Drogi wewnętrzne w tym:
B) wydatki majątkowe, w tym:
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Wola Łużańska na ławę
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym:
B) wydatki majątkowe, w tym:
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:
Odbudowa po powodzi dróg gminnych
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:
B) wydatki majątkowe, w tym:
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:
Zakup budynku w Szalowej
Działalność usługowa
Cmentarze w tym:
A) wydatki bieżące, w tym:
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
B) wydatki majątkowe, w tym:
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:
Zagospodarowanie cmentarza komunalnego w Mszance - I etap
Przejęcie cmentarza komunalnego wraz z częściowym zagospodarowaniem cmentarza komunalnego w Łużnej - dokumentacja projektowa

Plan wydatków
na 2011 r. w zł
zmniejszenia zwiększenia
61 843
61 843
61 843
61 843
61 843
6 150
6 150
6 150
6 150
6 150
85 773
78 800
78 800
78 800
78 800
6 973
6 973
6 973
6 973
40 000
40 000
40 000
40 000
40 000
18 300
18 300
2 500
2 500
2 500
15 800
15 800
8 000
7 800

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 497
801
80101

851
85154

852
85212

– 32584 –

Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe w tym:
B) wydatki majątkowe, w tym:
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:
Zakup gruntu z przeznaczeniem pod boisko sportowe w Szalowej
Ochrona zdrowia
Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:
A) wydatki bieżące, w tym:
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
2. dotacje na zadania bieżące
Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym:
A) wydatki bieżące, w tym:
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
2. dotacje na zadania bieżące (zwroty dotacji)
Razem:
Zwiększenie wydatków
Zwiększenie wydatków w tym:
A) wydatki bieżące, w tym:
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
2. dotacje na zadania bieżące
B) wydatki majątkowe w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne

Poz. 4830
40 000
40 000
40 000
40 000
40 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000

5 000
5 000

5 000
7 380
7 380

130 773
7 900

7 380
4 380
4 380
3 000
138 673
7 900
16 030

8 030
8 030
8 000
-8 130
Przewodnicząca Rady Gminy
Maria Myśliwiec
Tabela Nr 3
do Uchwały Nr XII/78/11
Rady Gminy Łużna
z dnia 30 sierpnia 2011 r.

Dochody i wydatki na rok 2011 związane z realizacją zadań na podstawie porozumień lub umów
z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
Dz.

Rozdz.

§

010
01095
6630
01095

Treść
Rolnictwo i łowiectwo
Pozostała działalność
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje
i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Pozostała działalność
B) wydatki majątkowe, w tym:
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Wola Łużańska na ławę
Razem:

Dochody
w zł
28 800
28 800

Wydatki
w zł
28 800

28 800
28 800
28 800
28 800
28 800
28 800

28 800

Przewodnicząca Rady Gminy
Maria Myśliwiec

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 497

– 32585 –

Poz. 4830
Tabela Nr 4
do Uchwały Nr XII/78/11
Rady Gminy Łużna
z dnia 30 sierpnia 2011 r.

Wydatki budżetu 2011 roku na realizację zadań ujętych w gminnym programie przeciwdziałania alkoholizmowi
Lp.
2
2.2

2.2.3

2.2.4

Wyszczególnienie
Ochrona zdrowia
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
A) wydatki bieżące, w tym:
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację ich zadań statutowych
2. dotacje na zadania bieżące

Dz.
Rozdz.
851
85154

Podejmowanie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz
dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych
programach
Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych służących rozwiązywaniu
problemów alkoholowych
Razem:

Plan
przed
zmianą
97 718
97 718
97 718
79 718
19 570
60 148
18 000

Zwiększenie
Zmniejszenie

Plan po
zmianie

0
0
0
-5 000
0
-5 000
5 000

97 718
97 718
97 718
74 718
19 570
55 148
23 000

48 830

-5 000

43 830

16 000

5 000

21 000

97 718

0

97 718

Przewodnicząca Rady Gminy
Maria Myśliwiec
Załącznik
do uchwały Nr XII/78/11
Rady Gminy Łużna
z dnia 30 sierpnia 2011 r.
Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Łużna w 2011 roku

Dział

Rozdział

600
60013

60014

710
71004

754
75412

Treść/Rodzaj dotacji z budżetu

Transport i łączność
Drogi publiczne wojewódzkie
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Województwo Małopolskie
Drogi publiczne powiatowe
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Powiat Gorlicki
Działalność usługowa
Plany zagospodarowania przestrzennego
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne

Kwota dotacji
dla jednostek
sektora
finansów
publicznych
1 975 188
1 834 020

Kwota dotacji dla
jednostek spoza
sektora finansów
publicznych

1 834 020
141 168
141 168
3 000
3 000
3 000
165 000
165 000

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 497

851
85153

85154

85195

853
85311

900
90002

921
92105

92109

92116

926
92605

– 32586 –

Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łużnej (zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego)
Dotacja celowa na zadanie bieżące dla Ochotniczych
Straży Pożarnych (zakup sprzętu służącego utrzymaniu
gotowości bojowej jednostek)
Ochrona zdrowia
Zwalczanie narkomanii
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego
publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego
przez jednostkę samorządu terytorialnego
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego
publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego
przez jednostkę samorządu terytorialnego
Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom lub
pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
Pozostała działalność
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom lub pozostałym jednostkom niezaliczanym do
sektora finansów publicznych
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Powiat Gorlicki
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Pozostałe zadania w zakresie kultury
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom lub pozostałym jednostkom niezaliczanym do
sektora finansów publicznych
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury w Łużnej
Biblioteki
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka Publiczna w Łużnej
Kultura fizyczna
Zadania w zakresie kultury fizycznej
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom lub pozostałym jednostkom niezaliczanym do
sektora finansów publicznych
Razem:

Poz. 4830

150 000

15 000
6 000
2 000

20 500

2 000
4 000

19 000

2 000

2 000

19 000
1 500
1 500
7 400
7 400
7 400
5 000
5 000
5 000
371 600
10 000
10 000
268 200
268 200
93 400
93 400
65 300
65 300
65 300
2 368 188

250 800

Przewodnicząca Rady Gminy
Maria Myśliwiec
4830

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 497

– 32587 –

Poz. 4831

4831
4831

UCHWAŁA NR XIV/84/11
RADY GMINY ŁUŻNA
z dnia 30 września 2011 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Łużna na 2011 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2011
Nr IV/19/11 Rady Gminy Łużna z dnia 26 stycznia 2011 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 211, art. 212
ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) – uchwala się, co następuje:
§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Łużna Nr IV/19/11
Rady Gminy Łużna z dnia 26 stycznia 2011 roku wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się dochody budżetu ogółem na 2011 rok
o kwotę 141.068,00 zł, w tym dochody bieżące
o kwotę 141.068,00 zł - jak w tabeli Nr 1.
2. Zwiększa się wydatki budżetu ogółem na 2011 rok
o kwotę 141.068,00 zł - jak w tabeli Nr 2.
3. Zmiany wydatków budżetu z ust. 2 obejmują zwiększenie wydatków majątkowych budżetu o kwotę
141.068,00 zł, w tym wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 141.068,00 zł.
§ 2. Budżet Gminy Łużna na 2011 rok po dokonanych zmianach wynosi:
1. Dochody budżetu – 23.394.856,50 zł, w tym:
a. Dochody bieżące - 21.516.323,50 zł
b. Dochody majątkowe – 1.878.533,00 zł.
2. Wydatki budżetu – 26.894.856,50 zł, w tym:
a. Wydatki bieżące – 20.852.349,50 zł, w tym:
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych –
14.439.796,12 zł, w tym:
a. Wydatki na wynagrodzenia i składki od
nich naliczane – 10.883.162,18 zł,
b. Wydatki związane z realizacją ich zadań
statutowych – 3.556.633,94 zł,

2) Wydatki na dotacje na zadania bieżące –
554.375,00 zł,
3) Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.877.689,54 zł,
4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych –
705.488,84 zł,
5) Wydatki na obsługę długu publicznego –
275.000 zł
b.
Wydatki
majątkowe
budżetu
–
6.042.507,00 zł, w tym:
1) Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 6.042.507,00 zł, z czego na
programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach
publicznych – 1.843.640,00 zł.
§ 3. Dokonuje się zmian w tabeli Nr 5 p.n. „Wydatki
budżetu 2011 roku na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii” - jak tabela nr 3.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Łużna.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodnicząca Rady Gminy
Maria Myśliwiec
Tabela Nr 1
do Uchwały Nr XIV/84/11
Rady Gminy Łużna
z dnia 30 września 2011 r.

Dochody budżetu Gminy Łużna na 2011 rok
Dz.

Grupa

700
dochody
bieżące
dochody
bieżące
710
dochody
bieżące

Treść
Gospodarka mieszkaniowa
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze (§ 0750)
Wpływy z usług (§ 0830)
Działalność usługowa
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze (§ 0750)

Plan dochodów
na 2011 r. w zł
zmniejszenia zwiększenia
20 000
10 000

10 000
4 000
2 000

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 497
dochody
bieżące
756
dochody
bieżące
dochody
bieżące
758
dochody
bieżące

– 32588 –

Poz. 4831

Wpływy z usług (§ 0830)

2 000

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem

150 000

Podatek od nieruchomości (§ 0310)

100 000

Podatek rolny (§ 0320)

50 000

Różne rozliczenia
Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920) w tym część
wyrównawcza
RAZEM:
Zwiększenie dochodów, w tym
dochody bieżące

32 932
32 932
32 932

174 000
141 068
141 068

Przewodnicząca Rady Gminy
Maria Myśliwiec
Tabela Nr 2
do Uchwały Nr XIV/84/11
Rady Gminy Łużna
z dnia 30 września 2011 r.
Wydatki budżetu Gminy Łużna na 2011 rok
Dział
Rozdział
600
60078

750
75023

Treść
Transport i łączność
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym:
B) wydatki majątkowe, w tym:
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:
Odbudowa po powodzi dróg gminnych
Administracja publiczna
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym:
B) wydatki majątkowe, w tym:
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:
Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Urzędu Gminy
Razem:
Zwiększenie wydatków w tym:
B) wydatki majątkowe w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne

Plan wydatków
na 2011 r. w zł
zmniejszenia zwiększenia
121 068
121 068
121 068
121 068
121 068
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
141 068
141 068
141 068
Przewodnicząca Rady Gminy
Maria Myśliwiec
Tabela Nr 3
do Uchwały Nr XIV/84/11
Rady Gminy Łużna
z dnia 30 września 2011 r.

Wydatki budżetu 2011 roku na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii
Dz.
Rozdz.

Lp.

Wyszczególnienie

2
2.1

Ochrona zdrowia
Zwalczanie narkomanii
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej
i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii

851
85153

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

85154

2.1.2
2.2

Plan
przed
zmianą
94 377
4 909

Zwiększenie
Zmniejszenie

Plan po
zmianie

0
-1 200

94 377
3 709

4 909

-1 200

3 709

89 468

1 200

90 668

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 497
2.2.1

2.2.3

2.2.4

– 32589 –

Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu
Podejmowanie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności wśród
dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych
zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania
dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach
Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych
Razem:

Poz. 4831,4832,4833
26 638

-4 000

22 638

41 830

-9 800

32 030

21 000

15 000

36 000

94 377

0

94 377

Przewodnicząca Rady Gminy
Maria Myśliwiec
4831

4832
4832

UCHWAŁA NR XIV/89/11
RADY GMINY ŁUŻNA
z dnia 30 września 2011 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/54/11 Rady Gminy Łużna z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia opłat
za pobyt dziecka w przedszkolach samorządowych i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych
prowadzonych przez Gminę Łużna.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
tj. (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn zm.), oraz
art. 14 ust. 5 i 6 w związku z art. 6 ust. 1, pkt. 2 ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty tj. (Dz. U.
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), Rada Gminy
Łużna uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr VII/54/11 Rady Gminy Łużna z dnia
29 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt
dziecka w przedszkolach samorządowych i oddziałach
przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łużna § 5 otrzymuje brzmienie: „W
przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu nie pobiera
się opłaty za świadczenia wymienione w § 3 za każdy dzień
nieobecności dziecka, o ile o nieobecności dziecka jego
rodzice lub opiekunowie skutecznie zawiadomią przed-

szkole najpóźniej przed rozpoczęciem zajęć w danym
dniu”.
§ 2. Pozostałe zapisy Uchwały Nr VII/54/11 Rady
Gminy Łużna z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolach samorządowych i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łużna nie ulegają zmianie.
§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy
Łużna
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodnicząca Rady Gminy
Maria Myśliwiec

4832

4833
4833

UCHWAŁA NR XV/93/2011
RADY GMINY PCIM
z dnia 10 października 2011 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pcim.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 18 ust. 2 pkt 15
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn.
zm.) w związku z art. 5a ust. 2 pkt 1, 5c pkt 1, art. 14
ust. 5 pkt 1 i ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 roku
o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U.
Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) Rada Gminy Pcim uchwala, co następuje:
§ 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez
bliższego określenia o:
1) przedszkolu – należy przez to rozumieć:

a) przedszkole ogólnodostępne,
b) oddział przedszkolny w szkole podstawowej,
c) punkt przedszkolny,
2) rodzicu – należy przez to rozumieć także opiekuna
prawnego.
§ 2. Przedszkola prowadzone przez Gminę Pcim realizują programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie
i opiekę w czasie od godziny 8.00 do godziny 13.00
w wymiarze 5 godzin dziennie.
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§ 3.
1. Rodzice ponoszą odpłatność za:
1) korzystanie przez dziecko ze świadczeń udzielanych przez przedszkole poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie
i opiekę, o którym mowa w § 2 ,
2) wyżywienie dziecka, kalkulowane w każdym
przedszkolu przez dyrektora w porozumieniu
z Wójtem Gminy Pcim zgodnie z ustawą
o systemie oświaty.
2. Świadczenia i usługi o których mowa w ust. 1 pkt 1,
obejmują:
1) realizowanie zadań opiekuńczo-wychowawczych
w zakresie:
a) fachowej opieki pedagogicznej,
b) adaptacji dzieci w środowisku przedszkolnym,
c) rozwijania zdolności twórczych,
d) wspierania indywidualnych zainteresowań;
2) organizowanie zajęć sportowych i imprez okolicznościowych;
3) prowadzenie zajęć relaksacyjno-wyciszających;
3. Za każdą godzinę korzystania przez dziecko ze świadczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1 ustala się opłatę
w wysokości:
1) 3,00 zł – za każdą rozpoczętą pierwszą godzinę
z zastrzeżeniem pkt 4.,
2) 2,00 zł - za każdą rozpoczęta drugą godzinę
z zastrzeżeniem pkt 4.,
3) 1,00 zł – za każdą rozpoczęta trzecią i następną
godzinę z zastrzeżeniem pkt 4.
4. W przypadku korzystania z przedszkola przez rodzeństwa, na pisemny wniosek rodzica skierowany do dyrektora przedszkola opłatę określoną w ust. 3 pkt 1, 2
i 3 obniża się odpowiednio o 30% dla drugiego i 50%
każdego następnego dziecka.
5. Miesięczna wysokość opłaty ustalana jest na podstawie stawki godzinowej, o której mowa odpowiednio
w ust. 3 i 4 oraz zadeklarowanej przez rodziców liczby godzin pobytu dziecka ponad czas określony
w § 2, przy czym całkowita wysokość opłaty miesięcznej, ustalonej na podstawie ust. 3 i 4 nie może
przekroczyć kwoty 120,00 zł (tzn. jeżeli wartość tak
ustalonej opłaty przekroczy miesięcznie 120 zł, rodzic
dziecka zobowiązany będzie do wpłaty kwoty w wysokości 120,00 zł miesięcznie).
6. Opłata, o której mowa w ust. 5 podlega zaokrągleniu
do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot
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wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki opłaty wynoszące 50 groszy i więcej podwyższa się do pełnych złotych.
7. Opłaty wnosi się miesięcznie z góry, w terminie do
10-go dnia każdego miesiąca. W przypadku, gdy
dzień ten jest ustawowo wolny od pracy, za ostatni
dzień terminu płatności uważa się najbliższy dzień
powszedni.
8. Opłaty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 nie obejmują
zajęć dodatkowych organizowanych przez przedszkole na zlecenie rodziców.
§ 4.
1. Określona w § 3 ust.1 pkt 1 z uwzględnieniem § 3
ust. 5 stawka odpłatności waloryzowana będzie
w okresach rocznych, w oparciu o obwieszczenie
Prezesa GUS w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni.
2. Termin pierwszej waloryzacji obowiązywać będzie od
dnia 1 marca 2012 r.
§ 5. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu
lub planowanej przyszłej nieobecności, rodzic może
wnieść, odpowiednio o zwrot lub zaniechanie pobierania
odpłatności za świadczenia, określone w § 3 ust. 2 w wysokości proporcjonalnej do okresu absencji.
§ 6. Czas pobytu dziecka w przedszkolu, zasady korzystania z opieki przedszkolnej, zakres świadczeń udzielanych przez przedszkole oraz sposób pobierania opłat
za świadczone usługi reguluje umowa cywilno-prawna
zawarta pomiędzy rodzicami a dyrektorem przedszkola.
§ 7. Traci moc uchwała Nr IV/10/2010 Rady Gminy
Pcim z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia opłat
za pobyt dziecka w przedszkolach samorządowych,
punktach przedszkolnych i oddziałach przedszkolnych
przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pcim.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Pcim.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od pierwszego
dnia następnego miesiąca po jej ogłoszeniu.
Przewodniczący Rady Gminy Pcim
Małgorzata Węgrecka
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UCHWAŁA NR XV/101/2011
RADY GMINY PCIM
z dnia 10 października 2011 r.
w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2011 – Nr V/26/2010 Rady Gminy Pcim
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami), art. 211, art. 212 i art. 237 ust. 1 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 166 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych

(Dz. U. Nr 249, poz. 2104; z późn. zm) – Rada Gminy
w Pcimiu uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Zwiększa się dochody budżetu ogółem na rok 2011
o kwotę 88.469,00 zł, w tym:
a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 88.469,00 zł,
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b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 0,00 zł
- jak poniżej:

Dział

Nazwa

1

4

Plan przed
zmianą

5
bieżące
756
Dochody od osób prawnych, od osób fizycz- 5 751 346,50
nych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane
z ich poborem
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż
120 000,00
alkoholu (§0480)
801
Oświata i wychowanie
836 299,00
Wpływy z usług(§0830)
579 000,00
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w po0,00
staci pieniężnej (§0960)
Wpływy z różnych dochodów(§0970)
239 995,00
bieżące
razem: 30 599 818,14
w tym z tytułu dotacji i środków na finanso472 674,81
wanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

majątkowe

majątkowe
razem: 2 503 906,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finanso685 265,00
wanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Ogółem:
33 103 724,14
w tym z tytułu dotacji i środków na finan- 1 157 939,81
sowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

§ 2.
1. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2011 ogółem
o kwotę 177.384,00 zł.
2. Zmiany wydatków obejmują:
1) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę
173.884,00 zł,
a) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się
o kwotę 84.969,00 zł w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 17.769,00 zł,

-

Plan
Zmniejszenie Zwiększenie po zmianach
(5+6+7)
6
7
8
0,00

15 269,00

5 766 615,50

0,00

15 269,00

135 269,00

0,00
0,00
0,00

73 200,00
17 200,00
32 500,00

909 499,00
596 200,00
32 500,00

0,00
0,00
0,00

23 500,00
263 495,00
88 469,00 30 688 287,14
0,00
472 674,81

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2 503 906,00
685 265,00

88 469,00 33 192 193,14
0,00 1 157 939,81

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się kwotę
67.200,00 zł,
b) obsługę długu zwiększa się o 88.915,00 zł
2) zwiększenie planu wydatków majątkowych
o kwotę 3.500,00 zł,
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejsza
się o kwotę 3.500,00 zł,
- jak poniżej:
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3. Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Pcim na 2011 r. - jak poniżej:
DZ.
754

ROZDZ.
75412

NAZWA TREŚĆ
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
1. Dotacja na zakup aparatów tlenowych
Razem:

§ 3.
1. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 88.915 zł
z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek, w związku
z tym § 4 Uchwały Budżetowej pkt 1 otrzymuje
brzmienie:
Lp.
1
A
B
2
A
B
3
A
4

5

„Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu
w wysokości 3.873.788,80 zł oraz łączoną kwotę
rozchodów budżetu w wysokości 2.047.097,00 zł,
w specyfikacji jak poniżej:

NAZWA
Dochody ogółem
Dochody bieżące
Dochody majątkowe
Wydatki ogółem
Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe
Wynik (nadwyżka/deficyt)
Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące – wydatki bieżące + wolne środki)
Przychody budżetu
z czego:
- kredyty
- pożyczki
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
Rozchody budżetu
z czego:
- spłata rat z zaciągniętych kredytów
- spłata rat z zaciągniętych pożyczek
- udzielone pożyczki

2. § 4 Uchwały Budżetowej pkt. 2 ppkt. 1) otrzymuje
brzmienie:
„1) z tytułu zaciągniętych w roku 2011 kredytów
w wysokości 3.200.000zł, z czego:
„a) na sfinansowanie planowanego deficytu
budżetu 1.172.903 zł
„b) na zbilansowanie zobowiązań w rozchodach
budżetu w wysokości 2.027.097 zł "

1.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZCZNYCH
I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:
dochody bieżące: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
OCHRONA ZDROWIA
Zwalczanie narkomanii (razem):
1) Wydatki bieżące
a) wydatki jednostek budżetowych
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

2.
2.1

3 200 000,00
500 000,00
173 788,80
2 047 097,00
1 773 203,00
253 894,00
20 000,00

„dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań
ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym
programie przeciwdziałania narkomanii:”

Wyszczególnienie

1.1.1

PLAN 2011
33 192 193,14
30 688 287,14
2 503 906,00
35 018 884,94
30 578 546,66
4 440 338,28
-1 826 691,80
283 529,28
3 873 788,80

§ 4. § 6 pkt 3 Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na
rok 2011 Nr V/26/2010 Rady Gminy Pcim z dnia 29 grudnia 2010 roku otrzymuje brzmienie:

Lp.

1.1

Zwiększenia/Zmniejszenia
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00

Dział

Rozdział

Dochody
w zł

Wydatki
w zł

756
75618
135.269,00
851

144.569,89
85153
3.000,00
3.000,00
0,00
3.000,00
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Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej
i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii
Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem):
1)Wydatki bieżące
a) wydatki jednostek budżetowych
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

§ 5. Załącznik Nr 1 Uchwały Budżetowej otrzymuje
brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Pcim.

Poz. 4834

3.000,00
85154
141.569,89
141.569,89
113.369,00
28.200,89

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w trybie określonym odrębnymi
przepisami dla aktów prawa miejscowego.
Przewodniczący Rady Gminy Pcim
Małgorzata Węgrecka
Załącznik
do uchwały Nr XV/101/2011
Rady Gminy Pcim
z dnia 10 października 2011 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Pcim w roku 2011
DZ.

ROZDZ.

NAZWA

71095

Działalność usługowa
Pozostała działalność

72095

Informatyka
Pozostała działalność

710

720

Pozostała działalność

754

75405

75411

75412

801

Bezpieczeństwo
publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Komendy powiatowe
Policji

Komendy powiatowe
Państwowej Straży
Pożarnej
Ochotnicze straże
pożarne

80195

Oświata i wychowanie
Pozostała działalność

85295

Pomoc społeczna
Pozostała działalność

852

Rodzaj dotacji z budżetu

dotacja celowa (bieżąca) na
pomoc finansową udzielaną
między JST
dotacja celowa (inwestycyjna)
na dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji
dotacja celowa (bieżąca) na
dofinansowanie kosztów realizacji zadania

dla jednostek
sektora finansów publicznych
37 149
37 149

dla jednostek
spoza sektora
finansów publicznych

81
11

70

7 200
8 000
Dotacja celowa na pomoc
finansową udzielaną między
jednostkami samorządu
terytorialnego
dotacja celowa (inwestycyjna)
na dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji
Dotacja celowa (bieżąca) na
finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
Dotacja celowa (inwestycyjna)
na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji stowarzyszeniom
dotacja celowa (bieżąca) na
zadania JST zlecone innym
podmiotom)
dotacja celowa (bieżąca) na
zadania JST zlecone innym
podmiotom

5 000

3 000

3 700

3 500

5 000
5 000

10 500
10 500
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921
92109
92116
926
92605

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury,
świetlice i kluby
Biblioteki
Kultura fizyczna i sport
Zadania w zakresie
kultury i sportu
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dotacje podmiotowe

432 000

dotacje podmiotowe

258 000
54 500
54 500

dotacje celowe (bieżące) na
wspieranie rozwoju sportu
kwalifikowanego
dotacja celowa (bieżąca) na
zadania JST zlecone innym
podmiotom
Razem:

45 000

9 500

735 230

77 200

OGÓŁEM DOTACJE 812 430 zł
w tym:
- dotacje podmiotowe: 690 000 zł
- dotacje celowe: 122 430 zł
w tym:
- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących 115 919 zł
- dotacje celowe w zakresie wydatków majątkowych 6 511 zł
Przewodniczący Rady Gminy Pcim
Małgorzata Węgrecka
4834
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• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzędowego:
Dziennik rozpowszechniany jest w drodze prenumeraty pełnej lub ograniczonej.
Reklamacje z powodu nieotrzymania poszczególnych numerów w prenumeracie pełnej należy zgłaszać telefonicznie na nr: (061) 835 35 36
do ESUS Agencja Reklamowo-Wydawnicza Tomasz Przybylak, 61-815 Poznań, ul. Ratajczaka 26/8 do 5 dni po otrzymaniu następnego kolejnego
numeru, zgłoszenie po tym terminie nie będzie uwzględnione.
• Informacja o czasie i miejscu, w którym wyłożone są do powszechnego wglądu zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami:
Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, p. 220,
w czasie pracy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Wydawca: Wojewoda Małopolski
Redakcja: Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, p. 220,
tel. (012) 392-12-20 e-mail: mcac@malopolska.uw.gov.pl
Redakcja udziela wszelkich informacji dotyczących aktów prawnych ogłaszanych w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Skład Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie
Druk i rozpowszechnianie: ESUS Agencja Reklamowo-Wydawnicza Tomasz Przybylak, 61-815 Poznań, ul. Ratajczaka 26/8, tel. (061) 835 35 36
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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