DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Nr 499

Kraków, dnia 25 października 2011 r.
TREŚĆ:
Poz.:
UCHWAŁY RADY POWIATU:
4836

4837

–

–

Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 19 września 2011 r. w sprawie zmiany
Uchwały Nr II/13/10 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 20 grudnia 2010 r.
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wadowickiego

32606

Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 19 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia opłat za przeprawy promowe na drodze powiatowej 1774K Spytkowice - Poręba - Żegoty

32607

UCHWAŁY RAD GMIN:
4838
4839

4840
4841
4842
4843

4844
4845
4846
4847

4848
4849
4850

–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–

Rady Gminy Bochnia z dnia 27 września 2011 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Bochnia na zmiany 2011 rok

32608

Rady Gminy Bochnia z dnia 27 września 2011 r. w sprawie w sprawie zmiany
uchwały Nr IV/33/07 z dnia 1.03.07 w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

32621

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian
w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2011 r.

32621

Rady Miasta Chełmek z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie zaliczenia dróg do
kategorii dróg gminnych.

32628

Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie zmiany
budżetu gminy na 2010 rok

32630

Rady Gminy Gdów z dnia 30 września 2011 r. w sprawie: zmiany uchwały
w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania.

32632

Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 15 września 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2011 rok

32633

Rady Gminy Lanckorona z dnia 26 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian uchwały
budżetowej Gminy Lanckorona na rok 2011

32641

Rady Gminy Lanckorona z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zmian uchwały
budżetowej Gminy Lanckorona na rok 2011

32644

Rady Gminy Lanckorona z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/68/11 Rady Gminy Lanckorona z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie
ustalenie wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Lanckorona.

32647

Rady Gminy Łukowica z dnia 27 września 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukowica.*

32647

Rady Gminy Łukowica z dnia 27 września 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukowica.*

32684

Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 września 2011 r. w sprawie zmiany
uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2011 r.

32705

________
* Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez Wojewodę Małopolskiego.
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Poz. ,4832,4833,4834,4835,4836

Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 września 2011 r. w sprawie ustalenia
zasad udzielania dotacji celowych dla osób fizycznych ze środków budżetu
Miasta Nowego Sącza na inwestycje z zakresu ochrony środowiska.

32713

Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 września 2011 r. w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza
"Nowy Sącz - 43"*

32715

Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 września 2011 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza
" Nowy Sącz - 47"*

32719

Rady Gminy Radgoszcz z dnia 17 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w Uchwale
Budżetowej Gminy Radgoszcz na rok 2011

32754

Rady Gminy Radgoszcz z dnia 17 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany Statutu
Gminy Radgoszcz

32776

Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 30 września 2011 r. w sprawie zmian
w budżecie na 2011 rok

32776

Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 22 września 2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Tarnowie

32778

Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 22 września 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania przez Prezydenta Miasta Tarnowa jednorazowego stypendium dla uzdolnionych uczniów

32780

________
* Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez Wojewodę Małopolskiego.
ROZPORZĄDZENIE DYREKTORA ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ
W KRAKOWIE:
4859

–

z dnia 12 października 2011 r. w sprawie zmiany rozporządzenia ustanawiającego strefę ochronną dla ujęcia wody powierzchniowej z rzeki Rudawy na
potrzeby Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S. A. w Krakowie

32786

OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W KRAKOWIE:
4860

–

z dnia 30 września 2011 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Miejskiej w Chrzanowie

32786

INFORMACJA:
4861

–

Starosty Brzeskiego z dnia 4 października 2011 r. w sprawie modernizacji operatów ewidencji gruntów i budynków w jednostce ewidencyjnej Borzęcin,
powiat brzeski, województwo małopolskie

32786

4836
4836

UCHWAŁA NR VIII/96/11
RADY POWIATU W WADOWICACH
z dnia 19 września 2011 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr II/13/10 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia
rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wadowickiego
Na podstawie art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
6 września 2001 roku prawo farmaceutyczne (jednolity

tekst: Dz. U. z 2008 r. Nr 45 poz. 271, Nr 227, poz. 1505,
Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, zxax Nr 31,
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poz. 206, Nr 92, poz. 753, Nr 95, poz. 788, Nr 98,
poz. 817, z 2010 r. Nr 78, poz. 513, Nr 107, poz. 679
z 2011 r. Nr 63 poz. 322, Nr 82 poz. 451, Nr 106 poz. 622,
Nr 112 poz. 651) po zasięgnięciu opinii Burmistrza Andrychowa oraz Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie,
Rada Powiatu w Wadowicach uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr II/13/10 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia
rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wadowickiego wprowadza się następujące
zmiany:

Poz. 4836,4837

14.10.11-21.10.11 oraz w dniach 09.12.11-16.12.11 apteki
Farmakon, ul. Krakowska 120, tel.: 875-26-14 wprowadza
się Aptekę Mediq, ul. 27 Stycznia 9.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu w Wadowicach.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu w Wadowicach
mgr Józef Łasak

1. W załączniku Nr 1 "Harmonogram dyżurów aptek
w Andrychowie w 2011 r." w miejsce dyżurującej w dniach
4836

4837
4837

UCHWAŁA NR VIII/99/11
RADY POWIATU W WADOWICACH
z dnia 19 września 2011 r.
w sprawie wprowadzenia opłat za przeprawy promowe na drodze powiatowej 1774K
Spytkowice - Poręba - Żegoty
Na podstawie art. 13 ust. 2 pkt 2, art. 13e ust. 1,
ust. 7 i ust. 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115, Nr 23
poz. 136, Nr 192 poz. 1381, z 2008 r. Nr 54 poz. 326,
Nr 218 poz. 1391, Nr 227 poz. 1505, z 2009 r. Nr 19
poz. 100 i 101, Nr 86 poz. 720, Nr 168 poz. 1323, z 2010 r.
Nr 106 poz. 675, Nr 152 poz. 1018, Nr 225 poz. 1466,
z 2011 r. Nr 5 poz. 13), Rada Powiatu w Wadowicach
uchwala, co następuje:
§ 1. Wprowadza się opłaty za przeprawy promowe
na drodze powiatowej Nr 1774K Spytkowice - Poręba Żegoty w wysokości określonej w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wysokość pobieranych opłat zostanie ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym

w Wadowicach, w miejscu przeprawy promowej oraz na
stronie internetowej www.powiat.wadowice.pl/.
§ 3. Opłaty, jednorazowe i abonamentowe uiszcza
się w miejscu przeprawy promowej.
§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXX/225/05 Rady Powiatu Wadowickiego z dnia 2 czerwca 2005r. w sprawie
wprowadzenia opłat za przeprawy promowe na drodze
powiatowej 04-202 Poręba - Żegoty - Spytkowice.
§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu w Wadowicach.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu w Wadowicach
mgr Józef Łasak
Załącznik
do uchwały Nr VIII/99/11
Rady Powiatu w Wadowicach
z dnia 19 września 2011 r.

Stawki opłat za przeprawę promową w m. Spytkowice na drodze powiatowej Nr 1774K
Spytkowice-Poręba-Żegoty
Lp.
1
2
3
4
5
6

Wysokość opłat
I. Opłata za jeden przejazd od:
Jednej osoby
Osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej
Dzieci i młodzieży szkolnej
Jednego bagażu
Jednego zwierzęcia
Pojazdy:
a/ Kategoria 1:
Trójkołowe lub czterokołowe pojazdy samochodowe o masie własnej nieprzekraczającej
550kg, motorowery i motocykle

cena biletu
w zł
1,00
0,50
0,50
1,00
1,00
3,00

Dziennik Urzędowy
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7
8
9
10
11
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Poz. 4837,4838

b/ Kategoria 2
Pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t z wyjątkiem autobusów oraz zespoły tych pojazdów , a także pojazdy zaprzęgowe
c/ Kategoria 3
Autobusy o dwóch osiach, ciągniki samochodowe bez naczep
d/ Kategoria 4
Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, autobusy
o trzech i więcej osiach, pojazdy członowe o całkowitej liczbie osi do 5
e/ Kategoria 5
Zespoły pojazdów składające się z samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t i przyczepy albo z autobusu i przyczepy oraz pojazdy członowe
o całkowitej liczbie osi powyżej pięciu, a także pojazdy specjalne
II. Zerowa stawka opłaty dla użytkowników drogi:
Dzieci do lat 7
III. Opłaty miesięczne abonamentowe:
Jedna osoba
Osoby niepełnosprawne o obniżonej sprawności ruchowej
Dzieci i młodzież szkolna
Pojazdy:
a/ Kategoria 1
Trójkołowe lub czterokołowe pojazdy samochodowe o masie własnej nieprzekraczającej
550kg, motorowery i motocykle
b/ Kategoria 2
Pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t z wyjątkiem autobusów oraz zespoły tych pojazdów, a także pojazdy zaprzęgowe

4,00
10,00
15,00

18,00

32,00
16,00
16,00
96,00

128,00

Przewodniczący Rady Powiatu w Wadowicach
mgr Józef Łasak
4837

4838
4838

UCHWAŁA NR VIII/73/11
RADY GMINY BOCHNIA
z dnia 27 września 2011 r.
w sprawie uchwały budżetowej Gminy Bochnia na zmiany 2011 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591z późn. zm.) 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.) Rada
Gminy Bochnia uchwala, co następuje:

- wydatki na programy finansowane
z udziałem środków o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 17.164,90 zł
• wydatki majątkowe w kwocie 611.800,00 zł
- inwestycje i zakupy inwestycyjne 611.800,00 zł
3. Zwiększa się przychody o kwotę 611.800,00 zł
jako pozostała część pożyczki na kanalizację
Bogucice-Brzeźnica

§ 1.
1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 2.024.983,90 zł
w tym:
• dochody bieżące o kwotę 1.885.119,90 zł
• dochody majątkowe o kwotę 139.864,00 zł
jak tabela Nr 1 do Uchwały
2. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2011 o kwotę
2.636.783,90 zł
a) Zmiany wydatków w ustępie 2 obejmują:
• wydatki bieżące w kwocie 2.024.983,90 zł
z tego:
- wydatki jednostek budżetowych 2.206.019,00 zł
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 223.686,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.982.333,00 zł
- dotacja na zadania bieżące - 198.200,00 zł

§ 2.
1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi
planowany deficyt budżetu w kwocie 715,754,81 zł,
który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych
pożyczek i kredytów
2. Ustala się nowy limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów
w łącznej kwocie 3.111.800,00 zł
3. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie
3.509.944,94 zł
§ 3.
1. Zmienia się Tabela Nr 3 „Plan przychodów i rozchodów
Budżetu Gminy” uchwały budżetowej Nr III/14/10
z dnia 29.12.2010 roku jak Tabela Nr 3 do niniejszej
uchwały
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2. Zmienia się tabela Nr 5 „Wydatki majątkowe” uchwały budżetowej Nr III/14/10 z dnia 29.12.2010 roku
jak Tabela Nr 4 do niniejszej uchwały
3. Zmienia się Tabela Nr 9 do uchwały budżetowej Nr
III/14/10 z dnia 29.12.2010 roku „ Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu
Gminy Bochnia w 2011 roku” jak Tabela Nr 5 do
niniejszej uchwały
§ 4.
1. Dochody budżetu w kwocie 51.073.790,48 zł
2. Wydatki budżetu w kwocie 51.789.545,29 zł
3. Deficyt budżetu w kwocie 715.754,81 zł
4. Przychody budżetu w kwocie 3.509.944,94 zł w tym:

Poz. 4838

- pożyczki 1.114.800,00 zł
- kredyty 1.997.000,00 zł
- wolne środki 398.144,94 zł
5. Rozchody budżetu w kwocie 2.794.190,13 zł
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Bochnia.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Zofia Pukal
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VIII/73/11
Rady Gminy Bochnia
z dnia 27 września 2011 r.

PLAN DOCHODÓW
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Poz. 4838
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Poz. 4838

Przewodniczący Rady Gminy
Zofia Pukal
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Poz. 4838
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VIII/73/11
Rady Gminy Bochnia
z dnia 27 września 2011 r.

PLAN WYDATKÓW
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Przewodniczący Rady Gminy
Zofia Pukal
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Poz. 4838
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr VIII/73/11
Rady Gminy Bochnia
z dnia 27 września 2011 r.

Plan przychodów i rozchodów

Plan przychodów i rozchodów [w zł]
A.
B.
B1.
B2.
C.
D.
D1.

952

D2.

992

DOCHODY
WYDATKI
wydatki bieżące
wydatki majątkowe
DEFICYT (A-B)
FINANSOWANIE (D1-D2)
PRZYCHODY BUDŻETU
pożyczki
kredyty
wolne środki z 2010r.
ROZCHODY BUDŻETU
z tego:
spłata rat kapitałowych
a) pożyczki
b) kredyty

51 073 790,48
51 789 545,29
43 342 515,29
8 447 030,00
-715 754,81
-715 754,81
3 509 944,94
1 114 800,00
1 997 000,00
398 144,94
2 794 190,13
2 794 190,13
2 194 190,13
600 000,00

Przewodniczący Rady Gminy
Zofia Pukal
Załącznik Nr 4
do uchwały Nr VIII/73/11
Rady Gminy Bochnia
z dnia 27 września 2011 r.
Wydatki majątkowe

WYDATKI MAJĄTKOWE [w zł]
Dział
600

Rozdział
60014
60016

700
70005
750
75023

754
75412
801
80101

Nazwa
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne powiatowe
Przebudowa dróg Siedlec, Stradomka, Nowy Wiśnicz
Drogi publiczne gminne
Chodnik Łapczyca
Rowerowy Pierścień Solny
Modernizacja drogi Cikowice-Daieniece
Zakupy przystanków
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Zakupy inwestycyjne
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzędy gmin
Wydatki majątkowe
Zakupy inwestycyjne
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Zakupy inwestycyjne
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe

Kwota
678 230,00
393 230,00
393 230,00
285 000,00
200 000,00
15 000,00
60 000,00
10 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
135 000,00
135 000,00
110 000,00
25 000,00
15 000,00
15 000,00
100 000,00
100 000,00
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90001
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Poz. 4838

Sala gimnastyczna Siedlec
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Kanalizacja Górnej Raby
Kanalizacja Stanisławice
Kanalizacja Brzeźnica Bogucice
Kanalizacja Północ (Zatoka, Majkowice, Ostrów Szlach.)
Oświetlenie ulic, placów i dróg
Rozbudowa oświetlenia ulicznego
Pozostała działalność
Odnowa centrum wsi poprzez remont budynków komunalnych w miejscowościach Buczyna, Siedlec, Łapczyca, Pogwizdów
RAZEM:

100 000,00
7 498 800,00
6 903 800,00
942 000,00
1 000 000,00
4 911 800,00
50 000,00
70 000,00
70 000,00
525 000,00
525 000,00
8 447 030,00

Przewodniczący Rady Gminy
Zofia Pukal
Załącznik Nr 5
do uchwały Nr VIII/73/11
Rady Gminy Bochnia
z dnia 27 września 2011 r.
Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy Bochnia w roku 2011
Tabela 5
ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY BOCHNIA
W ROKU 2011 [w zł]

DZIAŁ ROZDZ

NAZWA

RODZAJ DOTACJI Z BUDŻETU

WYTWARZANIE
I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ
ELEKTRYCZNĄ, WODĘ I GAZ

400

40002
600
60014
801
80120
900

90001

921
92109

Dostarczanie wody

Dotacja na zadania bieżące z budżetu
dla zakładu budżetowego wg kalkulacji 1 m3 wody wynosi 0,70 plus VAT

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne powiatowe
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Licea ogólnokształcące
GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA
Gospodarka ściekowa
i ochrona wód
KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Domy i ośrodki kultury, świetlice
i kluby

92116

Biblioteki

92120

Ochrona zabytków i opieka nad
zabytkami

Dotacja na zadania bieżące z budżetu
dla zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego do 1 m3 ścieków wynosi 1,30 plus VAT

Dotacja na zadania bieżące z budżetu
otrzymana przez instytucję kultury
Dotacja na zadania bieżące z budżetu
otrzymana przez instytucję kultury
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazana jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazana jednostkom zaliczanym do sektora finansów
publicznych

DLA JEDNOSTEK SEKTORA
FINANSÓW
PUBLICZNYCH

DLA JEDNOSTEK Z POZA
SEKTORA
FINANSÓW
PUBLICZNYCH

550 000,00

-

550 000,00

-

393 230,00
393 230,00
7 000,00
7 000,00

-

450 000,00

-

450 000,00

-

1 771 670,00

-

1 501 170,00

-

260 000,00

-

500,00

10 000,00
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KULTURA FIZYCZNA I SPORT
92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

-

60 000,00

-

60 000,00

3 171 900,00

60 000,00

Dotacja na zadania bieżące z budżetu
na finansowanie zadań zleconych do
realizacji stowarzyszeniom

RAZEM:

Przewodniczący Rady Gminy Zofia Pukal
4838

4839
4839

UCHWAŁA NR VIII/78/11
RADY GMINY BOCHNIA
z dnia 27 września 2011 r.
w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr IV/33/07 z dnia 1.03.07 w sprawie poboru podatku od nieruchomości,
rolnego i leśnego.
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 8, art. 40 ust.1,
art.41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.) art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U.
z 2006
r.
Nr 121, poz. 844, ze. zm.) art. 6b ustawy z dnia 15
listopada 1984 r. o podatku rolnym (tj. Dz. U. z 2006,
Nr 136, poz. 969, ze zm.), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30
października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200,
poz. 1682, ze zm.) Rada Gminy Bochnia uchwala, co
następuje:

3. W § 1 pkt 4 ppkt 6 wykreśla się nazwisko dotychczasowego inkasenta Panią Uczkiewicz- Bachminską Elżbietę a wpisuje się nazwisko nowego
inkasenta Panią Elżbietę Pląder.
4. W § 1 pkt 4 ppkt 11 wykreśla się nazwisko dotychczasowego inkasenta Pana Stanisława Trzaskę
a wpisuje się nazwisko nowego inkasenta Pana
Józefa Ryszarda Rataja.
5. W § 1 pkt 4 ppkt 13 wykreśla się nazwisko dotychczasowego inkasenta Panią Stanisławę Piotrowską a wpisuje się nazwisko nowego inkasenta
Panią Barbarę Kweczko .
6. W § 1 pkt 4 ppkt 28 wykreśla się nazwisko dotychczasowego inkasenta Pana Andrzeja Jeziorka
a wpisuje się nazwisko nowego inkasenta Pana
Stanisława Rozuma.

§ 1. Dokonuje się zmiany Uchwały Nr IV/33/07
z dnia 1 marca 2007r w sprawie poboru podatku od
nieruchomości, rolnego i leśnego poprzez wykreślenie nazwisk dotychczasowych inkasentów a wpisanie
nazwisk nowych inkasentów w sołectwach: Baczków,
Bogucice, Cerekiew, Gawłów Gorzków, Stradomka:

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały pozostają
bez zmian

1. W § 1 pkt 4 ppkt 1 wykreśla się nazwisko dotychczasowego inkasenta Panią Marię Skoczek
a wpisuje się nazwisko nowego inkasenta Panią
Wiesławę Puściznę.
2. W § 1 pkt 4 ppkt 3 wykreśla się nazwisko dotychczasowego inkasenta Pana Józefa Mroza
a wpisuje się nazwisko nowego inkasenta Panią
Agatę Chmurę.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Bochnia.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Zofia Pukal

4839

4840
4840

UCHWAŁA NR XI/75/2011
RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU
z dnia 22 sierpnia 2011 r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2011 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm), art. 212
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz
art. 115 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz.
654) Rada Miejska w Chełmku uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Dokonuje się - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały - zwiększenia planowanych docho-

dów budżetu o kwotę 292.060,43 zł, w tym dochody bieżące - 292.060,43 zł.
2. Dokonuje się - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały - zmniejszenia planowanych dochodów budżetu o kwotę 562.427,45 zł, w tym: dochody majątkowe - 562.427,45 zł.
3. Po dokonanych zmianach planowane dochody budżetu wynoszą 30.129.498,08 zł.
4. Dokonuje się - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej
uchwały - zwiększenia planowanych wydatków budżetu o kwotę 501.737,50 zł, w tym: wydatki bieżące
- 37.500,00 zł i wydatki majątkowe - 464.237,50 zł.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 499
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5. Dokonuje się - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały - zmniejszenia planowanych wydatków budżetu o kwotę 636.979,52 zł, w tym: wydatki
bieżące - 30.000,00 zł i wydatki majątkowe 606.979,52 zł.
6. Po dokonanych zmianach planowane wydatki budżetu wynoszą 34.510.988,97 zł.
§ 2.
1. Różnica pomiędzy planowanymi dochodami i planowanymi wydatkami stanowi planowany deficyt
budżetu w kwocie 4.275.490,89 zł, który zostanie
pokryty przychodami pochodzącymi z:
- zaciąganych kredytów w kwocie 2.621.785,76 zł,
- zaciąganych pożyczek w kwocie 82.125,00 zł,
- wolnych środków w kwocie 1.677.580,13 zł jako
nadwyżki środków pieniężnych na rachunku
bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.
2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie
5.759.705,13 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie
1.378.214,24 zł.
3. Ustala się limit zobowiązań zaciąganych w 2011 roku
z tytułu kredytów w kwocie 4.000.000,00 zł i pożyczek w kwocie 82.125,00 zł, z czego na sfinansowanie planowanego deficytu - 2.703.910,76 zł oraz na
spłatę zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych 1.378.214,24 zł.
4. Po dokonanych zmianach zestawienie Nr 4 do uchwały budżetowej Gminy Chełmek na 2011 rok
Nr IV/14/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. - "Przychody i rozchody budżetu Gminy Chełmek na 2011
rok" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem
Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 3.
1. W zestawieniu Nr 3 do uchwały budżetowej Gminy
Chełmek na 2011 rok Nr IV/14/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. - "Wydatki majątkowe Gminy Chełmek
na 2011 rok" dokonuje się następujących zmian:
1) w dziale 600 - "Transport i łączność", rozdziale
60014 - "Drogi publiczne powiatowe" w zadaniu
pn. "pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego - kompleksowa przebudowa głównego
ciągu komunikacyjnego na terenie gminy Chełmek - ul. Oświęcimska, ul. Mieszka I, ul. Jagiellońska, ul. Bolesława Chrobrego i ul. Zygmunta Starego" skreśla się wyrazy " i ul. Zygmunta Starego"
oraz zwiększa się jego wartość o 2.000,00 zł do
kwoty 52.000,00 zł,
2) w dziale 700 - "Gospodarka mieszkaniowa",
rozdziale 70005 - "Gospodarka gruntami i nieruchomościami":
a) zmniejsza się o kwotę 367.673,00 zł wartość
zadania pn. MRPO Działanie 6.1.Rozwój
miast -"Budowa centrum miasta Chełmek
wraz z zapleczem rekreacyjnym - etap I"
(modernizacja parku miejskiego) do kwoty
647.000,00 zł,
b) skreśla się zadanie pn. PROW Odnowa i rozwój
wsi w ramach LGD - "Budowa parkingu przy
ul. Szkolnej" o wartości 223.746,52 zł,

Poz. 4840

c) skreśla się zadanie pn. "budownictwo socjalne-prace projektowe i przygotowawcze"
o wartości 100.000,00 zł
d) wprowadza się zadanie pn. "dokumentacja
techniczno-budowlana dla przebudowy, nadbudowy oraz zmiany sposobu użytkowania
budynku byłego przedszkola przy ul. Brzozowej w Chełmku" o wartości 150.000,00 zł
e) zmniejsza się o kwotę 15. 560,00 zł wartość
zadania pn. "prace projektowe - adaptacja
i modernizacja budynku Domu Harcerza na
potrzeby ŚDS- Pobyt Dzienny A w Chełmku"
do kwoty 34.440,00 zł,
3) w dziale 754 - "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa", rozdziale 75421 - "Zarządzanie kryzysowe" wprowadza się zadanie pn.
"zakup agregatu pompowego wraz z wyposażeniem" o wartości 112.237,50 zł,
4) w dziale 926 - "Kultura fizyczna", rozdziale
92601 - Obiekty sportowe" zwiększa się o kwotę
300.000,00 zł wartość zadania pn. PROW Odnowa i rozwój wsi w ramach LGD – "Budowa
boiska wielofunkcyjnego wraz z placem zabaw
przy Wiejskim Domu Ludowym w Gorzowie" do
kwoty 400.000,00 zł,
2. Po dokonanych zmianach zestawienie nr 3 do uchwały
budżetowej Gminy Chełmek na 2011 rok Nr IV/14/
2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. - "Wydatki majątkowe
Gminy Chełmek na 2011 rok" otrzymuje brzmienie
zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4.
1. W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej Gminy
Chełmek na 2011 rok Nr IV/14/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. - "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Chełmek w 2011
roku" w dziale 600 - "Transport i łączność", rozdziale 60014 - "Drogi publiczne powiatowe" zwiększa
się o kwotę 2.000,00 zł dotację celową inwestycyjną na pomoc finansową.
2. Po dokonanych zmianach załącznik Nr 1 do uchwały
budżetowej Gminy Chełmek na 2011 rok Nr IV/14/
2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. - "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu
Gminy Chełmek w 2011 roku" otrzymuje brzmienie
zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Chełmka.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 7. W uchwale budżetowej Gminy Chełmek na rok
2011 i przewidzianych w niej załącznikach wprowadza
się zmiany wynikające ze zmian dokonanych niniejszą
uchwałą.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Chełmku
Marek Palka
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XI/75/2011
Rady Miejskiej w Chełmku
z dnia 22 sierpnia 2011 r.

Zmiana planowanych dochodów budżetu Gminy Chełmek na 2011 r.
Dział Rozdział
Wyszczególnienie
Zmniejszenia
700
Gospodarka mieszkaniowa
562 427,45
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
562 427,45
dochody bieżące:
wpływy z różnych dochodów
dochody majątkowe:
562 427,45
dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań
425 996,45
finansowanych z udziałem środków UE - budowa centrum miasta
Chełmek etap I
dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań
136 431,00
finansowanych z udziałem środków UE - PROW parking ul. Szkolna
w Gorzowie
801
Oświata i wychowanie
80104 Przedszkola
dochody bieżące:
wpływy z usług
852
Pomoc społeczna
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
dochody bieżące:
dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
854
Edukacyjna opieka wychowawcza
85401 Świetlice szkolne
dochody bieżące:
wpływy z usług
Razem zmiany
562 427,45

Zwiększenia
273 120,43
273 120,43
273 120,43
273 120,43
-

-

13 440,00
13 440,00
13 440,00
13 440,00
4 000,00
4 000,00

4 000,00
4 000,00
1 500,00
1 500,00
1 500,00
1 500,00
292 060,43

Przewodniczący Rady Miejskiej w Chełmku
Marek Palka
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XI/75/2011
Rady Miejskiej w Chełmku
z dnia 22 sierpnia 2011 r.
Zmiana planowanych wydatków budżetu Gminy Chełmek na 2011 r.
Dział Rozdział
Wyszczególnienie
Zmniejszenie
010
Rolnictwo i łowiectwo
01095 Pozostała działalność
wydatki bieżące, w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
600
Transport i łączność
60014 Drogi publiczne powiatowe
wydatki majątkowe, w tym:
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne (pomoc finansowa)
60016 Drogi publiczne gminne
30 000,00
wydatki bieżące, w tym:
30 000,00
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:
30 000,00

Zwiększenie
30 000,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
-
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a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
Gospodarka mieszkaniowa
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
wydatki majątkowe, w tym:
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:
wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE
w części związanej z realizacją zadań j.s.t
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
75421 Zarządzanie kryzysowe
wydatki majątkowe, w tym:
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne
Oświata i wychowanie
80104 Przedszkola
wydatki bieżące, w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
Pomoc społeczna
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
wydatki bieżące, w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
Edukacyjna opieka wychowawcza
85401 Świetlice szkolne
wydatki bieżące, w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
Kultura fizyczna
92601 Obiekty sportowe
wydatki majątkowe, w tym:
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:
wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE
w części związanej z realizacją zadań j.s.t
Razem zmiany

30 000,00
606 979,52
606 979,52
606 979,52
606 979,52
591 419,52

50 000,00
50 000,00
50 000,00
-

-

112 237,50
112 237,50
112 237,50
112 237,50
2 000,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00

-

4 000,00
4 000,00

-

4 000,00
4 000,00
3 175,00
825,00

-

1 500,00
1 500,00
1 500,00
1 500,00
1 500,00

-

300 000,00
300 000,00
300 000,00
300 000,00
300 000,00

636 979,52

501 737,50

Przewodniczący Rady Miejskiej w Chełmku
Marek Palka
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XI/75/2011
Rady Miejskiej w Chełmku
z dnia 22 sierpnia 2011 r.
Zestawienie nr 3 do uchwały budżetowej Gminy Chełmek na 2011 r. Nr IV/14/2010 Rady Miejskiej w Chełmku
z dnia 29 grudnia 2010 r. - "Wydatki majątkowe gminy Chełmek na 2011 rok"
Plan
na 2011 rok
Transport i łączność
2 235 218,47
60013 Drogi publiczne wojewódzkie
35 500,00
inwestycje:
35 500,00
pomoc finansowa dla Województwa na realizację zadania "modernizacja drogi wo10 500,00
jewódzkiej nr 780 Kraków - Chełmek etap II"
pomoc finansowa dla Województwa na realizację zadania "przebudowa skrzyżowa25 000,00
nia drogi wojewódzkiej nr 780 z ul. Oświęcimską i ul. Mieszka I w Chełmku

Dział Rozdział
600

Wyszczególnienie

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 499

700

720

750

754

801

851

– 32625 –

60014 Drogi publiczne powiatowe
1. inwestycje:
pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego na realizację zadania "przebudowa
dróg powiatowych nr 1907K, 1902K w Chełmku na odcinku od DW nr 780 do autostrady A4"
pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego - kompleksowa przebudowa głównego ciągu komunikacyjnego na terenie gminy Chełmek - ul. Oświęcimska,
ul. Mieszka I, ul. Jagiellońska, ul. Bolesława Chrobrego
pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego - modernizacja ul. Chrobrego na
odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 780 (ul. Śląska) do skrzyżowania
z ul. Mieszka I
60016 Drogi publiczne gminne
inwestycje:
PROW Odnowa i rozwój wsi w ramach LGD – "Remont nawierzchnia placu wraz
z budową gazociągu przy ul. Księdza Wyszogrodzkiego w Bobrku"
Budowa dróg dojazdowych wraz z miejscami postojowymi przy ul. Wojska Polskiego, łącznik z ul. Polnej do ul. Oświęcimskiej, budowa parkingów przy ul. Piłsudskiego, budowa przedłużenia ul. Ofiar Faszyzmu wraz z odwodnieniem ul. Paprotnik,
budowa układu komunikacyjnego ul. Księdza Wcisło, ul. Słowackiego, droga dojazdowa równoległa do ul. Piastowskiej, ul. prostopadła do ul. Przemysłowej, ul. Leśna
w Bobrku wraz z odwodnieniem, budowa drogi ul. Świnna i Wrzosowa w Gorzowie
(dokumentacja, wykonanie), modernizacja i remont ul. Brzozowa - prace projektowe
Gospodarka mieszkaniowa
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
a) inwestycje:
MRPO Działanie 6.1.Rozwój miast -"Budowa centrum miasta Chełmek wraz
z zapleczem rekreacyjnym - etap I" (modernizacja parku miejskiego)
nadzory techniczne (park miejski)
prace projektowe - adaptacja i modernizacja budynku Domu Harcerza na potrzeby
ŚDS- Pobyt Dzienny A w Chełmku
modernizacja ogrodzenia ul. Krakowska-Andersa
dokumentacja techniczno-budowlana dla przebudowy, nadbudowy oraz zmiany
sposobu użytkowania budynku byłego przedszkola przy ul. Brzozowej w Chełmku
b) objęcie udziałów w ADM Sp. z o.o. w Chełmku
c) zakupy inwestycyjne: zakup gruntów
Informatyka
72095 Pozostała działalność
przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu (wkład własny gminy)
Administracja publiczna
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
modernizacja UM - klimatyzacja
zakupy inwestycyjne
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
75412 Ochotnicze straże pożarne
inwestycje: dotacja celowa dla OSP Gorzów na dofinansowanie zakupu samochodu
pożarniczego
75421 Zarządzanie kryzysowe
zakupy agregatu pompowego wraz z wyposażeniem
Oświata i wychowanie
80101 Szkoły podstawowe
zakupy inwestycyjne
80104 Przedszkola
zakupy inwestycyjne
80110 Gimnazja
zakupy inwestycyjne
Ochrona zdrowia
85111 Szpitale ogólne
pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego na zakup karetki pogotowia ratunkowego

Poz. 4840
697 804,74
697 804,74
570 804,74

52 000,00
75 000,00

1 501 913,73
1 501 913,73
101 913,73

1 400 000,00

1 015 440,00
1 015 440,00
870 440,00
647 000,00
9 000,00
34 440,00
30 000,00
150 000,00
115 000,00
30 000,00
8,76
8,76
8,76
35 200,00
35 200,00
23 500,00
11 700,00
212 237,50
100 000,00
100 000,00
112 237,50
112 237,50
34 500,00
20 500,00
20 500,00
6 000,00
6 000,00
8 000,00
8 000,00
42 000,00
16 000,00
16 000,00
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Poz. 4840

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
zakupy inwestycyjne
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
inwestycje: oświetlenie na drogach gminnych
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
dotacja celowa dla MOKSiR
Kultura fizyczna
92601 Obiekty sportowe
inwestycje:
MRPO Działanie 6.1.Rozwój miast - "Budowa centrum miasta Chełmek wraz
z zapleczem rekreacyjnym - etap I" (budowa Centrum Sportowego)
PROW Odnowa i rozwój wsi w ramach LGD – "Budowa boiska wielofunkcyjnego
wraz z placem zabaw przy Wiejskim Domu Ludowym w Gorzowie"
budowa studni głębinowych wraz z pompami ciśnieniowymi na stadionie sportowym w Chełmku i Bobrku
RAZEM

26 000,00
26 000,00
117 000,00
117 000,00
117 000,00
300 000,00
300 000,00
300 000,00
4 916 926,67
4 916 926,67
4 916 926,67
4 498 926,67
400 000,00
18 000,00
8 908 531,40

Przewodniczący Rady Miejskiej w Chełmku
Marek Palka
Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XI/75/2011
Rady Miejskiej w Chełmku
z dnia 22 sierpnia 2011 r.
Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej Gminy Chełmek na 2011 rok Nr IV/14/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r.
- "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Chełmek w 2011 roku"

Dział Rozdział
600
60004

Wyszczególnienie

Rodzaj dotacji z budżetu

Transport i łączność
Lokalny transport
zbiorowy
dotacja celowa na zadania
bieżące

60013

Drogi publiczne
wojewódzkie
dotacja celowa inwestycyjna na
pomoc finansową

60014

Drogi publiczne
powiatowe
dotacja celowa inwestycyjna na
pomoc finansową

720
72095

Informatyka
Pozostała działalność
dotacja celowa na zadania
bieżące jako wkład własny
Gminy (UE)
dotacja celowa na zadania
inwestycyjne jako wkład własny
Gminy (UE)

754
75404

Bezpieczeństwo
publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Komendy Wojewódzkie
Policji
wpłata na fundusz celowy

dla jednostek
dla jednostek spoza
sektora
sektora finansów
finansów
publicznych
publicznych
1 039 144,74
x
305 840,00

x

305 840,00

x

35 500,00

x

35 500,00

x

697 804,74

x

697 804,74

x

66,32
66,32
57,56

x
x
x

8,76

x

15 000,00

225 000,00

15 000,00

x

15 000,00

x
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Poz. 4840

Ochotnicze
straże pożarne
dotacja celowa na zadania
bieżące
dotacja celowa inwestycyjna

801
80104

Oświata i wychowanie
Przedszkola
dotacja celowa na zadania
bieżące

851
85111

Ochrona zdrowia
Szpitale ogólne
dotacja celowa na pomoc
finansową

85121

Lecznictwo
ambulatoryjne

85153

Zwalczanie narkomanii

dotacja podmiotowa
dotacje celowe na zadania j.s.t.
zlecane innym podmiotom
85154

Przeciwdziałanie
alkoholizmowi
dotacje celowe na zadania j.s.t.
zlecane innym podmiotom
dotacja celowa na zadania
bieżące

852
85295

Pomoc społeczna
Pozostała działalność
dotacje celowe na zadania j.s.t.
zlecane innym podmiotom
dotacja celowa na pomoc finansową

900
90013

Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska
Schroniska dla zwierząt
dotacja celowa na zadania
bieżące

921
92109

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury,
świetlice i kluby
dotacja podmiotowa
dotacja celowa inwestycyjna

92116

Biblioteki
dotacja podmiotowa

926
92605

Kultura fizyczna
Zadania w zakresie kultury
fizycznej i sportu
dotacje celowe na zadania j.s.t.
zlecane innym podmiotom
Razem

x

225 000,00

x

125 000,00

x
100 200,00
100 200,00
100 200,00

100 000,00
44 000,00
44 000,00
44 000,00

30 000,00
16 000,00
16 000,00

45 000,00
-

5 000,00

x

5 000,00
x
x

x
5 000,00

9 000,00

47 000,00

x

5 000,00

47 000,00

9 000,00

x

10 000,00
10 000,00
x

40 000,00
40 000,00

10 000,00

x

32 000,00

x

32 000,00

x

32 000,00

x

1 561 620,00

x

1 310 000,00

x

1 010 000,00
300 000,00
251 620,00
251 620,00
x
x

x
x
x
x
291 000,00

x
2 788 031,06

40 000,00

291 000,00
291 000,00
652 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Chełmku
Marek Palka
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Poz. 4840,4841
Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XI/75/2011
Rady Miejskiej w Chełmku
z dnia 22 sierpnia 2011 r.

Zestawienie nr 4 do uchwały budżetowej Gminy Chełmek na 2011 r. Nr IV/14/2010 Rady Miejskiej w Chełmku
z dnia 29 grudnia 2010 r. - "Przychody i rozchody budżetu Gminy Chełmek na 2011 rok"
Lp.
1.
2.
3.
4.

5.

Wyszczególnienie
Dochody ogółem
Wydatki ogółem
Deficyt ( - )
Przychody budżetu
w tym:
a) kredyt (§ 952)
b) pożyczka (§ 952)
c) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu (§ 950)
Rozchody budżetu
w tym:
spłata rat kredytów (§ 992)

Kwota
30 129 498,08
34 510 988,97
- 4 381 490,89
5 759 705,13
4 000 000,00
82 125,00
1 677 580,13
1 378 214,24
1 378 214,24

Przewodniczący Rady Miejskiej w Chełmku
Marek Palka
4840

4841
4841

UCHWAŁA NR XI/82/2011
RADY MIASTA CHEŁMEK
z dnia 22 sierpnia 2011 r.
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
Na podstawie 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.) oraz
art. 7 w związku z art. 10 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r.
Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) i po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Oświęcimskiego, Rada Miejska w Chełmku uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Z dniem 1 stycznia 2012 roku ulica Oświęcimska na
odcinku od skrzyżowania z ulicą wojewódzką
nr 933 do skrzyżowania z ulicą Gorzowską w Gorzowie oraz ulica Ofiar Faszyzmu na odcinku od
skrzyżowania z ulicą Kościuszki do ul. Paprociej na
terenie Gminy Libiąż pozbawiona zostaje kategorii
drogi gminnej.
2. Z dniem 1 stycznia 2012 roku zalicza się niżej wymienione drogi do kategorii dróg gminnych:

a/ ulica Brzozowa w Chełmku (droga nr 1904 K)
b/ ulica Generała Andersa w Chełmku (droga nr 1908 K)
c/ ulica 11-Listopada w Chełmku (droga nr 1909 K)
d/ ulica Wojska Polskiego w Chełmku (droga nr 1906 K)
e/ ulica Marszałka Piłsudskiego w Chełmku (droga
nr 1906 K)
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Chełmka.
§ 3. Położenie dróg określają załączniki graficzne.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego ze skutkiem prawnym na dzień 1 stycznia 2012 roku.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Chełmku
Marek Palka
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Poz. 4841
Załącznik
do Uchwały Nr XI/82/2011
Rady Miasta Chełmek
z dnia 22 sierpnia 2011 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Chełmku Marek Palka
4841
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4842
4842

UCHWAŁA NR XLII/417/2010
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 , pkt 9 lit. c, d, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157 poz.1240) Rada Gminy w Czarnym Dunajcu uchwala co następuje:
§ 1.
1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2010 rok:
• Zwiększa się dochody budżetu na rok 2010
o kwotę 673.311 złotych, z tego:
1) dochody bieżące zwiększenie o 506.311 zł
2) dochody majątkowe zwiększenie o 167.000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej
uchwały.
• Zwiększa się wydatki budżetu na 2010 rok o kwotę
673.311 złotych, z tego:
1) wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę
557.811 złotych, w tym:
- wydatki bieżące jednostek budżetowych
zwiększenie o kwotę 457.811 zł, z czego:
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, zwiększenie o 457.811 zł

-

wydatki na dotacje na zadania bieżące, zwiększenie o 100.000 zł
2) wydatki majątkowe: zwiększenie o 115.500 zł,
w tym:
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększenie o kwotę 115.500 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2, do niniejszej
uchwały
2. Zmienia się planowane kwoty dotacji udzielonych
z budżetu w 2010 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3
do niniejszej uchwały
3. Po wprowadzeniu tych zmian budżet gminy na 2010
rok wynosi:
• Dochody 61.546.357,31 złotych
• Wydatki 68.130.059,31 złotych
• Deficyt 6.583.702,00 złote
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Czarny Dunajec
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodnicząca Rady
Beata Anna Palenik
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLII/417/2010
Rady Gminy Czarny Dunajec
z dnia 10 listopada 2010 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2010 rok
w złotych
Dział

Nazwa

758

Prognozowane
Różne rozliczenia

926

Rodzaj
dochodów
dochody

Źródła
dochodów

Dochody
bieżące

Środki na uzupełnienie dochodów
gmin § 2750

Dochody
majątkowe

Dotacja z budżetu państwa § 6330

Kultura fizyczna
i sport

Razem
Ogółem
zwiększenie
Dochody bieżące
Dochody
majątkowe

Zmniejszenie

Zwiększenie
506.311
506.311
506.311
167.000
167.000
167.000

167.000
673.311
506.311
167.000

Przewodniczący Rady
Beata Anna Palenik
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Poz. 4842
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLII/417/2010
Rady Gminy Czarny Dunajec
z dnia 10 listopada 2010 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2010 rok

Dział Rozdział
600
60016

700
70005

801
80101

Nazwa
Planowane
Transport i łączność
Drogi publiczne gminne

Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami
i nieruchomościami

Rodzaj wydatków
w y d a t k i – zadania własne

Zmniejszenie

427.811
427.811
427.811

Wydatki bieżące
w tym: wydatki jednostek budżetowych
z tego: wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań

427.811
52.000
52.000
52.000
52.000
163.500
3.500
3.500
3.500
60.000
60.000
60.000
100.000
100.000
100.000

Wydatki majątkowe
w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne

Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Wydatki majątkowe
w tym :inwestycje i zakupy inwestycyjne

80110

Gimnazja
Wydatki majątkowe
w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne

80104

Przedszkola
Wydatki bieżące
w tym: dotacje na zadania bieżące

900
90015

926

Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
Oświetlenie ulic, placów i dróg

50.000
50.000
50.000

Wydatki bieżące
w tym: wydatki jednostek budżetowych
z tego: wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań

Kultura fizyczna i sport
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej
i sportu
Wydatki bieżące
w tym: wydatki jednostek budżetowych
z tego: wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań
Razem
Ogółem zwiększenie wydatków
W tym:
Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe

Dodatkowe środki przeznaczone są na zadania:
1. dział 600 – remonty i modernizacja dróg 411.311 zł
2. dział 801 – dotacja dla przedszkoli niepublicznych
100.000 zł, środki na wykonanie oczyszczalni ścieków dla szkoły i sali gimnastycznej w Załucznem
60.000 zł (środki z pożyczki wewnętrznej dla miejscowości)

w złotych
Zwiększenie

50.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000

20.000

693.311
673.311
557.811
115.500

3. dział 900 – o świetlenie uliczne 50.000 złotych
4. dział 700 – zakup działki w Cichem 52.000 złotych
Zmiany w zadaniach w miejscowości Ciche –
zmniejszenie o 20.000 zł poz. boisko sportowe (dz.926),
zwiększenie o 3.500 zł poz. budowa sali gimnastycznej
(dz.801), zwiększenie o 16.500 zł poz. modernizacja dróg
(dz.600)
Przewodniczący Rady
Beata Anna Palenik
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Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLII/417/2010
Rady Gminy Czarny Dunajec
z dnia 10 listopada 2010 r.

100.000
100.000
100.000

100.000
100.000
100.000

Dotacje
podmiotowe

Dotacje
celowe

z tego:

Oświata i wychowanie
100.000
Przedszkola
Razem zwiększenie plano100.000
wanych dotacji :
DOTACJE OGÓŁEM PO ZMIANIE – 9.157.244 złote
w tym:
dotacje podmiotowe – 4.487.600 złotych
dotacje celowe – 4.669.644 złote
w tym: dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących – 5.023.202 złote
dotacje celowe inwestycyjne – 4.134.042 złote
80104

w tym:
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

801

Dotacje celowe

z tego:
Dotacje
podmiotowe

w tym:
dla jednostek sektora
finansów publicznych

Zwiększenie
planu

Z Zmniejszenie
planu

Nazwa

Rozdział

Dział

ZMIANY PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2010 ROKU

Przewodniczący Rady
Beata Anna Palenik
4842

4843
4843

UCHWAŁA NR XVII/104/2011
RADY GMINY GDÓW
z dnia 30 września 2011 r.
w sprawie: zmiany uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, stawek opłat i opłat dodatkowych
za parkowanie oraz sposobu ich pobierania.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz
art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 13b ust. 4 pkt 1, art. 13f ust. 2
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) Rada
Gminy Gdów uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XLII/203/2008 Rady Gminy Gdów
z dnia 11 września 2008r. w sprawie ustalenia strefy
płatnego parkowania, stawek opłat i opłat dodatkowych
za parkowanie oraz sposobu ich pobierania (Dz. Urz.
Woj. Małopolskiego Nr 708, poz. 4897) § 2 otrzymuje
brzmienie:
1. "§ 2.1. Ustala się następujące stawki opłat za jednorazowe parkowanie pojazdów samochodowych

w wyznaczonych miejscach postojowych znajdujących się w strefie płatnego parkowania:
1) za pierwsze pół godziny - 1,00 zł,
2) do upływu pierwszej godziny - 2,00 zł,
3) za drugą rozpoczętą godzinę - 2,40 zł,
4) za trzecią rozpoczęta godzinę - 2,80 zł,
5) za czwartą i każdą kolejną godzinę - 2,00 zł.
2. Za nieuiszczenie opłaty za parkowanie, w tym za uiszczenie opłaty w zaniżonej wysokości, pobiera się
opłatę dodatkową w wysokości 50,00 zł, niezależnie
od obowiązku uiszczenia opłaty za parkowanie.
3. Opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania
mogą być uiszczane w formie opłaty abonamentowej miesięcznej w wysokości 120 zł, która upoważnia do parkowania w strefie płatnego parko-

Dziennik Urzędowy
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wania bez prawa wyłączności do miejsca postojowego".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Gdów.

Poz. 4843,4844

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Gdów
Tadeusz Ciężarek

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy w strefie płatnego parkowania.
4843

4844
4844

UCHWAŁA NR XI/114/2011
RADY MIEJSKIEJ W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ
z dnia 15 września 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2011 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Kalwarii Zebrzydowskiej uchwala, co następuje:
§ 1.
1) Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 609.645,45 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
w związku z czym prognozowane dochody ustala się
w wysokości 44.784.149,80 zł w tym:
• po stronie zwiększeń :777.905,22 zł.
a) dochody bieżące - 773.905,22 zł.
b) dochody majątkowe- 4.000,00 zł
• po stronie zmniejszeń :168.259,77 zł
a) dochody bieżące - 168.259,77 zł.
2) Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 609.645,45 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
w związku z czym ustala się limit wydatków w wysokości 55.156.149,80 zł w tym:
• po stronie zwiększeń:
a) wydatki bieżące 441.005,22 zł z czego:
- wydatki na realizację zadań statutowych
•. 244.164,00 zł.
- dotacje • 86.000,00 zł
- wydatki na programy finansowane z pomocy zagranicznej •. 104.841,22zł.
- wydatki na wynagrodzenia i składki od
nich naliczane • 6.000,00 zł

• po stronie zmniejszeń
a) wydatki bieżące 251.759,77 zł z czego:
- wydatki na realizację zadań statutowych
•. 137.010,00 zł.
- wydatki na wynagrodzenia i składki od
nich naliczane • 6.000,00 zł
- wydatki na programy finansowane z pomocy zagranicznej •. 108.749,77 zł jak
zał. Nr 2.1 do niniejszej uchwały.
• po stronie zwiększeń:
a) wydatki majątkowe: 670.500,00 zł z czego:
- wydatki na inwestycje • 670.500,00 zł
• po stronie zmniejszeń:
a) wydatki majątkowe: 250.100,00 zł z czego:
- wydatki na inwestycje • 250.100,00 zł
jak zał. Nr 2.2 do niniejszej uchwały.
§ 2.
1) W związku ze zmianą planu dochodów, wydatków
oraz przychodów budżetu jak w § 1 wielkość deficytu
budżetu nie ulega zmianie.
2) Plan przychodów i rozchodów budżetu po zmianie
przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący
Tadeusz Wilk

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 499

– 32634 –

Poz. 4844
Załącznik Nr 1
do uchwały Nrr XI/114/2011
Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej
z dnia 15 września 2011 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2011 ROK

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 499

– 32635 –

Poz. 4844

Przewodniczący
Tadeusz Wilk

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 499

– 32636 –

Poz. 4844
Załącznik Nr 2
do uchwały Nrr XI/114/2011
Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej
z dnia 15 września 2011 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2011 ROK

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 499

– 32637 –

Poz. 4844

Przewodniczący
Tadeusz Wilk

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 499

– 32638 –

Poz. 4844
Załącznik Nrr 2.1
do uchwały Nrr XI/114/2011
Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej
z dnia 15 września 2011 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA 2011 ROK

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 499

– 32639 –

Poz. 4844

Przewodniczący Tadeusz Wilk

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 499

– 32640 –

Poz. 4844
Załącznik Nrr 2.2
do uchwały Nrr XI/114/2011
Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej
z dnia 15 września 2011 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW
YDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2011 ROK

Przewodniczący
Tadeusz Wilk

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 499

– 32641 –

Poz. 4844,4845
Załącznik Nr 3
do uchwały Nrr XI/114/2011
Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej
z dnia 15 września 2011 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK

Przewodniczący
Tadeusz Wilk
4844

4845
4845

UCHWAŁA NR IX/70/11
RADY GMINY LANCKORONA
z dnia 26 sierpnia 2011 r.
w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Lanckorona na rok 2011
Na podstawie art. 211, art. 212, 258 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publiczpublic
nych (Dz. U. Nr 157 poz.1240 z późniejszymi zmianami),
oraz art. 18 ust. 2 pkt. 4 , ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy
Lanckorona uchwala, co następuje:

§ 1.
1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Lanckorona na
2011 r. o kwotę 1.856.824 zł w tym:
- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 987.364 zł
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 869.460 zł
- jak poniżej:

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 499

Dz.

– 32642 –

Treść

1
010

2
Rolnictwo i łowiectwo
w tym: dochody bieżące:
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
600 Transport i łączność
w tym: dochody bieżące:
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin (związków gmin)
700 Gospodarka mieszkaniowa
w tym: dochody majątkowe
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji
i zakupów inwestycyjnych własnych gmin /związków gmin/
758 Różne rozliczenia
w tym: dochody bieżące:
- subwencje ogólne z budżetu państwa w tym:
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
801 Oświata i wychowanie
w tym dochody bieżące:
- wpływy z różnych opłat
- wpływy z usług
852 Pomoc społeczna
w tym: dochody bieżące:
- 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
- wpływy z usług
- pozostałe odsetki
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w tym: dochody majątkowe
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
Razem zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów

Poz. 4845

Zmniejszenie
planu
dochodów
na 2011 r.
3
-

Zwiększenie
planu
dochodów
na 2011 r.
4
6.300
6.300
6.300
950.000
950.000

-

950.000
847.500
847.500

28.000
28.000
14.000
14.000
6.100
-

847.500
59.000
59.000
59.000
59.000
6.164
6.164

6.100
-

64
6.100
21.960
21.960

34.100

21.960
1.890.924

§ 2.
1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Lanckorona na 2011 r. o kwotę 1.856.824zł w tym:
wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 963.118 zł
wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 893.706 zł
– jak poniżej:

Dział

Rozdział

1
010

2
01010

400
40002

Nazwa - rodzaj wydatku
3
Rolnictwo i łowiectwo
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym:
a)wydatki bieżące w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych w tym:
1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
b) wydatki majątkowe w tym:
1) inwestycje
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Dostarczanie wody
w tym: a) wydatki bieżące w tym:
2) dotacje na zadania bieżące

Zmniejszenie
planu
wydatków
na 2011 r.
4
-

Zwiększenie
planu
wydatków
na 2011 r.
5
6.300
6.300
5.000
5.000

-

5.000

-

1.300

-

30.000
30.000
30.000
30.000

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 499
600
60016

60078

700
70078

801
80101

80104

80146

851
85154

852
85212

900
90002

– 32643 –

Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
w tym:
a) wydatki bieżące w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych w tym:
1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
w tym:
a)wydatki bieżące w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych w tym:
1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
Gospodarka mieszkaniowa
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
w tym:
b) wydatki majątkowe w tym:
1) inwestycje
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
w tym:
a)wydatki bieżące w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych w tym:
1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
Przedszkola
w tym:
a) wydatki bieżące w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych w tym:
1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
b) wydatki majątkowe w tym:
1) inwestycje
2) zakupy inwestycyjne
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
w tym:
a)wydatki bieżące w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych w tym:
1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
Ochrona zdrowia
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
w tym:
a) wydatki bieżące w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych w tym:
1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
2) dotacje na zadania bieżące
Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne, świadczenie 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:
1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
w tym:
b) wydatki majątkowe w tym:
1) inwestycje

Poz. 4845
30.000
30.000

950.000
-

30.000
30.000

-

30.000
-

950.000

-

950.000
950.000

-

950.000
847.500
847.500

229.781
-

847.500
847.500
235.301
59.000

-

59.000
59.000

228.901

59.000
176.301

193.201
189.397
132.596

143.135
139.614
72.440

56.801
35.700
35.700
3.804

67.174
33.166
28.000
5.166
3.521

880

-

880
880

-

880
2.500
2.500

2.500
2.500

2.500
2.500
2.500
-

2.500
2.500
64

-

64

-

64
64

-

64

-

47.440
25.480

-

25.480
25.480

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 499
90015

– 32644 –

Poz. 4845,4846

Oświetlenie ulic, placów i dróg
w tym:
b) wydatki majątkowe w tym:
1) inwestycje

21.960

OGÓŁEM w tym:
a) wydatki bieżące w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych w tym:
1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
2) dotacje na zadania bieżące
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
b) wydatki majątkowe
1) inwestycje
2) zakupy inwestycyjne
§ 3.
1. Dochody budżetu Gminy Lanckorona na 2011 r. po
zmianach wynoszą 29.989.915,77 zł w tym:
dochody bieżące - 19.146.478,77 zł
dochody majątkowe - 10.843.437,00 zł
2. Wydatki budżetu Gminy Lanckorona na 2011 r. po
zmianach wynoszą 32.153.676,77 zł w tym:
wydatki bieżące - 19.686.345,77 zł
wydatki majątkowe - 12.467.331.00 zł

262.281
226.581
222.777
135.096
87.681
3.804
35.700
35.700
-

21.960
21.960
2.119.105
1.189.699
1.153.678
72.440
1.081.238
32.500
3.521
929.406
924.240
5.166

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Lanckorona
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega publikacji.
Przewodniczący Rady
Ryszard Frączek

4845

4846
4846

UCHWAŁA NR X/75/11
RADY GMINY LANCKORONA
z dnia 29 września 2011 r.
w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Lanckorona na rok 2011
Na podstawie art. 211, art. 212, 258 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami),
oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy
Lanckorona uchwala, co następuje:

§ 1.
1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Lanckorona na 2011 r. o kwotę 47.686 zł w tym:
- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 45.206 zł
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 2.480 zł
i równocześnie zmniejsza się dochody Gminy
Lanckorona na 2011 r. o kwotę 6.106.020 zł w tym:
- zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę
6.106.020 zł
- jak poniżej:

Dz.

Treść

1
020

2
Leśnictwo
w tym dochody majątkowe:
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
Gospodarka mieszkaniowa
w tym: dochody majątkowe:
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji
i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)
Działalność usługowa
w tym dochody bieżące:
- wpływy z różnych opłat
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
w tym dochody majątkowe:
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

700

710

754

Zmniejszenie
planu
dochodów
na 2011 r.
3
6.106.020
6.106.020

Zwiększenie
planu
dochodów
na 2011 r.
4
1.000
1.000
1.000
-

6.106.020
-

8.000
8.000
8.000
1.480
1.480
1.480

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 499

– 32645 –

Oświata i wychowanie
w tym dochody bieżące:
- wpływy z różnych opłat
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
- wpływy z usług
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
852 Pomoc społeczna
w tym: dochody bieżące:
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- 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
Razem zmniejszenia i zwiększenia planu dochodów

Poz. 4846
-

31.200
31.200
5.000

-

6.200
19.000
1.000
6.006
6.006

-

6.000

6.106.020

6
47.686

801

§ 2.
1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Lanckorona na 2011 r. o kwotę 69.324 zł
w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 69.318 zł i równocześnie zmniejsza się wydatki Gminy Lanckorona na
2011 r. o kwotę 6.127.658 zł w tym:
- wydatki bieżące o kwotę 21.644 zł
- wydatki majątkowe o kwotę 6.106.020 zł
- jak poniżej:

Dz.

Rozdz.

Nazwa – rodzaj wydatku

1
020

2

3
Leśnictwo
Gospodarka leśna
w tym:
1) wydatki bieżące w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych w tym:
1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Gospodarka mieszkaniowa
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
b) wydatki majątkowe w tym:1) inwestycje
- odbudowa budynków mieszkalnych zniszczonych na osuwiskach
Działalność usługowa
Cmentarze
w tym:
a) wydatki bieżące w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych w tym:
1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Administracja publiczna
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
w tym:
a) wydatki bieżące w tym:
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
w tym:
a) wydatki bieżące w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych w tym:
1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

02001

700
70078

710
71035

750
75022

75023

Zmniejszenie
planu
wydatków
na 2011 r.
4
-

Zwiększenie
planu
wydatków
na 2011 r.
5
1.000
1.000

-

1.000
1.000

6.106.020
6.106.020
6.106.020

1.000
-

6.106.020
-

8.000
8.000

-

8.000
8.000

21.638
20.000

8.000
-

20.000
20.000
1.638

-

1.638
1.638

-

1.638

-

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 499
801

– 32646 –

Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
w tym:
a) wydatki bieżące w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych w tym:
1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
80104 Przedszkola
w tym:
a) wydatki bieżące w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych w tym:
1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne
w tym:
a) wydatki bieżące w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych w tym:
1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
852
Pomoc społeczna
85202 Domy pomocy społecznej
w tym:
a) wydatki bieżące w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych w tym:
1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie 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:
1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
w tym:
a) wydatki bieżące w tym:
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
85295 Pozostała działalność
w tym:
a) wydatki bieżące
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej
z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w tym:
- środki z Unii Europejskiej
921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92116 Biblioteki
w tym:
a) wydatki bieżące w tym:
2) dotacje na zadania bieżące
OGÓŁEM w tym:
a) wydatki bieżące w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych w tym:
1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
2) dotacje na zadania bieżące
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa
w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w tym:
- środki z Unii Europejskiej
b) wydatki majątkowe w tym:
1) inwestycje
80101
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§ 3.
1. Dochody budżetu Gminy Lanckorona na 2011 r. po
zmianach wynoszą 30.043.748,77zł w tym:
dochody bieżące - 19.197.831,77 zł
dochody majątkowe - 10.845.917,00 zł
2. Wydatki budżetu Gminy Lanckorona na 2011 r. po
zmianach wynoszą 32.207.509,77 zł w tym:
wydatki bieżące - 20.075.012,77 zł
wydatki majątkowe - 12.132.497.00 zł

Poz. 4846,4847,4848

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Lanckorona
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega publikacji.
Przewodniczący Rady
Ryszard Frączek

4846

4847
4847

UCHWAŁA NR X/80/11
RADY GMINY LANCKORONA
z dnia 29 września 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały nr VIII/68/11 Rady Gminy Lanckorona z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenie
wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Lanckorona.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 5 pkt 1
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada
Gminy Lanckorona uchwala, co następuje:

wychowanie i opłaty, o którym mowa w § 1 ust. 1
za każdą rozpoczętą godzinę w wysokości:
1) 1,50 zł w przypadku korzystania z przedszkola
przez jedno dziecko z rodziny,
2) 1,00 zł w przypadku korzystania z przedszkola przez więcej niż jedno dziecko z rodziny.

§ 1. W uchwale Nr VIII/68/11 Rady Gminy Lanckorona z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli
prowadzonych przez Gminę Lanckorona wprowadza się
następujące zmiany:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Lanckorona.

w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Rodzice (prawni opiekunowie) ponoszą odpłatność za korzystanie przez dziecko ze świadczeń udzielonych przez przedszkole poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie,

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Ryszard Frączek
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UCHWAŁA NR VIII/50/11
RADY GMINY ŁUKOWICA
z dnia 27 września 2011 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukowica.
Na podstawie art. 3 ust. 1, art. 15 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717
z późn. zmianami) zwanej dalej ustawą, art. 18 ust. 2
pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych
i leśnych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 121 poz. 1266
z późn. zmianami), w związku z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia
20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2010 roku, nr 17, poz. 95 z póź. zm.) Rada Gminy
Łukowica " stwierdza zgodność zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukowica ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukowica"

Rozdział 1
- PRZEPISY OGÓLNE
§ 1.
1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukowica, zatwierdzonego uchwałą Nr XXX/199/06 z dnia 23 października 2006 roku (Dz. Urzędowy Wojew. Małopolskiego Nr 900/2006 poz. 5464 z późn. zm.)
w zakresie przeznaczenia terenów w rejonie:
- działki nr 155/7 położonej w Jadamwoli, działek
nr: 898/7, 925, 1130 i 1226 położonych w Łukowicy, działek nr: 21/2, 222 i 594 położonych
w Młyńczyskach, działki nr 549/2 położonej
w Przyszowej, działki nr 462 położonej
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w Roztoce, działek nr: 331, 598, 618/8i 714 położonych w Stroniu i działki nr 256 położonej
w Świdniku – na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
- działek nr: 1030/1, 1032/2, 1036/1 i 1036/2 położonych w Łukowicy – na tereny usług oświaty
- zwaną dalej planem.
2. Plan obejmuje tereny określone na załącznikach graficznych do uchwał Rady Gminy Łukowica nr:
XXV/147/09 z dnia 29 czerwca 2009 r., XXXII/186/10
z dnia 26 kwietnia 2010 r.
§ 2.
1. Treść niniejszej uchwały stanowi część tekstową planu.
2. Załącznikami do uchwały są:
1) Rysunki planu sporządzone na podkładach mapy zasadniczej w skali 1:2000 jako załączniki
Nr 1 do 16 do niniejszej Uchwały,
2) Rozstrzygnięcia Rady Gminy Łukowica – podjęte
w trybie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) – o sposobie
rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz
o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich
finansowania – jako załącznik Nr 17.
3. Ustalenia planu dotyczą przeznaczenia terenu i linii
rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu,
warunków i zasad kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów, w tym szczególnych warunków wynikających z potrzeby ochrony środowiska, zasad obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji.
§ 3.
1. W obszarze objętym planem obowiązujące „Studium”, o którym mowa w § 6 nie wskazuje obszarów przestrzeni publicznych wymagających określenia szczególnych warunków kształtowania.
2. W obszarze objętym planem nie wyznacza się terenów przeznaczonych do tymczasowego zagospodarowania, innego niż użytkowanie dotychczasowe
przed uchwaleniem planu.
§ 4. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o:
1. uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę
Rady Gminy Łukowica, obejmującą ustalenia wymienione w tekście niniejszej uchwały oraz ustalenia określone na załącznikach graficznych Nr 1 do
Nr 16 do tej uchwały.
2. Studium – należy przez to rozumieć wprowadzone
uchwałą Nr XIV/94/2000 Rady Gminy Łukowica
z dnia 23 marca 2000 roku Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Łukowica,"
3. przepisach szczególnych (odrębnych) – należy przez
to rozumieć obowiązujące przepisy określone
w ustawach oraz aktach wykonawczych do tych
ustaw, poza ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz aktami do niej wykonawczymi,
4. linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć linię
ciągłą na rysunku planu, rozdzielającą obszar na tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach
i warunkach zagospodarowania,
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5. nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to
rozumieć linię, w której może być umieszczona
ściana budynku lub innych obiektów kubaturowych, bez jej przekraczania w kierunku drogi lub
innych wskazanych rysunkami zmiany planu elementów zagospodarowania terenu; zakaz ten nie
dotyczy elementów architektonicznych takich jak:
schody zewnętrzne, pochylnie, balkon, wykusz,
gzyms, okap dachu, zadaszenie wejścia, rynna, rura spustowa, podokienniki oraz innych detali wystroju architektonicznego,
6. powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć
powierzchnię budynków, liczoną nad terenem po
zewnętrznym obrysie przegród zewnętrznych. Do
powierzchni zabudowy nie wlicza się części budynków nadwieszonych nad terenem takich jak balkon
i wykusz,
7. kondygnacji nadziemnej – rozumie się przez to kondygnację liczoną od poziomu parteru (poziom ± 0,00),
8. poziomie terenu – należy przez to rozumieć poziom
przy najniżej położonym wejściu do budynku lub
jego części, znajdującym się na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku
9. wysokości zabudowy (obiektu) – rozumie się przez to
wymiar pionowy mierzony od poziomu terenu do
najwyżej położonego punktu konstrukcji przekrycia
budynku (dachu).
10. dachu namiotowym – rozumie się przez to dach
wielospadowy o trójkątnych połaciach, zbiegających się w jednym wierzchołku.
Rozdział 2
- USTALENIA OGÓLNE
§ 5. W zakresie ochrony środowiska i krajobrazu
ustala się co następuje:
1. Obowiązuje utrzymanie wysokich standardów środowiska przyrodniczego, w szczególności czystości
wód, powietrza atmosferycznego, gleb.
2. Obowiązuje zakaz przekraczania dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń atmosferycznych, określonych
w przepisach szczególnych.
3. Obowiązuje zakaz lokalizacji inwestycji mogących
zawsze znacząco oddziaływać na środowisko
w zrozumieniu obowiązujących przepisów szczególnych.
4. W zakresie ochrony przed hałasem obowiązuje, zgodnie z przepisami szczególnymi, przestrzeganie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku dla
terenów oznaczonych symbolami: MN – jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, UO – jak pod budynki związane ze stałym
lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży.
5. Tereny objęte planem (poza terenami objętymi planami nr: 10 w Przyszowej oraz 12 i 13 w Stroniu) położone są w Południowomałopolskim Obszarze Chronionego Krajobrazu, utworzonym Rozporządzeniem
Nr 92/06 Wojewody Małopolskiego z dnia 24 listopada 2006 roku (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2006 r.
Nr 806 poz. 4862) ze zmianą wprowadzoną
§ 8 Rozporządzenia Nr 9/07 Wojewody Małopolskiego z dnia 6 lipca 2007 r.(Dz. Urz. Woj. Małopolskiego
z 2007 r. Nr 499, poz. 3294) - dla którego obowiązują
ustalenia oraz zakazy zawarte w Rozporządzeniach
wymienionych wyżej.
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6. Teren objęty planem 4 w Łukowicy i przeznaczony pod
usługi oświaty położony jest w Specjalnym Obszarze
Ochrony Siedlisk Natura 2000 pn. „Ostoja Nietoperzy
Beskidu Wyspowego” o kodzie PLH 120052 obejmującym kolonię rozrodczą podkowca małego występującą na strychu kościoła w Łukowicy. Obowiązuje
specjalna ochrony siedlisk zgodnie z przepisami odrębnymi, a realizacja przedsięwzięć na tym terenie nie
może oddziaływać negatywnie na obszar „Natura
2000”. W związku z tym dla wymienionego wyżej terenu- w zakresie oddziaływania inwestycji na obszar
Natura 2000 obowiązują wymagania określone
w przepisach szczególnych.
7. Obowiązuje ochrona i zachowanie ciągłości cieków
wodnych nie wyróżnionych na rysunkach planu
oraz prowadzenie praz konserwacyjnych i remontowych zgodnie z ustawą Prawo wodne.
§ 6. W zakresie kształtowania architektury, ładu
przestrzennego i podziałów nieruchomości ustala się co
następuje:
1. Dla obiektów mieszkaniowych i rekreacji indywidualnej
obowiązuje kształtowanie architektury harmonizującej z krajobrazem i nawiązującej do tradycyjnych
cech budownictwa regionalnego. Dachy dwu- lub
wielospadowe, symetryczne o kącie nachylenia
głównych połaci dachowych w przedziale od 30 do
45 stopni. Zakaz przesuwania kalenicy w pionie. Zakaz otwierania połaci dachowych (doświetlenie
poddasza) na odcinku większym niż 70% długości
dachu, liczonej pomiędzy krawędziami okapu. Obowiązuje zakaz realizacji dachów płaskich i pulpitowych oraz głównych dachów namiotowych. Maksymalna wysokość budynku – dwie kondygnacje
nadziemne liczone od poziomu parteru (poziom
± 0,00), w tym jedna w poddaszu. Poziom parteru
nie może przekroczyć 1,20 m nad poziomem terenu
lub 0,60 m od poziomu gruntu od strony stoku. Wysokość obiektów mieszkalnych nie może przekroczyć
11 m od poziomu parteru. Dla budynków rekreacji
indywidualnej oraz budynków położonych w strefie
eksponowanych widokowo stoków i wierzchowin
wysokość obiektów nie może przekroczyć 10 m od
poziomu gruntu od strony stoku.
2. Dla budynków gospodarczych i garażowych ustala się
realizację dachów o kącie nachylenia głównych połaci dachowych w przedziale od 30 do 45 stopni;
wysokość obiektów nie może przekroczyć 8,0 m od
poziomu terenu.
3. Dla obiektów usług oświaty realizowanych na terenie
oznaczonym symbolem UO (plan 4) obowiązuje
kształtowanie bryły budynków harmonizującej
z istniejącym otoczeniem. Wysokość obiektów nie
może przekroczyć 12,0 m. od poziomu terenu istniejącego. Obowiązują dachy dwu- lub wielospadowe o symetrycznych głównych połaciach dachowych oraz o kącie nachylenia głównych połaci
od 30 do 45 stopni. Obowiązuje rozczłonkowanie
brył budynków; maksymalna długość ściany
w jednej linii – 15 m. Zagospodarowanie terenu,
w tym lokalizacja obiektów wymaga pozwolenia
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (zgodnie
z ustaleniami zawartymi w § 8 ust. 2 pkt 3).
4. W przypadku realizacji wolnostojących budynków
garażowych związanych z działalnością usługową
ustala się realizację dachów o kącie nachylenia
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głównych połaci od 20 – 40 stopni; wysokość tych
obiektów nie może przekroczyć 8,0 od poziomu terenu.
5. Obiekty małej architektury oraz altany i wiaty mogą być
sytuowane w miejscach nie kolidujących z drogami
wewnętrznymi, ciągami pieszymi oraz obiektami
i urządzeniami infrastruktury technicznej. Architektura
tych obiektów winna nawiązywać do tradycji miejsca.
Obiekty małej architektury i altany winny być wykonane z drewna, stali lub kamienia. Wysokość wiat nie
może przekroczyć 7 m, natomiast altan 5 m. od poziomu terenu. Pokrycie ażurowe lub pełne kryte gontem, dachówką ceramiczną lub ich imitacją. Dopuszcza się pokrycie dachowe wiat materiałem podobnym
lub identycznym z pokryciem budynków mieszkalnych i usługowych.
6. Utrzymuje się istniejące budynki dopuszczając remont, przebudowę, rozbudowę i nadbudowę
z możliwością dostosowania do architektury obiektów istniejących.
7. Obowiązuje zapewnienie minimalnego wskaźnika
miejsc postojowych:
a) budynek rekreacji indywidualnej – 1 miejsce lub
garaż,
b) budynek mieszkalny jednorodzinny – 2 miejsca
lub garaż,
c) usługi oświaty (szkoła, przedszkole) – 3 miejsca
na 2 pomieszczenia do nauki.
8. Przy wydzielaniu nowych działek budowlanych obowiązuje minimalna powierzchnia jednej działki dla
wolnostojącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i rekreacyjnej – 800 m², w strefie eksponowanych widokowo stoków i wierzchowin 1000 m².
Dla zabudowy usługowej wielkość nowo wydzielanych działek będzie uzależniona od funkcji obiektów oświatowych. Dla terenu usług oświaty dopuszcza się podział związany z regulacją praw własności i poszerzeniem terenu sąsiedniego.
9. W zagospodarowaniu działek obowiązuje zachowanie
co najmniej 30% powierzchni biologicznie czynnej,
w strefie eksponowanych widokowo stoków
i wierzchowin (plan 3) min. 40 %.W zagospodarowaniu terenu usług oświaty „UO” obowiązuje zachowanie co najmniej 50 % powierzchni biologicznie czynnej. Powierzchnia zabudowy nie może
przekroczyć: 50 % powierzchni terenów inwestycji.
10. Dla nowo wydzielonych działek obowiązuje zapewnienie dojazdu z drogi publicznej i uwzględnienie
uzbrojenia w sieci infrastruktury technicznej.
11. W wykończeniu elewacji budynków wyklucza się
stosowanie okładzin panelami z tworzyw sztucznych, należy stosować materiały tradycyjne lub ich
imitacje (drewno, kamień itp.).
12. Obowiązuje stosowanie pokryć dachowych w stonowanych, ciemnych kolorach (odcienie brązu,
czerwieni, zieleni, szarości). Kolorystyka elewacji
w kolorach pastelowych lub w kolorze naturalnego
drewna oraz kamienia. Wyklucza się stosowanie
w ogrodzeniach prefabrykowanych, betonowych
elementów ozdobnych, tralek, kolumn.
§ 7. W zakresie infrastruktury technicznej i uzbrojenia terenu ustala się co następuje:
1. Zakaz zrzutu nieoczyszczonych ścieków do wód
i gleby, zakaz gromadzenia odpadów w miejscach
do tego nie wyznaczonych,
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2. Zaopatrzenie w wodę docelowo z wiejskich systemów
zaopatrzenia w wodę. Dopuszcza się indywidualny
system zaopatrzenia w wodę, w oparciu o obowiązujące przepisy szczególne pod warunkiem nie naruszenia praw osób trzecich i pozostałych ustaleń
obowiązującego planu.
3. Odprowadzenie ścieków komunalnych dla terenów
posiadających kanalizację sanitarną do tej kanalizacji, dla pozostałych terenów docelowo do wiejskich systemów kanalizacyjnych. Do czasu realizacji tych systemów dopuszcza się realizację szczelnych, bezodpływowych zbiorników okresowo
opróżnianych, z wywożeniem ścieków na najbliższą
oczyszczalnię; dopuszcza się również realizację indywidualnych, przyobiektowych oczyszczalni ścieków.
4. Usuwanie odpadów stałych komunalnych poprzez
segregację i gromadzenie ich w przystosowanych
pojemnikach okresowo opróżnianych i w sposób
zorganizowany wywożonych zgodnie z prowadzona polityką gminy Łukowica. Obowiązuje zakaz
gromadzenia materiałów toksycznych i niebezpiecznych. Gospodarka odpadami powinna być
prowadzona zgodnie z przepisami szczególnymi.
5. Doprowadzenie gazu docelowo z istniejących sieci
gazowych na warunkach określonych przez zarządcę tych sieci.
6. Ustala się indywidualny sposób zaopatrzenia w ciepło. Stosowane media i paliwa dla celów grzewczych nie mogą powodować przekroczenia dopuszczalnych norm zanieczyszczeń powietrza.
7. Doprowadzenie energii elektrycznej na warunkach
określonych przez zarządzającego sieciami.
8. Obowiązuje zachowania stref ochronnych od linii
elektroenergetycznych i od gazociągów w wielkościach zgodnych z przepisami szczególnymi oraz
zgodnie z warunkami określonymi przez zarządzającego sieciami.
9. W zakresie ochrony przeciwpożarowej obowiązuje:
a) zapewnienie przeciwpożarowego zaopatrzenia
w wodę oraz drogi pożarowej zgodnie z przepisami szczególnymi,
b) na etapie projektowym uwzględnienie zasad
określonych w przepisach dot. uzgadniania projektów budowlanych pod kątem ochrony przeciwpożarowej.
10. Na terenach objętych zmianą planu - w zakresie
łączności telekomunikacyjnej - utrzymuje się istniejące urządzenia, sieci i obiekty telekomunikacyjne
z możliwością remontów i przebudowy oraz dopuszcza się realizację nowego uzbrojenia terenu
z zakresu łączności publicznej w celu zapewnienia
telekomunikacji.
11. Dopuszcza się przebudowę i rozbudowę istniejących
sieci infrastruktury technicznej oraz realizacje nowych sieci, obiektów i urządzeń w oparciu o przepisy odrębne.
12. Obowiązuje zachowania stref ochronnych od linii
elektroenergetycznych i docelowo od gazociągów
w wielkościach zgodnych z przepisami odrębnymi
oraz zgodnie z warunkami określonymi przez zarządzającego sieciami.
13. Utrzymuje się wszystkie istniejące sieci, urządzenia
i obiekty infrastruktury technicznej, dopuszczając
remont, przebudowę i rozbudowę na warunkach
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ustalonych z odpowiednimi zarządcami tej infrastruktury w oparciu o przepisy odrębne.
14. Na terenach objętych planem ustala się możliwość
realizacji nowych sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej.
15. Dla terenów położonych w obszarze zmeliorowanym
(działki nr 925, 898/7, 1130, 1226 w Łukowicy
i 618/8 w Stroniu), inwestycje należy wykonać
w sposób nie zagrażający funkcjonowaniu istniejących sieci drenarskich oraz w sposób nie naruszający stosunki wodne na sąsiednich terenach. Dodatkowo w zagospodarowaniu działki nr 1030/1
w Łukowicy obowiązuje ochrona rowu melioracyjnego, sąsiadującego z terenem opracowania.
16. Dla terenów objętych planem dopuszcza się realizację dróg wewnętrznych nie wyróżnionych na rysunkach panu.
Rozdział 3
- PRZEZNACZENIE TERENÓW
§ 8.
1. TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ
1. Wyznacza się w planie tereny zieleni nieurządzonej,
oznaczone symbolem ZU, stanowiące grunty zadrzewione i zakrzaczone zgodnie z ewidencją gruntów Lz, obejmujące część działki nr 598 położonej
w Stroniu (plan 13). Ustala się zieleń nieurządzoną
jako podstawowe przeznaczenie terenu.
1). Wyznacza się w planie tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolem
MN jako podstawowe przeznaczenie terenu
wraz z budynkami gospodarczymi i garażami,
obejmujące:
a) działkę nr 155/7 położoną w Jadamwoli
/plan 1/,
b) działkę nr 898/7 /plan 2/, działkę nr 925 /plan 3/,
część działki nr 1130 /plan 5/, część działki
nr 1226 /plan 6/ położonych w Łukowicy,
c) działki nr: 21/2 /plan 7/ i 222 /plan 8/ oraz
część działki nr 594 /plan 9/ położonych
w Młyńczyskach,
d) działki nr 549/2 /plan 10/ położonej w Przyszowej,
e) część działki nr 462 /plan 11/ położonej
w Roztoce,
f) części działek nr: 331 /plan 12/, 618/8 /plan
14/ i 714 /plan 15/ oraz część działki nr 598
/plan 13/ położoną w Stroniu,
g) część działki nr 256 /plan 16/ położonej
w Świdniku.
2). Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się
możliwość realizacji:
a) zieleni urządzonej,
b) obiektów małej architektury, wiat, altan,
c) zabudowy rekreacji indywidualnej (letniskowej) na działce nr 925 w Łukowicy
/plan3/.
3). Przy realizacji budynków na terenach sąsiadujących z odpowiednimi drogami, o których mowa
poniżej obowiązuje zachowanie nieprzekraczalnych linii zabudowy (wyznaczonych na rysunkach planu):
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a) od zewnętrznej krawędzi jezdni dróg powiatowych oznaczonych symbolem „KD(DP-Z.)”
w wielkości min. 20 m.,
b) od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi gminnej lokalnej oznaczonej symbolem „KD(DGL)” w wielkości min. 8 m.
c) od zewnętrznej krawędzi jezdni dróg gminnych dojazdowych oznaczonych symbolem
„KD(DG-D)” w wielkości min. 6 m.,
d) od linii rozgraniczającej drogi wewnętrzne,
oznaczonych symbolem „KDW” lub od granicy działek dróg wewnętrznych nie oznaczonych symbolami KDW lecz przylegających do terenów objętych planem w wielkości min. 4,5 m.
4). Dopuszcza się zmniejszenie wielkości określonych w punkcie 3 za zgodą zarządzających drogami w oparciu o przepisy szczególne.
5). Dla działki nr 925 (plan 3) położonej w strefie
eksponowanych widokowo stoków i wierzchowin obowiązują dodatkowo szczególne warunki
w zakresie kształtowania zabudowy określone
w § 6 ust. 1, 8 i 9.
6) W zagospodarowaniu działek sąsiadujących
z ciekami wodnymi obowiązuje zachowanie odległości nie mniejszej niż 7 m. od górnej krawędzi skarpy brzegowej tych cieków.
7) Dla terenów położonych w obszarze zagrożonym procesami erozyjno osuwiskowymi, oznaczonych symbolem „/o” (dotyczy planu: 5, 13
i 14) - sposób posadowienia obiektów budowlanych i ich konstrukcję należy ustalić w oparciu
o stosowne dokumentacje geotechniczne.
8). Dostępność komunikacyjna terenów z dróg publicznych na warunkach określonych w przepisach szczególnych oraz poprzez istniejące dojazdy (drogi wydzielone oraz ustanowione służebności przejazdu).
2. TERENY USŁUG OŚWIATY
1). Wyznacza się w planie tereny usług oświaty,
oznaczone symbolem UO jako podstawowe
przeznaczenie terenu wraz z niezbędnymi obiektami i urządzeniami towarzyszącymi, obejmujące działki nr: 1030/1, 1032/2, 1036/1 i 1036/2
/plan 4/ położone w Łukowicy.
2). Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się
możliwość realizacji:
a) domu rehabilitacyjno-dydaktycznego
b) usług administracji,
c) usług związanych z obsługą techniczną gminy,
d) miejsc postojowych, parkingu,
e) zieleni urządzonej, parkowej,
f) obiektów małej architektury, wiat, altan,
g) urządzeń sportu.
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3). Teren opracowania położony jest w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej układu przestrzennego
z krajobrazem – A, wyznaczonej w obrębie wpisanego do rejestru zabytków - Dec. Nr 320/87
z dnia 11.12.1987 r. zabytkowego parku w Łukowicy. Na tym terenie wszelkie roboty budowlane, prace konserwatorskie i restauratorskie
wymagają pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zgodnie z przepisami
szczególnymi.
4) Teren usług oświaty położony jest także
w strefie ochrony archeologicznej, w związku
z tym przy prowadzeniu prac ziemnych obowiązuje zapewnienie nadzoru archeologicznego.
5) Przy realizacji obiektów budowlanych obowiązuje zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy, wyznaczonej na rysunku planu.
6). Dostępność komunikacyjna terenu z drogi wewnętrznej „KDW” na warunkach określonych
w przepisach szczególnych oraz poprzez teren
oznaczony symbolem „C7 UO,US”.
3. TERENY ZIELENI
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się możliwość realizacji:
1) zieleni urządzonej,
2) realizację sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej,
3) ciągów komunikacyjnych.
3. Obowiązuje ochrona ciągłości istniejącego cieku
wodnego przepływającego przez teren ZU z dopuszczeniem remontu, konserwacji oraz wykonania
umocnień technicznych przy zachowaniu wymogów określonych w przepisach szczególnych.
Rozdział 4
– PRZEPISY KOŃCOWE
§ 9. Ustala się wysokość opłaty wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości
w wyniku uchwalenia planu, o której mowa w art. 36
ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80
poz. 717 z późn. zm.) – 5 %.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Łukowica.
§ 11.
1. Uchwała podlega ogłoszeniu i wchodzi w życie po
upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
2. Uchwała podlega również publikacji na stronie internetowej Gminy Łukowica.
Przewodnicząca Rady Gminy
Maria Tomaszek
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Załącznik Nr 17
do uchwały Nr VIII/50/11
Rady Gminy Łukowica
z dnia 27 września 2011 r.

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Łukowica w sprawie uwag do projektu planu oraz w sprawie realizacji zapisanych
w planie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy
oraz zasadach ich finansowania
1. Rada Gminy Łukowica po zapoznaniu się z oświadczeniem Wójta Gminy Łukowica z dnia 23 sierpnia 2011r.,
stwierdzającym brak uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Łukowica w zakresie przeznaczenia terenów w rejonie:
- działki nr 155/7 położonej w Jadamwoli, działek nr: 898/7, 925, 1130 i 1226 położonych w Łukowicy, działek nr:
21/2, 222 i 594 położonych w Młyńczyskach, działki nr 549/2 położonej w Przyszowej, działki nr 462 położonej w Roztoce, działek nr: 331, 598, 618/8 i 714 położonych w Stroniu i działki nr 256 położonej w Świdniku
– na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
- działek nr: 1030/1, 1032/2, 1036/1 i 1036/2 położonych w Łukowicy – na tereny usług oświaty
w okresie wyłożenia tego planu do publicznego wglądu i 14 dni po wyłożeniu, stwierdza brak potrzeby rozstrzygnięcia, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.717 z póź. zm.).
2. W związku z tym, że plan nie zawiera ustaleń dotyczących realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
należących do zadań własnych gminy, Rada Gminy Łukowica stwierdza brak potrzeby rozstrzygnięcia, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.).
Przewodnicząca Rady Gminy
Maria Tomaszek
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UCHWAŁA NR VIII/51/11
RADY GMINY ŁUKOWICA
z dnia 27 września 2011 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukowica
Na podstawie Na podstawie art. 3 ust. 1, art. 15
i art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r.
Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”,
art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591
z późn. zm.), ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie
gruntów rolnych i leśnych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r.
Nr 121 poz. 1266 z późn. zmianami), w związku z art. 13
pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu
aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku, Nr 17, poz. 95
z późn. zm.) Rada Gminy Łukowica stwierdza, że zmiana
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Łukowica nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Łukowica wprowadzonego Uchwałą Nr XIV/94/
2000 Rady Gminy Łukowica z dnia 27 marca 2000 r.
i uchwala co następuje:
Rozdział 1
- PRZEPISY OGÓLNE
§ 1.
1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukowica, zatwierdzonego uchwałą Nr XXX/199/06 z dnia 23 paź-

dziernika 2006 roku (Dz. Urzędowy Wojew. Małopolskiego Nr 900/2006 poz. 5464 z późn. zm.) zwana dalej „planem” w zakresie przeznaczenia terenów w rejonie:
1) działki nr 65/6 położonej w Jadamwoli, działek
nr: 103/3, 589 i 741 położonych w Łukowicy,
działki nr 4/1 położonej w Młyńczyskach, działki
nr 645 położonej w Przyszowej, działki nr 143/1
położonej w Stroniu – na tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej,
2) działki nr 228 położonej w Świdniku – na tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług.
2. Plan obejmuje tereny określone na załącznikach graficznych do uchwał Rady Gminy Łukowica nr:
XXXVI/201/10 z dnia 8 listopada 2010 r. i II/7/10
z dnia 6 grudnia 2010 r.
§ 2.
1. Treść niniejszej uchwały stanowi część tekstową planu.
2. Załącznikami do uchwały są:
1) Rysunki planu sporządzone na podkładach mapy zasadniczej w skali 1:2000 jako załączniki
Nr 1 do 8 do niniejszej Uchwały,
2) Rozstrzygnięcia Rady Gminy Łukowica – podjęte
w trybie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
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(Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) – o sposobie
rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz
o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich
finansowania – jako załącznik Nr 9.
3. Ustalenia planu dotyczą przeznaczenia terenu i linii
rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu,
warunków i zasad kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów, w tym szczególnych warunków wynikających z potrzeby ochrony środowiska, zasad obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji.
§ 3.
1. W obszarze objętym planem nie wyznacza się terenów przeznaczonych do tymczasowego zagospodarowania, innego niż użytkowanie dotychczasowe
przed uchwaleniem planu.
2. Użytkowanie dotychczasowe, o którym mowa w ust. 1
może być kontynuowane do czasu uzyskania przez
innego użytkownika prawa do wykorzystania terenu zgodnie z jego przeznaczeniem w niniejszym
planie.
§ 4. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o:
1. uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę
Rady Gminy Łukowica, obejmującą ustalenia wymienione w tekście niniejszej uchwały oraz ustalenia określone na załącznikach graficznych Nr 1 do
Nr 8 do tej uchwały.
„2. Studium – należy przez to rozumieć wprowadzone
uchwałą Nr XIV/94/2000 Rady Gminy Łukowica
z dnia 23 marca 2000 roku Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Łukowica,"
3. przepisach szczególnych (odrębnych) – należy przez
to rozumieć obowiązujące przepisy określone
w ustawach oraz aktach wykonawczych do tych
ustaw, poza ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz aktami do niej wykonawczymi,
4. linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć linię
ciągłą na rysunku planu, rozdzielającą obszar na tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach
i warunkach zagospodarowania,
5. nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to
rozumieć linię, w której może być umieszczona
ściana budynku lub innych obiektów kubaturowych, bez jej przekraczania w kierunku drogi lub
innych wskazanych rysunkami zmiany planu elementów zagospodarowania terenu; zakaz ten nie
dotyczy elementów architektonicznych takich jak:
schody zewnętrzne, pochylnie, balkon, wykusz,
gzyms, okap dachu, zadaszenie wejścia, rynna, rura spustowa, podokienniki oraz innych detali wystroju architektonicznego,
6. powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć
powierzchnię budynków, liczoną nad terenem po
zewnętrznym obrysie przegród zewnętrznych. Do
powierzchni zabudowy nie wlicza się części budynków nadwieszonych nad terenem takich jak balkon
i wykusz,
7. kondygnacji nadziemnej – rozumie się przez to kondygnację liczoną od poziomu parteru (poziom ± 0,00),
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8. poziomie terenu – należy przez to rozumieć poziom
przy najniżej położonym wejściu do budynku lub
jego części, znajdującym się na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku
9. wysokości zabudowy (obiektu) – rozumie się przez to
wymiar pionowy mierzony od poziomu terenu do
najwyżej położonego punktu konstrukcji przekrycia
budynku (dachu).
10. dachu namiotowym – rozumie się przez to dach
wielospadowy o trójkątnych połaciach, zbiegających się w jednym wierzchołku.
Rozdział 2
- USTALENIA OGÓLNE
§ 5. W zakresie ochrony środowiska i krajobrazu
ustala się co następuje:
1. Obowiązuje utrzymanie wysokich standardów środowiska przyrodniczego, w szczególności czystości
wód, powietrza atmosferycznego, gleb.
2. Obowiązuje zakaz przekraczania dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń atmosferycznych, określonych
w przepisach szczególnych.
3. Obowiązuje zakaz lokalizacji inwestycji mogących
zawsze znacząco oddziaływać na środowisko
w zrozumieniu obowiązujących przepisów szczególnych.
4. W zakresie ochrony przed hałasem obowiązuje, zgodnie z przepisami szczególnymi, przestrzeganie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku dla
terenów oznaczonych symbolami: MN – jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, MN/U – jak dla terenów przeznaczonych na
cele mieszkaniowo-usługowe.
5. Tereny objęte planem (poza terenem obejmującym
działkę nr 645 w Przyszowej- plan 6) położone są
w Południowomałopolskim Obszarze Chronionego
Krajobrazu, utworzonym Rozporządzeniem Nr 92/06
Wojewody Małopolskiego z dnia 24 listopada 2006
roku (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2006 r. Nr 806
poz. 4862) ze zmianą wprowadzoną § 8 Rozporządzenia Nr 9/07 Wojewody Małopolskiego z dnia
6 lipca 2007 r.(Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2007 r.
Nr 499, poz. 3294) - dla którego obowiązują ustalenia oraz zakazy zawarte w Rozporządzeniach wymienionych wyżej.
6. Obowiązuje ochrona i zachowanie ciągłości cieków
wodnych nie wyróżnionych na rysunkach planu
oraz prowadzenie praz konserwacyjnych i remontowych zgodnie z ustawą Prawo wodne.
§ 6. W zakresie kształtowania architektury, ładu
przestrzennego i podziałów nieruchomości ustala się co
następuje:
1. Dla obiektów mieszkaniowych obowiązuje kształtowanie architektury harmonizującej z krajobrazem
i nawiązującej do tradycyjnych cech budownictwa
regionalnego. Dachy dwu- lub wielospadowe, symetryczne o kącie nachylenia głównych połaci dachowych w przedziale od 30 do 45 stopni. Zakaz
przesuwania kalenicy w pionie. Zakaz otwierania
połaci dachowych (doświetlenie poddasza) na odcinku większym niż 70% długości dachu, liczonej
pomiędzy krawędziami okapu. Obowiązuje zakaz
realizacji dachów płaskich i pulpitowych oraz
głównych dachów namiotowych. Maksymalna wy-
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sokość budynku – dwie kondygnacje nadziemne liczone od poziomu parteru (poziom ± 0,00), w tym
jedna w poddaszu. Poziom parteru nie może przekroczyć 1,20 m nad poziomem terenu lub 0,60 m
od poziomu gruntu od strony stoku. Wysokość
obiektów mieszkalnych nie może przekroczyć 11 m
od poziomu parteru.
2. Dla budynków gospodarczych i garażowych ustala się
realizację dachów o kącie nachylenia głównych połaci dachowych w przedziale od 30 do 45 stopni;
wysokość obiektów nie może przekroczyć 8,0 m od
poziomu terenu.
3. Dla obiektów usługowych realizowanych na terenie
oznaczonym symbolem „MN/U” obowiązuje kształtowanie bryły budynków harmonizującej z istniejącym otoczeniem. Wysokość obiektów nie może
przekroczyć 10,0 m. od średniego poziomu terenu
istniejącego. Obowiązują dachy dwu- lub wielospadowe o symetrycznych głównych połaciach dachowych i spadkach głównych połaci w przedziale
od 30 do 45 stopni. Obowiązuje rozczłonkowanie
brył budynków; maksymalna długość ściany
w jednej linii - 12 m.
4. W przypadku realizacji wolnostojących budynków garażowych związanych z działalnością usługową ustala
się realizację dachów o kącie nachylenia głównych
połaci od 20 – 40 stopni; wysokość tych obiektów nie
może przekroczyć 8,0 od poziomu terenu.
5. Utrzymuje się istniejące budynki dopuszczając remont, przebudowę, rozbudowę i nadbudowę
z możliwością dostosowania do architektury obiektów istniejących.
6. Obowiązuje zapewnienie minimalnego wskaźnika
miejsc postojowych:
a) budynek mieszkalny jednorodzinny – 2 miejsca
lub garaż,
b) usługi 1 miejsce na 25 m² powierzchni użytkowej.
7. Miejsca postojowe, o których mowa w punkcie
7 powinny być realizowane w wykorzystaniem zieleni niskiej i wysokiej. W przypadku realizacji parkingu na terenie oznaczonym symbolem MN/U
o powierzchni powyżej 0,10 ha obowiązuje utwardzenie powierzchni postojowych i odprowadzenie
wód opadowych poprzez separatory błota i zawiesin ropopochodnych.
8. Przy wydzielaniu nowych działek budowlanych obowiązuje minimalna powierzchnia jednej działki dla
wolnostojącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej– 800 m².
9. Dla zabudowy usługowej wielkość nowo wydzielanych działek będzie uzależniona od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej. Dla nowo wydzielonych działek obowiązuje zapewnienie dojazdu z drogi publicznej i uwzględnienie uzbrojenia
w sieci infrastruktury technicznej.
10. W zagospodarowaniu działek obowiązuje zachowanie co najmniej 30% powierzchni biologicznie
czynnej.
11. Ustala się następujące wskaźniki intensywność zabudowy (jako wskaźniki powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki):
1) maksymalny wskaźnik:
a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN – 0,4;
b) dla zabudowy usługowej na terenie MN/U – 1,0;
2) minimalny wskaźnik:

12.

13.
14.
15.

16.

17.
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a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 0,01;
b) dla zabudowy usługowej – 0,1.
Obiekty małej architektury oraz altany i wiaty mogą
być sytuowane w miejscach nie kolidujących
z drogami wewnętrznymi, ciągami pieszymi oraz
obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznej. Architektura tych obiektów winna nawiązywać
do tradycji miejsca. Obiekty małej architektury
i altany winny być wykonane z drewna, stali lub
kamienia. Wysokość wiat nie może przekroczyć
7 m, natomiast altan 5 m. od poziomu terenu. Pokrycie ażurowe lub pełne kryte gontem, dachówką
ceramiczną lub ich imitacją. Dopuszcza się pokrycie
dachowe wiat materiałem podobnym lub identycznym z pokryciem budynków mieszkalnych i usługowych.
Wyklucza się stosowanie w ogrodzeniach prefabrykowanych, betonowych elementów ozdobnych,
tralek, kolumn.
Wyklucza się stosowanie w ogrodzeniach betonowych elementów (tralek kolumn).
Obowiązuje zakaz sytuowania urządzeń reklamowych, szyldów i tablic informacyjnych w sposób
przesłaniający elementy i detale architektoniczne.
Urządzenia i tablice reklamowe mogą być umieszczone na elewacjach budynków usługowych lub
mieszkalnych wyłącznie na wysokości kondygnacji
parteru lub na ścianie szczytowej budynku. Obowiązuje zakaz lokalizacji wolnostojących tablic
wielkoformatowych typu „bilboard”.
W wykończeniu elewacji budynków wyklucza się
stosowanie okładzin panelami z tworzyw sztucznych, należy stosować materiały tradycyjne lub ich
imitacje (drewno, kamień itp.).
Obowiązuje stosowanie pokryć dachowych w stonowanych, ciemnych kolorach (odcienie brązu, czerwieni, zieleni, szarości). Kolorystyka elewacji w kolorach
pastelowych lub w kolorze naturalnego drewna oraz
kamienia.

§ 7. W zakresie infrastruktury technicznej i uzbrojenia terenu ustala się co następuje:
1. Zakaz zrzutu nieoczyszczonych ścieków do wód
i gleby, zakaz gromadzenia odpadów w miejscach
do tego nie wyznaczonych,
2. Zaopatrzenie w wodę docelowo z wiejskich systemów
zaopatrzenia w wodę. Dopuszcza się indywidualny
system zaopatrzenia w wodę, w oparciu o obowiązujące przepisy szczególne pod warunkiem nie naruszenia praw osób trzecich i pozostałych ustaleń obowiązującego planu.
3. Odprowadzenie ścieków komunalnych dla terenów
posiadających kanalizację sanitarną do tej kanalizacji, dla pozostałych terenów docelowo do wiejskich
systemów kanalizacyjnych. Do czasu realizacji tych
systemów dopuszcza się realizację szczelnych, bezodpływowych zbiorników okresowo opróżnianych,
z wywożeniem ścieków na najbliższą oczyszczalnię;
dopuszcza się również realizację indywidualnych,
przyobiektowych oczyszczalni ścieków.
4. Usuwanie odpadów stałych komunalnych poprzez
segregację i gromadzenie ich w przystosowanych
pojemnikach okresowo opróżnianych i w sposób
zorganizowany wywożonych zgodnie z prowadzona polityką gminy Łukowica. Obowiązuje zakaz
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gromadzenia materiałów toksycznych i niebezpiecznych. Gospodarka odpadami powinna być
prowadzona zgodnie z przepisami szczególnymi.
5. Doprowadzenie gazu docelowo z istniejących sieci
gazowych na warunkach określonych przez zarządcę tych sieci.
6. Ustala się indywidualny sposób zaopatrzenia w ciepło. Stosowane media i paliwa dla celów grzewczych nie mogą powodować przekroczenia dopuszczalnych norm zanieczyszczeń powietrza.
7. Doprowadzenie energii elektrycznej na warunkach
określonych przez zarządzającego sieciami.
8. Obowiązuje zachowania stref ochronnych od linii
elektroenergetycznych i od gazociągów w wielkościach zgodnych z przepisami szczególnymi oraz
zgodnie z warunkami określonymi przez zarządzającego sieciami.
9. W zakresie ochrony przeciwpożarowej obowiązuje:
a) zapewnienie przeciwpożarowego zaopatrzenia
w wodę oraz drogi pożarowej zgodnie
z przepisami szczególnymi,
b) na etapie projektowym uwzględnienie zasad
określonych w przepisach dot. uzgadniania projektów budowlanych pod kątem ochrony przeciwpożarowej.
10. Na terenach objętych zmianą planu - w zakresie
łączności telekomunikacyjnej - utrzymuje się istniejące urządzenia, sieci i obiekty telekomunikacyjne
z możliwością remontów i przebudowy oraz dopuszcza się realizację nowego uzbrojenia terenu
z zakresu łączności publicznej w celu zapewnienia
telekomunikacji.
11. Dopuszcza się przebudowę i rozbudowę istniejących
sieci infrastruktury technicznej oraz realizacje nowych sieci, obiektów i urządzeń w oparciu
o przepisy odrębne.
12. Obowiązuje zachowania stref ochronnych od linii
elektroenergetycznych i docelowo od gazociągów
w wielkościach zgodnych z przepisami odrębnymi
oraz zgodnie z warunkami określonymi przez zarządzającego sieciami.
13. Utrzymuje się wszystkie istniejące sieci, urządzenia
i obiekty infrastruktury technicznej, dopuszczając
remont, przebudowę i rozbudowę na warunkach
ustalonych z odpowiednimi zarządcami tej infrastruktury w oparciu o przepisy odrębne.
14. Na terenach objętych planem ustala się możliwość
realizacji nowych sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej.
15. Dla terenów położonych w obszarze zmeliorowanym
(działka nr 65/6 położona w miejscowości Jadamwola), inwestycje należy wykonać w sposób nie
zagrażający funkcjonowaniu istniejących sieci drenarskich oraz w sposób nie naruszający stosunki
wodne na sąsiednich terenach. Dodatkowo
w zagospodarowaniu działki nr 1030/1 w Łukowicy
obowiązuje ochrona rowu melioracyjnego, sąsiadującego z terenem opracowania.
16. Dla terenów objętych planem dopuszcza się realizację dróg wewnętrznych nie wyróżnionych na rysunkach planu.
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Rozdział 3
- PRZEZNACZENIE TERENÓW
§ 8.

1. TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ
1) Wyznacza się w planie tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, oznaczone symbolem MN jako podstawowe przeznaczenie terenu wraz z budynkami gospodarczymi i garażami, obejmujące:
a) część działki nr 65/6 położonej w Jadamwoli
/plan 1/,
b) część działki nr: 103/3 /plan 2/, działki nr: 589
/plan 3/ i 741 /plan 4/ położone w Łukowicy,
c) część działki nr 4/1 położonej w Młyńczyskach,
d) część działki nr 645 położonej w Przyszowej,
e) część działki nr 143/1 położoną w Stroniu
2) Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się możliwość realizacji:
a) zieleni urządzonej,
b) obiektów małej architektury, wiat, altan,
c) na działce nr 589 w Łukowicy dopuszcza się realizację usług, o uciążliwości (określonej w przepisach szczególnych zamykającej się w granicach
terenu inwestycji).
3) Przy realizacji budynków na terenach sąsiadujących
z odpowiednimi drogami, o których mowa poniżej
obowiązuje zachowanie nieprzekraczalnych linii
zabudowy (wyznaczonych na rysunkach planu):
a) od zewnętrznej krawędzi jezdni dróg powiatowych oznaczonych symbolem „KD(DP-Z.)”
w wielkości min. 20 m.,
b) od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi gminnej
lokalnej oznaczonej symbolem „KD(DG-L)”
w wielkości min. 8 m.
c) od zewnętrznej krawędzi jezdni dróg gminnych
dojazdowych oznaczonych symbolem „KD(DGD)” w wielkości min. 6 m.,
d) od linii rozgraniczającej drogi wewnętrzne,
oznaczonych symbolem „KDW” lub od granicy
działek dróg wewnętrznych nie oznaczonych
symbolami KDW lecz przylegających do terenów objętych planem w wielkości min. 4,5 m.
4) Dopuszcza się zmniejszenie wielkości określonych
w punkcie 3 za zgodą zarządzających drogami
w oparciu o przepisy szczególne.
5) W zagospodarowaniu działek sąsiadujących z ciekami
wodnymi obowiązuje zachowanie odległości nie
mniejszej niż 7 m. od górnej krawędzi skarpy brzegowej
tych cieków.
6) Dla terenu położonych w obszarze zagrożonym procesami erozyjno osuwiskowymi, oznaczonych symbolem „/o” (dotyczy części działki nr 103/3 w Łukowicy- plan 2) - sposób posadowienia obiektów budowlanych i ich konstrukcję należy ustalić w oparciu
o stosowne opracowania geotechniczne.
7) Dostępność komunikacyjna terenów z dróg publicznych na warunkach określonych w przepisach szczególnych oraz poprzez istniejące dojazdy (drogi wydzielone oraz ustanowione służebności przejazdu).
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2. TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ I USŁUGOWEJ
1) Wyznacza się w planie tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej, oznaczone symbolem MN/U jako podstawowe przeznaczenie terenu wraz z niezbędnymi obiektami
i urządzeniami towarzyszącymi, obejmujące
działkę nr 228 położoną w Świdniku /plan 8/. Na
tym terenie mogą być realizowane usługi
o uciążliwości (określonej w przepisach szczególnych) zamykającej się w granicach terenu
inwestycji.
2) Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się możliwość realizacji:
a) miejsc postojowych,
b) zieleni urządzonej,
c) obiektów małej architektury,
d) wiat, altan.
3) Teren opracowania położony jest w strefie ścisłej
ochrony konserwatorskiej układu przestrzennego
z krajobrazem – A, wyznaczonej w obrębie obiektów i zespołów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków oraz ważniejszych obiektów
i zespołów zabytkowych w ewidencji zabytków
(zespół dworski z XVIII w. nr rej. Ks.A-855
w Świdniku). Na tym terenie prowadzenie robót
budowlanych wymaga uzyskania stanowiska Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zgodnie
z przepisami szczególnymi.
4) Teren położony jest także w strefie ochrony archeologicznej (stanowisko na terenie parku
podworskiego), w związku z tym wszelkie prace

Poz. 4849
ziemne mogą być prowadzone w uzgodnieniu
z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
5) Przy realizacji obiektów budowlanych obowiązuje zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy wyznaczonej na rysunku planu.
6) Dostępność komunikacyjna terenu z drogi publicznej „KD(DG-L)” na warunkach określonych
w przepisach szczególnych.
Rozdział 4
– PRZEPISY KOŃCOWE

§ 9. Ustala się wysokość opłaty wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości
w wyniku uchwalenia planu, o której mowa w art. 36
ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80
poz. 717 z póź. zm) – 5 %.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Łukowica.
§ 11.
1. Uchwała podlega ogłoszeniu i wchodzi w życie po
upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
2. Uchwała podlega również publikacji na stronie internetowej Gminy Łukowica.
Przewodnicząca Rady Gminy
Maria Tomaszek
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Rozstrzygnięcie Rady Gminy Łukowica w sprawie uwag do projektu planu oraz w sprawie realizacji zapisanych
w planie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy
oraz zasadach ich finansowania
1. Rada Gminy Łukowica po zapoznaniu się z oświadczeniem Wójta Gminy Łukowica z dnia 23 sierpnia 2011r.,
stwierdzającym brak uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Łukowica w zakresie przeznaczenia terenów w rejonie:
- działki nr 65/6 położonej w Jadamwoli, działek nr: 103/3, 589 i 741 położonych w Łukowicy, działki nr 4/1 położonej w Młyńczyskach, działki nr 645 położonej w Przyszowej, działki nr 143/1 położonej w Stroniu – na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
- działki nr 228 położonej w Świdniku – na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług.
w okresie wyłożenia tego planu do publicznego wglądu i 14 dni po wyłożeniu, stwierdza brak potrzeby rozstrzygnięcia, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.).
2. W związku z tym, że plan nie zawiera ustaleń dotyczących realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
należących do zadań własnych gminy, Rada Gminy Łukowica stwierdza brak potrzeby rozstrzygnięcia, o którym
mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
Nr 80 poz.717 z póź. zm.).
Przewodnicząca Rady Gminy
Maria Tomaszek
4849
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UCHWAŁA NR XV/137/2011
RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA
z dnia 27 września 2011 r.
w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2011
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz
art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) – na
wniosek Prezydenta Miasta, Rada Miasta Nowego Sącza
uchwala co następuje:
§ 1.
1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu miasta, jak
w załączniku Nr 1 część I do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w przychodach budżetu miasta,
jak w załączniku Nr 1 część II do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta, jak
w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Zmniejsza się deficyt budżetowy o kwotę
21 872 986,95 zł.
§ 3. Tworzy się nadwyżkę budżetową w kwocie
8 127 013,05 zł którą przeznacza się na spłatę wcześniej
zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 4. Zmniejsza się roczne limity dla zobowiązań
z tytułu nowych kredytów i pożyczek o kwotę 30 000 000,- zł,
w tym zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu o kwotę 21 872 986,95 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów o kwotę 8 127 013,05 zł.
§ 5. W Uchwale Budżetowej Miasta Nowego Sącza
na rok 2011 wprowadza się zmiany wynikające z załącznika Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4 i Nr 5 do uchwały niniejszej.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi
Miasta.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz ogłoszeniu na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta.
Przewodniczący Rady
Jerzy Wituszyński
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XV/137/2011
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 27 września 2011 r.

Część I. Zmiany w budżecie po stronie dochodów
Dział
150

400

600

700

756

758

801

Treść
Przetwórstwo przemysłowe
Dochody bieżące
w tym:
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów
o podobnym charakterze (§ 0750)
Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego
od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień
(umów) (§ 2887, § 2889)
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Dochody majątkowe
w tym:
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji
i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§ 6330)
Transport i łączność
Dochody bieżące
w tym:
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych ( § 0580)
Pozostałe odsetki (§ 0920)
Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)
Dochody majątkowe
w tym:
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji
i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§ 6330)
Gospodarka mieszkaniowa
Dochody bieżące
w tym:
Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)
Dochody majątkowe
w tym:
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane
z ich poborem
Dochody bieżące
w tym:
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)
Różne rozliczenia
Dochody bieżące
w tym:
Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)
Oświata i wychowanie
Dochody bieżące
w tym:

Zwiększenie
81 485
81 485

27 000

54 485
500 000
500 000
500 000
1 095 732
170 732
139 254
2 600
28 878
925 000
925 000
30 015 876
15 876
15 876
30 000 000
30 000 000
31 868
31 868
31 868
60 000
60 000
60 000
1 190 292
53 101

Zmniejszenie
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851

852

854

900

921

926
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Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów
o podobnym charakterze (§ 0750)
Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)
Dochody majątkowe
w tym:
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu
środków europejskich (§ 6207)
Ochrona zdrowia
Dochody bieżące
w tym:
Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)
Pomoc społeczna
Dochody bieżące
w tym:
Wpływy z usług (§ 0830)
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960)
Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)
Edukacyjna opieka wychowawcza
Dochody bieżące
w tym:
Wpływy z usług (§ 0830)
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Dochody majątkowe
w tym:
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji
i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§ 6330)
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Dochody bieżące
w tym:
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 (§ 2005)
Kultura fizyczna
Dochody bieżące
w tym:
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów
o podobnym charakterze (§ 0750)
Razem:
Ogółem zwiększenie dochodów:

Poz. 4850

36 500
16 601
1 137 191
245
1 136 946
7 000
7 000
7 000
53 922
53 922
37 000
800
16 122
20 000
20 000
20 000
500 000
500 000

500 000
30 573
30 573

30 573
45 000
45 000

45 000
33 111 748
32 591 748

520 000
x

Część II.
Zmiany w budżecie po stronie przychodów
§
952

Treść
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym
Razem:

Zwiększenie

Zmniejszenie
30 000 000
30 000 000
Przewodniczący Rady
Jerzy Wituszyński
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Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XV/137/2011
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 27 września 2011 r.

Zmiany w budżecie po stronie wydatków
Dział
150

Rozdz.
15011

400
40078

600
60015

60016

60078

700
70005

754
75406

801
80101

Treść
Przetwórstwo przemysłowe
Rozwój przedsiębiorczości
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz
i wodę
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Wydatki majątkowe
w tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
Transport i łączność
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Wydatki majątkowe
w tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
Drogi publiczne gminne
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Wydatki majątkowe
w tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
Usuwnaie skutków klęsk żywiołowych
Wydatki majątkowe
w tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Straż Graniczna
Wydatki bieżące
w tym:
Dotacje na zadania bieżące
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Wydatki bieżące

Zwiększenie
27 000
27 000
27 000

Zmniejszenie

27 000
27 000
1 250 000
1 250 000
1 250 000
1 250 000
4 126 250
1 845 000
325 000

3 001 250
2 831 250

325 000
325 000
1 520 000
1 520 000
1 062 500
695 000

2 831 250
2 831 250
170 000

695 000
695 000
367 500
367 500
1 218 750
1 218 750

170 000
170 000

1 218 750
15 876
15 876
15 876
15 876
15 876
12 000
12 000
12 000
12 000
1 997 920
1 873 719
1 686 749

221 970
186 970
186 970
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80103

80104

80110

80120

80130

80134

851
85156

852
85201

85202
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w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Wydatki majątkowe
w tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Wydatki bieżące
w tym:
Dotacje na zadania bieżące
Przedszkola
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Gimnazja
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Dotacje na zadania bieżące
Licea ogólnokształcące
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Szkoły zawodowe
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Szkoły zawodowe specjalne
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Ochrona zdrowia
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla
osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
Wydatki bieżące
w tym:
Dotacje na zadania bieżące
Pomoc społeczna
Placówki opiekuńczo - wychowawcze
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Domy pomocy społecznej
Wydatki bieżące
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1 686 749

186 970

1 679 549
7 200
186 970

186 970

186 970
35 000
35 000
35 000
6 053
6 053
6 053
6 053
13 000
13 000

35 000
35 000

13 000
13 000
35 000
200
200
200
200
39 948
39 948
39 948
39 948
30 000
30 000
30 000
30 000
7 000
7 000
7 000
7 000
277 422
2 144
2 144

933 500
700 000
700 000

2 144

700 000

2 144
265 078
22 578

700 000
230 500
215 500
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w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Wydatki majątkowe
w tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
Zasiłki stałe
Wydatki bieżące
w tym:
Dotacje na zadania bieżące
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Edukacyjna opieka wychowawcza
Internaty i bursy szkolne
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
Wydatki majątkowe
w tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Wydatki majątkowe
w tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
Kultura fizyczna
Zadania w zakresie kultury fizycznej
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Wydatki majątkowe
w tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
Razem:
Ogółem zwiększenie wydatków:

Poz. 4850

22 578

215 500

22 578
242 500

215 500
15 000

242 500
3 000
3 000

15 000
3 000
3 000

3 000
3 000
7 200
7 200
7 200
7 200
20 000
20 000
20 000
20 000

10 000
10 000
10 000

20 000
1 250 000

10 000
1 250 000
1 250 000
1 250 000
295 000
295 000
45 000
45 000
20 000
25 000
250 000
250 000
8 018 468
2 591 748

5 426 720
x

Przewodniczący Rady
Jerzy Wituszyński
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Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XV/137/2011
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 27 września 2011 r.

Zmiany w Tabeli nr 3 do Uchwały Budżetowej "Wydatki majątkowe budżetu miasta Nowego Sącza w roku 2011"
Lp.

1.

3.
7.
9.
10.
5.
6.
11.
12.

2.

7.

1.
2.

4.
5.
6.

1.

2.

Nazwa
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
40078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Odbudowa ujęcia powierzchniowego wody wraz z zabezpieczeniem
brzegów oraz międzywala rzeki Dunajec w km 110+540:870 w m. Nowy
Sącz - Świniarsko. Roboty obejmują: odbudowę drenażu wraz z infrastrukturą towarzyszącą - rury stalowe 500 mm - 235 mb, studnie zbiorcze
1500 mm - 4 szt., montaż zasuw 500 mm - 5 szt., zabicie ścianki szczelnej
Larsena - 70 mb, wykonanie narzutu kamiennego - 1080 m3, zasyp wyrwy materiałem miejscowym - 5850 m3
600 - Transport i łączność
60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
Przebudowa ulicy Mała Poręba i Biegonickiej
Przebudowa ulicy Biegonickiej wraz z kanałem opadowym w Nowym
Sączu (581 m od skrzyżowania z ul. Węgierską)
Przebudowa ulicy Dojazdowej w Nowym Sączu
Budowa przepustu w ciągu ulicy Mała Poręba
60016 - Drogi publiczne gminne
Budowa przepustów w ulicach gminnych
Budowa kanałów opadowych w ulicach: Kręta, Osiedlowa, Mizgałów
Przebudowa ulicy Rokitniańczyków w Nowym Sączu
Miejski Zarząd Dróg - zakupy inwestycyjne
60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Odbudowa mostu na potoku Żeleźnikowa w ciągu ul. Popradzkiej oraz
odbudowa przepustu na ulicy Bocznej Nawojowskiej
801 - Oświata i wychowanie
80101 - Szkoły podstawowe
Wymiana - remont pokrycia dachowego na budynku Zespołu Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych Nr 2, ul. B. Komorowskiego 7 w Nowym Sączu
852 - Pomoc społeczna
85202 - Domy pomocy społecznej
Dom Pomocy Społecznej w N. Sączu ul. Emilii Plater 20 zakupy inwestycyjne: agregat prądotwórczy
Budowa pomieszczenia gospodarczego w Domu Pomocy Społecznej
ul. Nawojowska 155
Dom Pomocy Społecznej ul. Nawojowska 155, zakupy inwestycyjne:
kosiarka wraz z przystawką do odśnieżania, waga krzesełkowa, podnośnik transportowy
Dom Pomocy Społecznej ul. Nawojowska 159, zakupy inwestycyjne:
szafy chłodnicze, 3 pralnice elektryczne
Zakup mikrobusu dla Domu Pomocy Społecznej ul. Nawojowska 159
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
Instalacja kolektorów słonecznych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w N. Sączu
90078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Odbudowa ujęcia powierzchniowego wody wraz z zabezpieczeniem
brzegów oraz międzywala rzeki Dunajec w km 110+540:870 w m. Nowy
Sącz - Świniarsko. Roboty obejmują: odbudowę drenażu wraz
z infrastrukturą towarzyszącą - rury stalowe 500 mm - 235 mb, studnie
zbiorcze 1500 mm - 4 szt., montaż zasuw 500 mm - 5 szt., zabicie ścianki
szczelnej Larsena - 70 mb, wykonanie narzutu kamiennego - 1080 m3,
zasyp wyrwy materiałem miejscowym - 5850 m3

Zwiększenie
1 250 000
1 250 000

1 250 000
3 106 250
1 520 000

Zmniejszenie

3 001 250
2 831 250
331 250
2 500 000

1 350 000
170 000
367 500

170 000
170 000

87 500
200 000
80 000
1 218 750
1 218 750
186 970
186 970
186 970
242 500
242 500

15 000
15 000
15 000

11 000

26 000
86 500
119 000
10 000
10 000

1 250 000

10 000
1 250 000

1 250 000
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926 - Kultura fizyczna
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej
Roboty budowlano - modernizacyjne na Krytej Pływalni (niecka basenu
sportowego i rekreacyjnego) wraz z robotami towarzyszącymi
Razem:
Ogółem zwiększenie wydatków majątkowych:

250 000
250 000
250 000
5 045 720
779 470

4 266 250
x

Przewodniczący Rady
Jerzy Wituszyński
Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XV/137/2011
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 27 września 2011 r.
Zmiany w Tabeli nr 6 do Uchwały Budżetowej "Dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie
ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Miasta Nowego Sącza w zakresie ochrony środowiska
w roku 2011"
2. Wydatki.
Dział
600

Rozdział
60015
60016

900
90005

Nazwa
Transport i łączność
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
2. Budowa przepustu w ciągu ulicy Mała Poręba
Drogi publiczne gminne
1. Budowa przepustów w ulicach gminnych
2. Budowa kanałów opadowych w ulicach
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
1. Instalacja kolektorów słonecznych w jednostkach
organizacyjnych pomocy społecznej w Nowym Sączu
Razem:
Ogółem zwiększenie:

Zwiększenie
257 500
170 000
170 000
87 500

Zmniejszenie
170 000

170 000
170 000

87 500
10 000
10 000
10 000
267 500
97 500

170 000
x

Przewodniczący Rady Jerzy Wituszyński
Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XV/137/2011
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 27 września 2011 r.
Zmiany w Załączniku Nr 1 do Uchwały Budżetowej
ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2011
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
2. Dotacje podmiotowe
w tym:
Dział
801
Oświata i wychowanie
Oddziały przedszkolne
Rozdział
80103
w szkołach podstawowych
Dotacja podmiotowa z budżetu dla
§
2540
niepublicznej jednostki systemu oświaty
Rozdział
80110
Gimnazja
Dotacja podmiotowa z budżetu dla
§
2540
niepublicznej jednostki systemu oświaty
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE
Z BUDŻETU MIASTA

Zwiększenia
35 000

Zmniejszenia
35 000

35 000

35 000

35 000
35 000
35 000
35 000
35 000

35 000

Przewodniczący Rady Jerzy Wituszyński
4850
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4851
4851

UCHWAŁA NR XV/139/2011
RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA
z dnia 27 września 2011 r.

w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowych dla osób fizycznych ze środków budżetu Miasta
Nowego Sącza na inwestycje z zakresu ochrony środowiska
Na podstawie 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. 403 ust. 5i art. 400 a ust. 1 pkt. 2 oraz
pkt. 21 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r., Prawo ochrony
środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r., Nr 25 poz.
150 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta, Rada
Miasta Nowego Sącza uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się zasady udzielania dotacji celowych
dla osób fizycznych ze środków budżetu Miasta Nowego

Sącza na inwestycje z zakresu ochrony środowiska,
określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi
Miasta Nowego Sącza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Jerzy Wituszyński
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XV/139/2011
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 27 września 2011 r.

Zasady udzielania dotacji celowych dla osób fizycznych ze środków budżetu Miasta Nowego Sącza
na inwestycje z zakresu ochrony środowiska.
I. Przepisy ogólne
Ustala się zasady udzielania dotacji celowych dla
osób fizycznych na dofinansowanie zadań związanych
z ochroną środowiska, obejmujących inwestycje na
terenie Miasta Nowego Sącza w zakresie:
1. zakupu i montażu instalacji kolektorów słonecznych;
2. zakupu i montażu przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3/d;
3. likwidację zbiornika wybieralnego lub wpięcia ścieków sanitarnych do kanalizacji opadowej i wykonanie przyłącza do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej.
II. Kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania
Dotacje przeznaczone są dla podmiotów będących
osobami fizycznymi przy spełnieniu następujących kryteriów:
1. w przypadku dotacji do zakupu i montażu instalacji
kolektorów słonecznych:
a) posiadanie tytułu prawnego do budynku mieszkalnego, zlokalizowanego w obrębie granic administracyjnych Miasta Nowego Sącza.
2. w przypadku dotacji do przydomowych oczyszczalni
ścieków:
a) posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości,
na której zamierza się zainstalować przydomową oczyszczalnię ścieków;
b) likwidacja zbiornika na nieczystości płynne
i w zamian budowa przydomowej oczyszczalni
ścieków przy istniejących budynkach mieszkalnych lub budowa przydomowej oczyszczalni
ścieków w trakcie realizacji budowy nowego
budynku mieszkalnego;

c) brak ekonomiczno - technicznych możliwości
podłączenia nieruchomości do istniejącej lub
planowanej kanalizacji.
3. w przypadku likwidacji zbiornika wybieralnego lub
wpięcia ścieków sanitarnych do kanalizacji opadowej i wykonanie przyłącza do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej:
a) posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości,
na której zamierza się wybudować przyłącz kanalizacji sanitarnej;
b) likwidacja zbiornika na nieczystości płynne lub
wpięcia do kanalizacji deszczowej.
III. Wysokość przyznanej dotacji
1. Do zakupu i montażu instalacji kolektorów słonecznych Wnioskujący może uzyskać dotację w wysokości 600,00 zł za 1m2 łącznej powierzchni netto
(aktywnej) kolektora. Maksymalna kwota przyznanej dotacji nie może przekroczyć 3 000,00 zł brutto.
2. Do przydomowych oczyszczalni ścieków ustala się
stałą wysokość dotacji w wysokości 2 000,00 zł
brutto.
3. Do likwidacji zbiornika wybieralnego lub wpięcia
ścieków sanitarnych do kanalizacji opadowej
i wykonania przyłącza do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, Wnioskujący może uzyskać dotację
w wysokości 100,00 zł do 1 m bieżącego kanalizacji. Maksymalna kwota przyznanej dotacji nie może
przekroczyć 2000,00 zł brutto.
4. Koszty wykonania prac projektowych i geodezyjnych
ponosi inwestor i nie podlegają one dotacji.
IV. Tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji
1. Warunkiem ubiegania się o udzielenie dotacji celowej jest:
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a) złożenie wniosku o udzielenie dotacji przed
przystąpieniem do realizacji planowanej inwestycji;
b) zawarcie z Miastem Nowy Sącz umowy
o udzielenie dotacji.
2. Wniosek o udzielenie dotacji celowej winien zawierać:
a) dane identyfikacyjne Wnioskodawcy;
b) oznaczenie nieruchomości, na której zrealizowana zostanie inwestycja;
c) dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością; w przypadku gdy Wnioskodawca nie jest właścicielem należy przedłożyć pisemną zgodę właściciela na realizację inwestycji;
d) opis planowanej inwestycji (typ urządzenia, jego parametry techniczne);
e) w przypadku ubiegania się o dotację do przydomowej ekologicznej oczyszczalni ścieków oświadczenie o zamiarze zlikwidowania zbiornika na nieczystości płynne przy istniejącym budynku mieszkalnym oraz opinia eksploatatora
sieci kanalizacyjnej, w sprawie braku możliwości podłączenia do istniejącej lub planowanej
kanalizacji;
f) przewidywany termin realizacji inwestycji.
3. Wniosek o udzielenie dotacji podlega ocenie pod
względem formalnym i merytorycznym przez
Urząd Miasta w Nowym Sączu.
4. Wniosek spełniający wymogi formalne podlega ocenie merytorycznej w oparciu o kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania, określone w pkt. II.
5. Wniosek nie spełniający wymogów formalnych
i merytorycznych podlega odrzuceniu, o którym to
fakcie Wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie.
6. Podstawą do zawarcia umowy o udzielenie dotacji
jest kompletny wniosek, zawierający wymagane informacje określone w pkt. IV. 2.
7. Umowy o udzielenie dotacji, zawartej pomiędzy Miastem Nowy Sącz a Wnioskodawcą na inwestycje
spełniające kryteria zawarte w pkt. II będą zawierane według kolejności złożonych wniosków, do
momentu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych w budżecie Miasta na ten cel w danym
roku kalendarzowym.
8. O pozytywnym rozpatrzeniu wniosku każdy wnioskodawca zostanie powiadomiony i wezwany do podpisania umowy, którą należy podpisać niezwłocznie po powiadomieniu, nie później niż w terminie
14 dni od dania otrzymania wezwania do podpisania umowy.
9. Nie podpisanie umowy w określonym w pkt 8 terminie będzie równoznaczne z rezygnacją z wnioskowanej dotacji.
V. Sposób rozliczenia dotacji
1. Po zrealizowaniu inwestycji Wnioskodawca przedkłada do Urzędu Miasta w Nowym Sączu dokumenty
potwierdzające jej wykonanie.
2. W przypadku zainstalowania kolektorów słonecznych
dokumentami potwierdzającymi wykonanie inwestycji są:
a) oryginał faktury/rachunku za zakup lub zakup
i montaż instalacji; faktura powinna wskazywać
Wnioskodawcę jako nabywcę;

3.

4.

5.

6.

7.

Poz. 4851

b) oświadczenie wykonawcy lub osoby nadzorującej
prace o zainstalowaniu kolektorów słonecznych
pod adresem wskazanym we wniosku oraz wykonaniu prac zgodnie ze sztuką budowlaną;
W przypadku zainstalowania przydomowej oczyszczalni ścieków dokumentami potwierdzającymi
wykonanie inwestycji są:
a) oryginał faktury/rachunku za zakup przydomowej oczyszczalni ścieków; faktura powinna
wskazywać Wnioskodawcę jako nabywcę;
b) kserokopia zgłoszenia budowy przydomowej
oczyszczalni ścieków zgodnie z przepisami
ustawy Prawo budowlane;
c) oświadczenie wykonawcy robót lub osoby nadzorującej prace, że przydomowa oczyszczalnia
ścieków została zamontowana na posesji Wnioskodawcy zgodnie ze sztuką budowlaną;
d) zgłoszenie organowi ochrony środowiska rozpoczęcia eksploatacji instalacji.
W przypadku likwidacji zbiornika wybieralnego lub
wpięcia ścieków sanitarnych do kanalizacji opadowej i wykonanie przyłącza do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej:
a) oryginał faktury/rachunku za wykonanie przyłącza i likwidację zbiornika wybieralnego lub
wpięcia ścieków sanitarnych do kanalizacji
opadowej; faktura powinna wskazywać Wnioskodawcę jako nabywcę;
b) oświadczenie Wykonawcy robót o dokonaniu likwidacji szamba lub przyłącza ścieków sanitarnych do sieci kanalizacji opadowej;
c) protokół odbioru robót przez Sądeckie Wodociągi Sp. z o. o;
d) powykonawczy namiar geodezyjny.
Przekazanie dotacji nastąpi po zaakceptowaniu przedłożonych przez Wnioskodawcę dokumentów,
w formie przelewu na konto wykonawcy robót lub
dostawcy na podstawie faktury/rachunku wystawionych za wykonaną usługę lub dostawę.
Urząd Miasta zastrzega sobie prawo przeprowadzenia
kontroli zasadności złożonych wniosków oraz dokonania porównania zakresu robót wyszczególnionych na fakturze/rachunku ze stanem faktycznym.
W przypadku stwierdzenia niezgodności pomiędzy
rozmiarem robót wyszczególnionych w przedłożonym rachunku, a stanem faktycznym stwierdzonym
w wyniku kontroli - Urząd Miasta ma prawo odstąpić od udzielenia dotacji celowej.
VI. Postanowienia końcowe

1. Termin składania wniosków na dofinansowanie inwestycji przewidzianych do wykonania w danym roku
kalendarzowym upływa z dniem 30 października.
2. Ostateczny termin zakończenia inwestycji wyznacza
się na dzień 30 listopada a termin dostarczenia do
Urzędu Miasta dokumentów o których mowa
w pkt. V. 2-4 na dzień 10 grudnia danego roku kalendarzowego.
3. W przypadku wyczerpania się środków finansowych
przeznaczonych na dotacje celowe dla osób fizycznych na inwestycje z zakresu ochrony środowiska
w danym roku kalendarzowym, złożone wnioski
będą rozpatrywane sukcesywnie w latach kolejnych, pod warunkiem zabezpieczenia środków finansowych na ten cel w budżecie Miasta.
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4. Niniejsze zasady udzielania dotacji celowych dla osób
fizycznych ze środków budżetu Miasta Nowego Sącza na inwestycje z zakresu ochrony środowiska
podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie

Poz. 4851,4852
Informacji Publicznej oraz poprzez wywieszenie na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Nowego Sącza.
Przewodniczący Rady
Jerzy Wituszyński

4851

4852
4852

UCHWAŁA NR XV/142/2011
RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA
z dnia 27 września 2011 r.

w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz – 43”.
Na podstawie art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, z późniejszymi
zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz Uchwały
Nr LXI/641/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia
16 marca 2010 r. w sprawie przystąpienia do zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 43”, po stwierdzeniu zgodności ustaleń zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta z ustaleniami
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Nowego Sącza” uchwalonego
Uchwałą Nr XXX/385/2008 Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 9 września 2008 r. oraz zmiany studium uchwalonej Uchwałą Nr XIV/133/2011 r. Rady Miasta Nowego
Sącza z dnia 6 września 2011 r. Rada Miasta Nowego
Sącza na wniosek Prezydenta Miasta postanawia co
następuje:
§ 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza
„Nowy Sącz – 43”.
§ 2. Zmiana planu dotyczy obszaru o powierzchni
0,32 ha oznaczonego na rysunku zmiany planu stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały.
§ 3. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz – 43 ” przyjętym uchwałą Nr XXXII/395/2008 Rady Miasta Nowego
Sącza z dnia 27 października 2008 r. (Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 787 poz. 5665 z dnia
5 grudnia 2008 r.) w rozdziale III „Ustalenia dla poszczególnych terenów” w § 9 „Ustalenia dla terenów usługowo
- mieszkaniowych i usługowych” ust. 5 otrzymuje brzmienie: „Teren zabudowy usługowej oznaczony symbolem
8.U(43) –pow. ok. 0,32 ha. Ustala się:
1) Przeznaczenie terenu – usługi typu handel
o powierzchni sprzedaży do 2000 m2, gastronomia,
usługi hotelarskie, bankowość, turystyka, ochrona
zdrowia, itp;
2) Realizacja budynków na zasadach:
a) wysokość nie może przekraczać 18 m,
b) kąt nachylenia dachów do 45º,
c) kubatura budynków nie może być mniejsza niż
1000 m3,
d) obowiązek uwzględnienia wyznaczonej na rysunku planu nieprzekraczalnej linii zabudowy;

3) Zakaz realizacji składów otwartych;
4) Obowiązek zachowania min. 20 % powierzchni terenu jako biologicznie czynnej;
5) W strefie 150 m od cmentarza obowiązują zasady
zagospodarowania terenu i zaopatrzenia w wodę
zgodnie z przepisami odrębnymi;
6) Obowiązek realizacji miejsc postojowych (naziemnych i podziemnych) zgodnie ze wskaźnikami:
a) usługi handlu – min. 3 miejsca / 100 m² powierzchni sprzedaży,
b) usługi gastronomii – min. 30 miejsc / 100 miejsc
konsumpcyjnych,
c) usługi sportu i rekreacji – min. 3 miejsca /1000
m² powierzchni terenu zagospodarowanego,
d) hotel, motel, pensjonat – min. 5 miejsc / 10 łóżek,
e) inne usługi – min. 2 miejsca/100 m² powierzchni
użytkowej.”.
§ 4. Pozostałe ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza
„Nowy Sącz – 43 ” przyjętego uchwałą Nr XXXII/
395/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2008 r. wynikające z art. 15 ust. 2 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym pozostają bez zmian.
§ 5. Załączniki do uchwały stanowią:
1. Załącznik Nr 1 – część graficzna przedstawiona na
mapie zasadniczej w skali 1:2000.
2. Załącznik Nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu.
3. Załącznik Nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy oraz zasadach
ich finansowania.
§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Nowego Sącza.
§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz publikacji na stronie internetowej Miasta Nowego Sącza.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Wiceprzewodniczący Rady
Jan Opiło
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XV/142/2011
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 27 września 2011 r.

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.
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Wiceprzewodniczący Rady
Jan Opiło
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Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XV/142/2011
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 27 września 2011 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz – 43”
Załącznik nie zawiera wykazu uwag nieuwzględnionych z uwagi na to, że do projektu zmiany planu wyłożonego do wglądu publicznego w dniach od 1.07.2011 r.

do 29.07.2011 r. oraz w wyznaczonym terminie do dnia
12.08.2011 r. nie złożono uwag.
Wiceprzewodniczący Rady
Jan Opiło
Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XV/142/2011
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 27 września 2011 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania
W zmianie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz –
43” nie zostały określone żadne inwestycje z zakresu

infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy.
Wiceprzewodniczący Rady
Jan Opiło
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UCHWAŁA NR XV/143/2011
RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA
z dnia 27 września 2011 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Nowego Sącza ,,Nowy Sącz - 47”.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, z późniejszymi zmianami), art.18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz.1591, z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały
Nr XXXVI/434/2008 r. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia
25 listopada 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz – 47”, po
stwierdzeniu zgodności ustaleń miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego
z ustaleniami
,,Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Nowego Sącza” uchwalonego
Uchwałą Nr XXX/385/2008 Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 9 września 2008 r. oraz zmiany studium uchwalonej Uchwałą Nr XIV/133/2011 r. Rady Miasta Nowego
Sącza z dnia 6 września 2011 r., Rada Miasta Nowego
Sącza na wniosek Prezydenta Miasta postanawia co
następuje:
§ 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego miasta Nowego Sącza ,,Nowy Sącz – 47”

Rozdział 1
PRZEPISY OGÓLNE
§ 2.
1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
miasta Nowego Sącza ,,Nowy Sącz - 47” obejmuje
obszar o powierzchni ok. 188 ha, położony we
wschodniej części osiedla Biegonice i południowo
– zachodniej części osiedla Dąbrówka i oznaczony
jest na załączniku graficznym Nr 1 w skali 1:2000,
stanowiącym integralną część Uchwały.
2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
miasta Nowego Sącza ,,Nowy Sącz - 47” składa się
z tekstu planu stanowiącego treść niniejszej
uchwały oraz części graficznej przedstawionej na
mapie zasadniczej w skali 1:2000, stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. Rozstrzygnięcie
o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu
stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały, zaś
rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, należących do
zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
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3. Plan nie zawiera ustaleń w zakresie określonym
w art.15 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80 poz. 717, z późniejszymi zmianami)
z uwagi na brak występowania:
1) obiektów chronionych na podstawie ustawy
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
2) przestrzeni publicznych;
3) terenów górniczych;
4) terenów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi.
§ 3. Ilekroć w treści uchwały jest mowa o:
1) ,,uchwale”– należy przez to rozumieć niniejszą
uchwałę Rady Miasta Nowego Sącza, o ile z treści
nie wynika inaczej;
2) ,,planie”– należy przez to rozumieć ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Nowego Sącza ,,Nowy Sącz – 47”;
3) ,,rysunku planu”– należy przez to rozumieć graficzny
zapis planu wykonany na mapie zasadniczej w skali
1:2000, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej
uchwały;
4) ,,przepisach odrębnych”– należy przez to rozumieć
obowiązujące przepisy określone w ustawach oraz
aktach wykonawczych do tych ustaw, poza ustawą
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
oraz aktami wykonawczymi do niej;
5) ,,linii rozgraniczającej”– należy przez to rozumieć
linię ciągłą na rysunku planu rozdzielającą obszar na
tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania i warunkach zabudowy;
6) ,,wysokości budynku”– należy przez to rozumieć
wymiar liczony od średniej wysokości poziomu terenu istniejącego przyległego do ścian budynku do
najwyżej położonej krawędzi dachu.
Rozdział 2
USTALENIA DLA WSZYSTKICH TERENÓW OBJĘTYCH
PLANEM
§ 4. Zasady zabezpieczenia wysokich standardów
jakości środowiska
1. Na obszarze objętym ustaleniami planu, przy zagospodarowaniu terenów obowiązują zakazy i ograniczenia wprowadzone w ustaleniach szczegółowych niniejszej uchwały wynikające z położenia części obszaru opracowania w zasięgu głównego zbiornika
wód podziemnych poziomu czwartorzędowego
GZWP 437.
2. Na całym terenie objętym ustaleniami planu obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu
przepisów odrębnych.
3. Zakazy wymienione w punkcie 2 nie dotyczą obiektów
i urządzeń infrastruktury technicznej i komunikacji.
4. W zakresie ochrony przed hałasem obowiązuje, zgodnie z przepisami odrębnymi, przestrzeganie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku dla
terenu oznaczonego symbolem US(47) – jak dla terenów rekreacyjno - wypoczynkowych.
5. Obowiązek stosowania najlepszej dostępnej techniki
w rozumieniu przepisów odrębnych z zakresu ochrony środowiska przy realizacji każdej inwestycji.
6. Obowiązek stabilizacji zielenią o rozbudowanym systemie korzeniowym terenów predysponowanych
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do osuwania się oraz skarp naturalnych i antropogenicznych.
7. Zakaz składowania odpadów, w tym niebezpiecznych,
w miejscach do tego nie wyznaczonych.
8. Zakaz wprowadzania do środowiska nie oczyszczonych ścieków.
§ 5. Zasady kształtowania ładu przestrzennego.
1. Do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z przeznaczeniem ustalonym w planie utrzymuje się dotychczasowe zagospodarowanie i użytkowanie terenu.
2. Zakaz realizacji ogrodzeń pełnych blaszanych,
z tworzyw sztucznych oraz betonowych prefabrykowanych.
3. Zakaz realizacji obiektów tymczasowych za wyjątkiem
toalet kontenerowych.
4. Zakaz realizacji reklam za wyjątkiem elementów informacji wizualnej (reklamy, szyldy, logo) o łącznej
powierzchni nie przekraczającej 2 m² w terenie
oznaczonym symbolem US(47), w miejscu ustalonym w projekcie budowlanym lub w zgłoszeniu.
§ 6. Zasady scalania i podziału nieruchomości
1.

Dopuszcza się przekształcenia nieruchomości
w drodze scaleń i podziałów dla umożliwienia zagospodarowania działek zgodnie z ustalonym przeznaczeniem terenu i przepisami odrębnymi.

§ 7. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji
1. Dopuszcza się przebudowę i rozbudowę istniejących
sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami odrębnymi.
2. Ustala się realizację nowych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających
dróg z zachowaniem przepisów odrębnych, a przy
braku takiej możliwości dopuszcza się realizację
sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej w innych terenach.
3. Dopuszcza się zmianę przebiegu sieci infrastruktury
technicznej przedstawionej orientacyjnie na rysunku planu.
4. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:
1) zaopatrzenie w wodę z miejskiej sieci wodociągowej;
2) dopuszcza się pobór wody z indywidualnych
ujęć w przypadku braku możliwości technicznych podłączenia do wodociągu miejskiego.
5. W zakresie gospodarki ściekowej ustala się:
1) obowiązek realizacji kanalizacji w systemie rozdzielczym dla terenów przeznaczonych pod zainwestowanie;
2) docelowo obowiązek odprowadzenia ścieków
bytowych i komunalnych do miejskiego systemu oczyszczania miasta;
3) dopuszcza się indywidualne rozwiązania w zakresie unieszkodliwiania ścieków wyłącznie
w przypadku braku możliwości technicznych
podłączenia do kanalizacji miejskiej;
4) obowiązek oczyszczania wód opadowych zgodnie z przepisami odrębnymi.
6. W zakresie gospodarki cieplnej ustala się:
1) gospodarka cieplna winna odbywać się zgodnie
z zasadami określonymi w planie zaopatrzenia
miasta w ciepło;
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2) dopuszcza się indywidualne systemy zaopatrzenia w ciepło;
3) obowiązuje zakaz stosowania paliw stałych wysokoemisyjnych.
7. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się:
1) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej średniego
i niskiego ciśnienia;
2) obowiązek uwzględnienia strefy kontrolowanej
dla gazociągu zgodnie z przepisami odrębnymi.
8. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:
1) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia;
2) obowiązek realizacji sieci energetycznych
w systemie kablowym podziemnym. Dopuszcza
się odstępstwa w uzasadnionych przypadkach
związanych z konfiguracją terenu oraz zagrożeniem osuwania się mas ziemnych;
3) obowiązek uwzględnienia stref kontrolowanych
dla linii energetycznych zgodnie z przepisami
odrębnymi.
9. W zakresie obsługi teletechnicznej ustala się:
1) obsługa teletechniczna w systemie przewodowym oraz bezprzewodowym;
2) obowiązek realizacji sieci teletechnicznych
w systemie kablowym podziemnym.
10. W zakresie gospodarki odpadami ustala się:
1) obowiązek usuwania i unieszkodliwiania odpadów zgodnie z zasadami określonymi w Programie ochrony środowiska i Planie gospodarki
odpadami uchwalonym dla miasta Nowego Sącza oraz z Regulaminem utrzymania czystości
i porządku na terenie miasta;
2) pozostałe zasady gospodarki odpadami zgodnie
z przepisami odrębnymi.
11. W zakresie komunikacji ustala się:
1) dopuszcza się przebudowę i rozbudowę istniejących dróg publicznych;
2) dopuszcza się przebudowę i rozbudowę istniejących dróg wewnętrznych nie wyznaczonych
liniami rozgraniczającymi na rysunku planu;
3) dopuszcza się realizację ciągów pieszych, ścieżek rowerowych nie wyznaczonych na rysunku
planu, za wyjątkiem terenów, dla których ustalenia szczegółowe stanowią inaczej.
Rozdział 3
USTALENIA DLA POSZCZEGÓLNYCH TERENÓW
§ 8. Ustalenia dla terenów przyrodniczych
1. Tereny lasów oznaczone symbolami:1.ZL(47)–
pow. ok. 28,25 ha,2.ZL(47)– pow. ok. 71,10 ha,3.ZL(47)–
pow. ok. 1,50 ha,4. ZL(47)– pow. ok. 75,39 ha. Ustala się:
1) Obowiązek ochrony istniejącego zadrzewienia;
2) Obowiązek utrzymania i zapewnienia ciągłości
i swobody przepływu istniejących cieków wodnych;
3) Dopuszcza się prowadzenie prac regulacyjnych cieków wodnych zgodnie z przepisami odrębnymi;
4) Zakaz realizacji obiektów budowlanych za wyjątkiem
sieci i urządzeń infrastruktury technicznej i komunikacji oraz obiektów małej architektury takich jak ławki, kosze na śmieci;
5) Dopuszcza się realizację ścieżek rowerowych
i ciągów pieszych wyłącznie na bazie istniejących
ciągów komunikacyjnych.
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2.

Tereny zieleni oznaczone symbolami: 1.Z(47)
– pow. ok.0,60 ha, 2.Z(47) – pow. ok.0,03 ha, 3.Z(47)
– pow. ok. 0,08 ha. Ustala się:
1) Dopuszcza się realizację sieci gazowej wysokiego ciśnienia;
2) Obowiązek zagospodarowania terenu zgodnie
z przepisami odrębnymi dotyczącymi zasad zagospodarowania strefy kontrolowanej od gazociągu;
3) Obowiązek utrzymania i zapewnienia ciągłości
i swobody przepływu istniejącego cieku wodnego;
4) Dopuszcza się prowadzenie prac regulacyjnych
cieku wodnego zgodnie z przepisami odrębnymi.
3. Teren rolny oznaczony symbolem R(47)– pow. ok.
3,60 ha. Ustala się:
1) Zakaz realizacji obiektów budowlanych za wyjątkiem sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz obiektów małej architektury.
4. Teren wód powierzchniowych śródlądowych z zielenią
oznaczony symbolem: WS/Z(47) – pow. ok. 1,46 ha.
Ustala się:
1) Przeznaczenie terenu – potok z zielenią przyrzeczną;
2) Dopuszcza się prowadzenie prac regulacyjnych
potoku zgodnie z przepisami odrębnymi;
3) Obowiązek utrzymania i uzupełnienia istniejącej
zieleni gatunkami zgodnymi z siedliskiem;
4) Zakaz realizacji nowych budynków;
5) Dopuszcza się przebudowę istniejących budynków z zakazem rozbudowy i nadbudowy na warunkach:
a) obowiązek stosowania stonowanej kolorystyki pokryć dachowych w odcieniach czerwieni, brązu, szarości i zieleni,
b) obowiązek stosowania stonowanej kolorystyki elewacji.
§ 9. Ustalenia dla terenów usługowych
1. Teren zabudowy usługowej oznaczony symbolem
US(47) – pow. ok.2,01 ha. Ustala się:
1) Przeznaczenie terenu – usługi sportu i rekreacji;
2) Dopuszcza się realizację jednego budynku na
zasadach:
a) wysokość budynku nie może przekraczać 9 m,
b) kąt nachylenia dachu od 30º do 45º,
c) powierzchnia zabudowy nie może być większa niż 150m²,
d) obowiązek realizacji dachu o wspólnej górnej krawędzi przeciwległych połaci dachowych,
e) zakaz realizacji dachu o różnych spadkach
głównych połaci dachowych względem kalenicy,
f) obowiązek stosowania stonowanej kolorystyki pokryć dachowych w odcieniach brązu,
szarości i zieleni,
g) obowiązek stosowania stonowanej kolorystyki elewacji;
3) Obowiązek zachowania wymaganej odległości
od lasu zgodnie z przepisami odrębnymi;
4) Obowiązek zachowania min. 60 % powierzchni
działki jako biologicznie czynnej;
5) Dopuszcza się realizację obiektów małej architektury;
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6) Dopuszcza się realizację urządzeń sportowych
w formie otwartych boisk, bieżni, placów oraz
innych urządzeń nie zadaszonych służących
sportom niemotorowym;
7) Obowiązek realizacji min. 20 miejsc postojowych.
§ 10. Ustalenia dla terenów komunikacji
1. Tereny komunikacji oznaczone symbolami: 1.KDZ(47)
– pow. ok.1,52 ha,2.KDZ(47)– pow. ok.0,64 ha.
Ustala się:
1) Przeznaczenie terenu – droga publiczna klasy
zbiorczej, zawierająca elementy:
a) jezdnia o szerokości 7 m,
b) chodniki,
c) urządzenia związane z potrzebami obsługi
ruchu i zarządzania drogą;
2) Szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie
z rysunkiem planu, nie mniejsza niż 20 m;
3) Dopuszcza się realizację zieleni urządzonej.
2. Teren komunikacji oznaczony symbolem KDD(47)–
pow. ok.1,26 ha. Ustala się:
1) Przeznaczenie terenu – droga publiczna klasy
dojazdowej, zawierająca elementy:
a) jezdnia o szerokości 5 m,
b) chodniki,
c) urządzenia związane z potrzebami obsługi
ruchu i zarządzania drogą;
2) Szerokość w liniach rozgraniczających 10 m;
3) Dopuszcza się realizację zieleni urządzonej.

Poz. 4853

3. Teren komunikacji oznaczony symbolem KDW(47)–
pow. ok. 0,17 ha. Ustala się:
1) Przeznaczenie terenu – droga wewnętrzna zawierająca elementy:
a) jezdnia o szerokości min. 4,5 m,
b) chodniki;
2) Szerokość w liniach rozgraniczających – 8 m;
3) Dopuszcza się realizację zieleni urządzonej.
§ 11. Ustala się stawkę jednorazowej opłaty związaną ze zmianą przeznaczenia terenów, o której mowa
w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. Nr 80 poz.717, z późniejszymi zmianami) dla terenu
oznaczonego symbolem US(47) w wysokości 10 %, dla
terenów pozostałych w wysokości 1%.
Rozdział 4
PRZEPISY KOŃCOWE I PRZEJŚCIOWE
§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Nowego Sącza.
§ 13. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz publikacji na stronie internetowej Miasta Nowego Sącza.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Wiceprzewodniczący Rady
Jan Opiło
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XV/143/2011
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 27 września 2011 r.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA NOWEGO SĄCZA
„NOWY SĄCZ – 47”
SKALA 1 : 2000*
UKŁAD SEKCJI

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.
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Wiceprzewodniczący Rady
Jan Opiło
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Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XV/143/2011
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 27 września 2011 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz – 47”
Załącznik nie zawiera wykazu uwag nieuwzględnionych z uwagi na to, że do projektu planu wyłożonego do
wglądu publicznego w dniach od 1.07.2011 r. do
29.07.2011 r. oraz w wyznaczonym terminie do dnia

12.08.2011 r. wpłynęły dwie uwagi, które zostały
w całości uwzględnione.
Wiceprzewodniczący Rady
Jan Opiło
Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XV/143/2011
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 27 września 2011 r.

Sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań
własnych gminy oraz zasady ich finansowania.
1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej należące do zadań własnych gminy na obszarze objętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza
„Nowy Sącz – 47”, związane są z realizacją
i modernizacją dróg.

2) przebudowę oraz realizację odcinka drogi klasy dojazdowej o symbolu KDD(47).
2. Powyższe zadania finansowane będą częściowo
z budżetu gminy, częściowo ze środków pozabudżetowych uzyskanych z innych źródeł np. fundusze unijne.

W zakresie inwestycji drogowych przewiduje się:
1) przebudowę odcinków drogi
o symbolu 1.KDZ (47), 2.KDZ(47),

klasy

Wiceprzewodniczący Rady
Jan Opiło

dojazdowej
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UCHWAŁA NR XII/57/11
RADY GMINY RADGOSZCZ
z dnia 17 sierpnia 2011 r.
w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Radgoszcz na rok 2011
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 211 i art. 212
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy
Radgoszcz uchwala, co następuje:
W Uchwale Budżetowej Gminy Radgoszcz na rok 2011
Nr VII/25/11 z dnia 24 lutego 2011 r. z późniejszymi
zmianami wprowadza się następujące zmiany:
§ 1.
1) Zwiększa się dochody budżetu na rok 2011 o kwotę
1.897.280 zł, jak w tabeli Nr 1 do niniejszej uchwały,
w tym:
1) dochody bieżące o kwotę 47.280 zł;
2) dochody majątkowe o kwotę 1.850.000 zł.
2) Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2011 o kwotę
2.813.280 zł, jak w tabeli Nr 2 i 3 do niniejszej uchwały, w tym:
1) wydatki bieżące o kwotę 438.280 zł
2) wydatki majątkowe o kwotę 2.375.000 zł.
3) Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu jak
w tabeli Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. W wyniku powyższych zmian ustala się deficyt
budżetu gminy w kwocie 280.191 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków,
jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym
budżetu
wynikającej
z rozliczeń
kredytów
i pożyczek z lat ubiegłych.
§ 3.
1) Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu
w wysokości 2.387.191 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.107.000 zł, zgodnie
z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.
2) Ustala się limit zobowiązań w tytułu kredytu zaciąganego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek
w kwocie 1.170.400 zł.
3) Upoważnia się Wójta Gminy Radgoszcz do zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych
zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.170.400 zł.
§ 4. Tabela Nr 4 do Uchwały Nr IX/44/11 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 24 maja 2011 r. otrzymuje brzmienie tabeli Nr 5 do niniejszej uchwały.
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§ 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/44/11 Rady
Gminy Radgoszcz z dnia 24 maja 2011 r. otrzymuje
brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Radgoszcz.

Przewodniczący
Jan Zuziak
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XII/57/11
Rady Gminy Radgoszcz
z dnia 17 sierpnia 2011 r.

Przewodniczący
Jan Zuziak
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Załącznik nr 2
do uchwały nr XII/57/11
Rady Gminy Radgoszcz
z dnia 17 sierpnia 2011 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY RADGOSZCZ NA 2011 ROK – ZMIANY
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Przewodniczący
Jan Zuziak
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Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XII/57/11
Rady Gminy Radgoszcz
z dnia 17 sierpnia 2011 r.
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Przewodniczący
Jan Zuziak
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Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XII/57/11
Rady Gminy Radgoszcz
z dnia 17 sierpnia 2011 r.
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Przewodniczący
Jan Zuziak
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Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XII/57/11
Rady Gminy Radgoszcz
z dnia 17 sierpnia 2011 r.

Przewodniczący
Jan Zuziak
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Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XII/57/11
Rady Gminy Radgoszcz
z dnia 17 sierpnia 2011 r.
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Przewodniczący
Jan Zuziak
4854
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UCHWAŁA NR XII/62/11
RADY GMINY RADGOSZCZ
z dnia 17 sierpnia 2011 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Radgoszcz
Na podstawie art. 3 ust. 1, art. 18 ust 2 pkt 1 oraz
art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie
gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.
zm) Rada Gminy Radgoszcz, uchwala:
§ 1. W Statucie Rady Gminy Radgoszcz uchwalonym
Uchwałą Rady gminy Nr VI/40/2003 z dnia 14 kwietnia 2003 r.
(Dz. Urzęd. Woj. Małop. Nr 168 poz. 2148 ) dokonuje się
następujących zmian:

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Radgoszcz
§ 3.
1. Uchwała podlega ogłoszeniu Dzienniku Urzędowych
Woj. Małopolskiego
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

1) w rozdziale XI pracownicy samorządowi w § 125 pkt
1) otrzymuje brzmienie: „1) powołanie - Skarbnika
Gminy, Zastępcy Wójta„
2) w załączniku nr 2 do Statutu Gminy Radgoszcz
w wykazie jednostek organizacyjnych Gminy Radgoszcz skreśla się pkt 4

Przewodniczący
Jan Zuziak

4855
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UCHWAŁA NR XII/83/2011
RADY GMINY RABA WYŻNA
z dnia 30 września 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok
Na podstawie art. 211, art. 212 i art. 237 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) oraz
art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku
Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Raba
Wyżna uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Zwiększa się w budżecie gminy plan dochodów
o kwotę 200 000,00 zł w tym: dochody bieżące
o kwotę 200 000,00 zł., zgodnie z tabelą Nr 1 załączoną do niniejszej uchwały.
§ 2.
1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 200 000,00 zł,
zgodnie z tabelą Nr 2 załączoną do niniejszej
uchwały.
2. Zmiany wydatków o których mowa w ust. 1 obejmują:
zwiększenie
wydatków
bieżących
o kwotę
200 000,00 zł, z czego: wydatków bieżących jednostek budżetowych o kwotę 200 000,00 zł, w tym:
wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 200 000,00 zł.
§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach między działami, rozdziałami
oraz rodzajami wydatków, zgodnie z tabelą Nr 3 załączoną do niniejszej uchwały.
§ 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków na zadania majątkowe, zgodnie z tabelą Nr 4 załączoną do
niniejszej uchwały.
§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu stanowi kwota 35 459 397,42 zł,
w tym:
1) dochody bieżące 34 594 858,42 zł.
2) dochody majątkowe 864 539,00 zł.
2. Wydatki budżetu stanowi kwota 35 500 695,36 zł,
w tym:
1) wydatki bieżące 31 827 566,63 zł.
2) wydatki majątkowe 3 673 128,73 zł.
3. Różnica miedzy dochodami i wydatkami stanowi
deficyt w wysokości 41 297,94 zł, który zostanie
pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.
4. Przychody budżetu wynoszą 3 486 047,94 zł i pochodzą:
a) z zaciągniętych kredytów w wysokości
1 955 000,00 zł.
b) z wolnych środków jako nadwyżki środków na
rachunku bieżącym wynikającym z rozliczeń
kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1 531 047,94 zł.
5. Rozchody z budżetu wynoszą 3 444 750,00 zł i związane są ze:
a) spłatą pożyczek w wysokości 92 524,00 zł.
b) spłatą kredytów w wysokości 3 352 226,00 zł.
§ 6. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy
Raba Wyżna.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Raba Wyżna
mgr inż. Krzysztof Stachura
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Tabela Nr 1
do Uchwały Nr XII/83/2011
Rady Gminy Raba Wyżna
z dnia 30 września 2011 r.

DOCHODY:
Dział
600

TREŚĆ

ZWIĘKSZENIA
200 000,00

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące

200 000,00

Dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (paragraf 2030 )
OGÓŁEM :

200 000,00
200 000,00

ZMNIEJSZENIA

Przewodniczący Rady Gminy Raba Wyżna
mgr inż. Krzysztof Stachura
Tabela Nr 2
do Uchwały Nr XII/83/2011
Rady Gminy Raba Wyżna
z dnia 30 września 2011 r.
WYDATKI:
Dział
rozdz.
600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

200 000,00

60078

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

200 000,00

wydatki bieżące
z tego :

200 000,00

TREŚĆ

(1)wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
1.2)pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych
OGÓŁEM

ZWIĘKSZENIA

ZMNIEJSZENIA

200 000,00
200 000,00
200 000,00

Przewodniczący Rady Gminy Raba Wyżna mgr inż. Krzysztof Stachura
Tabela Nr 3
do Uchwały Nr XII/83/2011
Rady Gminy Raba Wyżna
z dnia 30 września 2011 r.
PRZENIESIENIA MIĘDZY DZIAŁAMI I ROZDZIAŁAMI ORAZ RODZAJAMI WYDATKÓW
Dział ,
rozdz.
600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

80 000,00

130 000,00

60016

Drogi publiczne gminne

80 000,00

130 000,00

wydatki bieżące
z tego :

80 000,00

(1)wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:

80 000,00
80 000,00

700

1.2)pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych
Wydatki majątkowe
1)inwestycje i zakupy inwestycyjne
GOSPODARKA MIESZKANIOWA

50 000,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

50 000,00

wydatki bieżące
z tego :

50 000,00

TREŚĆ

(1)wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:

ZWIĘKSZENIA

ZMNIEJSZENIA

130 000,00
130 000,00

50 000,00

1.2)pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych
50 000,00
OGÓŁEM
130 000,00
130 000,00
Przewodniczący Rady Gminy Raba Wyżna mgr inż. Krzysztof Stachura
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Tabela Nr 4
do Uchwały Nr XII/83/2011
Rady Gminy Raba Wyżna
z dnia 30 września 2011 r.

Zmiany w wydatkach majątkowych budżetu Gminy Raba Wyżna na rok 2011
Dz.
rozdz.
600

60016

Zwiększenie

Zmniejszenie

TREŚĆ

Zadanie

130 000,00

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

130 000,00

Drogi publiczne gminne

130 000,00
130 000,00

Wydatki majątkowe
1)inwestycje i zakupy inwestycyjne
OGÓŁEM

130 000,00

Projekt drogi nr 364065 w Rokicinach
Podh.

Przewodniczący Rady Gminy Raba Wyżna
mgr inż. Krzysztof Stachura
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UCHWAŁA NR XIII/148/2011
RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE
z dnia 22 września 2011 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Tarnowie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1), Rada Miejska w Tarnowa
uchwala, co następuje:
§ 1.
1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80,
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441
i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337,
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218,
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52,
poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146,
Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113,
Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 149, poz. 887.

1. Ulicy położonej w Tarnowie, na działkach nr: 7/2, 8/3,
11/3, 10/2, 26, 12/2, 13/3, 14/6, 14/5, 20/1, 34 i 35
w obrębie 147, biegnącej od ulicy Klikowskiej
w kierunku południowym, nadaje się nazwę Rady
Europy.
2. Położenie ulicy, o której mowa w ustępie poprzedzającym, przedstawia załącznik graficzny do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi
Miasta Tarnowa.
§ 3.
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Światłowski
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Załącznik
do uchwały Nr XIII/148/2011
Rady Miejskiej w Tarnowie
z dnia 22 września 2011 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Światłowski
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UCHWAŁA NR XIII/150/2011
RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE
z dnia 22 września 2011 r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania przez Prezydenta Miasta Tarnowa jednorazowego
stypendium dla uzdolnionych uczniów
Na podstawie art. 90 t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572 z późn. zm.1) Rada Miejska w Tarnowie
uchwala, co następuje:
§ 1.
1. W ramach realizacji „Lokalnego programu wspierania
edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży” utworzonego uchwałą Nr XIII/149/2011 Rady Miejskiej
w Tarnowie z dnia 22 września 2011 r. w sprawie
„Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży” ustanawia się pomoc
finansową o charakterze motywacyjnym w formie
przyznawanego przez Prezydenta Miasta Tarnowa
jednorazowego stypendium dla uzdolnionych
uczniów, uczących się w szkołach na terenie Gminy
1

Zmiany tekstu jednolitego niniejszej ustawy zostały ogłoszone
w Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281,
poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122,
poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249,
poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532
i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542,
Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181,
poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216,
poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31,
poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705,
z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857
i Nr 148, poz. 991 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112,
poz. 654, Nr 139, poz. 814 i Nr 149, poz. 887.

Miasta Tarnowa lub będących mieszkańcami Gminy Miasta Tarnowa, a uczących się w szkołach poza
granicami Gminy Miasta Tarnowa.
2. Warunki i tryb przyznawania stypendium, o którym
mowa w ust. 1 określa regulamin stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wielkość środków przeznaczonych na jednorazowe stypendia, o których mowa w § 1 niniejszej
uchwały określa corocznie Rada Miejska w Tarnowie
w uchwale budżetowej.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi
Miasta Tarnowa.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XV/239/2003 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 16 października 2003 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów Prezydenta Miasta
Tarnowa za szczególne osiągnięcia uczniom szkół dla
których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Tarnowa (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2004 r. Nr 5, poz. 702).
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Światłowski
2

Zmiany niniejszej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj.
Małop. z 2005 r. Nr 613, poz. 4214.

Załącznik
do uchwały Nr XIII/150/2011
Rady Miejskiej w Tarnowie
z dnia 22 września 2011 r.
Regulamin przyznawania przez Prezydenta Miasta Tarnowa jednorazowego stypendium dla uzdolnionych uczniów
§ 1. Regulamin, zwany dalej „regulaminem” określa szczegółowe warunki i tryb przyznawania przez Prezydenta Miasta Tarnowa jednorazowego stypendium
dla uzdolnionych uczniów, zwanego dalej „stypendium”.
§ 2.
1. Stypendium skierowane jest do uczniów szkół podstawowych (kl. IV-VI), gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych publicznych bądź niepublicznych
dla dzieci i młodzieży mających siedzibę na terenie
Gminy Miasta Tarnowa, którzy legitymują się wybitnymi osiągnięciami naukowymi, artystycznymi
lub sportowymi.
2. Stypendium może być przyznane również uczniom,
którzy legitymują się wybitnymi osiągnięciami naukowymi, artystycznymi lub sportowymi, będącym
mieszkańcami Gminy Miasta Tarnowa, a uczącym

się w szkołach, o których mowa w ust. 1 mających
siedzibę poza granicami Gminy Miasta Tarnowa.
§ 3.
1. Prawo do ubiegania się o stypendium za wybitne
osiągnięcia naukowe przysługuje uczniom, o których mowa w § 2 regulaminu, legitymującym się
co najmniej oceną dobrą z zachowania i co najmniej średnią ocen 4,0 oraz spełniającym jeden
z następujących warunków:
1) są laureatami konkursów przedmiotowych, interdyscyplinarnych na szczeblu wojewódzkim
lub ponadwojewódzkim organizowanych na zasadach określonych przez ministra właściwego
do spraw oświaty,
2) są laureatami olimpiad przedmiotowych, olimpiad lub turniejów tematycznych związanych
z wybraną dziedziną wiedzy zawodowej stopnia
centralnego, organizowanych na zasadach
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określonych przez ministra właściwego do
spraw oświaty,
3) są laureatami międzynarodowych konkursów,
olimpiad lub turniejów z zakresu różnych dziedzin nauki, organizowanych w szczególności
pod patronatem szkół wyższych, stowarzyszeń
lub instytucji naukowych.
2. Prawo do ubiegania się o stypendium za wybitne
osiągnięcia artystyczne przysługuje uczniom,
o których mowa w § 2 regulaminu, legitymującym
się co najmniej oceną dobrą z zachowania i co
najmniej średnią ocen 4,0, którzy są laureatami
miejsc od I do III w konkursach, turniejach, olimpiadach lub imprezach artystycznych o zasięgu
ogólnopolskim lub międzynarodowym organizowanych według wykazu i na zasadach określonych
przez ministra właściwego do spraw kultury
i dziedzictwa narodowego.
3. Prawo do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe indywidualne lub drużynowe przysługuje uczniom, o których mowa w § 2 regulaminu,
legitymującym się co najmniej oceną dobrą
z zachowania i co najmniej średnią ocen 4,0 oraz
spełniającym jeden z następujących warunków:
1) zajęli miejsce od I do III na szczeblu międzynarodowym w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach
paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, Młodzieżowych Igrzyskach Olimpijskich, mistrzostwach
świata, mistrzostwach Europy, pucharze świata,
pucharze Europy, Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy lub turniejach,
2) zajęli miejsce od I do III na szczeblu krajowym
w mistrzostwach Polski, Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, pucharze Polski lub turniejach.
§ 4.
1. Warunkiem przyznania stypendium jest spełnienie
przesłanek, o których mowa w § 2 i § 3 regulaminu
w roku szkolnym poprzedzającym przyznanie stypendium tj. w okresie od 1 września do 31 sierpnia.
2. Uczniowi może być przyznane tylko jedno stypendium, niezależnie od ilości i doniosłości osiągnięć.
3. Stypendium za osiągnięcia wymienione w § 3 ust. 3
regulaminu nie może otrzymać uczeń, któremu
w roku złożenia wniosku o przyznanie stypendium,
przyznano już stypendium lub nagrodę pieniężną
za osiągnięcia sportowe ze środków Gminy Miasta
Tarnowa.
§ 5.
1. Z wnioskiem o przyznanie stypendium może wystąpić:
1) w przypadku uczniów, o których mowa w § 2
ust. 1 regulaminu - dyrektor szkoły,
2) w przypadku uczniów, o których mowa w § 2
ust. 2 regulaminu - rodzic lub inny przedstawi-

2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.

Poz. 4858

ciel ustawowy ucznia lub sam uczeń, jeżeli jest
pełnoletni.
Wzór wniosku o przyznanie stypendium określa załącznik do regulaminu.
Wniosek, o którym mowa w ust. 2 wnioskodawca
składa w terminie do 30 listopada danego roku kalendarzowego, w jednostce organizacyjnej Urzędu
Miasta Tarnowa właściwej do spraw edukacji.
Do wniosku dołącza się kserokopie dokumentów uwierzytelnione przez dyrektora szkoły - potwierdzających wybitne osiągnięcia ucznia, o których
mowa w § 3 regulaminu.
Dołączone do wniosku dokumenty w języku obcym,
potwierdzające osiągnięcia ucznia w innym kraju,
winny być przetłumaczone na język polski z podpisem osoby dokonującej tłumaczenia.
Czynności związane z analizą formalną wniosków przeprowadza jednostka organizacyjna Urzędu Miasta
Tarnowa właściwa do spraw edukacji i przedstawia
Prezydentowi Miasta Tarnowa wykaz osób spełniających warunki do przyznania stypendium.
Wnioski o przyznanie stypendium niespełniające
wymogów określonych w regulaminie będą odrzucane.
O odrzuceniu wniosku i jego przyczynach wnioskodawca będzie informowany na piśmie.
§ 6.

1. Stypendium przyznaje Prezydent Miasta Tarnowa.
2. Wysokość stypendium uzależniona jest od ilości kandydatów i zabezpieczonej na ten cel kwoty w budżecie
Gminy Miasta Tarnowa, przy czym nie może ona
przekroczyć kwoty 3.000 zł na jednego ucznia.
3. O przyznaniu stypendium i jego wysokości Prezydent
Miasta Tarnowa informuje wnioskodawcę na piśmie.
4. Wykaz osób, którym przyznano stypendium podlega
ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz
na stronach internetowych Gminy Miasta Tarnowa
i portalu edukacyjnego Edunet.
§ 7.
1. Stypendium wypłacane jest w formie jednorazowego
świadczenia pieniężnego za pośrednictwem szkoły,
do której uczeń uczęszczał w roku szkolnym, za który przyznawane jest stypendium, a w przypadku
uczniów kształcących się w szkołach prowadzonych
przez inny organ niż Gmina Miasta Tarnowa
w kasie Urzędu Miasta Tarnowa lub przelewem na
rachunek bankowy wskazany przez rodzica lub innego przedstawiciela ustawowego ucznia bądź
samego, pełnoletniego stypendystę.
2. Uczniowie, którym przyznano stypendium otrzymują
pamiątkowe dyplomy, które Prezydent Miasta Tarnowa wręcza w sposób uroczysty.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Światłowski
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ROZPORZĄDZENIE NR 4 /2011
DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE
z dnia 12 października 2011 r.
w sprawie zmiany rozporządzenia ustanawiającego strefę ochronną dla ujęcia wody powierzchniowej z rzeki
Rudawy na potrzeby Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S. A. w Krakowie
Na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239,
poz. 2019, z późn. zm. 1) zarządza się, co następuje:

i Kanalizacji S. A. w Krakowie (Dz. Urz. Woj. Małopol.
z 2011 r. Nr 369, poz. 3163) wprowadza się następujące
zmiany:

§ 1. W rozporządzeniu Nr 1/2011 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia
6 lipca 2011r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej
dla ujęcia wody powierzchniowej z rzeki Rudawy na
potrzeby Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów

W § 4 ust. 1 pkt 1 po słowach: „wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, poza oczyszczonymi wodami
opadowymi roztopowymi, o których mowa w art. 9
pkt 14 lit. c ustawy Prawo wodne” dodaje się: „oraz
poza oczyszczonymi ściekami z oczyszczalni komunalnych, przydomowych i przemysłowych”.

1

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.
z 2005 r. Nr 175, poz. 1462 i Nr 267, poz. 2255, z 2006r. Nr 170,
poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658, z 2007r. Nr 21, poz. 125, Nr 64,
poz. 427, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587, Nr 147, poz. 1033,
Nr 176 poz. 1238, Nr 181 poz. 1286 i Nr 231 poz. 1704, z 2008r.
Nr 199, poz. 1227 i Nr 227, poz. 1505, z 2009r. Nr 168, poz. 1323
i Nr 215, poz. 1664, z 2010r. Nr 44, poz. 253, Nr 96, poz. 620
i Nr 182 poz. 1228 oraz z 2011r. Nr 32 poz. 159.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Dyrektor
dr inż. Jerzy Grela
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OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO W KRAKOWIE
z dnia 30 września 2011 r.
w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Miejskiej w Chrzanowie
Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia
2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112,
z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, co
następuje:
1. Rada Miejska w Chrzanowie uchwałą Nr XII/138/11
z dnia 30 sierpnia 2011 roku stwierdziła wygaśnięcie w okręgu wyborczym Nr 2 mandatu radnego
Pana Roberta Maciaszka z listy Nr 4 zgłoszonej
przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
w wyborach do Rady Miejskiej w Chrzanowie,
przeprowadzonych 21 listopada 2010 r., w związku
z pisemnym zrzeczeniem się mandatu.

2. Rada Miejska w Chrzanowie uchwałą Nr XIII/143/11
z dnia 20 września 2011 roku stwierdziła, że radną
w okręgu wyborczym Nr 2 została Pani Elżbieta
Szopa, kandydat z tej samej listy, która uzyskała kolejno największą liczbę głosów a nie utraciła prawa
wybieralności.
3. Obwieszczenie niniejsze podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz
rozplakatowanie na terenie gminy Chrzanów.
Komisarz Wyborczy w Krakowie
Teresa Rak
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INFORMACJA
STAROSTY BRZESKIEGO
z dnia 4 października 2011 r.
w sprawie modernizacji operatów ewidencji gruntów i budynków w jednostce ewidencyjnej Borzęcin,
powiat brzeski, województwo małopolskie
Na podstawie z art. 24a ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst
jednolity: Dz.U. z 2010 roku Nr 193, poz. 1287 z późn.
zm.), Starosta Powiatu Brzeskiego informuje, że projekty
operatów opisowo – kartograficznych, zawierające rejestry budynków i rejestry lokali, opracowane w ramach
modernizacji ewidencji gruntów i budynków, przepro-

wadzonej w obrębach ewidencyjnych: Bielcza, Borzęcin,
Łęki, Przyborów, Waryś, wyłożone do wglądu zainteresowanych osób fizycznych, osób prawnych i jednostek
organizacyjnych w Starostwie Powiatowym z siedzibą
w Brzesku, ul. Głowackiego 51, III-piętro, pokój 327,
w okresie od 9.09.2011 r. do 29.09.2011 r., stały się
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z dniem 30 września 2011 r., operatami ewidencji gruntów i budynków.

dnia ogłoszenia niniejszej informacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Realizując zasadę wyrażoną w art. 24a ust. 9 ww.
ustawy, informuję, że każdy czyjego interesu prawnego
dotyczą dane zawarte w operacie ewidencji gruntów
i budynków, może zgłaszać zarzuty do tych danych Staroście Powiatu Brzeskiego, w terminie 30 dni, licząc od

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