DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Nr 533

Kraków, dnia 18 listopada 2011 r.
TREŚĆ:
Poz. :
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Rady Gminy w Gnojniku z dnia 18 października 2011 r. w sprawie zmian
uchwały Budżetowej Gminy Gnojnik na 2011 rok

36231

Rady Gminy w Gnojniku z dnia 18 października 2011 r. w sprawie zmiany
uchwały Nr IV/24/07 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 5 lutego 2007 r. w sprawie
poboru podatków i opłat w drodze inkasa

36236

Rady Gminy w Gnojniku z dnia 18 października 2011 r. w sprawie określenia
trybu i sposobu powołania i odwołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego, oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

36236

Rady Gminy w Gnojniku z dnia 18 października 2011 r. w sprawie zmiany
uchwały Rady Gminy Gnojnik Nr XVIII/136/08 z dnia 30 września 2008 r.
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Gnojnik za uczestnictwo w działaniu ratowniczym lub w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową
Straż Pożarną lub Gminę Gnojnik

36242

Rady Gminy Łapanów z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Łapanów na 2011 r. Nr IV/12/10 Rady Gminy Łapanów
z dnia 30 grudnia 2010 rok

36242

Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 września 2011 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Krzeszowice oraz zasad zwrotu
kosztów pogrzebu

36244

Rady Miasta Nowy Targ z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie "Miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 28"*

36244

Rady Miasta Nowy Targ z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

36250

Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 31 października 2011 r. w sprawie
zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz na 2011 rok

36250

Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 31 października 2011 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego
i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzeń za inkaso

36255

Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 31 października 2011 r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

36256

Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 31 października 2011 r. w sprawie
obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczenia podatku
rolnego na rok 2012

36256

Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 31 października 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla celów podatku leśnego
na rok 2012

36257

Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 31 października 2011 r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

36257

________
* Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez Wojewodę Małopolskiego.
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Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 31 października 2011 r. w sprawie
wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia wysokości stawki, ustalenia terminu płatności, zasad jej poboru, określenia inkasentów i wysokości
ich wynagrodzenia oraz zwolnień od tej opłaty

36261

Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 31 października 2011 r. w sprawie
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy
Nowy Wiśnicz obejmującej miejscowość Kopaliny w zakresie tekstu planu*

36261

Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 31 października 2011 r. w sprawie
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy
Nowy Wiśnicz obejmującej miejscowość Muchówka w zakresie tekstu planu*

36263

Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 31 października 2011 r. w sprawie
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi
Olchawa w Gminie Nowy Wiśnicz w zakresie tekstu planu*

36265

Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 31 października 2011 r. w sprawie
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy
Nowy Wiśnicz obejmującej miejscowość Połom Duży w zakresie tekstu planu*

36267

Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 31 października 2011 r. w sprawie
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi
Królówka w Gminie Nowy Wiśnicz w zakresie tekstu planu*

36269

Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 31 października 2011 r. w sprawie
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy
Nowy Wiśnicz obejmującej miejscowość Leksandrowa w zakresie tekstu planu*

36271

Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 31 października 2011 r. w sprawie
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy
Nowy Wiśnicz obejmującej część miasta Nowy Wiśnicz tj. z wyłączeniem terenu
objętego planem „Śródmieście” Nowego Wiśnicza w zakresie tekstu planu*

36273

Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 31 października 2011 r. w sprawie
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy
Nowy Wiśnicz obejmującej miejscowość Stary Wiśnicz z wyłączeniem części
miejscowości objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
„Śródmieście” Wiśnicza w zakresie tekstu planu*

36275

Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 28 października 2011 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój, Jednostka strukturalna „B” – MŁODÓWGŁĘBOKIE*

36278

Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 28 października 2011 r. w sprawie:
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowani przestrzennego Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój, Jednostka strukturalna „C” – KOKUSZKA*

36283

Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 28 października 2011 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój, Jednostka strukturalna „E” – WIERCHOMLA WIELKA I MAŁA*

36290

Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 28 października 2011 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój, Jednostka strukturalna „F” – ZUBRZYK*

36305

Rady Gminy Pleśna z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie sprostowania błędu
pisarskiego w uchwale Nr XXXVIII/325/10 Rady Gminy Pleśna z dnia 10 listopada 2010 roku.

36315

________
* Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez Wojewodę Małopolskiego.
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UCHWAŁY KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W KRAKOWIE:
5565

5566

–

–

z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały
Nr XII/81/11 Rady Gminy Spytkowice z dnia 27 września 2011 r. w sprawie
określenia zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - w części

36316

z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały
Nr XII/191/2011 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 września 2011 r.
w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Krzeszowice w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu

36317

5537
5537

UCHWAŁA NR VII/56/11
RADY GMINY W GNOJNIKU
z dnia 18 października 2011 r.
w sprawie zmian uchwały Budżetowej Gminy Gnojnik na 2011 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
poz. 1591, z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 216,
art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240,
z późn. zm.) Rada Gminy w Gnojniku, uchwala co następuje:
§ 1.
1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Gnojnik o kwotę 82.696,02 zł, w tym: dochody bieżące 17.467,48 zł
i dochody majątkowe 65.228,54 zł, zgodnie z tabelą
Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Gnojnik o kwotę
143.840,02 zł., w tym:
a) wydatki bieżące o kwotę 127.440,02 zł - zgodnie
z tabelą Nr 2.1 do niniejszej uchwały,
b) wydatki majątkowe o kwotę 16.400,00 zł - zgodnie z tabelą Nr 2.2 do niniejszej uchwały.
3. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Gnojnik
o kwotę 61.144,- zł, w tym; wydatki bieżące o kwotę
53.788,- zł, - zgodnie z tabelą Nr 2.1 do niniejszej
uchwały i wydatki majątkowe o kwotę 7.356,- zł
zgodnie z tabelą Nr 2.2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wskutek zmian określonych w § 1 niniejszej
uchwały budżet Gminy Gnojnik wynosi:
1. plan dochodów 23.828.397,51 zł
2. plan wydatków 27.280.067,51 zł

3. deficyt budżetu 3.451.670,00 zł.
4. przychody budżetu 5.885.832,00 zł
5. rozchody budżetu 2.434.162,00 zł
§ 3. Dokonuje się zmian w tabeli wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 , jak w tabeli
Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Dokonuje się zmian w tabeli plan wydatków
budżetowych Gminy do dyspozycji jednostek pomocniczych na 2011 r. - WIEJSKIE r., zgodnie z tabelą Nr 4 do
niniejszej uchwały.
§ 5. Dokonuje się zmian w załączniku planowanych
kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Gnojnik
w 2011 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej
uchwały.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Gnojnik.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Wykonanie uchwały powierza
się Wójtowi Gminy Gnojnik.
Przewodniczący
Ryszard Machał
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Tabela Nr 1
do uchwały Nr VII/56/11
Rady Gminy w Gnojniku
z dnia 18 października 2011 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK NA 2011 ROK w złotych
Klasyfikacja
budżetowa
Dz. Rozdz.
§
1.
2.
3.
758
75814
2030

6330
921
92195

6297

Treść

Zwiększenia

4.
Różne rozliczenia
Różne rozliczenia finansowe
Dochody bieżące
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin (związków gmin)
dochody majątkowe
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji
i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Pozostała działalność
dochody majątkowe
w tym: środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin),
powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane
z innych źródeł
OGÓŁEM
dochody bieżące
dochody majątkowe

6.
39 785,02
39 785,02
17 467,48
17 467,48
22 317,54
22 317,54
42 911,00
42 911,00
42 911,00
42 911,00
42 911,00

82 696,02
17 467,48
65 228,54
Przewodniczący
Ryszard Machał

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VII/56/11
Rady Gminy w Gnojniku
z dnia 18 października 2011 r.
ZMIANY W PLANOWANYCH KWOTACH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY GNOJNIK W ROKU 2011

Dz.

rozdz.

720

NAZWA ZDANIA

Rodzaj dotacji z budżetu

Informatyka

72095

754

Pozostała
działalność
Bezpieczeństwo
publiczne i ochrona
przeciwpożarowa

75412

Ochotnicze straże
pożarne

75412

Ochotnicze straże
pożarne

Dotacje celowe przekazane do samorządu
województwa na inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego - na realizację
zadań z udziałem środków unijnych

Zwiększenie
w złotych
dla jednostek sektora
finansów
publicznych
53,00

Zwiększenie
w złotych
dla jednostek
spoza sektora
finansów
publicznych

53,00

2 356,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych
do realizacji stowarzyszeniom
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie
lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów
publicznych - wydatki inwestycyjne

Zmniejszenie
w złotych
dla jednostek
spoza sektora
finansów
publicznych

2 356,00

2 356,00

2 356,00
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Oświata
i wychowanie

801

80104

Przedszkola
OGÓŁEM

Poz. 5537
727,00

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

727,00
780,00

2 356,00

2 356,00

Przewodniczący
Ryszard Machał
Tabela Nr 2
do uchwały Nr VII/56/11
Rady Gminy w Gnojniku
z dnia 18 października 2011 r.
WYDATKI BUDŻETU GMINY GNOJNIK NA 2011 ROK zwiększenia/ zmniejszenia w złotych
WYDATKI BUDŻETU GMINY GNOJNIK NA 2011 ROK zwiększenia/ zmniejszenia w złotych
Klasyfikacja
DZ. Rozdz.
Treść
Zwiększenia
1.
2.
3.
4.
010
11 212,43
Rolnictwo i łowiectwo
01095 Pozostała działalność
11 212,43
wydatki bieżące
11 212,43
400
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
24 947,00
40002 Dostarczanie wody
24 947,00
wydatki bieżące
24 947,00
600
Transport i łączność
36 441,20
60016 Drogi publiczne gminne
36 441,20
wydatki bieżące
32 894,20
wydatki majątkowe
3 547,00
700
Gospodarka mieszkaniowa
12 800,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
12 800,00
wydatki bieżące
wydatki majątkowe
12 800,00
710
5 000,00
Działalność usługowa
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego
5 000,00
wydatki bieżące
5 000,00
720
Informatyka
53,00
72095 Pozostała działalność
53,00
wydatki majątkowe
53,00
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
2 356,00
75412 Ochotnicze Straże Pożarne
2 356,00
wydatki bieżące
2 356,00
wydatki majątkowe
801
Oświata i wychowanie
20 727,00
80101 Szkoły podstawowe
20 000,00
wydatki bieżące
20 000,00
80104 Przedszkola
727,00
wydatki bieżące
727,00
852
6 061,00
Pomoc społeczna
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierają121,00
ce niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum
integracji społecznej
wydatki bieżące
121,00
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
wydatki bieżące
85216 Zasiłki stałe
5 940,00

Zmniejszenia
5.
11 212,00
11 212,00
11 212,00
14 515,00
14 515,00
14 515,00

22 000,00
22 000,00
22 000,00

2 356,00
2 356,00
2 356,00

6 061,00

6 061,00
6 061,00
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wydatki bieżące
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
wydatki bieżące
wydatki majątkowe
wiejskie Żerków
921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92195 Pozostała działalność
wydatki bieżące
OGÓŁEM w tym:
900

Poz. 5537
5 940,00
13 190,47
13 190,47
13 190,47

5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00

11 051,92
11 051,92
11 051,92
143 840,02

61 144,00
Przewodniczący
Ryszard Machał

Tabela Nr 2.2
do uchwały Nr VII/56/11
Rady Gminy w Gnojniku
z dnia 18 października 2011 r.
WYDATKI BIEŻĄCE GMINY GNOJNIK NA 2011 ROK zwiększenia/ zmniejszenia w złotych

DZ.
1.
010

400

600

700

710

754

801

852

WYDATKI BIEŻĄCE GMINY GNOJNIK NA 2011 ROK zwiększenia/ zmniejszenia w złotych
Rozdz.
Treść
Zwiększenia
2.
3.
4.
11 212,43
Rolnictwo i łowiectwo
01095 Pozostała działalność
11 212,43
1) wydatki jednostek budżetowych w tym:
11 212,43
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
11 212,43
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
24 947,00
40002 Dostarczanie wody
24 947,00
1) wydatki jednostek budżetowych w tym:
24 947,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
24 947,00
Transport i łączność
32 894,20
60016 Drogi publiczne gminne
32 894,20
1) wydatki jednostek budżetowych w tym:
32 894,20
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
32 894,20
Gospodarka mieszkaniowa
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
1) wydatki jednostek budżetowych w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
5 000,00
Działalność usługowa
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego
5 000,00
1) wydatki jednostek budżetowych w tym:
5 000,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
5 000,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
2 356,00
75412 Ochotnicze Straże Pożarne
2 356,00
dotacje na zadania bieżące
2 356,00
20 727,00
Oświata i wychowanie
80101 Szkoły podstawowe
20 000,00
1) wydatki jednostek budżetowych w tym:
20 000,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
20 000,00
80104 Przedszkola
727,00
dotacje na zadania bieżące
727,00
6 061,00
Pomoc społeczna
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierają121,00
ce niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum
integracji społecznej
1) wydatki jednostek budżetowych w tym:
121,00

Zmniejszenia
5.
11 212,00
11 212,00
11 212,00
11 212,00
14 515,00
14 515,00
14 515,00
14 515,00

22 000,00
22 000,00
22 000,00
22 000,00

6 061,00
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85214

85216

900
90015

921
92195
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wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
1) wydatki jednostek budżetowych w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Zasiłki stałe
1) wydatki jednostek budżetowych w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Oświetlenie ulic, placów i dróg
1) wydatki jednostek budżetowych w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym:
wiejskie Żerków
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Pozostała działalność
1) wydatki jednostek budżetowych w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

OGÓŁEM

121,00
6 061,00
6 061,00
6 061,00
5 940,00
5 940,00
5 940,00
13 190,47
13 190,47
13 190,47
13 190,47
5 000,00
11 051,92
11 051,92
11 051,92
11 051,92
127 440,02

0,00

53 788,00
Przewodniczący
Ryszard Machał

Tabela Nr 3
do uchwały Nr VII/56/11
Rady Gminy w Gnojniku
z dnia 18 października 2011 r.
WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3
2011
lp.

1.

2.

3.

4.

5.

PROGRAM
Projekt systemowy "Otwarty umysł,
otwarty świat" POKL w tym:
wydatki bieżące
wydatki majątkowe
Projekt systemowy "Jesteśmy
najlepsi" POKL - wydatki bieżące
Budowa
sieci
wodociągowej
i kanalizacyjnej wraz z modernizacją
oczyszczalni ścieków w miejscowościach Lewniowa, Gnojnik, Gosprzydowa,
Zawada
Uszewska
i Uszew wydatki majątkowe - PROW
Przeciwdziałanie
wykluczeniu
cyfrowemu - Internet szansą na
lepszy start w przyszłość dla
uczniów Małopolski - wydatki
majątkowe
Przeciwdziałanie
wykluczeniu
cyfrowemu - Internet szansą na
lepszy start w przyszłość dla
uczniów Małopolski - wydatki
bieżące
razem

JEDNOSTKA
OKRES
REALIZUJĄCA

RAZEM
NAKŁADY

GIMNAZJA

2011

367 239,00

GOPS

20092012

580 478,00

UG

20102011

UG

20112013

13 213,00

UG

20112013

1 634,00

BUDżET
BUDŻET UE
GMINY 2011
2011 r.

2012
2013
BUDżET BUDŻET
BUDżET
BUDŻET
UE
GMINY
GMINY
UE 2012 r.
2013
2012
2013 r.

367 239,00
363 239,00
4 000,00
25 866,00

144 989,00 22 646,00 124 441,00

9 088 715,00 3 099 000,00 2 121 000,00

53,00

6 613,00

6 547,00

0,00
817,00
817,00
3 124 919,00 2 633 228,00 30 076,00 124 441,00 7 364,00

Przewodniczący
Ryszard Machał
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Tabela Nr 4
do uchwały Nr VII/56/11
Rady Gminy w Gnojniku
z dnia 18 października 2011 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
NA 2011 R. - WIEJSKIE
Klasyfikacja
DZ. Rozdz.
1.
2.
900
90015

Treść
3.
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Oświetlenie ulic, placów i dróg
wydatki bieżące
wiejskie Żerków
wydatki majątkowe
wiejskie Żerków

OGÓŁEM

Zwiększenia
4.
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00

5 000,00

Zmniejszenia
5.
5 000,00
5 000,00

5 000,00
5 000,00
5 000,00
Przewodniczący
Ryszard Machał

5537

5538
5538

UCHWAŁA NR VII/61/11
RADY GMINY W GNOJNIKU
z dnia 18 października 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr IV/24/07 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 5 lutego 2007 r. w sprawie poboru
podatków i opłat w drodze inkasa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591 z p. zm.), art. 6 ust. 12 i art. 19 pkt
2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z p.
zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.
o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. 136 poz. 969 z p. zm.)
oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r.
o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z p. zm.)
w zw. z art. 9 i art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z p.
zm.), Rada Gminy w Gnojniku uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr IV/24/07 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 5 lutego 2007 r. w sprawie poboru podatków
i opłat w drodze inkasa - § 2 otrzymuje brzmienie: „§ 2.
Inkasentami uprawnionymi do pobierania wymienionych w § 1 podatków i opłat są:

1) Sołtysi na terenie sołectwa: Uszew, Żerków, Gosprzydowa,
2) Pan Krzysztof Stolarczyk - na terenie sołectwa Gnojnik,
3) Pani Helena Jaje - na terenie sołectwa Lewniowa,
4) Pani Aneta Machał - na terenie sołectwa Biesiadki,
5) Pani Maria Robak - na terenie sołectwa Zawada
Uszewska.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący
Ryszard Machał

5538

5539
5539

UCHWAŁA NR VII/66/11
RADY GMINY W GNOJNIKU
z dnia 18 października 2011 r.
w sprawie określenia trybu i sposobu powołania i odwołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego,
oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art.9a ust.15
ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu

przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005 r. Nr 180 poz. 1493
z późn. zm.) w związku z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tj. Dz.U

Dziennik Urzędowy
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z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.) Rada Gminy
w Gnojniku uchwala co następuje:
§ 1. Określa się tryb i sposób powołania i odwołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania, w brzmieniu
Załącznika do niniejszej uchwały.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący
Ryszard Machał

§ 2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się
Wójtowi Gminy Gnojnik.
Załącznik
do uchwały Nr VII/66/11
Rady Gminy w Gnojniku
z dnia 18 października 2011 r.
TRYB I SPOSÓB POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA CZŁONKÓW ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO
ORAZ SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW JEGO FUNKCJONOWANIA.
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Do zadań własnych gminy należy w szczególności
tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania
przemocy w rodzinie, w tym tworzenie zespołów interdyscyplinarnych.
2. Obszarem działalności Zespołu Interdyscyplinarnego
jest teren Gminy Gnojnik.
3. Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania określone
w gminnym programie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.
4. Osoby wchodzące w skład Zespołu Interdyscyplinarnego współpracują ze sobą w sposób skoordynowany, zapewniający skuteczne reagowanie na problem.
§ 2. Tryb i sposób powoływania oraz odwoływania
członków Zespołu Interdyscyplinarnego.
1. Zespół Interdyscyplinarny powołany jest przez Wójta
Gminy Gnojnik w drodze zarządzenia.
2. Wójt powołuje członków Zespołu spośród przedstawicieli podmiotów, o których mowa w art. 9a ust. 3
i ust. 4 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
tj. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnojniku,
Posterunku Policji w Czchowie, jednostek oświatowych
z terenu gminy Gnojnik, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Niepublicznego Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Gnojniku, oraz Ośrodek Zdrowia
w Uszwi, Zespołu Sądowej Służby Kuratorskiej przy
Sądzie Rejonowym w Brzesku, Parafii z terenu Gminy
Gnojnik.
3. W uzasadnionych przypadkach Wójt Gminy Gnojnik
może poszerzyć skład Zespołu Interdyscyplinarnego
o podmioty o których mowa w art. 9a ust. 5 ustawy
z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych
innych ustaw.
4. Zespół działa na podstawie Porozumień zawartych pomiędzy Wójtem Gminy Gnojnik a podmiotami, których
przedstawiciele powołani zostaną do Zespołu.
5. Członkowie Zespołu powołani są na czas nieokreślony.
6. W razie rezygnacji lub śmierci członka Zespołu Wójt
Gminy Gnojnik powołuje na jego miejsce nowego
członka w trybie określonym w § 2 pkt 1.
7. Wójt Gminy Gnojnik odwołuje członka Zespołu:
1) z własnej inicjatywy,
2) na jego wniosek,
3) na wniosek podmiotu, który wskazał osobę na
członka Zespołu, przy czym wniosek o odwoła-

nie powinien zawierać wskazanie nowego
przedstawiciela do Zespołu.
4) w przypadku skazania członka Zespołu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione
umyślnie.
8. Każdorazowe powołanie bądź odwołanie członka
Zespołu Interdyscyplinarnego następuje w drodze
zarządzenia Wójta Gminy Gnojnik
9. Każdy członek Zespołu Interdyscyplinarnego przed
udziałem w pierwszym posiedzeniu Zespołu składa pisemne oświadczenie o zachowaniu w poufności wszelkich informacji i danych uzyskanych przy realizacji zadań w ramach pracy w Zespole (załącznik Nr 1)
§ 3. Funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego
1. Termin pierwszego posiedzenia Zespołu wyznacza
Wójt Gminy Gnojnik, a kolejne posiedzenie zwołuje
Przewodniczący Zespołu.
2. Na pierwszym posiedzeniu Zespołu Interdyscyplinarnego spośród jego członków wybrany zostaje Przewodniczący Zespołu, z-ca Przewodniczącego oraz
Sekretarz w głosowaniu jawnym.
3. Kolejne posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego
odbywają się w zależności d potrzeb jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące, w terminie ustalonym
przez Przewodniczącego Zespołu.
4. Przewodniczący Zespołu może na posiedzenie Zespołu
Interdyscyplinarnego zaprosić również osoby nie będące jego członkami, jeżeli zajdzie taka konieczność.
5. Obsługę organizacyjno-techniczną zapewnia Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnojniku.
6. Uczestnictwo w Zespole ma charakter społeczny. Za
udział w posiedzeniach nie przysługuje wynagrodzenie.
7. Zespół podejmuje decyzje większością głosów,
w drodze jawnego głosowania.
8. Z każdego spotkania Zespołu sporządzony jest protokół.
9. W ramach Zespołu Interdyscyplinarnego mogą być
tworzone grupy robocze w celu pracy nad konkretnymi indywidualnymi problemami osób, rodzin,
grup problemowych i środowisk.
10. W skład grup roboczych mogą wchodzić osoby spoza Zespołu, będącymi pracownikami instytucji wskazanych w § 2 ust.2 zgodnie ze swoimi kompetencjami określonymi w szczególnych przepisach prawa
i dotyczących zakresu działania tych instytucji.
11. Wszystkich członków Zespołu i grup roboczych
obowiązuje zasada tajności informacji przekazywanych w ramach prac Zespołu bądź grupy. Obowiązek
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ten utrzymuje się także po ustaniu członkowstwa
w Zespole, grupie roboczej.
12. W przypadku udziału w posiedzeniu Zespołu członków rodziny z problemem przemocy nie odbiera się
od nich oświadczenia o zachowaniu poufności.
13. Pracę Zespołu i grup roboczych koordynuje Przewodniczący Zespołu.
14. W celu tworzenia lokalnych zintegrowanych programów i kampanii profilaktycznych oraz lokalnej
polityki społecznej w pracach uczestniczą wszyscy
członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego.
§ 4. Cele Zespołu
1. Pomoc osobom, rodzinom, grupom problemowym
i środowiskom dysfunkcyjnym w przezwyciężeniu
ich problemów.
2.Usprawnienie systemu przepływu informacji oraz
reagowanie na zidentyfikowane problemy społeczne
w tym w szczególności przemocy w rodzinie.
3. Rozpowszechnienie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym.
4. Tworzenie lokalnych zintegrowanych programów
i kampanii profilaktycznych i innych zagadnień lokalnej polityki społecznej.
§ 5. Zadania Zespołu
1. Integracja i koordynacja działań wszystkich podmiotów wchodzących w skład Zespołu w celu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
2. Diagnozowanie problemów przemocy w rodzinie na
terenie Gminy Gnojnik.
3. Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym
przemocą w rodzinie w ramach procedury „Niebieska karta”.
4. Inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym
przemocą w rodzinie poprzez działania grup roboczych.
5. Ocena i weryfikacja prowadzonych działań, w tym
działań grup roboczych.
6. Omawianie bieżących problemów wymagających
rozstrzygnięcia Zespołu Interdyscyplinarnego.
7. Prowadzenie dokumentacji pracy Zespołu: protokoły,
sprawozdania z realizacji podjętych działań, wnioski.
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na posiedzeniu przedstawiciela innej instytucji
wchodzącej w skład Zespołu.
4. Posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego i grupy
roboczej odbywa się w dni powszednie w godzinach
pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Gnojniku. Dopuszcza się możliwość organizacji posiedzenia na terenie innych instytucji lub organizacji
zaangażowanych w udzielenie pomocy oraz w nagłych sytuacjach dopuszcza się możliwość pracy
w godzinach popołudniowych.
5. Wszyscy członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego
spotykają się nie rzadziej niż raz na 3 miesiące celem
przedstawienia zakresu wsparcia udzielonego przez
poszczególne grupy robocze.
§ 7. Postępowanie na rzecz osób, rodzin, grup
i środowiska.
1. Grupa robocza powoływana jest w zależności od
spraw kierowanych do tejże grupy.
2. Na pierwszym spotkaniu grupa robocza ustala zadania, plan pomocy osobie, rodzinie, grupie problemowej lub środowisku, określając osoby odpowiedzialne za realizację poszczególnych części działań,
opis zadań dla poszczególnych członków grupy roboczej, a także dla osoby, rodziny, przedstawicieli
grup problemowych bądź środowiska.
3. Zadania, plan pomocy, o których mowa w pkt 2, ustala się przy uczestnictwie osoby, rodziny, przedstawicieli grup problemowych, bądź środowiska, których
prawa dotyczy. W sprawach wyjątkowych możliwe
jest określenie zadań, planu pomocy bez obecności
osoby, rodziny, bądź przedstawicieli grup problemowych lub środowiska, których posiedzenie dotyczy. W tej sytuacji o wyniku posiedzenia i zobowiązanych ze strony członków grupy roboczej zainteresowane osoby informuje się niezwłocznie.
4. Na drugim spotkaniu grupy roboczej przedstawiane
są przez członków działania podjęte na rzecz osoby,
rodziny, grupy problemowej lub środowiska. Istnieje
możliwość zwoływania kolejnych spotkań w danej
sprawie.
5. Informacja o podejmowanych działaniach grupy roboczej przekazywana jest Przewodniczącemu Zespołu.

Interdyscyplinarnego

§ 8. Dokumentacja, monitorowanie prac Zespołu
i grup roboczych.

1. Zgłoszenia sprawy na posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych może dokonać każdy
członek Zespołu. Osoba zgłaszająca sprawę ustala
z Przewodniczącym skład, miejsce i termin posiedzenia grupy roboczej. Zgłoszenie odbywa się poprzez wypełnienie przez członka Zespołu i przedstawienie przewodniczącemu wniosku o zwołanie posiedzenia stanowiącego załącznik Nr 2.
2. Przewodniczący Zespołu zwołuje posiedzenie grupy
roboczej na podstawie wniosku zgłoszeniowego podając czas i miejsce. Zwołanie posiedzenia może
mieć formę pisemną, mailową, lub telefoniczną. Dopuszcza się możliwość przekazania w momencie
zwoływania grupy roboczej kopii wniosku zgłoszeniowego.
3. Skład grupy roboczych uzależniony jest od problemumoże być zmienny spośród członków Zespołu Interdyscyplinarnego. Dopuszcza się po konsultacji
z osobą zgłaszającą sprawę, możliwość uczestnictwa

1. Przewodniczący gromadzi w celach statystycznych
i ewaluacyjnych dane dotyczące m.in:
1) liczby spraw skierowanych do grup roboczych,
2) skład poszczególnych grup
3) efektów pracy grup.
W oparciu o zebrane dane dokonuje oceny realizacji
zadań przez grupy oraz w razie potrzeby proponuje
niezbędne korekty.
2. W ramach pracy z osobą, rodziną, grupami problemowymi, bądź środowiskiem gromadzona jest następująca dokumentacja:
1) wniosek zgłoszeniowy - dokument potwierdzający zgłoszenie problemu do rozpatrzenia przez
Zespół Interdyscyplinarny/grupy robocze: do
wniosku dołączane są kopie dokumentów dostarczonych przez osobę, rodzinę, przedstawicieli grup problemowych lub środowiska /wzór:
załącznik Nr 2.
2) pisemna zgoda osoby lub pełnoletniego przedstawiciela rodziny, której sprawa ma być prze-

§ 6. Zwoływanie
i grup roboczych.

Zespołu
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kazana do rozpatrzenia w ramach pracy grupy
roboczej. Zastrzega się, że w sytuacjach wyjątkowych / np. w przypadku zagrożenia dobra
dziecka lub zgłoszenia dokonywanego przez
dziecko/ grupę roboczą zwołuje się w trybie natychmiastowym i bez wymaganej zgody (wzór:
załącznik Nr 3).
3) plan działań Zespołu Interdyscyplinarnego
/grupy roboczej - opis zadań dla poszczególnych członków grupy, oraz osoby, rodziny,
przedstawicieli grup problemowych bądź środowiska (wzór ; załącznik Nr 4.)
4) monitoring zadań podjętych w ramach prac Zespołu Interdyscyplinarnego /grupy roboczej- realizacja
podjętych działań przez członków grup roboczych
i osobę, rodzinę, przedstawicieli grup problemowych lub środowisk (wzór –załącznik Nr 5).
3. Ponadto dokumentację posiedzenia grup roboczych
stanowi lista obecności.
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4. Dokumentacja, o której mowa w pkt 2 i 3 jest gromadzona w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnojniku.
Załączniki:
Oświadczenie o ochronie danych osobowych – załącznik
Nr 1
Wniosek zgłoszeniowy - załącznik Nr 2
Zgoda na podjęcie działań i przetwarzanie danych osobowych - załącznik Nr 3
Plan działań Zespołu interdyscyplinarnego /grupy roboczej- załącznik Nr 4
Monitoring działań Zespołu Interdyscyplinarnego /grupy
roboczej – załącznik Nr 5
Przewodniczący
Ryszard Machał

Załącznik Nr 1
......................................................................
(miejscowość i data)
......................................................................
(imię i nazwisko)
.....................................................................
(seria i numer dokumentu tożsamości)
....................................................................
(zatrudniony)
....................................................................
(stanowisko)
WÓT GMINY GNOJNIK
Ja, niżej podpisana/y, informuję, że zapoznałam/łem się z treścią art. 9c ust.1-3 1) ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz art. 51 ust.12) i 23) ustawy o ochronie danych osobowych i „oświadczam, że zachowam poufność informacji i danych, które uzyskałem przy realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy
w rodzinie oraz , że znane mi są przepisy o odpowiedzialności karnej za udostępnienie danych osobowych lub
umożliwienie do nich dostępu osobom nieuprawnionym”.
......................................................
(podpis)
1) Art. 9c ust. 1: Członkowie zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych w zakresie niezbędnych do realizacji
zadań, o których mowa w art. 9b ust. 2i3, mogą przetwarzać dane osób dotkniętych przemocą w rodzinie i osób
stosujących przemoc w rodzinie, dotyczące stanu zdrowia, nałogów, skazań, orzeczeń o ukaraniu, a także innych
orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, bez zgody i wiedzy osób, których dane te
dotyczą.
Art. 9c ust. 2: Członkowie zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych zobowiązani są do zachowania
w poufności wszelkich informacji i danych, które uzyskali przy realizacji zadań, o których mowa w art. 9b ust. 2 i
3. Obowiązek ten rozciąga się także na okres po ustaniu członkostwa w zespole interdyscyplinarnym oraz
w grupach roboczych.
2) Art. 51 ust. 1: „Kto administrując zbiorem danych lub będąc obowiązany do ochrony danych osobowych udostępnia je lub umożliwia dostęp do nich osobom nieupoważnionym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.”
3) Art. 51 ust. 2 „Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku”.
Przewodniczący
Ryszard Machał

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 533

– 36240 –
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Załącznik Nr 2

WNIOSEK ZGŁOSZENIOWY
Instytucja zgłaszająca: .......................................................................................................................................................
Data zgłoszenia: .......................................................................................................................................................
Określenie problemu/ów: .......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
............
Opis sytuacji (skład rodziny, fakty i okoliczności):
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.............
Przebieg dotychczasowych działań i udzielonej pomocy:
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
Posiadane dokumenty:
.....................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................
Proponowany skład grupy roboczej:
.....................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................
W spotkaniu weźmie udział/ nie weźmie udziału* przedstawiciel rodziny, w której wystąpił problem
*(niepotrzebne skreślić)
....................................................................................
(podpis osoby zgłaszającej problem)
Data posiedzenia Zespołu: .......................................................... (wypełnia Przewodniczący).
Przewodniczący
Ryszard Machał
Załącznik Nr 3
ZGODA NA PODJĘCIE DZIAŁAŃ I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
............................................................................
(miejscowość i data)
..........................................................................
(imię i nazwisko)
........................................................................
(adres zamieszkania)
.......................................................................
(telefon kontaktowy)
Wrażam zgodę na podjecie działań na rzecz mojej osoby/rodziny przez Zespół Interdyscyplinarny funkcjonujący przy
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gnojniku. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
niezbędnych do podjęcia działań przez zespół Interdyscyplinarny, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 202 roku Nr .101, poz. 926).
Dla potrzeb pracy Zespołu Interdyscyplinarnego przekazuję kserokopię następujących dokumentów:
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................
(podpis)
Przewodniczący
Ryszard Machał

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 533

– 36241 –
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Załącznik Nr 4

PLAN DZIAŁAŃ ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO / GRUPY ROBOCZEJ
.................................................................
(miejscowość i data)
Dotyczy (imię i nazwisko osoby lub przedstawiciela rodziny)
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
..........................................................
Zadania członków Zespołu /grupy roboczej:
INSTYTUCJA DZIAŁANIE
Zadania dla osoby/ rodziny:
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.............
Kolejne spotkanie Zespołu/grupy roboczej – data .......................................................................
Podpisy uczestników Zespołu/grupy roboczej:
Przewodniczący
Ryszard Machał
Załącznik Nr 5
MONITORING DZIAŁAŃ ZESPOŁU INTERDYSCYPLINATNEGO/ GRUPY ROBOCZEJ
................................................................
(miejscowość i data)
Dotyczy: (imię i nazwisko osoby lub przedstawiciela rodziny)
.....................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................
Zadania członków Zespołu/grupy roboczej:
Zrealizowane działania
-

Czy osoba/ rodzina wymaga dalszego wsparcia? Tak / nie
-

Dalsze działania
-

Dalsze zadania dla osoby/rodziny:
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Kolejne spotkanie Zespołu/grupy roboczej – data .......................................................................
Podpisy uczestników Zespołu/grupy roboczej:
Przewodniczący
Ryszard Machał
5539

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 533
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UCHWAŁA NR VII/71/11
RADY GMINY W GNOJNIKU
z dnia 18 października 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Gnojnik Nr XVIII/136/08 z dnia 30 września 2008 r. w sprawie ustalenia
wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Gnojnik za
uczestnictwo w działaniu ratowniczym lub w szkoleniu pożarniczym organizowanym
przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Gnojnik.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 28 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
(Dz. U. z 2002 r. Nr 147 poz. 1229 z późn. zm.) - Rada Gminy Gnojnik uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Rady Gminy Gnojnik Nr XVIII/136/08
z dnia 30 września 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej
straży pożarnej z terenu Gminy Gnojnik za uczestnictwo
w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym
organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub
Gminę Gnojnik, § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2.
1 Ustala się ekwiwalent w następujący sposób:
1/ za udział w akcji ratowniczej w wysokości 1/175
przeciętnego
wynagrodzenia
ogłoszonego,
przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, przed dniem ustalenia
ekwiwalentu

2/ Za udział w szkoleniu organizowanym przez PSP
lub Gminę – 10,00 zł.
2. Ekwiwalent pieniężny, o którym mowa w ust. 1 będzie
wypłacany z budżetu Gminy Gnojnik za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym lub szkoleniu
pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż
Pożarną lub Gminę Gnojnik.
3. Wypłata ekwiwalentu pieniężnego będzie realizowana
po przedłożeniu przez jednostkę ochotniczej straży
pożarnej z terenu Gminy Gnojnik listy imiennej
członków biorących udział w działaniu ratowniczym
lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez
Państwową Straż Pożarną lub Gminę Gnojnik.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Gnojnik.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego wchodzi w życie po
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący
Ryszard Machał

5540
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UCHWAŁA NR XII/89/11
RADY GMINY ŁAPANÓW
z dnia 4 listopada 2011 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łapanów na 2011 rok
Nr IV/12/10 Rady Gminy Łapanów z dnia 30 grudnia 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz
art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1240)
w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. –
przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicz-

nych (Dz. U Nr 157, poz. 1241) Rada Gminy Łapanów
uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XI/76/11 Rady Gminy Łapanów
z dnia 11 października 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łapanów na 2011 r. Nr IV/12/10
Rady Gminy Łapanów z dnia 30 grudnia 2010 r. zmienia
się w § 2 zapisy dotyczące przeniesień wydatków budżetowych na 2011 r. W/w zapisy otrzymują brzmienie:

WYDATKI BUDŻETOWE NA 2011 rok
Dział

Rozdział

600
60016

60078

WYSZCZEGÓLNIENIE
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne gminne
W tym: wydatki bieżące:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
W tym: wydatki majątkowe
- Zadanie: Odbudowa kładki pieszo – jezdnej w m. Łapanów

ZWIĘKSZENIE
(+)
80.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00

ZMNIEJSZENIE
(-)

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 533
700
70005

750
75011

75075

75095

754
75412

757
75702

801
80101

80104

80110

80113

900
90095

– 36243 –
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GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
W tym: wydatki bieżące:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzędy wojewódzkie
W tym: wydatki bieżące:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Promocja jst
W tym: wydatki bieżące:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Pozostała działalność
W tym: wydatki bieżące
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNEI OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Ochotnicze straże pożarne
W tym: wydatki bieżące:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst
W tym: wydatki bieżące:
1. Obsługa długu jst
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe
W tym: wydatki bieżące::
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
-W tym: Wydatki majątkowe
- Zadanie: Budowa sali gimnastycznej przy PSP Grabie
Przedszkola
W tym: wydatki bieżące
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Gimnazja
W tym: wydatki bieżące:
-1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Dowożenie uczniów do szkół
W tym: wydatki bieżące
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
GOSPODARKA KOMUNALNAI OCHRONA ŚRODOWISKA
Pozostała działalność
W tym: wydatki bieżące:
-1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
-W tym: wydatki majątkowe
-Zadanie: Dokumentacja placu parkingowo - targowego
RAZEM:

Po dokonaniu w/w zmian wydatki budżetu gminy
Łapanów na 2011 r. wynoszą:
W tym: 39.248.819,30 zł
wydatki bieżące 26.901.510,30 zł
wydatki majątkowe 12.347.309,00 zł

50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
60.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
200.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
60.000,00
20.000,00

500.000,00
500.000,00

500.000,00
500.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
10.000,00
10.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
10.000,00
10.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
20.000,00
60.000,00
27.000,00
27.000,00

27.000,00
27.000,00
527.000,00

27.000,00
27.000,00
27.000,00
27.000,00
27.000,00

527.000,00

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały nie ulegają zmianie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Łapanów.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Woje-

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 533

– 36244 –

wództwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łapanów.
Przewodniczący Rady Gminy Łapanów
Andrzej Śliwa

Poz. 5541,5542,5543

Gminy Łapanów z dnia 11 października 2011 r. w związku z mylnym zakwalifikowaniem wydatków i wpisaniem
do tabeli przeniesień. Zmianie ulegają kwoty wydatków
bieżących i majątkowych. Ogólna kwota wydatków budżetowych nie ulega zmianie.

UZASADNIENIE
Zmienia się kwoty przeniesień wydatków budżetowych na 2011 r. między działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej zawartymi w Uchwale Nr XI/76/11 Rady

Przewodniczący Rady Gminy Łapanów
Andrzej Śliwa

5541

5542
5542

UCHWAŁA NR XII/94/2011
RADY MIEJSKIEJ W KRZESZOWICACH
z dnia 29 września 2011 r.

w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Krzeszowice oraz zasad zwrotu kosztów pogrzebu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1
i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.), art. 17 ust. 1 pkt 15, art. 44 i art. 96 ust. 3 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U.
z 2009 r., Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) oraz art. 10
ust. 3 i 4 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz. U. z 2000 r., Nr 23,
poz. 259) Rada Miejska w Krzeszowicach uchwala co
następuje:
§ 1. Jednostka organizacyjna Gminy – Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzeszowicach organizuje pogrzeb osoby zmarłej, o której mowa w art. 17 ust. 1
pkt 15 ustawy o pomocy społecznej.
§ 2.
1. Sprawienie pogrzebu odbywa się zgodnie z wyznaniem osoby zmarłej.
2. W przypadku, gdy nie jest możliwe ustalenie wyznania osoby zmarłej lub gdy osoba zmarła była niewierząca, pogrzeb sprawia się z uwzględnieniem panujących powszechnie zwyczajów i tradycji.
§ 3. Koszty sprawienia pogrzebu obejmują w szczególności:
1) przygotowanie, przechowanie i przewóz zwłok,
2) zakup niezbędnego ubrania, jeżeli osoba zmarła go
nie posiadała,
3) zakup trumny,
4) opłatę za miejsce na cmentarzu,

5) odprawienie nabożeństwa pogrzebowego zgodnie
z wyznaniem osoby zmarłej lub zorganizowanie innych uroczystości pogrzebowych,
6) pochówek, w tym obsługa żałobników, wykopanie
grobu ziemnego, zakopanie i uformowanie grobu
oraz oznaczenie go znakiem wyznania i tabliczką.
§ 4. Sprawienie pogrzebu Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Krzeszowicach powierza wykonawcy wybranemu w wyniku postępowania określonego w odrębnych przepisach.
§ 5. W przypadku pokrycia kosztów pogrzebu przez
Gminę Krzeszowice, poniesione wydatki podlegają pokryciu z zasiłku pogrzebowego lub z masy spadkowej,
jeżeli po osobie zmarłej nie przysługuje zasiłek pogrzebowy.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Gminy Krzeszowice.
§ 7. Traci moc uchwała Nr XXIV/209/2004 Rady
Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 lipca 2004 r.
w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez
Gminę Krzeszowice.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego
Przewodnicząca Rady Miejskiej
mgr Stanisława Grzęda

5542
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UCHWAŁA NR XII/88/2011
RADY MIASTA NOWY TARG
z dnia 4 listopada 2011 r.
w sprawie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 28"
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 Ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami), art. 20 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami),
Rada Miasta w Nowym Targu:

1. po stwierdzeniu zgodności projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego – NOWY TARG 28
z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ,
przyjętego Uchwałą Nr XLV/503/2010 Rady Miasta Nowego Targu dnia 28 czerwca 2010 roku,

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 533

– 36245 –

2. po rozstrzygnięciu o sposobie realizacji i zasadach
finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, należących do zadań własnych gminy,
3. po rozstrzygnięciu o sposobie rozpatrzenia uwag
zgłoszonych do projektu planu;

Poz. 5543

6)

§ 1. uchwala miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego – NOWY TARG 28, zwany dalej planem.
Rozdział I - USTALENIA PODSTAWOWE
§ 2. PRZEDMIOT I ZAKRES UCHWAŁY
1. PLAN - NOWY TARG 28 obejmuje teren w mieście
Nowy Targ o powierzchni 1,55 ha.
2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 28 składa się z tekstu planu stanowiącego treść niniejszej Uchwały oraz załącznika Nr 1 Rysunek planu sporządzony na kopii mapy zasadniczej w skali 1: 1000;
3. Załączniki do Uchwały stanowią:
1) Załącznik Nr 2 – Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji i zasadach finansowania inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, należących
do zadań własnych gminy;
2) Załącznik Nr 3 – Rozstrzygnięcie o sposobie
rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu
planu;
§ 3. OBJAŚNIENIA UŻYTYCH W USTALENIACH
PLANU OKREŚLEŃ
1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o:
1) terenie - należy przez to rozumieć obszar ograniczony liniami ciągłymi, rozgraniczającymi
różne przeznaczenie lub różne zasady zagospodarowania, jeżeli z treści niniejszej uchwały nie
wynika inaczej;
2) linii rozgraniczającej - należy przez to rozumieć
linię ciągłą na rysunku planu, rozdzielającą tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
3) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć planowany rodzaj przeznaczenia działki
budowlanej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi, który zajmuje nie mniej niż 55% jej powierzchni, wraz z elementami zagospodarowania uzupełniającego i towarzyszącego, związanymi bezpośrednio z funkcją terenu;
4) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to
rozumieć planowany rodzaj przeznaczenia działki
budowlanej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi, inny niż podstawowe przeznaczenie terenu, który uzupełnia przeznaczenie podstawowe
i z nim nie koliduje oraz nie koliduje z innym
przeznaczeniem dopuszczalnym zrealizowanym
na terenie działki budowlanej. Przeznaczenie dopuszczalne nie może przekroczyć 45% powierzchni terenu działki budowlanej i lokalizowane jest na zasadach określonych w ustaleniach szczegółowych;
5) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez
to rozumieć linię w której może być usytuowana ściana frontowa budynku lub słupy podcieni,
bez prawa ich przekraczania w kierunku linii
rozgraniczającej terenu. Nie dotyczy to elementów architektonicznych takich jak np.: balkon,
wspornik, wykusz, gzyms, okap dachu, rynna,
rura spustowa, podokienniki oraz inne detale

7)

8)

9)

wystroju architektonicznego, nadwieszonych
nad terenem;
wysokości budynku - należy przez to rozumieć
liczoną w metrach wysokość od średniej wysokości terenu do głównej kalenicy dachu budynku, a średnim poziomie terenu - należy przez to
rozumieć średnią arytmetyczną pomiędzy najniższą i najwyższą rzędną istniejącego terenu,
przylegającą bezpośrednio do budynku;
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;
infrastrukturze technicznej - należy przez to rozumieć obiekty budowlane infrastruktury technicznej, związane z:
a) zaopatrzeniem w energie elektryczną;
b) zaopatrzeniem w gaz;
c) zaopatrzeniem w wodę;
d) odprowadzeniem
ścieków
sanitarnych
i deszczowych;
e) zapewnieniem dostępu do usług teleinformatycznych;
f) zaopatrzeniem w ciepło;
g) oświetleniem ulicznym;
ciągach komunikacyjnych - należy przez to rozumieć drogi wewnętrzne i dojazdy oraz dostępność do działki na zasadzie służebności
drogowej.

Rozdział II - USTALENIA DLA WSZYSTKICH TERENÓW
OBJĘTYCH PLANEM
§ 4. USTALENIA W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO
1. Na obszarze objętym ustaleniami planu funkcjonują
zasady i ograniczenia uwzględnione w ustaleniach
niniejszej uchwały, wynikające z położenia w:
1) Obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP Nr 440 – Dolina Kopalna Nowy
Targ;
2) Przestrzeni powietrznej dla istniejącego lotniska
sportowego.
2. Utrzymuje się jako tymczasowe - dotychczasowe
użytkowanie terenów i obiektów budowlanych, do
czasu ich zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem ustalonym w niniejszym planie, za wyjątkiem
terenów, dla których przyjęto tymczasowe przeznaczenie terenów w ustaleniach szczegółowych;
3. Przy realizacji nowych budynków i rozbudowie istniejących obowiązuje uwzględnienie:
1) wyznaczonych na rysunku planu nieprzekraczalnych linii zabudowy;
2) niewyznaczonych na rysunku planu nieprzekraczalnych linii zabudowy od dróg publicznych
zgodnie z przepisami odrębnymi;
3) odległości od obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, wynikających z przepisów
odrębnych;
4. Nie ustala się wymagań w zakresie ochrony przed
hałasem, z uwagi na brak unormowań prawnych
w zakresie przestrzegania dopuszczalnych wartości
hałasu w środowisku dla terenów usług;

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 533

– 36246 –

5. Obowiązuje zakaz odprowadzania nieoczyszczonych
ścieków do wód i gruntu;
6. Obowiązuje realizacja na stanowiskach postojowych,
placach manewrowych oraz ciągach komunikacyjnych, nawierzchni utwardzonych ze spadkami zapewniającymi spływ wody opadowej do wpustów
kanalizacyjnych wyposażonych w stosowne urządzenia oczyszczające, które zabezpieczą środowisko
przed zanieczyszczeniem; Dodatkowo na stacji paliw
oraz stanowiskach przeznaczonych do mycia pojazdów obowiązuje wykonanie utwardzonych nawierzchni szczelnych;
7. Obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących
zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz
przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać
na środowisko, za wyjątkiem obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, komunikacji oraz z grupy
przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać
na środowisko tych, dla których przeprowadzona
procedura oceny oddziaływania na środowisko
w trakcie, której sporządzono raport o oddziaływaniu
na środowisko, wykazała brak niekorzystnego wpływu na środowisko, lub przedsięwzięcie zostało zwolnione z obowiązku sporządzenia raportu;
8. Na całym obszarze objętym ustaleniami planu obowiązuje zakaz realizacji ogrodzeń z wypełnieniami
z elementów żelbetowych i betonowych oraz szczelnych z płyt blaszanych;
9. Dopuszcza się zmianę konfiguracji działek gruntowych (scalenia i podziały) w dostosowaniu do ich
przeznaczenia określonego w niniejszym planie
i zasad podziału określonych w ustaleniach szczegółowych;
§ 5. USTALENIA W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ I KOMUNIKACJI
1. Dopuszcza się przebudowę i rozbudowę obiektów
budowlanych infrastruktury technicznej oraz realizację nowych;
2. W zakresie zaopatrzenia terenów w wodę:
1) Zaopatrzenie w wodę z istniejącej miejskiej sieci
wodociągowej;
2) Przy rozbudowie istniejącej sieci oraz budowie
nowych sieci obowiązuje realizacja hydrantów
przeciw pożarowych. Dopuszcza się realizację
zbiornika przeciwpożarowego.
3. W zakresie odprowadzenia ścieków:
1) Obowiązuje odprowadzenie ścieków komunalnych z całego obszaru objętego planem, który
znajduje się w obszarze tworzącym aglomerację
(miasto Nowy Targ) na komunalną oczyszczalnię ścieków w Nowym Targu, siecią kanalizacyjną;
2) Obowiązuje realizacja rozdzielczych sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej;
3) Obowiązuje odprowadzenie wód opadowych do
istniejącej miejskiej kanalizacji deszczowej z obowiązkiem ich oczyszczania, zgodnie z przepisami
odrębnymi;
4. W zakresie składowania odpadów:
1) W zakresie gospodarki odpadami stałymi obowiązują zasady ustalone na terenie gminy,
zgodnie z przepisami odrębnymi;
2) Obowiązuje zakaz składowania odpadów w miejscach do tego nie wyznaczonych i nie urządzonych;
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3) Obowiązek unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych poza terenem planu, zgodnie
z przepisami odrębnymi;
5. W zakresie zaopatrzenia terenów w gaz:
1) Zaopatrzenie w gaz z istniejącej sieci gazowej
połączonej;
2) Dopuszcza się korzystanie z alternatywnych
źródeł gazu, w tym zbiorników na gaz płynny
6. W zakresie zaopatrzenia terenów w ciepło:
1) Obiekty w obszarze objętym planem mogą być
zaopatrywane w energię cieplną w oparciu
o zasilanie wyłącznie jednym z niżej wymienionych źródeł ciepła;
a) gazem ziemnym z sieci lub ze zbiornika na
gaz płynny;
b) energią elektryczną;
c) energią słoneczną i pozyskaną z pomp ciepła;
d) paliwami płynnymi;
2) Zaopatrzenie w ciepło odbywać się będzie na
bazie rozwiązań indywidualnych;
3) Obowiązuje zakaz stosowania paliw o wysokiej
emisji zanieczyszczeń.
7. W zakresie zaopatrzenia terenów w energię elektryczną:
1) Dostawa energii elektrycznej siecią niskich napięć poprzez stacje transformatorowe;
2) Dopuszcza się realizację nowych stacji transformatorowych w zależności od potrzeb;
3) Dopuszcza się przebudowę i rozbudowę istniejących sieci energetycznych, w tym kablowanie
istniejących sieci napowietrznych, na zasadach
określonych przez zarządzającego siecią;
8. W zakresie zaopatrzenia terenów w sieci teletechniczne:
1) Realizacja sieci telekomunikacyjnych za pomocą
kanalizacji teletechnicznej, przyłączy kablowych
ziemnych i innych dostępnych rozwiązań;
9. W zakresie komunikacji:
1) Dopuszcza się w zależności od potrzeb rozbudowę i przebudowę istniejących ciągów komunikacyjnych oraz realizację nowych ciągów komunikacyjnych oraz ciągów pieszych i pieszojezdnych wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi;
Rozdział III - USTALENIA SZCZEGÓŁOWE
§ 6. USTALENIA DLA TERENÓW USŁUG KOMERCYJNYCH
1. Tereny zabudowy usługowej, oznaczone symbolem
1.UC – pow. 1,39 ha. Obowiązują następujące zasady
zagospodarowania terenów:
1) Przeznaczenie podstawowe terenu - usługi komercyjne realizowane jako wielkopowierzchniowy obiekt handlowy o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 z obiektami magazynowymi oraz wielopoziomowym parkingiem.
2) Przeznaczenie dopuszczalne terenu – zieleń
urządzona z obiektami i urządzeniami małej architektury, ciągi komunikacyjne oraz ciągi piesze i pieszo- jezdne, miejsca postojowe, obiekty
budowlane infrastruktury technicznej.
3) Powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć
80% terenu.
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4) Dopuszcza się realizację reklam wolnostojących, nie wyższych niż 12 m nad poziom istniejącego terenu.
5) Obowiązują następujące zasady realizacji nowych budynków oraz rozbudowy lub nadbudowy istniejących:
a) realizacja budynków jako wolnostojących
lub w zabudowie zwartej. Dopuszcza się realizację budynków w granicy obszaru objętego ustaleniami planu, stanowiącymi jednocześnie granicę działek ewidencyjnych od
strony południowej i zachodniej. Dopuszcza
się połączenia budynków przewiązkami służącymi komunikacji pieszej;
b) od strony drogi publicznej - ulica Składowa,
dopuszcza się lokalizację budynku w granicy
obszaru objętego ustaleniami planu, stanowiącej jednocześnie granicę działek ewidencyjnych, przy uwzględnieniu niewyznaczonej
na rysunku planu nieprzekraczalnej linii zabudowy od drogi publicznej zgodnie z przepisami odrębnymi;
c) wysokość nowo realizowanych budynków
oraz budynków podlegających rozbudowie
lub nadbudowie w najwyższym punkcie budynku, za wyjątkiem pomieszczeń technicznych typu maszynownia dźwig, wentylatornia itp., nie może przekroczyć 11 metrów;
d) realizacja dachów jako płaskich, w tym pełniących funkcję powierzchni biologicznie
czynnych lub dwuspadowych, cztero lub
wielopołaciowych, o kącie nachylenia połaci
20o – 35o;
e) zakaz stosowania agresywnej kolorystyki
elewacji i intensywnych kolorów na całości
elewacji oraz stosowania szkła lustrzanego;
6) Dostęp do terenu z drogi publicznej klasy dojazdowej (ul. Składowa), zgodnie z przepisami
odrębnymi.
7) Obowiązuje realizacja nie mniej niż 2 miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni sprzedażowej
obiektu handlowego, przy czym łączna ilość miejsc
postojowych w tym realizowanych w wielopoziomowym parkingu nie może przekroczyć 600.
2. Tereny zabudowy usługowej, oznaczone symbolem
1.U – pow. 0,16 ha. Obowiązują następujące zasady
zagospodarowania terenów:
1) Przeznaczenie podstawowe terenu - usługi komercyjne związane z obsługą komunikacji.
2) Przeznaczenie dopuszczalne terenu – zieleń
urządzona z obiektami i urządzeniami małej architektury, ciągi komunikacyjne oraz ciągi piesze, miejsca postojowe i parkingi, obiekty budowlane infrastruktury technicznej.
3) Dopuszcza się usługi takie jak: stacja paliw wraz
z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi,
w tym myjnia samochodowa.
4) Powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć
30% pow. terenu.
5) Dopuszcza się realizację reklam wolnostojących, nie wyższych niż 12 m nad poziom terenu,
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przy uwzględnieniu nieprzekraczalnych linii zabudowy, wyznaczonych na rysunku planu.
6) Realizacja całodobowej stacji paliw, na następujących zasadach:
a) dopuszcza się realizację nowego pawilonu
stacji paliw w granicy działki Nr 10149/3.
b) obowiązuje zakaz realizacji kontenerowej
stacji paliw;
c) realizacja zbiorników na paliwo jako podziemnych, z monitoringiem wczesnego ostrzegania
o zagrożeniu;
d) obowiązek realizacji szczelnych nawierzchni
w rejonie dystrybucji i spustu paliw z zastosowaniem materiałów niepalnych, nienasiąkliwych i łatwo zmywalnych;
e) obowiązek prowadzenia przez inwestora lokalnego monitoringu środowiska gruntowo
– wodnego;
f) możliwość lokalizacji obiektów kubaturowych dla lokalizacji zaplecza socjalno – biurowego z częścią handlową oraz myjni samochodowej wraz zapleczem;
g) w zakresie kształtowania architektury obiektów wymienionych w ppkt f obowiązuje:
- realizacja budynków jako wolnostojących, przy czym wysokość budynków nie
może przekroczyć w najwyższym punkcie
budynku, wysokości 5 metrów;
- realizacja dachów jako płaskich;
- zakaz stosowania agresywnej kolorystyki
i intensywnych kolorów na całych powierzchniach elewacji. Obowiązuje stosowanie kolorów pastelowych. Dopuszcza się stosowanie agresywnej kolorystyki i intensywnych kolorów jako pojedynczych akcentów kolorystycznych.
2) Dostęp do terenu z drogi publicznej klasy dojazdowej (ul. Składowa), zgodnie z przepisami
odrębnymi.
7) Obowiązek realizacji miejsc parkingowych stosownie do potrzeb, nie mniej jednak niż 10.

Rozdział VI - PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE
§ 7. Ustala się z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, wynikającego ze zmiany przeznaczenia terenów
w związku z uchwaleniem planu, stawkę dla naliczania
jednorazowych opłat w wysokości 30% dla wszystkich
terenów oznaczonych w planie symbolem U i UC.
§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta Nowy Targ.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 10. Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta
Nowy Targ.
Wiceprzewodniczący Rady
mgr inż. Jacenty Rajski
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XII/88/2011
Rady Miasta Nowy Targ
z dnia 4 listopada 2011 r.

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:1000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.
Wiceprzewodniczący Rady
mgr inż. Jacenty Rajski
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XII/88/2011
Rady Miasta Nowy Targ
z dnia 4 listopada 2011 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIASTA NOWY TARG
O SPOSOBIE REALIZACJI I ZASADACH FINANSOWANIA INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, NALEŻĄCYCH DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY
Wymagane przepisami w/w rozstrzygnięcie Rady
Miasta Nowy Targ jest bezprzedmiotowe, ponieważ
budżet miasta nie będzie obciążony skutkami finansowymi wynikającymi z uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowana przestrzennego „Nowy Targ 28”.
Na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowana przestrzennego „Nowy Targ 28”, miasto nie
będzie musiało ponosić żadnych kosztów związanych
z przygotowaniem inwestycji do realizacji (nabyciem lub
podziału gruntów) czy też np.: budową nowych lub modernizacją istniejących dróg. Zapisy nowego planu nie
wprowadzają zmian w terenach, w których znajdują się
nieruchomości stanowiące własność Miasta Nowy Targ,
jak również w terenach, których zagospodarowaniem na
cele publiczne miasto mogłoby być zainteresowane.

Dostęp i dojazd do nieruchomości komercyjnych, na
których realizowane będą planowane przez właściciela
inwestycje, zapewnia istniejąca droga publiczna
(ul. Składowa), poprzez istniejące i projektowane zjazdy,
realizowane zgodnie z przepisami odrębnymi przez
Inwestora.
W związku z powyższym, budżet gminy nie będzie
obciążony konsekwencjami finansowymi wynikającymi
z uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „Nowy Targ 28”.
Wiceprzewodniczący Rady
mgr inż. Jacenty Rajski

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XII/88/2011
Rady Miasta Nowy Targ
z dnia 4 listopada 2011 r.
ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIASTA NOWY TARG,
O SPOSOBIE ROZPATRZENIA NIEUWZGLĘDNIONYCH I UWZGLĘDNIONYCH CZĘŚCIOWO UWAG,
ZGŁOSZONYCH DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „NOWY TARG 28”.

Uwaga: Nr uwag, zgodnie z numeracją w wykazie uwag wniesionych do wyłożonego do wglądu publicznego
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „NOWY TARG 28”.
Uwaga Nr 1 dotycząca:
1. obniżenia stawki renty planistycznej z 30% do 10%;
2. dopuszczenia realizacji przebudowy istniejącego zjazdu oraz realizacji nowych;
3. dopuszczenia możliwości realizacji oprócz paliw płynnych również paliwa gazowego w tym LPG, CNG;
4. umożliwienie w terenie 1.UC zabudowy w granicy działek od strony południowej i od strony zachodniej. Autor
uwagi oświadcza iż posiada zgodę Parafii p.w. Królowej Jadwigi na budowę w granicy działki.

Uwagę uwzględniono częściowo korygując zapisy tekstu planu w sposób, który umożliwi przebudowę istniejącego
zjazdu oraz realizację nowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, realizację w terenie 1.U oprócz paliw płynnych
również paliwa gazowego, w tym LPG, CNG oraz w terenie 1.UC zabudowy w granicy działek od strony południowej
i od strony zachodniej.
Nie uwzględniono uwagi w części dotyczącej obniżenia stawki renty planistycznej z 30% do 10% z uwagi na fakt,
iż pozbawi to Miasto Nowy Targ możliwości pozyskania przewidzianych przepisami prawa dochodów.
Wiceprzewodniczący Rady
mgr inż. Jacenty Rajski
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UCHWAŁA NR XII/96/2011
RADY MIASTA NOWY TARG
z dnia 4 listopada 2011 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142,
poz. 1591, z późn. zm.) i art. 5 ust. 1 i 4 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i o opłatach lokalnych
(tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 95, poz. 613, z późn.
zm.) Rada Miasta Nowy Targ uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się następujące roczne stawki podatku
od nieruchomości obowiązujące na terenie Miasta Nowego Targu:
1. Od gruntów:
1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,82 zł od 1 m2 powierzchni,
2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,33 zł od
1 ha powierzchni,
3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,35 zł od 1 m2 powierzchni.
2. Od budynków lub ich części:
1) mieszkalnych - 0,70 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub
ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej – 20,33 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym – 10,24 zł 1 m2 powierzchni użytkowej,
4) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności

leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające
tych świadczeń – 4,45 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
5) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,36 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.
3. Od budowli lub ich części:
1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 2 % wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych,
2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych - 0,1 % ich wartości określonej na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust 3 – 7 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXVII/433/09 Rady
Miasta Nowy Targ z dnia 26 października 2009 roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego, nie wcześniej niż z dniem 1 stycznia 2012 roku.
Wiceprzewodniczący Rady
mgr inż. Jacenty Rajski
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UCHWAŁA NR XII/93/11
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM WIŚNICZU
z dnia 31 października 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz na 2011 rok
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 r.- o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203,
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r.
Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r.
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 52,
poz. 420, Nr 157, poz. 1241 z 2010 r. Nr 28, poz. 142
i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, oraz z 2011 r., Nr

21,
poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149,
poz. 887), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620,
Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578
i Nr 257, poz. 1726) - Rada Miejska w Nowym Wiśniczu
uchwala co następuje:
§ 1.
1. Zmienia się wydatki budżetu na rok 2011 w tym:
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1) zwiększa
się
wydatki
budżetu
o kwotę
845.417,00 zł
2) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę
845.417,00 zł.
– jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmiany wydatków z ust. 1 obejmują:
1) zwiększenie wydatków bieżących na łączną
kwotę 507.565,00 zł w tym:
a) zwiększenie wydatków bieżących jednostek
budżetowych w kwocie 497.565,00 zł w tym:
- wydatków na wynagrodzenia i składki od nich
naliczane wydatków kwocie 223.220,00 zł.
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie
274.345,00 zł,
b) zwiększenie wydatków na świadczenia na
rzecz osób fizycznych w kwocie 10.000,00 zł.
2) zmniejszenie wydatków bieżących na łączną
kwotę 205.000,00 zł.
a) zmniejszenie wydatków bieżących jednostek
budżetowych w kwocie 195.000,00 zł w tym:
- wydatków związanych z realizacją zadań
statutowych jednostek budżetowych
w kwocie 195.000,00 zł,

Poz. 5545
b) zmniejszenie wydatków na świadczenia na
rzecz osób fizycznych w kwocie 10.000,00zł.
3) zwiększenie wydatków majątkowych na kwotę
337.852,00 zł.
4) zmniejszenie wydatków majątkowych na kwotę
640.417,00 zł.

§ 2. W uchwale budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz
na rok 2011 Nr III/6/10 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 30 grudnia 2010 r. z późn. zm. wprowadza się
następujące zmiany:
1) w załączniku Nr 2 wydatki budżetu wprowadza się
zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 1 do niniejszej
uchwały;
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Nowego Wiśnicza.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Jerzy Łacny
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Załącznik
do uchwały Nr XII/93/11
Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu
z dnia 31 października 2011 r.
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Przewodniczący Rady
Jerzy Łacny
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UCHWAŁA NR XII/95/11
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM WIŚNICZU
z dnia 31 października 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób
fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzeń za inkaso
Na podstawie art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.
o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969;
z 2005 r. Nr 143, poz. 1199; z 2006 r. Nr 191, poz. 1412,
Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2007 r. Nr 109,
poz. 747; z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655;
z 2009 r. Nr 56, poz. 458 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620
i Nr 226, poz. 1475), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225,
poz. 1461, Nr 226, poz. 1475 oraz z 2011 r. Nr 102,
poz. 584, Nr 112, poz. 654 i Nr 171, poz. 1016) oraz art. 6
ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku
leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826;
z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179,
poz. 1484; z 2006 r. Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825;
z 2008 r. Nr 116, poz. 730; z 2009 r. Nr 56, poz. 458 oraz
z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 226, poz. 1475), Rada Miejska w Nowym Wiśniczu uchwala, co następuje:
5546

§ 1. W uchwale Nr X/75/11 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 2 września 2011 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego
i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa
oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzeń za
inkaso (Dz. Urz. Woj. Małopol. Nr 444, poz. 4174) w § 2
pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) w sołectwie Królówka - Pan Andrzej Czuban”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Nowego Wiśnicza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Jerzy Łacny
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UCHWAŁA NR XII/96/11
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM WIŚNICZU
z dnia 31 października 2011 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,
poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568;
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r.
Nr 172, poz. 1441 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; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106,
poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679
i Nr 134, poz. 777) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r.
Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461 i Nr 226,
poz. 1475 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654
i Nr 171, poz. 1016) Rada Miejska w Nowym Wiśniczu
uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się następujące roczne stawki podatku
od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Nowy Wiśnicz:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków - 0,52 zł od 1 m2
powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,13 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego - 0,15 zł od
1 m2 powierzchni;
2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,46 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich
części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 13,72 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym - 6,30 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,20 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego - 3,60 zł od
1 m2 powierzchni użytkowej;
3) od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej - 2 % wartości określonej na
podstawie art.4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Nowego Wiśnicza.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XLII/336/10 z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i ma zastosowanie do podatku należnego od 2012 r.
Przewodniczący Rady
Jerzy Łacny
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UCHWAŁA NR XII/97/11
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM WIŚNICZU
z dnia 31 października 2011 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na rok 2012
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,
poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568;
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r.
Nr 172, poz. 1441 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,
Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146,
Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117,
poz. 679 i Nr 134, poz. 777) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia
15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r.

Nr 136, poz. 969; z 2005 r. Nr 143, poz. 1199; z 2006 r.
Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825;
z 2007 r. Nr 109, poz. 747; z 2008 r. Nr 116, poz. 730
i Nr 237, poz. 1655; z 2009 r. Nr 56, poz. 458 oraz z 2010 r.
Nr 96, poz. 620 i Nr 226, poz. 1475) Rada Miejska
w Nowym Wiśniczu uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Obniża się średnią cenę skupu żyta za pierwsze trzy
kwartały 2011 r. ustaloną w Komunikacie Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta
za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej
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Polskiej „Monitor Polski” (M.P. Nr 95, poz. 969)
z kwoty 74,18 zł za 1 dt. do kwoty 37,60 zł za 1 dt.
2. Obniżona do kwoty 37,60 zł średnia cena skupu żyta
stanowi podstawę obliczenia podatku rolnego na
2012 r. na terenie Gminy Nowy Wiśnicz.

Poz. 5548,5549,5550

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego i ma zastosowanie do podatku należnego w 2012 r.
Przewodniczący Rady
Jerzy Łacny

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Nowego Wiśnicza.
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UCHWAŁA NR XII/98/11
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM WIŚNICZU
z dnia 31 października 2011 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla celów podatku leśnego na rok 2012
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, w związku z art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717
i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116,
poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 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, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142
i 146, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117,
poz. 679 i Nr 134, poz. 777) i art. 4 ust. 5 ustawy z dnia
30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200,
poz. 1682, Nr 216, poz. 1826, z 2005 r. Nr 143, poz. 1199,
Nr 164, poz. 1365 i Nr 179, poz. 1484; z 2006 r. Nr 245,
poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825; z 2008 Nr 116, poz. 730;
z 2009 r. Nr 56, poz. 458 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620
i Nr 226, poz. 1475) Rada Miejska w Nowym Wiśniczu
uchwala, co następuje:

1. Średnią cenę sprzedaży drewna, określoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 20 października 2011 r. w sprawie średniej ceny
sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny
drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy
kwartały 2011 r. ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” (M.P.
Nr 95, poz. 970) obniża się z kwoty 186,68 zł do kwoty
155,00 zł za 1 m3.
2. Obniżona do kwoty 155,00 zł średnia cena sprzedaży
drewna stanowi podstawę obliczenia podatku leśnego na 2012 r. na terenie Gminy Nowy Wiśnicz.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Nowego Wiśnicza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i ma zastosowanie do podatku należnego w 2012 r.
Przewodniczący Rady
Jerzy Łacny

§ 1.
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UCHWAŁA NR XII/99/11
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM WIŚNICZU
z dnia 31 października 2011 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,
poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568;
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r.
Nr 172, poz. 1441 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; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106,
poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679
i Nr 134, poz. 777) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r.
Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461 i Nr 226,
poz. 1475 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654
i Nr 171, poz. 1016) Rada Miejska w Nowym Wiśniczu
uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku
od środków transportowych jak w załączniku do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Nowego Wiśnicza.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXI/246/09Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 27 października 2009 r.
w sprawie określenia stawek podatku od środków
transportu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i ma zastosowanie do podatku należnego od 2012 r.
Przewodniczący Rady
Jerzy Łacny
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Załącznik
do uchwały Nr XII/99/11
Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu
z dnia 31 października 2011 r.
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UCHWAŁA NR XII/100/11
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM WIŚNICZU
z dnia 31 października 2011 r.
w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia wysokości stawki, ustalenia terminu płatności,
zasad jej poboru, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia oraz zwolnień od tej opłaty
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717
i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr Nr 116,
poz. 1203, 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 oraz z 2008 r.
Nr 180, poz. 1111) Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52,
poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146
i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117,
poz. 679 i Nr 134, poz. 777) w związku z art. 18a ust. 1
i art. 19 pkt 1 lit f, pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r.
Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226,
poz. 1475 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654
i Nr 171, poz. 1016) Rada Miejska w Nowym Wiśniczu
uchwala, co następuje:
§ 1. Wprowadza się na trenie gminy Nowy Wiśnicz
opłatę od posiadania psów.
§ 2. Ustala się roczną stawkę opłaty od posiadania
psów w wysokości 10,00 zł od jednego psa.
§ 3. Opłatę, o której mowa w § 2 należy wpłacić na
rachunek bankowy urzędu, w kasie urzędu lub do rąk
inkasenta.
§ 4. Określa się następujących inkasentów uprawnionych do pobierania opłaty:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

w sołectwie Chronów - Pan Tadeusz Kozioł,
w sołectwie Kobyle - Pan Zbigniew Kolarz,
w sołectwie Kopaliny - Pan Jan Cieśla,
w sołectwie Królówka - Pan Andrzej Czuban,
w sołectwie Leksandrowa - Pani Elżbieta Łacna,
w sołectwie Łomna - Pan Jacek Daniec,

7) w sołectwie Muchówka - Pan Władysław Stary,
8) w sołectwie Olchawa - Pani Halina Wójcik,
9) w sołectwie Połom Duży - Pan Edward Oświęcimka,
10) w sołectwie Stary Wiśnicz - Pan Sławomir Błoniarz,
11) w sołectwie Wiśnicz Mały - Pan Jan Sysło,
12) w mieście Nowy Wiśnicz - Pan Janusz Warzecha.
§ 5. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 25 % zainkasowanej kwoty.
§ 6.
1. Opłata jest płatna bez wezwania, jednorazowo,
w terminie do dnia 15 maja danego roku podatkowego.
2. W przypadku nabycia psa po terminie płatności opłata za ten rok jest płatna nie później niż w ciągu
dwóch tygodni od dnia wejścia w posiadanie psa.
§ 7. Zwalnia się z opłaty, o której mowa w § 1, posiadanie psów utrzymywanych w celu pilnowania zabudowanych nieruchomości innych niż gospodarstwa
rolne – po jednym psie na każdą nieruchomość.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Nowego Wiśnicza.
§ 9. Traci moc uchwała Nr XX/151/08 z dnia 31 października 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki
opłaty od posiadania psów, zasad jej poboru oraz zwolnień od tej opłaty.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i ma zastosowanie do opłat
należnych od 2012 r.
Przewodniczący Rady
Jerzy Łacny
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UCHWAŁA NR XII/107/11
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM WIŚNICZU
z dnia 31 października 2011 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy
Nowy Wiśnicz obejmującej miejscowość Kopaliny w zakresie tekstu planu
Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,
Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337;
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,
poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458;

z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r.
Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106,
poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679,
Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887) oraz art. 20, ust. 1
i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r.
Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141,
poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087;
z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635; z 2008 r.
Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237
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i Nr 220, poz. 1413; z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz.
474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871,
Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, z 2011 r. Nr 32, poz.
159, Nr 153, poz. 901) w związku z art. 4 ust. 2 ustawy
z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130
poz. 871) Rada Miejska w Nowym Wiśniczu stwierdza
zgodność niniejszej zmiany planu z ustaleniami zmiany
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Nowy Wiśnicz uchwalonym
Uchwałą Nr IX/52/07 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu
z dnia 31 sierpnia 2007 r. i uchwala co następuje:
Rozdział 1
Ustalenia ogólne
§ 1.
1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Nowy Wiśnicz
obejmującej miejscowość Kopaliny uchwalonego
Uchwałą Nr IX/59/03 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 8 sierpnia 2003 r. (opublikowanego
w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2003 r. Nr 389 poz.
4150); zwaną dalej „zmianą planu”; w zakresie określonym Uchwałą Nr XXXII/259/09 Rady Miejskiej
w Nowym Wiśniczu z dnia 22 grudnia 2009 r.
2. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczy zapisów w zakresie strefy ograniczonego użytkowania terenów położonych wzdłuż
dróg - co stanowi zmianę treści § 21 Uchwały,
o której mowa w ust. 1.
3. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie dotyczy zmiany rysunków planu stanowiących załączniki Nr 1 i Nr 2 do Uchwały, o której
mowa w ust. 1.
4. Integralnymi częściami niniejszej Uchwały są:
1) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag
złożonych do projektu zmiany planu; stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały;
2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych
w zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych
gminy oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych; stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.
Rozdział II
Ustalenia szczegółowe
§ 2. W Uchwale Nr IX/59/03 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 8 sierpnia 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Nowy Wiśnicz obejmującej miejscowość
Kopaliny § 21 otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Ustala się minimalne nieprzekraczalne linie zabudowy w odniesieniu do poszczególnych klas dróg publicznych:
1) W terenie zabudowanym lub przewidzianym
w planie do zabudowy:

Poz. 5552

a) w odległości minimum 15m od zewnętrznej
krawędzi jezdni drogi głównej - dla budynków mieszkalnych, mieszkalno - usługowych
i innych przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Dopuszcza się sytuowanie budynków
przeznaczonych na stały pobyt ludzi (za wyjątkiem budynków mieszkalnych, mieszkalno - usługowych i innych podlegających
ochronie akustycznej zgodnie z przepisami
odrębnymi w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku) w odległości
minimum 8m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi głównej.
b) w odległości minimum 8m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi głównej - dla obiektów budowlanych nie wymienionych w ust. 1 pkt 1a;
c) w odległości minimum 6m od zewnętrznej
krawędzi jezdni dróg lokalnych i dojazdowych;
2) W terenie wolnym od zabudowy:
a) w odległości minimum 20m od zewnętrznej
krawędzi jezdni dróg głównych;
b) w odległości minimum 15m od zewnętrznej
krawędzi jezdni dróg lokalnych i dojazdowych.
Przez nieprzekraczalną linię zabudowy należy rozumieć granicę, poza którą brak jest
możliwości budowy nowych i przebudowy
oraz rozbudowy istniejących budynków oraz
innych obiektów budowlanych a także ich
części na wszystkich kondygnacjach, tj. mogą one być sytuowane w tej linii lub w głąb
terenu.
2. Ze względu na możliwość przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu w pasach terenów położonych
wzdłuż dróg głównych w odległości do 25m od zewnętrznej krawędzi jezdni - dla remontowanych
i nowoprojektowanych budynków mieszkalnych i innych podlegających ochronie akustycznej ustala się
konieczność realizacji rozwiązań technicznych umożliwiających osiągnięcie dopuszczalnego poziomu
dźwięku w pomieszczeniach przeznaczonych do przebywania ludzi zgodnie z przepisami odrębnymi w tym
zakresie."
§ 3. Pozostałe ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Nowy Wiśnicz obejmującej miejscowość Kopaliny, wyrażone
w części tekstowej, pozostają bez zmian.
Rozdział III
Ustalenia końcowe
§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi
Nowego Wiśnicza.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Łacny
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XII/107/11
Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu
z dnia 31 października 2011 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części Gminy Nowy Wiśnicz obejmującej miejscowość Kopaliny
w zakresie tekstu planu
Rada Miejska w Nowym Wiśniczu po zapoznaniu się
z oświadczeniem Burmistrza Nowego Wiśnicza stwierdzającym brak uwag do projektu zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy
Nowy Wiśnicz obejmującej miejscowość Kopaliny
w zakresie tekstu planu, w okresie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (od 24 sierpnia 2011 r.
do 14 września 2011 r.) i 14 dni po zakończeniu wyłoże-

nia, 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.).
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Łacny

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XII/107/11
Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu
z dnia 31 października 2011 r.
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach
publicznych, do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Nowy Wiśnicz
obejmującej miejscowość Kopaliny w zakresie tekstu planu.
Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej stanowiące zadania własne gminy, obejmują w szczególności sprawy:
• gminnych dróg i ulic,
• wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych.
Zakres zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Nowy Wiśnicz obejmującej miejscowość Kopaliny, został określony w Uchwale Nr XXXII/259/09 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu
z dnia 22 grudnia 2009 r. i dotyczył on wyłącznie korekty
tekstu ustaleń obowiązującego planu w zakresie zasięgu
strefy ograniczonego użytkowania terenów położonych
wzdłuż dróg. Jednocześnie w w.w. Uchwale określono,
iż zakres zmiany planu nie obejmuje zmiany rysunków planu.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego nie pociąga za sobą konieczności realizacji nowych zadań z zakresu infrastruktury technicznej,
które należą do zadań własnych gminy a tym samym
nie występuje konieczność zabezpieczenia środków
finansowych na ich realizację.
W związku z powyższym Rada Miejska w Nowym
Wiśniczu stwierdza brak potrzeby rozstrzygnięcia
o sposobie realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą
do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania, o których mowa w art. 20 ust.1 ustawy z dnia
27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.).
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Łacny
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UCHWAŁA NR XII/108/11
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM WIŚNICZU
z dnia 31 października 2011 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy
Nowy Wiśnicz obejmującej miejscowość Muchówka w zakresie tekstu planu
Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,
Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337;

z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,
poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458;
z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r.
Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106,
poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679,
Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887) oraz art. 20, ust. 1
i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80,
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poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492;
z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087; z 2006 r.
Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635; z 2008 r. Nr 123,
poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220,
poz. 1413; z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474,
Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871,
Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, z 2011 r. Nr 32,
poz. 159, Nr 153, poz. 901) w związku z art. 4 ust. 2
ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.
Nr 130 poz. 871) Rada Miejska w Nowym Wiśniczu
stwierdza zgodność niniejszej zmiany planu z ustaleniami zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Wiśnicz
uchwalonym Uchwałą Nr IX/52/07 Rady Miejskiej
w Nowym Wiśniczu z dnia 31 sierpnia 2007 r. i uchwala
co następuje:
Rozdział 1
Ustalenia ogólne
§ 1.
1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Nowy Wiśnicz
obejmującej miejscowość Muchówka uchwalonego
Uchwałą Nr IX/61/03 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 8 sierpnia 2003 r. (opublikowanego
w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2003 r. Nr 389
poz. 4152); zwaną dalej „zmianą planu”; w zakresie
określonym Uchwałą Nr XXXII/260/09 Rady Miejskiej
w Nowym Wiśniczu z dnia 22 grudnia 2009 r.
2. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczy zapisów w zakresie strefy ograniczonego użytkowania terenów położonych wzdłuż
dróg - co stanowi zmianę treści § 26 Uchwały,
o której mowa w ust. 1.
3. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie dotyczy zmiany rysunków planu stanowiących załączniki Nr 1 i Nr 2 do Uchwały, o której
mowa w ust. 1.
4. Integralnymi częściami niniejszej Uchwały są:
1) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag
złożonych do projektu zmiany planu; stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały;
2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych
w zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych
gminy oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych; stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.
Rozdział II
Ustalenia szczegółowe
§ 2. W Uchwale Nr IX/61/03 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 8 sierpnia 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Nowy Wiśnicz obejmującej miejscowość
Muchówka § 26 otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Ustala się minimalne nieprzekraczalne linie zabudowy w odniesieniu do poszczególnych klas dróg publicznych:

Poz. 5553

1) W terenie zabudowanym lub przewidzianym
w planie do zabudowy:
a) w odległości minimum 15m od zewnętrznej
krawędzi jezdni drogi głównej - dla budynków mieszkalnych, mieszkalno - usługowych
i innych przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Dopuszcza się sytuowanie budynków
przeznaczonych na stały pobyt ludzi (za wyjątkiem budynków mieszkalnych, mieszkalno - usługowych i innych podlegających
ochronie akustycznej zgodnie z przepisami
odrębnymi w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku) w odległości
minimum 8m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi głównej.
b) w odległości minimum 8m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi głównej - dla obiektów budowlanych nie wymienionych w ust. 1 pkt 1a;
c) w odległości minimum 6m od zewnętrznej
krawędzi jezdni dróg lokalnych i dojazdowych;
2) W terenie wolnym od zabudowy:
a) w odległości minimum 20m od zewnętrznej
krawędzi jezdni dróg głównych;
b) w odległości minimum 15m od zewnętrznej
krawędzi
jezdni
dróg
lokalnych
i dojazdowych.
Przez nieprzekraczalną linię zabudowy należy rozumieć granicę, poza którą brak jest
możliwości budowy nowych i przebudowy
oraz rozbudowy istniejących budynków oraz
innych obiektów budowlanych a także ich
części na wszystkich kondygnacjach, tj. mogą one być sytuowane w tej linii lub w głąb
terenu.
2. Ze względu na możliwość przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu w pasach terenów położonych
wzdłuż dróg głównych w odległości do 25m od zewnętrznej krawędzi jezdni - dla remontowanych
i nowoprojektowanych budynków mieszkalnych i innych podlegających ochronie akustycznej ustala się
konieczność realizacji rozwiązań technicznych umożliwiających osiągnięcie dopuszczalnego poziomu
dźwięku w pomieszczeniach przeznaczonych do
przebywania ludzi zgodnie z przepisami odrębnymi
w tym zakresie."
§ 3. Pozostałe ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Nowy Wiśnicz obejmującej miejscowość Muchówka, wyrażone
w części tekstowej, pozostają bez zmian.
Rozdział III
Ustalenia końcowe
§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi
Nowego Wiśnicza.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Łacny
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Poz. 5553,5554
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XII/108/11
Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu
z dnia 31 października 2011 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części Gminy Nowy Wiśnicz obejmującej miejscowość Muchówka w zakresie
tekstu planu
Rada Miejska w Nowym Wiśniczu po zapoznaniu się
z oświadczeniem Burmistrza Nowego Wiśnicza stwierdzającym brak uwag do projektu zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy
Nowy Wiśnicz obejmującej miejscowość Muchówka
w zakresie tekstu planu, w okresie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (od 24 sierpnia 2011 r.
do 14 września 2011 r.) i 14 dni po zakończeniu wyłoże-

nia, 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.).
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Łacny

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XII/108/11
Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu
z dnia 31 października 2011 r.
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach
publicznych, do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Nowy Wiśnicz
obejmującej miejscowość Muchówka w zakresie tekstu planu.
Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej stanowiące zadania własne gminy, obejmują w szczególności sprawy:
• gminnych dróg i ulic,
• wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych.
Zakres zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części Gminy Nowy Wiśnicz obejmującej
miejscowość Muchówka, został określony w Uchwale
Nr XXXII/260/09 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu
z dnia 22 grudnia 2009 r. i dotyczył on wyłącznie korekty
tekstu ustaleń obowiązującego planu w zakresie zasięgu
strefy ograniczonego użytkowania terenów położonych
wzdłuż dróg. Jednocześnie w w.w. Uchwale określono, iż
zakres zmiany planu nie obejmuje zmiany rysunków planu.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego nie pociąga za sobą konieczności realizacji nowych zadań z zakresu infrastruktury technicznej,
które należą do zadań własnych gminy a tym samym
nie występuje konieczność zabezpieczenia środków
finansowych na ich realizację.
W związku z powyższym Rada Miejska w Nowym
Wiśniczu stwierdza brak potrzeby rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do
zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania, o których mowa w art. 20 ust.1 ustawy z dnia
27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.).
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Łacny

5553
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UCHWAŁA NR XII/109/11
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM WIŚNICZU
z dnia 31 października 2011 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Olchawa w Gminie Nowy
Wiśnicz w zakresie tekstu planu
Na podstawie art.18, ust. 2 pkt5 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,
Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337;

z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,
poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458;
z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r.
Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106,
poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679,
Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887) oraz art. 20, ust. 1
i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80,
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poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492;
z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087; z 2006 r.
Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635; z 2008 r. Nr 123,
poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220,
poz. 1413; z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474,
Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871,
Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, z 2011r Nr 32,
poz. 159, Nr 153, poz. 901) w związku z art. 4 ust. 2
ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy
o planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym,
ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr
130 poz. 871) Rada Miejska w Nowym Wiśniczu stwierdza zgodność niniejszej zmiany planu z ustaleniami
zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Wiśnicz
uchwalonym Uchwałą Nr IX/52/07 Rady Miejskiej
w Nowym Wiśniczu z dnia 31 sierpnia 2007 r. i uchwala
co następuje:
Rozdział 1
Ustalenia ogólne
§ 1.
1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Olchawa
w Gminie Nowy Wiśnicz uchwalonego Uchwałą
Nr XXX/239/02 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu
z dnia 18 kwietnia 2002 r. (opublikowanego w Dz.
Urz. Woj. Małopolskiego z 2002 r. Nr 104 poz. 1612);
zwaną dalej „zmianą planu”; w zakresie określonym
Uchwałą Nr XXXII/262/09 Rady Miejskiej w Nowym
Wiśniczu z dnia 22 grudnia 2009 r.
2. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczy zapisów w zakresie strefy technicznej komunikacji obejmującej tereny przylegające
do ulic głównych i zbiorczych oraz ustalenia minimalnych odległości zabudowy wzdłuż dróg - co stanowi zmianę treści § 24 Uchwały, o której mowa
w ust. 1.
3. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie dotyczy zmiany rysunków planu stanowiących załączniki Nr 1 i Nr 2 do Uchwały, o której
mowa w ust. 1.
4. Integralnymi częściami niniejszej Uchwały są:
1) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag
złożonych do projektu zmiany planu; stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały;
2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych
w zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych
gminy oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie
z przepisami o finansach publicznych; stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.
Rozdział II
Ustalenia szczegółowe
§ 2. W Uchwale Nr XXX/239/02 Rady Miejskiej
w Nowym Wiśniczu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenów wsi Olchawa w Gminie Nowy Wiśnicz § 24
otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Ustala się minimalne nieprzekraczalne linie zabudowy w odniesieniu do poszczególnych klas dróg publicznych:

Poz. 5554

1) W terenie zabudowanym lub przewidzianym
w planie do zabudowy:
a) w odległości minimum 15m od zewnętrznej
krawędzi jezdni drogi głównej - dla budynków mieszkalnych, mieszkalno - usługowych
i innych przeznaczonych na stały pobyt ludzi.
Dopuszcza się sytuowanie budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi (za wyjątkiem budynków mieszkalnych, mieszkalno usługowych i innych podlegających ochronie
akustycznej zgodnie z przepisami odrębnymi
w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu
w środowisku) w odległości minimum 8m od
zewnętrznej krawędzi jezdni drogi głównej.
b) w odległości minimum 8m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi głównej - dla obiektów budowlanych nie wymienionych w ust. 1 pkt 1a;
c) w odległości minimum 8m od zewnętrznej
krawędzi jezdni dróg zbiorczych;
d) w odległości minimum 6m od zewnętrznej
krawędzi
jezdni
dróg
lokalnych
i dojazdowych;
2) W terenie wolnym od zabudowy:
a) w odległości minimum 20m od zewnętrznej
krawędzi jezdni dróg głównych i zbiorczych;
b) w odległości minimum 15m od zewnętrznej
krawędzi jezdni dróg lokalnych i dojazdowych.
Przez nieprzekraczalną linię zabudowy należy rozumieć granicę, poza którą brak jest
możliwości budowy nowych i przebudowy
oraz rozbudowy istniejących budynków oraz
innych obiektów budowlanych a także ich
części na wszystkich kondygnacjach, tj. mogą one być sytuowane w tej linii lub w głąb
terenu.
2. Ze względu na możliwość przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu w pasach terenów położonych
wzdłuż dróg głównych w odległości do 25m od zewnętrznej krawędzi jezdni - dla remontowanych
i nowoprojektowanych budynków mieszkalnych i innych podlegających ochronie akustycznej ustala się
konieczność realizacji rozwiązań technicznych umożliwiających osiągnięcie dopuszczalnego poziomu
dźwięku w pomieszczeniach przeznaczonych do
przebywania ludzi zgodnie z przepisami odrębnymi
w tym zakresie."
§ 3. Pozostałe ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Olchawa
w Gminie Nowy Wiśnicz, wyrażone w części tekstowej,
pozostają bez zmian.
Rozdział III
Ustalenia końcowe
§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi
Nowego Wiśnicza.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Łacny

Dziennik Urzędowy
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Poz. 5554,5555
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XII/109/11
Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu
z dnia 31 października 2011 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Olchawa w Gminie Nowy Wiśnicz
w zakresie tekstu planu
Rada Miejska w Nowym Wiśniczu po zapoznaniu się
z oświadczeniem Burmistrza Nowego Wiśnicza stwierdzającym brak uwag do projektu zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi
Olchawa w Gminie Nowy Wiśnicz w zakresie tekstu
planu, w okresie wyłożenia do publicznego wglądu
projektu zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania
na środowisko (od 24 sierpnia 2011 r. do 14 września 2011 r.) i 14 dni po zakończeniu wyłożenia, stwier-

dza 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.).
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Łacny

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XII/109/11
Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu
z dnia 31 października 2011 r.
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach
publicznych, do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Olchawa w Gminie
Nowy Wiśnicz w zakresie tekstu planu
Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej stanowiące zadania własne gminy, obejmują w szczególności sprawy:
• gminnych dróg i ulic,
• wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych.
Zakres zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Olchawa w Gminie
Nowy
Wiśnicz,
został
określony
w Uchwale
Nr XXXII/262/09 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu
z dnia 22 grudnia 2009 r. i dotyczył on wyłącznie korekty
tekstu ustaleń obowiązującego planu w zakresie zasięgu
strefy technicznej komunikacji, obejmującej tereny przylegające do ulic głównych i zbiorczych oraz ustalenia
minimalnej odległości zabudowy wzdłuż dróg. Jednocześnie w w.w. Uchwale określono, iż zakres zmiany
planu nie obejmuje zmiany rysunków planu.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego nie pociąga za sobą konieczności realizacji nowych zadań z zakresu infrastruktury technicznej,
które należą do zadań własnych gminy a tym samym
nie występuje konieczność zabezpieczenia środków
finansowych na ich realizację.
W związku z powyższym Rada Miejska w Nowym
Wiśniczu stwierdza brak potrzeby rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do
zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania, o których mowa w art. 20 ust.1 ustawy z dnia
27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.).
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Łacny

5554

5555
5555

UCHWAŁA NR XII/110/11
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM WIŚNICZU
z dnia 31 października 2011 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy
Nowy Wiśnicz obejmującej miejscowość Połom Duży w zakresie tekstu planu
Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,
Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337;

z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,
poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458;
z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r.
Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106,
poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679,
Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887) oraz art. 20, ust. 1
i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r.
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Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141,
poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087;
z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635; z 2008 r.
Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237
i Nr 220, poz. 1413; z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75,
poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130,
poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, z 2011 r.
Nr 32, poz. 159, Nr 153, poz. 901) w związku z art. 4
ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr
130 poz. 871) Rada Miejska w Nowym Wiśniczu stwierdza zgodność niniejszej zmiany planu z ustaleniami
zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Wiśnicz
uchwalonym Uchwałą Nr IX/52/07 Rady Miejskiej
w Nowym Wiśniczu z dnia 31 sierpnia 2007 r. i uchwala
co następuje:
Rozdział 1
Ustalenia ogólne
§ 1.
1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Nowy Wiśnicz
obejmującej miejscowość Połom Duży uchwalonego
Uchwałą Nr XII/85/03 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 5 grudnia 2003 r. (opublikowanego
w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2004 r. Nr 29 poz.
385); zwaną dalej „zmianą planu”; w zakresie określonym Uchwałą Nr XXXII/258/09 Rady Miejskiej
w Nowym Wiśniczu z dnia 22 grudnia 2009 r.
2. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczy zapisów w zakresie strefy ograniczonego użytkowania terenów położonych wzdłuż
dróg - co stanowi zmianę treści § 23 Uchwały,
o której mowa w ust.1.
3. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie dotyczy zmiany rysunków planu stanowiących załączniki Nr 1 i Nr 2 do Uchwały, o której
mowa w ust. 1.
4. Integralnymi częściami niniejszej Uchwały są:
1) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag
złożonych do projektu zmiany planu; stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały;
2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych
w zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych
gminy oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych; stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.
Rozdział II
Ustalenia szczegółowe
§ 2. W Uchwale Nr XII/85/03 Rady Miejskiej
w Nowym Wiśniczu z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części Gminy Nowy Wiśnicz obejmującej miejscowość
Połom Duży § 23 otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Ustala się minimalne nieprzekraczalne linie zabudowy w odniesieniu do poszczególnych klas dróg publicznych:

Poz. 5555

1) W terenie zabudowanym lub przewidzianym
w planie do zabudowy:
a) w odległości minimum 15m od zewnętrznej
krawędzi jezdni drogi głównej - dla budynków mieszkalnych, mieszkalno - usługowych
i innych przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Dopuszcza się sytuowanie budynków
przeznaczonych na stały pobyt ludzi (za wyjątkiem budynków mieszkalnych, mieszkalno - usługowych i innych podlegających
ochronie akustycznej zgodnie z przepisami
odrębnymi w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku) w odległości
minimum 8m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi głównej.
b) w odległości minimum 8m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi głównej - dla obiektów budowlanych nie wymienionych w ust. 1 pkt 1a;
c) w odległości minimum 6m od zewnętrznej
krawędzi jezdni dróg lokalnych i dojazdowych;
2) W terenie wolnym od zabudowy:
a) w odległości minimum 20m od zewnętrznej
krawędzi jezdni dróg głównych;
b) w odległości minimum 15m od zewnętrznej
krawędzi jezdni dróg lokalnych i dojazdowych.
Przez nieprzekraczalną linię zabudowy należy
rozumieć granicę, poza którą brak jest możliwości budowy nowych i przebudowy oraz
rozbudowy istniejących budynków oraz innych
obiektów budowlanych a także ich części na
wszystkich kondygnacjach, tj. mogą one być
sytuowane w tej linii lub w głąb terenu.
2. Ze względu na możliwość przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu w pasach terenów położonych
wzdłuż dróg głównych w odległości do 25m od zewnętrznej krawędzi jezdni - dla remontowanych
i nowoprojektowanych budynków mieszkalnych i innych podlegających ochronie akustycznej ustala się
konieczność realizacji rozwiązań technicznych umożliwiających osiągnięcie dopuszczalnego poziomu
dźwięku w pomieszczeniach przeznaczonych do
przebywania ludzi zgodnie z przepisami odrębnymi
w tym zakresie."
§ 3. Pozostałe ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Nowy Wiśnicz obejmującej miejscowość Połom Duży, wyrażone
w części tekstowej, pozostają bez zmian.
Rozdział III
Ustalenia końcowe
§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi
Nowego Wiśnicza.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Łacny
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Poz. 5555,5556
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XII/110/11
Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu
z dnia 31 października 2011 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części Gminy Nowy Wiśnicz obejmującej miejscowość
Połom Duży w zakresie tekstu planu
Rada Miejska w Nowym Wiśniczu po zapoznaniu się
z oświadczeniem Burmistrza Nowego Wiśnicza stwierdzającym brak uwag do projektu zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy
Nowy Wiśnicz obejmującej miejscowość Połom Duży
w zakresie tekstu planu, w okresie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (od 24 sierpnia 2011 r.
do 14 września 2011 r.) i 14 dni po zakończeniu wyłoże-

nia, 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.).
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Łacny

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XII/110/11
Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu
z dnia 31 października 2011 r.
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach
publicznych, do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Nowy Wiśnicz
obejmującej miejscowość Połom Duży w zakresie tekstu planu
Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej stanowiące zadania własne gminy, obejmują w szczególności sprawy:
• gminnych dróg i ulic,
• wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych.
Zakres zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Nowy Wiśnicz obejmującej miejscowość Połom Duży, został określony
w Uchwale Nr XXXII/258/09 Rady Miejskiej w Nowym
Wiśniczu z dnia 22 grudnia 2009 r. i dotyczył on wyłącznie korekty tekstu ustaleń obowiązującego planu
w zakresie zasięgu strefy ograniczonego użytkowania
terenów położonych wzdłuż dróg. Jednocześnie w w.w.
Uchwale określono, iż zakres zmiany planu nie obejmuje
zmiany rysunków planu.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego nie pociąga za sobą konieczności realizacji nowych zadań z zakresu infrastruktury technicznej,
które należą do zadań własnych gminy a tym samym
nie występuje konieczność zabezpieczenia środków
finansowych na ich realizację.
W związku z powyższym Rada Miejska w Nowym
Wiśniczu stwierdza brak potrzeby rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do
zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania, o których mowa w art. 20 ust.1 ustawy z dnia
27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.).
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Łacny
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UCHWAŁA NR XII/111/11
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM WIŚNICZU
z dnia 31 października 2011 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Królówka w Gminie Nowy
Wiśnicz w zakresie tekstu planu
Na podstawie art.18, ust. 2 pkt5 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,
Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337;

z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,
poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458;
z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r.
Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106,
poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679,
Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887) oraz art. 20, ust. 1
i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r.
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Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141,
poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087;
z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635; z 2008 r.
Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237
i Nr 220, poz. 1413; z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75,
poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130,
poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, z 2011 r.
Nr 32, poz. 159, Nr 153, poz. 901) w związku z art. 4
ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr
130 poz. 871) Rada Miejska w Nowym Wiśniczu stwierdza zgodność niniejszej zmiany planu z ustaleniami
zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Wiśnicz
uchwalonym Uchwałą Nr IX/52/07 Rady Miejskiej
w Nowym Wiśniczu z dnia 31 sierpnia 2007 r. i uchwala
co następuje:
Rozdział 1
Ustalenia ogólne
§ 1.
1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Królówka
w Gminie Nowy Wiśnicz uchwalonego Uchwałą Nr
XXIX/230/02 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu
z dnia 8 marca 2002 r. (opublikowanego w Dz. Urz.
Woj. Małopolskiego z 2002 r. Nr 87 poz. 1347); zwaną
dalej „zmianą planu”; w zakresie określonym
Uchwałą Nr XXXII/261/09 Rady Miejskiej w Nowym
Wiśniczu z dnia 22 grudnia 2009 r.
2. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczy zapisów w zakresie strefy technicznej komunikacji obejmującej tereny przylegające
do ulic głównych i zbiorczych oraz ustalenia minimalnych odległości zabudowy wzdłuż dróg - co stanowi zmianę treści § 25 Uchwały, o której mowa
w ust.1.
3. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie dotyczy zmiany rysunków planu stanowiących załączniki Nr 1 i Nr 2 do Uchwały, o której
mowa w ust.1.
4. Integralnymi częściami niniejszej Uchwały są:
1) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag
złożonych do projektu zmiany planu; stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały;
2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych
w zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych
gminy oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie
z przepisami o finansach publicznych; stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.
Rozdział II
Ustalenia szczegółowe
§ 2. W Uchwale Nr XXIX/230/02 Rady Miejskiej
w Nowym Wiśniczu z dnia 8 marca 2002 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenów wsi Królówka w Gminie Nowy Wiśnicz § 25
otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Ustala się minimalne nieprzekraczalne linie zabudowy w odniesieniu do poszczególnych klas dróg publicznych:

Poz. 5556

1) W terenie zabudowanym lub przewidzianym
w planie do zabudowy:
a) w odległości minimum 15m od zewnętrznej
krawędzi jezdni drogi głównej - dla budynków
mieszkalnych, mieszkalno - usługowych
i innych przeznaczonych na stały pobyt ludzi.
Dopuszcza się sytuowanie budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi (za wyjątkiem budynków mieszkalnych, mieszkalno - usługowych i innych podlegających ochronie akustycznej zgodnie z przepisami odrębnymi
w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu
w środowisku) w odległości minimum 8m od
zewnętrznej krawędzi jezdni drogi głównej.
b) w odległości minimum 8m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi głównej - dla obiektów budowlanych nie wymienionych w ust. 1 pkt 1a;
c) w odległości minimum 8m od zewnętrznej
krawędzi jezdni dróg zbiorczych;
d) w odległości minimum 6m od zewnętrznej
krawędzi jezdni dróg lokalnych i dojazdowych;
2) W terenie wolnym od zabudowy:
a) w odległości minimum 20m od zewnętrznej
krawędzi jezdni dróg głównych i zbiorczych;
b) w odległości minimum 15m od zewnętrznej
krawędzi jezdni dróg lokalnych i dojazdowych.
Przez nieprzekraczalną linię zabudowy należy rozumieć granicę, poza którą brak jest
możliwości budowy nowych i przebudowy
oraz rozbudowy istniejących budynków oraz
innych obiektów budowlanych a także ich
części na wszystkich kondygnacjach, tj. mogą one być sytuowane w tej linii lub w głąb
terenu.
2. Ze względu na możliwość przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu w pasach terenów położonych
wzdłuż dróg głównych w odległości do 25m od zewnętrznej krawędzi jezdni - dla remontowanych
i nowoprojektowanych budynków mieszkalnych
i innych podlegających ochronie akustycznej ustala
się konieczność realizacji rozwiązań technicznych
umożliwiających osiągnięcie dopuszczalnego poziomu dźwięku w pomieszczeniach przeznaczonych
do przebywania ludzi zgodnie z przepisami odrębnymi w tym zakresie."
§ 3. Pozostałe ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Królówka
w gminie Nowy Wiśnicz, wyrażone w części tekstowej,
pozostają bez zmian.
Rozdział III
Ustalenia końcowe
§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi
Nowego Wiśnicza.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Łacny
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Poz. 5556,5557
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XII/111/11
Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu
z dnia 31 października 2011 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Królówka w Gminie Nowy Wiśnicz
w zakresie tekstu planu
Rada Miejska w Nowym Wiśniczu po zapoznaniu się
z oświadczeniem Burmistrza Nowego Wiśnicza stwierdzającym brak uwag do projektu zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi
Królówka w Gminie Nowy Wiśnicz w zakresie tekstu
planu, w okresie wyłożenia do publicznego wglądu
projektu zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania
na środowisko (od 24 sierpnia 2011 r. do 14 września
2011 r.) i 14 dni po zakończeniu wyłożenia, 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.).
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Łacny

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XII/111/11
Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu
z dnia 31 października 2011 r.
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach
publicznych, do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Królówka w Gminie
Nowy Wiśnicz w zakresie tekstu planu
Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej stanowiące
zadania
własne
gminy,
obejmują
w szczególności sprawy:
• gminnych dróg i ulic,
• wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych.
Zakres zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Królówka w Gminie
Nowy
Wiśnicz,
został
określony
w Uchwale
Nr XXXII/261/09 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu
z dnia 22 grudnia 2009 r. i dotyczył on wyłącznie korekty
tekstu ustaleń obowiązującego planu w zakresie zasięgu
strefy technicznej komunikacji, obejmującej tereny przylegające do ulic głównych i zbiorczych oraz ustalenia
minimalnej odległości zabudowy wzdłuż dróg. Jednocześnie w w.w. Uchwale określono, iż zakres zmiany
planu nie obejmuje zmiany rysunków planu.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego nie pociąga za sobą konieczności realizacji nowych zadań z zakresu infrastruktury technicznej,
które należą do zadań własnych gminy a tym samym
nie występuje konieczność zabezpieczenia środków
finansowych na ich realizację.
W związku z powyższym Rada Miejska w Nowym
Wiśniczu stwierdza brak potrzeby rozstrzygnięcia
o sposobie realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą
do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania, o których mowa w art. 20 ust.1 ustawy z dnia
27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.).
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Łacny
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UCHWAŁA NR XII/112/11
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM WIŚNICZU
z dnia 31 października 2011 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy
Nowy Wiśnicz obejmującej miejscowość Leksandrowa w zakresie tekstu planu
Na podstawie art.18, ust. 2 pkt5 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,
Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337;

z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,
poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458;
z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r.
Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.
675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134,
poz. 777, Nr 149, poz. 887) oraz art. 20, ust. 1 i art. 27
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80,
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poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492;
z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087; z 2006 r.
Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635; z 2008 r. Nr 123,
poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220,
poz. 1413; z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474,
Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871,
Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, Nr 130 poz. 871;
z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 153, poz. 901) Rada Miejska
w Nowym Wiśniczu stwierdza, iż niniejsza zmiana planu nie narusza ustaleń zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Nowy Wiśnicz uchwalonego Uchwałą Nr IX/52/07 Rady
Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 31 sierpnia 2007 r.
i uchwala co następuje:
Rozdział 1
Ustalenia ogólne
§ 1.
1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Nowy Wiśnicz
obejmującej miejscowość Leksandrowa uchwalonego Uchwałą Nr IX/62/03 Rady Miejskiej w Nowym
Wiśniczu z dnia 8 sierpnia 2003 r. (opublikowanego
w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2003 r. Nr 390
poz. 4153); zwaną dalej „zmianą planu”; w zakresie
określonym Uchwałą Nr III/13/10 Rady Miejskiej w
Nowym Wiśniczu z dnia 30 grudnia 2010 r.
2. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczy zapisów w zakresie strefy ograniczonego użytkowania terenów położonych wzdłuż
dróg - co stanowi zmianę treści § 22 Uchwały,
o której mowa w ust.1.
3. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie dotyczy zmiany rysunków planu stanowiących załączniki Nr 1 i Nr 2 do Uchwały, o której
mowa w ust.1.
4. Integralnymi częściami niniejszej Uchwały są:
1) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag
złożonych do projektu zmiany planu; stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały;
2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych
w zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych
gminy oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie
z przepisami o finansach publicznych; stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.
Rozdział II
Ustalenia szczegółowe
§ 2. W Uchwale Nr IX/62/03 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 8 sierpnia 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Nowy Wiśnicz obejmującej miejscowość
Leksandrowa § 22 otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Ustala się minimalne nieprzekraczalne linie zabudowy w odniesieniu do poszczególnych klas dróg publicznych:
1) W terenie zabudowanym lub przewidzianym
w planie do zabudowy:
a) w odległości minimum 15m od zewnętrznej
krawędzi jezdni drogi głównej - dla budyn-
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ków mieszkalnych, mieszkalno - usługowych
i innych przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Dopuszcza się sytuowanie budynków
przeznaczonych na stały pobyt ludzi (za wyjątkiem budynków mieszkalnych, mieszkalno - usługowych i innych podlegających
ochronie akustycznej zgodnie z przepisami
odrębnymi w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku) w odległości
minimum 8m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi głównej.
b) w odległości minimum 8m od zewnętrznej
krawędzi jezdni drogi głównej - dla obiektów
budowlanych nie wymienionych w ust. 1
pkt 1a;
c) w odległości minimum 8m od zewnętrznej
krawędzi jezdni dróg zbiorczych;
d) w odległości minimum 6m od zewnętrznej
krawędzi
jezdni
dróg
lokalnych
i dojazdowych;
2) W terenie wolnym od zabudowy:
a) w odległości minimum 20m od zewnętrznej
krawędzi jezdni dróg głównych i zbiorczych;
b) w odległości minimum 15m od zewnętrznej
krawędzi jezdni dróg lokalnych i dojazdowych.
Przez nieprzekraczalną linię zabudowy należy rozumieć granicę, poza którą brak jest
możliwości budowy nowych i przebudowy
oraz rozbudowy istniejących budynków oraz
innych obiektów budowlanych a także ich
części na wszystkich kondygnacjach, tj. mogą one być sytuowane w tej linii lub w głąb
terenu.
2. Ze względu na możliwość przekroczenia dopuszczalnego
poziomu hałasu w pasach terenów położonych wzdłuż
dróg głównych w odległości do 25m od zewnętrznej
krawędzi jezdni - dla remontowanych i nowoprojektowanych budynków mieszkalnych i innych podlegających ochronie akustycznej ustala się konieczność realizacji rozwiązań technicznych umożliwiających osiągnięcie dopuszczalnego poziomu dźwięku w pomieszczeniach przeznaczonych do przebywania ludzi zgodnie
z przepisami odrębnymi w tym zakresie."
§ 3. Pozostałe ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Nowy Wiśnicz obejmującej miejscowość Leksandrowa, wyrażone
w części tekstowej, pozostają bez zmian.
Rozdział III
Ustalenia końcowe
§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi
Nowego Wiśnicza.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Łacny
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XII/112/11
Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu
z dnia 31 października 2011 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części Gminy Nowy Wiśnicz obejmującej miejscowość Leksandrowa
w zakresie tekstu planu
Rada Miejska w Nowym Wiśniczu po zapoznaniu się
z oświadczeniem Burmistrza Nowego Wiśnicza stwierdzającym brak uwag do projektu zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy
Nowy Wiśnicz obejmującej miejscowość Leksandrowa
w zakresie tekstu planu, w okresie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (od 24 sierpnia 2011 r.
do 14 września 2011 r.) i 14 dni po zakończeniu wyłoże-

nia, 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.).
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Łacny

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XII/112/11
Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu
z dnia 31 października 2011 r.
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach
publicznych, do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Nowy Wiśnicz
obejmującej miejscowość Leksandrowa w zakresie tekstu planu
Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej stanowiące zadania własne gminy, obejmują w szczególności sprawy:
• gminnych dróg i ulic,
• wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych.
Zakres zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Nowy Wiśnicz obejmującej miejscowość Leksandrowa, został określony
w Uchwale Nr III/13/10 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 30 grudnia 2010 r. i dotyczył on wyłącznie
korekty tekstu ustaleń obowiązującego planu w zakresie
zasięgu strefy ograniczonego użytkowania terenów
położonych wzdłuż dróg. Jednocześnie w w.w. Uchwale
określono, iż zakres zmiany planu nie obejmuje zmiany
rysunków planu.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego nie pociąga za sobą konieczności realizacji nowych zadań z zakresu infrastruktury technicznej,
które należą do zadań własnych gminy a tym samym
nie występuje konieczność zabezpieczenia środków
finansowych na ich realizację.
W związku z powyższym Rada Miejska w Nowym
Wiśniczu stwierdza brak potrzeby rozstrzygnięcia
o sposobie realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą
do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.).
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Łacny
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UCHWAŁA NR XII/113/11
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM WIŚNICZU
z dnia 31 października 2011 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Nowy Wiśnicz
obejmującej część miasta Nowy Wiśnicz tj. z wyłączeniem terenu objętego planem „Śródmieście” Nowego
Wiśnicza w zakresie tekstu planu.
Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,
Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,

poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337;
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,
poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458;
z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r.
Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106,
poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679,
Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887) oraz art. 20, ust. 1
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i art.27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r.
Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141,
poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087;
z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635; z 2008 r.
Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237
i Nr 220, poz. 1413; z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75,
poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130,
poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, z 2011 r.
Nr 32, poz. 159, Nr 153, poz. 901) w związku z art. 4
ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.
Nr 130 poz. 871) Rada Miejska w Nowym Wiśniczu
stwierdza zgodność niniejszej zmiany planu z ustaleniami zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Wiśnicz
uchwalonym Uchwałą Nr IX/52/07 Rady Miejskiej
w Nowym Wiśniczu z dnia 31 sierpnia 2007 r. i uchwala
co następuje:
Rozdział 1
Ustalenia ogólne
§ 1.
1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Nowy Wiśnicz
obejmującej część miasta Nowy Wiśnicz tj.
z wyłączeniem terenu objętego planem „Śródmieście” Nowego Wiśnicza uchwalonego Uchwałą
Nr XII/86/03 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu
z dnia 5 grudnia 2003 r. (opublikowanego w Dz. Urz.
Woj. Małopolskiego z 2004 r. Nr 29 poz. 386); zwaną
dalej „zmianą planu”; w zakresie określonym
Uchwałą Nr XXXII/257/09 Rady Miejskiej w Nowym
Wiśniczu z dnia 22 grudnia 2009 r.
2. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczy zapisów w zakresie strefy ograniczonego użytkowania terenów położonych wzdłuż
dróg - co stanowi zmianę treści § 18 Uchwały,
o której mowa w ust.1.
3. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie dotyczy zmiany rysunków planu stanowiących załączniki Nr 1 i Nr 2 do Uchwały, o której
mowa w ust. 1.
4. Integralnymi częściami niniejszej Uchwały są:
1) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag
złożonych do projektu zmiany planu; stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały;
2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych
w zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych
gminy oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych; stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.
Rozdział II
Ustalenia szczegółowe
§ 2. W Uchwale Nr XII/86/03 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Nowy Wiśnicz obejmującej część miasta Nowy Wiśnicz tj. z wyłączeniem terenu objętego planem
„Śródmieście” Nowego Wiśnicza § 18 otrzymuje następujące brzmienie:
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„1. Ustala się minimalne nieprzekraczalne linie zabudowy w odniesieniu do poszczególnych klas dróg publicznych:
1) W terenie zabudowanym lub przewidzianym
w planie do zabudowy:
a) w odległości minimum 15m od zewnętrznej
krawędzi jezdni drogi głównej - dla budynków mieszkalnych, mieszkalno - usługowych
i innych przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Dopuszcza się sytuowanie budynków
przeznaczonych na stały pobyt ludzi (za wyjątkiem budynków mieszkalnych, mieszkalno - usługowych i innych podlegających
ochronie akustycznej zgodnie z przepisami
odrębnymi w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku) w odległości
minimum 8m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi głównej.
b) w odległości minimum 8m od zewnętrznej
krawędzi jezdni drogi głównej - dla obiektów
budowlanych nie wymienionych w ust. 1
pkt 1a;
c) w odległości minimum 6m od zewnętrznej
krawędzi jezdni dróg dojazdowych;
2) W terenie wolnym od zabudowy:
a) w odległości minimum 20m od zewnętrznej
krawędzi jezdni dróg głównych;
b) w odległości minimum 15m od zewnętrznej
krawędzi jezdni dróg dojazdowych. Przez nieprzekraczalną linię zabudowy należy rozumieć
granicę, poza którą brak jest możliwości budowy nowych i przebudowy oraz rozbudowy
istniejących budynków oraz innych obiektów
budowlanych a także ich części na wszystkich
kondygnacjach, tj. mogą one być sytuowane
w tej linii lub w głąb terenu.
2. Ze względu na możliwość przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu w pasach terenów położonych
wzdłuż dróg głównych w odległości do 25m od zewnętrznej krawędzi jezdni - dla remontowanych
i nowoprojektowanych budynków mieszkalnych
i innych podlegających ochronie akustycznej ustala
się konieczność realizacji rozwiązań technicznych
umożliwiających osiągnięcie dopuszczalnego poziomu dźwięku w pomieszczeniach przeznaczonych
do przebywania ludzi zgodnie z przepisami odrębnymi w tym zakresie."
§ 3. Pozostałe ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Nowy Wiśnicz obejmującej część miasta Nowy Wiśnicz tj.
z wyłączeniem terenu objętego planem „Śródmieście”
Nowego Wiśnicza, wyrażone w części tekstowej, pozostają bez zmian.
Rozdział III
Ustalenia końcowe
§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi
Nowego Wiśnicza.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Łacny
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XII/113/11
Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu
z dnia 31 października 2011 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części Gminy Nowy Wiśnicz obejmującej część miasta Nowy Wiśnicz tj.
z wyłączeniem terenu objętego planem „Śródmieście” Nowego Wiśnicza w zakresie tekstu planu
Rada Miejska w Nowym Wiśniczu po zapoznaniu
się z oświadczeniem Burmistrza Nowego Wiśnicza
stwierdzającym brak uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części Gminy Nowy Wiśnicz obejmującej część miasta
Nowy Wiśnicz tj. z wyłączeniem terenu objętego planem „Śródmieście” Nowego Wiśnicza w zakresie tekstu planu, w okresie wyłożenia do publicznego wglądu
projektu zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania
na środowisko (od 24 sierpnia 2011 r. do 14 września

2011 r.) i 14 dni po zakończeniu wyłożenia, 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.).
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Łacny

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XII/113/11
Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu
z dnia 31 października 2011 r.
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach
publicznych, do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Nowy Wiśnicz
obejmującej część miasta Nowy Wiśnicz tj. z wyłączeniem terenu objętego planem „Śródmieście” Nowego
Wiśnicza w zakresie tekstu planu
Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej stanowiące zadania własne gminy, obejmują w szczególności sprawy:
• gminnych dróg i ulic,
• wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych.
Zakres zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Nowy Wiśnicz obejmującej część miasta Nowy Wiśnicz tj. z wyłączeniem terenu objętego planem „Śródmieście” Nowego Wiśnicza,
został określony w Uchwale Nr XXXII/257/09 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 22 grudnia 2009 r.
i dotyczył on wyłącznie korekty tekstu ustaleń obowiązującego planu w zakresie zasięgu strefy ograniczonego
użytkowania terenów położonych wzdłuż dróg. Jednocześnie w w.w. Uchwale określono, iż zakres zmiany
planu nie obejmuje zmiany rysunków planu.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego nie pociąga za sobą konieczności realizacji nowych zadań z zakresu infrastruktury technicznej,
które należą do zadań własnych gminy a tym samym
nie występuje konieczność zabezpieczenia środków
finansowych na ich realizację.
W związku z powyższym Rada Miejska w Nowym
Wiśniczu stwierdza brak potrzeby rozstrzygnięcia
o sposobie realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą
do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania, o których mowa w art. 20 ust.1 ustawy z dnia
27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.).
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Łacny
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UCHWAŁA NR XII/114/11
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM WIŚNICZU
z dnia 31 października 2011 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Nowy Wiśnicz
obejmującej miejscowość Stary Wiśnicz z wyłączeniem części miejscowości objętej miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście” Wiśnicza w zakresie tekstu planu
Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt5 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,

poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,
Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337;
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,
poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458;
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z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r.
Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106,
poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679,
Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887) oraz art. 20, ust. 1
i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r.
Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141,
poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087;
z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635; z 2008 r.
Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237
i Nr 220, poz. 1413; z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75,
poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130,
poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, Nr 130
poz. 871; z 2011r Nr 32, poz. 159 Nr 153, poz. 901) Rada
Miejska w Nowym Wiśniczu stwierdza, iż niniejsza
zmiana planu nie narusza ustaleń zmiany Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Wiśnicz uchwalonego Uchwałą Nr IX/52/07 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia
31 sierpnia 2007 r. i uchwala co następuje:
Rozdział 1
Ustalenia ogólne
§ 1.
1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Nowy Wiśnicz
obejmującej miejscowość Stary Wiśnicz z wyłączeniem
części miejscowości objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście” Wiśnicza
uchwalonego Uchwałą Nr XII/89/03 Rady Miejskiej
w Nowym Wiśniczu z dnia 5 grudnia 2003 r. (opublikowanego w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2004 r. Nr 29
poz. 382); zwaną dalej „zmianą planu”; w zakresie
określonym Uchwałą Nr III/14/10 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 30 grudnia 2010 r.
2. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczy zapisów w zakresie strefy ograniczonego użytkowania terenów położonych wzdłuż
dróg - co stanowi zmianę treści § 24 Uchwały,
o której mowa w ust.1.
3. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie dotyczy zmiany rysunków planu stanowiących załączniki Nr 1 i Nr 2 do Uchwały, o której
mowa w ust.1.
4. Integralnymi częściami niniejszej Uchwały są:
1) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag
złożonych do projektu zmiany planu; stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały;
2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych
w zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych
gminy oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie
z przepisami o finansach publicznych; stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.
Rozdział II
Ustalenia szczegółowe
§ 2. W Uchwale Nr XII/82/03 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Nowy Wiśnicz obejmującej miejscowość

Poz. 5559

Stary Wiśnicz z wyłączeniem części miejscowości objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście” Wiśnicza § 24 otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Ustala się minimalne nieprzekraczalne linie zabudowy w odniesieniu do poszczególnych klas dróg publicznych:
1) W terenie zabudowanym lub przewidzianym
w planie do zabudowy:
a) w odległości minimum 15m od zewnętrznej
krawędzi jezdni drogi głównej - dla budynków mieszkalnych, mieszkalno - usługowych
i innych przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Dopuszcza się sytuowanie budynków
przeznaczonych na stały pobyt ludzi (za wyjątkiem budynków mieszkalnych, mieszkalno - usługowych i innych podlegających
ochronie akustycznej zgodnie z przepisami
odrębnymi w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku) w odległości
minimum 8m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi głównej.
b) w odległości minimum 8m od zewnętrznej
krawędzi jezdni drogi głównej - dla obiektów
budowlanych nie wymienionych w ust. 1
pkt 1a;
c) w odległości minimum 8m od zewnętrznej
krawędzi jezdni dróg zbiorczych;
d) w odległości minimum 6m od zewnętrznej
krawędzi jezdni dróg lokalnych i dojazdowych;
2) W terenie wolnym od zabudowy:
a) w odległości minimum 20m od zewnętrznej
krawędzi jezdni dróg głównych i zbiorczych;
b) w odległości minimum 15m od zewnętrznej
krawędzi jezdni dróg lokalnych i dojazdowych.
Przez nieprzekraczalną linię zabudowy należy rozumieć granicę, poza którą brak jest
możliwości budowy nowych i przebudowy
oraz rozbudowy istniejących budynków oraz
innych obiektów budowlanych a także ich
części na wszystkich kondygnacjach, tj. mogą one być sytuowane w tej linii lub w głąb
terenu.
2. Ze względu na możliwość przekroczenia dopuszczalnego
poziomu hałasu w pasach terenów położonych wzdłuż
dróg głównych w odległości do 25m od zewnętrznej
krawędzi jezdni - dla remontowanych i nowoprojektowanych budynków mieszkalnych i innych podlegających ochronie akustycznej ustala się konieczność realizacji rozwiązań technicznych umożliwiających osiągnięcie dopuszczalnego poziomu dźwięku w pomieszczeniach przeznaczonych do przebywania ludzi zgodnie
z przepisami odrębnymi w tym zakresie."
§ 3. Pozostałe ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Nowy Wiśnicz obejmującej miejscowość Stary Wiśnicz z wyłączeniem części miejscowości objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście”
Wiśnicza, wyrażone w części tekstowej, pozostają bez
zmian.
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Rozdział III
Ustalenia końcowe
§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi
Nowego Wiśnicza.

Poz. 5559

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Łacny
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XII/114/11
Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu
z dnia 31 października 2011 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części Gminy Nowy Wiśnicz obejmującej miejscowość
Stary Wiśnicz z wyłączeniem części miejscowości objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
„Śródmieście” Wiśnicza w zakresie tekstu planu
Rada Miejska w Nowym Wiśniczu po zapoznaniu się
z oświadczeniem Burmistrza Nowego Wiśnicza stwierdzającym brak uwag do projektu zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy
Nowy Wiśnicz obejmującej miejscowość Stary Wiśnicz
z wyłączeniem części miejscowości objętej miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście” Wiśnicza w zakresie tekstu planu, w okresie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany planu
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (od 24

sierpnia 2011 r. do 14 września 2011 r.) i 14 dni po zakończeniu wyłożenia, 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.).
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Łacny

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XII/114/11
Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu
z dnia 31 października 2011 r.
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach
publicznych, do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Nowy Wiśnicz
obejmującej miejscowość Stary Wiśnicz z wyłączeniem części miejscowości objętej miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście” Wiśnicza w zakresie tekstu planu
Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej stanowiące zadania własne gminy, obejmują w szczególności sprawy:
• gminnych dróg i ulic,
• wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych.
Zakres zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Nowy Wiśnicz obejmującej miejscowość Stary Wiśnicz z wyłączeniem części
miejscowości objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście” Wiśnicza, został
określony w Uchwale Nr III/14/10 Rady Miejskiej
w Nowym Wiśniczu z dnia 30 grudnia 2010 r. i dotyczył
on wyłącznie korekty tekstu ustaleń obowiązującego
planu w zakresie zasięgu strefy ograniczonego użytkowania terenów położonych wzdłuż dróg. Jednocześnie
w w.w. Uchwale określono, iż zakres zmiany planu
nie obejmuje zmiany rysunków planu.
5559

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego nie pociąga za sobą konieczności realizacji nowych zadań z zakresu infrastruktury technicznej,
które należą do zadań własnych gminy a tym samym
nie występuje konieczność zabezpieczenia środków
finansowych na ich realizację.
W związku z powyższym Rada Miejska w Nowym
Wiśniczu stwierdza brak potrzeby rozstrzygnięcia
o sposobie realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą
do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania, o których mowa w art. 20 ust.1 ustawy z dnia
27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.).
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Łacny
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UCHWAŁA NR XIII/70/11
RADY MIASTA I GMINY PIWNICZNA-ZDRÓJ
z dnia 28 października 2011 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy PiwnicznaZdrój, Jednostka strukturalna „B” – MŁODÓW-GŁĘBOKIE
Na podstawie art. 3 ust. 1, art. 15, art. 20 ust. 1 i art. 27
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. zmianami), 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) Rada
Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój stwierdza, że zmiana
planu nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta
i Gminy
Piwniczna-Zdrój
uchwalonego
Uchwałą
Nr XXIII/208/2000 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój
z dnia 7 listopada 2000 r. i uchwala co następuje:
Rozdział 1
PRZEPISY OGÓLNE
§ 1.
1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój,
Jednostka strukturalna „B” – MŁODÓW-GŁĘBOKIE, zatwierdzonego uchwałą Nr XXXIV/271/05 Rady Miasta
i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 30 września 2005 r.
(Dz. Urz. Wojew. Małopolskiego Nr 671, poz. 4633
z dnia 09.12.2005 r.) w zakresie przeznaczenia części
działki Nr 303 położonej w Głębokiem na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - zwaną dalej
„planem”.
2. Plan obejmuje teren oznaczony na załączniku graficznym do uchwały Rady Miasta i Gminy PiwnicznaZdrój Nr V/24/11 z dnia 25 lutego 2011 r.
§ 2.
1. Treść niniejszej uchwały stanowi część tekstową planu.
2. Załącznikami do uchwały są:
1) Rysunek planu sporządzony na podkładach
mapy zasadniczej w skali 1:2000 jako załącznik
Nr 1 do niniejszej Uchwały,
2) Rozstrzygnięcia Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój – podjęte w trybie art. 20 ustawy
z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80
poz. 717 z późn. zm.) – o sposobie rozpatrzenia
uwag do projektu planu oraz o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania – jako załącznik Nr 2.
3) Ustalenia planu dotyczą przeznaczenia terenu
i linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu, warunków i zasad kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów, w tym
szczególnych warunków wynikających z potrzeby ochrony środowiska, zasad obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji.

§ 3. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o:
1. uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę
Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój, obejmującą
ustalenia wymienione w tekście niniejszej uchwały
oraz ustalenia określone na załączniku graficznym
Nr 1 do tej uchwały.
2. 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 do niej wykonawczymi,
3. linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć linię
ciągłą na rysunku planu, rozdzielającą obszar
na tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach i warunkach zagospodarowania,
4. 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,
5. kondygnacji nadziemnej – rozumie się przez to kondygnację liczoną od poziomu parteru (poziom
± 0,00),
6. poziomie terenu – należy przez to rozumieć poziom
przy najniżej położonym wejściu do budynku lub jego części, znajdującym się na pierwszej kondygnacji
nadziemnej budynku
7. wysokości zabudowy (obiektu) – rozumie się przez to
wymiar pionowy mierzony od poziomu terenu
do najwyżej położonego punktu konstrukcji przekrycia budynku (dachu).
8. dachu namiotowym – rozumie się przez to dach wielospadowy o trójkątnych połaciach, zbiegających się
w jednym wierzchołku.
Rozdział 2
USTALENIA OGÓLNE
§ 4. W zakresie ochrony środowiska i krajobrazu
ustala się co następuje:
1. Obowiązuje utrzymanie wysokich standardów środowiska przyrodniczego, w szczególności czystości
wód, powietrza atmosferycznego, gleb.
2. Obowiązuje zakaz przekraczania dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń atmosferycznych, określonych
w przepisach odrębnych.
3. Obowiązuje zakaz lokalizacji inwestycji mogących
zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w zrozumieniu obowiązujących przepisów odrębnych.
4. W zakresie ochrony przed hałasem obowiązuje, zgodnie z przepisami odrębnymi, przestrzeganie dopusz-
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czalnych poziomów hałasu w środowisku dla terenu
oznaczonego symbolem MN – jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową.
Teren objęty planem położony jest 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.
Cały obszar opracowania znajduje się w obszarze
„Natura 2000” przyjętym przez Komisję Europejską
25 stycznia 2008 r. jako obszar ochrony siedlisk pn.
Ostoja Popradzka PLH120019, gdzie 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 terenu objętego planem
obowiązuje uzyskanie opinii w sprawie oddziaływania inwestycji na obszar Natura 2000 zgodnie
z przepisami odrębnymi.
Teren objęty planem położony jest w otulinie Popradzkiego Parku Krajobrazowego, dla której obowiązują zasady ochrony środowiska zabezpieczające park przed
szkodliwym oddziaływaniem czynników zewnętrznych,
określone w ustawie o ochronie przyrody.
Obowiązuje ochrona gatunków roślin i zwierząt chronionych wynikająca z przepisów odrębnych.
Tereny objęte panem położone są w obrębie głównego zbiornika wód podziemnych – GZWP Nr 437,
dla którego należy zachować warunki wynikające
z przepisów odrębnych.

§ 5. W zakresie kształtowania architektury, ładu
przestrzennego i podziałów nieruchomości ustala
się co następuje:
1. Dla budynków mieszkalnych 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 mieszkalnego – 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
10 m od poziomu parteru.
2. Dla budynków gospodarczych i garażowych ustala się
realizację dachów o kącie nachylenia głównych połaci dachowych w przedziale od 30 do 45 stopni; wysokość obiektów nie może przekroczyć 7,0 m.
3. Dla budynków usługowych, dopuszczonych do realizacji na terenie objętym planem ustala się dachy o kacie
nachylenia głównej połaci od 30 do 45 stopni; wysokość tych obiektów nie może przekroczyć 8,0 m.
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4. Obowiązuje zapewnienie minimalnego wskaźnika
miejsc postojowych:
1) budynek mieszkalny jednorodzinny – 1 miejsce
lub garaż,
2) usługi – 1 miejsce na 20 m² powierzchni usługowej.
5. Miejsca postojowe, o których mowa w ust. 4 powinny
być realizowane w wykorzystaniem zieleni niskiej
i wysokiej.
6. Przy wydzielaniu nowych działek budowlanych obowiązuje minimalna powierzchnia jednej działki
dla wolnostojącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej– 700 m².
7. Dla nowo wydzielonych działek obowiązuje zapewnienie dojazdu z drogi publicznej i uwzględnienie
uzbrojenia w sieci infrastruktury technicznej.
8. W zagospodarowaniu działek obowiązuje zachowanie
co najmniej 40% powierzchni biologicznie czynnej.
9. 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 – 1,0;
2) minimalny wskaźnik:
a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 0,01;
b) dla zabudowy usługowej – 0,01.
10. Obiekty małej architektury 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 winny być wykonane
z drewna, stali i kamienia. Pokrycie ażurowe lub pełne gontem, dachówką ceramiczną lub ich imitacją.
11. Ogrodzenia mogą być realizowane jako ażurowe lub
w formie żywopłotów z wyłączeniem prefabrykowanych, betonowych elementów ozdobnych, tralek, kolumn. Dopuszcza się ogrodzenie pełne.
12. 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 mieszkalnych wyłącznie na wysokości kondygnacji parteru. Obowiązuje zakaz lokalizacji wielkoformatowych, wolnostojących tablic typu „bilboard”.
13. W wykończeniu elewacji budynków wyklucza się
stosowanie okładzin panelami z tworzyw sztucznych,
należy stosować materiały tradycyjne lub ich imitacje (drewno, kamień itp.). Kolorystyka elewacji
w kolorach pastelowych lub w kolorze naturalnego
drewna oraz kamienia.
14. Obowiązuje stosowanie pokryć dachowych w stonowanych, ciemnych kolorach (odcienie brązu,
czerwieni, zieleni, szarości).
§ 6. W zakresie infrastruktury technicznej i uzbrojenia terenu ustala się co następuje:
1. Zakaz zrzutu nieoczyszczonych ścieków do wód
i gleby, zakaz gromadzenia odpadów w miejscach do
tego nie wyznaczonych,
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2. Zaopatrzenie z istniejącego systemu zaopatrzenia
w wodę. Dopuszcza się indywidualny system zaopatrzenia w wodę, w oparciu o obowiązujące przepisy
odrębne pod warunkiem nie naruszenia praw osób
trzecich i pozostałych ustaleń obowiązującego planu.
3. Odprowadzenie ścieków komunalnych docelowo do
kanalizacji sanitarnej. Do czasu realizacji podłączenia
do istniejącego systemu dopuszcza się realizację
szczelnych, bezodpływowych zbiorników okresowo
opróżnianych, z wywożeniem ścieków na najbliższą
oczyszczalnię; dopuszcza się również realizację indywidualnej, przy obiektowej 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 miasta i gminy Piwniczna-Zdrój. Obowiązuje
zakaz gromadzenia materiałów toksycznych i niebezpiecznych.
Gospodarka odpadami powinna być prowadzona
zgodnie z przepisami szczególnymi.
5. Doprowadzenie gazu docelowo z sieci gazowych na
warunkach określonych w przepisach odrębnych.
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 uwzględnienie wymagań dotyczących
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg
pożarowych zgodnie z przepisami odrębnymi.
9. Na terenach objętych zmianą planu - w zakresie łączności telekomunikacyjnej - ustala się realizację nowego uzbrojenia terenu z zakresu łączności publicznej w celu zapewnienia telekomunikacji.
10. Dopuszcza się przebudowę i rozbudowę istniejących
sieci infrastruktury technicznej oraz realizacje nowych sieci, obiektów i urządzeń w oparciu o przepisy
odrębne.
11. 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.
12. Dla terenów objętych planem dopuszcza się realizację drogi wewnętrznej nie wyróżnionej na rysunku
planu.
Rozdział 3
PRZEZNACZENIE TERENÓW
§ 7. TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ
1. Wyznacza się w planie tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolem MN jako podstawowe przeznaczenie terenu wraz z budyn-
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kami gospodarczymi i garażami, obejmujące część
działki Nr 303 położonej w Głębokiem.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się możliwość realizacji:
3. usług wbudowanych w budynek mieszkalny lub w budynku wolnostojącym o uciążliwości (określonej
w przepisach odrębnych) zamykającej się w granicach
terenu inwestycji,
4. obiektów małej architektury.
5. Warunkiem lokalizacji usług (w ramach użytkowania
dopuszczalnego) jest dostosowanie ich do wymogów i charakteru przeznaczenia podstawowego terenu. Powierzchnia zabudowy pod usługi nie może
przekroczyć 20 % powierzchni terenu objętego planem. Powierzchnia użytkowa usług wbudowanych
nie może przekroczyć 40 % powierzchni użytkowej
budynku mieszkalnego.
6. Przy realizacji budynków obowiązuje zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy (wyznaczonej na rysunku
planu) w odległości nie mniejszej niż 6 m. od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi publicznej klasy D oznaczonej
symbolem „KDD” oraz w odległości nie mniejszej niż
11,5 m. od osi projektowanej drogi publicznej klasy L,
oznaczonej symbolem „KDL1”.
7. Dopuszcza się zmniejszenie odległości podanych
w ust. 4 w oparciu o przepisy odrębne.
8. Dostępność komunikacyjna z drogi publicznej klasy D
(gminnej dojazdowej) na warunkach określonych
przez zarządcę tej drogi.
9. Z uwagi na wysoki poziom wód gruntowych obowiązuje zakaz podpiwniczania budynków.
10. Obowiązuje ustalenie geotechnicznych warunków
posadowienia obiektów budowlanych stosownie
do wymagań określonych w przepisach odrębnych.
Rozdział 4
PRZEPISY KOŃCOWE
§ 8. Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do naliczenia opłat, o których stanowi przepis
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.) – w wysokości 10%.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój.
§ 10.
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 Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój.
Przewodniczący Rady
Adam Musialski
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Poz. 5560
Załącznik
do uchwały Nr XIII/70/11
Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój
z dnia 28 października 2011 r.

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

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 533

– 36283 –

Poz. 5560,5561
Załącznik
do uchwały Nr XIII/70/11
Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój
z dnia 28 października 2011 r.

Rozstrzygnięcie Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój 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 Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój - po zapoznaniu
się z oświadczeniem Burmistrza Miasta i Gminy
Piwniczna-Zdrój z dnia 14 października 2011 r.,
stwierdzającym brak uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój, Jednostka strukturalna „B” – MŁODÓW-GŁĘBOKIE w zakresie przeznaczenia części działki Nr 303 położonej w Głębokiem na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - 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 zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój, Jednostka strukturalna „B” – MŁODÓW-GŁĘBOKIE nie wprowadza nowych zapisów
dot. realizacji inwestycji w zakresie infrastruktury
technicznej, które należą do zadań własnych gminy,
Rada Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój stwierdza brak
potrzeby rozstrzygnięcia o sposobie realizacji inwestycji które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, o którym mowa w art. 20
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80
poz. 717 z późn. zm.).
Przewodniczący Rady
Adam Musialski
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UCHWAŁA NR XIII/71/11
RADY MIASTA I GMINY PIWNICZNA-ZDRÓJ
z dnia 28 października 2011 r.
w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowani przestrzennego Miasta i Gminy PiwnicznaZdrój, Jednostka strukturalna „C” – KOKUSZKA
Na podstawie art. 3 ust. 1, art. 15, art. 20 ust. 1
i art. 27 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. zmianami), 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)
Rada
Miasta
i Gminy
Piwniczna-Zdrój
stwierdza, że zmiana planu nie narusza ustaleń Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój uchwalonego Uchwałą Nr XXIII/208/2000 Rady Miasta i Gminy
Piwniczna-Zdrój z dnia 7 listopada 2000 r. i uchwala co
następuje:
Rozdział 1
PRZEPISY OGÓLNE
§ 1.
1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy PiwnicznaZdrój, Jednostka strukturalna „C” – KOKUSZKA, zatwierdzonego uchwałą Nr XXXIV/272/05 Rady Miasta
i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 30 września 2005 r.
(Dz. Urz. Wojew. Małopolskiego Nr 672, poz. 4636
z dnia 10.12.2005 r.) w zakresie przeznaczenia działek
Nr : 453 i 684 położonych we wsi Kokuszka na tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - zwaną
dalej „planem”.

2. Plan obejmuje tereny określone na załącznikach graficznych do uchwały Rady Miasta i Gminy PiwnicznaZdrój Nr V/27/11 z dnia 25 lutego 2011 r.
§ 2. a
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 i 2 do niniejszej Uchwały,
2) Rozstrzygnięcia Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój – podjęte w trybie art. 20 ustawy
z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80
poz. 717 z późn. zm.) – o sposobie rozpatrzenia
uwag do projektu planu oraz o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania – jako załącznik Nr 3.
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. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o:
1. uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę
Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój, obejmującą
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ustalenia wymienione w tekście niniejszej uchwały
oraz ustalenia określone na załącznikach graficznych
Nr 1 i 2 do tej uchwały.
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 do niej wykonawczymi,
linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć linię
ciągłą na rysunku planu, rozdzielającą obszar
na tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach i warunkach zagospodarowania,
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,
kondygnacji nadziemnej – rozumie się przez to kondygnację liczoną od poziomu parteru (poziom ± 0,00),
poziomie terenu – należy przez to rozumieć poziom
przy najniżej położonym wejściu do budynku
lub jego części, znajdującym się na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku
wysokości zabudowy (obiektu) – rozumie się przez to
wymiar pionowy mierzony od poziomu terenu
do najwyżej położonego punktu konstrukcji przekrycia budynku (dachu).
dachu namiotowym – rozumie się przez to dach wielospadowy o trójkątnych połaciach, zbiegających się
w jednym wierzchołku.
Rozdział 2
USTALENIA OGÓLNE

§ 4. W zakresie ochrony środowiska i krajobrazu
ustala się co następuje:
1. Obowiązuje utrzymanie wysokich standardów środowiska przyrodniczego, w szczególności czystości
wód, powietrza atmosferycznego, gleb.
2. Obowiązuje zakaz przekraczania dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń atmosferycznych, określonych
w przepisach odrębnych.
3. Obowiązuje zakaz lokalizacji inwestycji mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w zrozumieniu obowiązujących przepisów odrębnych.
4. W zakresie ochrony przed hałasem obowiązuje, zgodnie z przepisami odrębnymi, przestrzeganie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku dla terenów oznaczonych symbolem MN – jak dla terenów
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową.
5. Cały obszar objęty planem pozostaje w granicach
Popradzkiego Parku Krajobrazowego, który funkcjonuje zgodnie z Rozporządzeniem Nr 5/05 Wojewody
Małopolskiego z dnia 23 maja 2005 r. w sprawie
ochrony Popradzkiego Parku Krajobrazowego (Dz.
Urz. Wojew. Małopolskiego Nr 309, poz. 2238).
W planie uwzględnia się podstawowe cele ochrony
PPK – zachowanie wartości przyrodniczych, historycznych, kulturowych i krajobrazowych w warunkach racjonalnego zagospodarowania oraz cele operacyjne – ekologiczne, kulturowe, krajobrazowe

6.

7.
8.

9.
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i społeczne – w zakresie problematyki odnoszącej się
do obszaru objętego niniejszym planem.
Cały obszar opracowania znajduje się w obszarze
„Natura 2000” przyjętym przez Komisję Europejską
25 stycznia 2008 r. jako obszar ochrony siedlisk pn.
Ostoja Popradzka PLH120019, gdzie obowiązuje specjalna ochrony siedlisk zgodnie z przepisami szczególnymi, a realizacja przedsięwzięć na tym terenie
nie może oddziaływać negatywnie na obszar „Natura 2000”. W związku z tym dla terenów objętych planem obowiązuje uzyskanie opinii w sprawie oddziaływania inwestycji na obszar Natura 2000 zgodnie
z przepisami odrębnymi.
Obowiązuje ochrona gatunków roślin i zwierząt chronionych wynikająca z przepisów odrębnych.
Tereny objęte planem położone są w obszarze górniczym „Piwniczna Zdrój” utworzonym dla złóż wód
leczniczych decyzją MOŚZNiL z dnia 01.04.1995 r. dla
którego obowiązują zasady określone w przepisach
odrębnych.
Obowiązuje ochrona i zachowanie ciągłości cieków
wodnych nie wyróżnionych na rysunkach planu
oraz prowadzenie praz konserwacyjnych i remontowych zgodnie z ustawą Prawo wodne.

§ 5. W zakresie kształtowania architektury, ładu przestrzennego i podziałów nieruchomości ustala się
co następuje:
1. Dla budynków mieszkalnych 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 mieszkalnego – 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
10 m od poziomu parteru.
2. Dla budynków gospodarczych i garażowych ustala się
realizację dachów o kącie nachylenia głównych połaci dachowych w przedziale od 30 do 45 stopni; wysokość obiektów nie może przekroczyć 7,0 m.
3. Obowiązuje zapewnienie minimalnego wskaźnika
miejsc postojowych dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego – 1 miejsce lub garaż.
4. Przy wydzielaniu nowych działek budowlanych obowiązuje minimalna powierzchnia jednej działki
dla wolnostojącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej– 800 m².
5. Dla nowo wydzielonych działek obowiązuje zapewnienie dojazdu z drogi publicznej i uwzględnienie
uzbrojenia w sieci infrastruktury technicznej.
6. W zagospodarowaniu działek obowiązuje zachowanie
co najmniej 40% powierzchni biologicznie czynnej.
7. Ustala się następujące wskaźniki intensywność zabudowy (jako wskaźniki powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki):
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1) maksymalny wskaźnik dla zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej – 0,4;
2) minimalny wskaźnik dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 0,01.
8. Obiekty małej architektury 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 winny być wykonane z drewna, stali i kamienia.
Pokrycie ażurowe lub pełne gontem, dachówką ceramiczną lub ich imitacją.
9. Ogrodzenia mogą być realizowane jako ażurowe lub
w formie żywopłotów z wyłączeniem prefabrykowanych, betonowych elementów ozdobnych, tralek, kolumn. Dopuszcza się ogrodzenie pełne. Dopuszcza się
ogrodzenie pełne.
10. Obowiązuje zakaz sytuowania urządzeń reklamowych,
szyldów i tablic informacyjnych w sposób przesłaniający elementy i detale architektoniczne. Powierzchnia reklamowa urządzeń i tablic nie może być większa niż
2 m². Urządzenia i tablice reklamowe mogą być umieszczone na elewacjach budynków mieszkalnych wyłącznie
na wysokości kondygnacji parteru. Obowiązuje zakaz
lokalizacji wolnostojących tablic wielkoformatowych typu „bilboard”.
11. W wykończeniu elewacji budynków wyklucza się stosowanie okładzin panelami z tworzyw sztucznych, należy stosować materiały tradycyjne lub ich imitacje
(drewno, kamień itp.). Kolorystyka elewacji w kolorach
pastelowych lub w kolorze naturalnego drewna oraz
kamienia.
12. Obowiązuje stosowanie pokryć dachowych w stonowanych, ciemnych kolorach (odcienie brązu, czerwieni, zieleni, szarości).
§ 6. W zakresie infrastruktury technicznej i uzbrojenia
terenu ustala się co następuje:
1. Zakaz zrzutu nieoczyszczonych ścieków do wód i gleby,
zakaz gromadzenia odpadów w miejscach do tego nie
wyznaczonych,
2. Zaopatrzenie w wodę docelowo z wiejskiego systemu
zaopatrzenia w wodę. Dopuszcza się indywidualny system zaopatrzenia w wodę, w oparciu o obowiązujące
przepisy odrębne pod warunkiem nie naruszenia praw
osób trzecich i pozostałych ustaleń obowiązującego
planu.
3. Odprowadzenie ścieków komunalnych docelowo do kanalizacji sanitarnej. Do czasu realizacji podłączenia do istniejącego systemu dopuszcza się realizację szczelnych, bezodpływowych
zbiorników
okresowo
opróżnianych,
z wywożeniem ścieków na najbliższą oczyszczalnię; dopuszcza się również realizację indywidualnych, przy obiektowych 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 miasta i gminy Piwniczna-Zdrój. Obowiązuje zakaz gromadzenia materiałów toksycznych i niebezpiecznych.
Gospodarka odpadami powinna być prowadzona zgodnie z przepisami szczególnymi.
5. Doprowadzenie gazu docelowo z sieci gazowych na
warunkach określonych w przepisach odrębnych.
6. Ustala się indywidualny sposób zaopatrzenia w ciepło.
Stosowane media i paliwa dla celów grzewczych
nie mogą powodować przekroczenia dopuszczalnych
norm zanieczyszczeń powietrza.
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7. Doprowadzenie energii elektrycznej na warunkach określonych przez zarządzającego sieciami.
8. Obowiązuje uwzględnienie wymagań dotyczących przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych zgodnie z przepisami odrębnymi.
9. Na terenach objętych zmianą planu - w zakresie łączności
telekomunikacyjnej - ustala się realizację nowego uzbrojenia terenu z zakresu łączności publicznej w celu zapewnienia telekomunikacji.
10. Dopuszcza się przebudowę i rozbudowę istniejących sieci
infrastruktury technicznej oraz realizacje nowych sieci,
obiektów i urządzeń w oparciu o przepisy odrębne.
11. 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.
12. Dla terenów objętych planem dopuszcza się realizację
dróg wewnętrznych nie wyróżnionych na rysunkach
planu.
Rozdział 3
PRZEZNACZENIE TERENÓW
§ 7. 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:
1) działkę Nr 453 /plan 1/,
2) działkę Nr 684 /plan 2/.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się możliwość
realizacji:
1) zieleni urządzonej,
2) obiektów małej architektury,
3. Przy realizacji budynków na działce Nr 453 sąsiadującej
z drogą wewnętrzną „KDW” obowiązuje zachowanie
nieprzekraczalnej linii zabudowy (wyznaczonej na rysunku planu) w odległości nie mniejszej niż 4,50 m od
granicy działki drogi wewnętrznej.
4. Dostępność komunikacyjna działki Nr 453 z drogi wewnętrznej, natomiast działki Nr 684 z drogi wewnętrznej
istniejącym dojazdem.
5. Obowiązuje ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia
obiektów
budowlanych
stosownie
do wymagań określonych w przepisach odrębnych.
Rozdział 4
PRZEPISY KOŃCOWE
§ 8. Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do naliczenia opłat, o których stanowi przepis
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.) – w wysokości 10%.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój.
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 Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój.
Przewodniczący Rady
Adam Musialski
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIII/71/11
Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój
z dnia 28 października 2011 r.

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.
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Przewodniczący Rady
Adam Musialski
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XIII/71/11
Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój
z dnia 28 października 2011 r.
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Przewodniczący Rady
Adam Musialski
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Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XIII/71/11
Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój
z dnia 28 października 2011 r.

Rozstrzygnięcie Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój 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 Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój - po zapoznaniu
się z oświadczeniem Burmistrza Miasta i Gminy
Piwniczna-Zdrój z dnia 14 października 2011 r.,
stwierdzającym brak uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój, Jednostka strukturalna „C” – KOKUSZKA w zakresie przeznaczenia
działek Nr: 453 i 684 położonych we wsi Kokuszka na
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 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 zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój, Jednostka strukturalna „C” – KOKUSZKA nie wprowadza nowych zapisów dot. realizacji inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej,
które należą do zadań własnych gminy, Rada Miasta
i Gminy Piwniczna-Zdrój stwierdza brak potrzeby
rozstrzygnięcia o sposobie realizacji inwestycji które
należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich
finansowania, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717
z późn. zm.).
Przewodniczący Rady
Adam Musialski
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UCHWAŁA NR XIII/72/11
RADY MIASTA I GMINY PIWNICZNA-ZDRÓJ
z dnia 28 października 2011 r.
w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy PiwnicznaZdrój, Jednostka strukturalna „E” – WIERCHOMLA WIELKA I MAŁA
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. zmianami), 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) Rada Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój stwierdza,
że zmiana planu nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój uchwalonego Uchwałą
Nr XXIII/208/2000 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój
z dnia 7 listopada 2000 r. i uchwala co następuje:
Rozdział 1
PRZEPISY OGÓLNE
§ 1.
1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy PiwnicznaZdrój, Jednostka strukturalna „E” – WIERCHOMLA
WIELKA
I MAŁA,
zatwierdzonego
uchwałą
Nr XXXIX/304/06 Rady Miasta i Gminy PiwnicznaZdrój z dnia 28 lutego 2006 r. (Dz. Urz. Wojew. Małopolskiego Nr 231, poz. 1619 z dnia 15.05.2006 r.) zwaną dalej „planem”, obejmującą tereny położone
w Wierchomli Wielkiej i Małej w zakresie zgodnym
z uchwałą, o której mowa w ust. 2.

2. Plan obejmuje tereny określone na załącznikach graficznych do uchwały Rady Miasta i Gminy PiwnicznaZdrój Nr V/25/11 z dnia 25 lutego 2011 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, 2, 3, 4 i 5 do niniejszej Uchwały,
2) Rozstrzygnięcia Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój – podjęte w trybie art. 20 ustawy
z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80
poz. 717 z późn.zm.) – o sposobie rozpatrzenia
uwag do projektu planu oraz o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania – jako załącznik Nr 6.
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. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o:
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1. uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę
Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój, obejmującą
ustalenia wymienione w tekście niniejszej uchwały
oraz ustalenia określone na załącznikach graficznych
Nr 1, 2, 3, 4 i 5 do tej uchwały.
2. 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 do niej wykonawczymi,
3. linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć linię
ciągłą na rysunku planu, rozdzielającą obszar
na tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach i warunkach zagospodarowania,
4. 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,
5. kondygnacji nadziemnej – rozumie się przez to kondygnację liczoną od poziomu parteru (poziom ± 0,00)
w górę,
6. poziomie terenu – należy przez to rozumieć poziom
przy najniżej położonym wejściu do budynku
lub jego części, znajdującym się na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku,
7. wysokości zabudowy (obiektu) – rozumie się przez to
wymiar pionowy mierzony od poziomu terenu
do najwyżej położonego punktu konstrukcji przekrycia budynku (dachu).
8. dachu namiotowym – rozumie się przez to dach wielospadowy o trójkątnych połaciach, zbiegających się
w jednym wierzchołku.
Rozdział 2
USTALENIA OGÓLNE
§ 4. W zakresie ochrony środowiska i krajobrazu
ustala się co następuje:
1. Obowiązuje utrzymanie wysokich standardów środowiska przyrodniczego, w szczególności czystości
wód, powietrza atmosferycznego, gleb.
2. Obowiązuje zakaz przekraczania dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń atmosferycznych, określonych
w przepisach odrębnych.
3. Obowiązuje zakaz lokalizacji inwestycji mogących
zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w zrozumieniu obowiązujących przepisów odrębnych.
4. W zakresie ochrony przed hałasem obowiązuje, zgodnie z przepisami odrębnymi, przestrzeganie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku dla terenów oznaczonych symbolami: MN i MNR –
jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę
mieszkaniową, dla terenów oznaczonych symbolami:
MP, MP/UT, UH – jak dla terenów przeznaczonych na
cele mieszkaniowo-usługowe.
5. Cały obszar objęty planem pozostaje w granicach
Popradzkiego Parku Krajobrazowego, który funkcjonuje zgodnie z Rozporządzeniem Nr 5/05 Wojewody
Małopolskiego z dnia 23 maja 2005 r. w sprawie
ochrony Popradzkiego Parku Krajobrazowego (Dz.

6.

7.
8.

9.
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Urz. Wojew. Małopolskiego Nr 309, poz. 2238).
W planie uwzględnia się podstawowe cele ochrony
PPK – zachowanie wartości przyrodniczych, historycznych, kulturowych i krajobrazowych w warunkach racjonalnego zagospodarowania oraz cele operacyjne – ekologiczne, kulturowe, krajobrazowe
i społeczne – w zakresie problematyki odnoszącej się
do obszaru objętego niniejszym planem.
Tereny objęte planem znajdują się w obszarze „Natura 2000” przyjętym przez Komisję Europejską
25 stycznia 2008 r. jako obszar ochrony siedlisk
pn. Ostoja Popradzka PLH120019, gdzie 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 terenów objętych planem obowiązuje uzyskanie opinii w sprawie oddziaływania inwestycji na obszar Natura 2000 zgodnie
z przepisami odrębnymi.
Obowiązuje ochrona gatunków roślin i zwierząt chronionych wynikająca z przepisów odrębnych.
Tereny objęte planami 3, 4 i 5, dot. działek w Wierchomli Wielkiej znajdują się w obrębie głównego
zbiornika wód podziemnych – GZWP Nr 438 „Magura (Nowy Sącz)”, dla którego należy zachować warunki wynikające z przepisów odrębnych.
Obowiązuje ochrona i zachowanie ciągłości cieków
wodnych nie wyróżnionych na rysunkach planu
oraz prowadzenie praz konserwacyjnych i remontowych zgodnie z ustawą Prawo wodne.

§ 5. W zakresie kształtowania architektury, ładu
przestrzennego i podziałów nieruchomości ustala
się co następuje:
1. Dla budynków mieszkalnych 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 mieszkalnego
– 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 10 m od poziomu parteru, natomiast wysokość budynków rekreacji indywidualnej nie może
przekroczyć 8 m.
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 7,0 m.
3. Dla budynków inwentarskich i składowych w zabudowie zagrodowej, ustala się obowiązek kształtowania architektury harmonizującej z krajobrazem. Dachy o kącie nachylenia głównych połaci w przedziale
od 30 do 45 stopni. Zakaz stosowania dachów płaskich, namiotowych i pulpitowych. Wysokość budynków maksymalnie do 12,0 m licząc od średniego
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poziomu terenu z możliwością użytkowego wykorzystania poddasza.
4. Dla budynków pensjonatowych oraz budynków usług
handlu i gastronomii obowiązuje kształtowanie architektury harmonizującej z krajobrazem i nawiązującej do tradycyjnych cech budownictwa regionalnego. Dachy dwu- lub wielospadowe, symetryczne
o kącie nachylenia głównych połaci w przedziale od
25 do 50 stopni; wysokość obiektów nie może przekroczyć 14 m. Dopuszcza się wykonanie jednej kondygnacji poniżej poziomu parteru.
5. Obowiązuje zapewnienie minimalnego wskaźnika
miejsc postojowych:
1) budynek mieszkalny jednorodzinny i rekreacji
indywidualnej – 1 miejsce lub garaż,
2) pensjonat – 2 miejsca na 10 miejsc noclegowych,
3) obiekt gastronomiczny – 2,5 miejsca na 10 miejsc
konsumpcyjnych,
4) pozostałe usługi – 3,0 miejsca na 100 m2 powierzchni użytkowej,
6. Miejsca postojowe, o których mowa w ust. 5 powinny
być realizowane w wykorzystaniem zieleni niskiej
i wysokiej.
7. Przy wydzielaniu nowych działek budowlanych obowiązuje minimalna powierzchnia jednej działki dla wolnostojącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
i rekreacji indywidualnej – 800 m², dla zabudowy zagrodowej – 1000 m²; dla zabudowy pensjonatowej
1500 m². Dopuszcza się zmniejszenie powierzchni wydzielanej działki wynikające z konieczności poszerzenia
terenów sąsiednich lub regulacji praw własności.
Dla terenów oznaczonym symbolami: MP/UT i UH
wielkość nowo wydzielanej działki będzie uzależniona
od potrzeb wynikających z prowadzonej działalności
gospodarczej. Dopuszcza się możliwość wydzielenia
nowych działek z 15% tolerancją w/w parametrów pod
warunkiem, że nie spowoduje to naruszenia ładu przestrzennego, a zabudowa działki nie naruszy przepisów
prawa budowlanego.
8. Dla nowo wydzielonych działek obowiązuje zapewnienie dojazdu z drogi publicznej i uwzględnienie
uzbrojenia w sieci infrastruktury technicznej.
9. W zagospodarowaniu działek obowiązuje zachowanie
co najmniej 40% powierzchni biologicznie czynnej.
10. Ustala się następujące wskaźniki intensywność zabudowy (jako wskaźniki powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki):
1) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
MN, zagrodowej RM i dopuszczonej zabudowy
rekreacji indywidualnej:
a) maksymalny wskaźnik – 0,4;
b) minimalny wskaźnik – 0,01,
2) dla zabudowy pensjonatowej MP, usługowej na
terenach: MP/UT, UH:
a) maksymalny wskaźnik – 0,90,
b) minimalny wskaźnik - 0, 03;
11. Obiekty małej architektury 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 winny być wykonane:
z drewna, stali, kamienia. Pokrycie ażurowe lub pełne gontem, dachówką ceramiczną lub ich imitacją.
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12. Ogrodzenia mogą być realizowane jako ażurowe lub
w formie żywopłotów z wyłączeniem form betonowych powtarzalnych - prefabrykowanych, betonowych elementów ozdobnych, tralek, kolumn. Dopuszcza się ogrodzenie pełne.
13. 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 mieszkalnych wyłącznie na wysokości kondygnacji parteru. Obowiązuje zakaz lokalizacji wolnostojących tablic wielkoformatowych typu „bilboard”.
14. W wykończeniu elewacji budynków wyklucza się
stosowanie okładzin panelami z tworzyw sztucznych,
należy stosować materiały tradycyjne lub ich imitacje (drewno, kamień itp.). Kolorystyka elewacji
w kolorach pastelowych lub w kolorze naturalnego
drewna oraz kamienia.
15. 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.
§ 6. W zakresie infrastruktury technicznej i uzbrojenia terenu ustala się co następuje:
1. Zakaz zrzutu nieoczyszczonych ścieków do wód
i gleby, zakaz gromadzenia odpadów w miejscach do
tego nie wyznaczonych,
2. Zaopatrzenie w wodę docelowo z wiejskich systemów
zaopatrzenia w wodę. Dopuszcza się indywidualny
system zaopatrzenia w wodę, w oparciu o obowiązujące przepisy odrębne pod warunkiem nie naruszenia praw osób trzecich i pozostałych ustaleń obowiązującego planu.
3. Odprowadzenie ścieków komunalnych docelowo do
kanalizacji sanitarnej. Do czasu realizacji podłączenia
do istniejącego systemu dopuszcza się realizację
szczelnych, bezodpływowych zbiorników okresowo
opróżnianych, z wywożeniem ścieków na najbliższą
oczyszczalnię; dopuszcza się również realizację indywidualnych, przy obiektowych 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 miasta i gminy Piwniczna-Zdrój. Obowiązuje
zakaz gromadzenia materiałów toksycznych i niebezpiecznych. Gospodarka odpadami powinna być
prowadzona zgodnie z przepisami odrębnymi.
5. Doprowadzenie gazu docelowo z sieci gazowych na
warunkach określonych w przepisach odrębnych.
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 uwzględnienie wymagań dotyczących
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg
pożarowych zgodnie z przepisami odrębnymi.
9. Na terenach objętych zmianą planu - w zakresie łączności telekomunikacyjnej - ustala się realizację nowego uzbrojenia terenu z zakresu łączności publicznej w celu zapewnienia telekomunikacji.
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10. Dopuszcza się przebudowę i rozbudowę istniejących
sieci infrastruktury technicznej oraz realizacje nowych sieci, obiektów i urządzeń w oparciu o przepisy
odrębne.
11. 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.
12. Dla terenów objętych planem dopuszcza się realizację dróg wewnętrznych nie wyróżnionych na rysunkach planu.
Rozdział 3
PRZEZNACZENIE TERENÓW
§ 7.
1. Wyznacza się w planie tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolem MN,
obejmujące tereny oznaczone na załącznikach graficznych Nr 4 i 5, położone w Wierchomli Wielkiej
o łącznej powierzchni ~0,92 ha.
1) Ustala się zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wraz z budynkami gospodarczymi i garażami jako podstawowe przeznaczenie terenu.
2) Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się
możliwość realizacji:
a) budynków rekreacji indywidualnej (letniskowych),
b) zieleni urządzonej,
c) obiektów małej architektury,
3) Dla terenu oznaczonego dodatkowym indeksem
literowym „/p” (plan 5), położonego w obszarze
podmokłym obowiązuje zakaz podpiwniczenia
budynków oraz szczególnie staranne wykonanie
systemu odwodnienia w celu zabezpieczenia
przed wodami gruntowymi i stokowymi.
4) Obowiązuje ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych stosownie do wymagań określonych w przepisach
odrębnych.
5) Dostępność komunikacyjna:
a) do terenu objętego planem 4 drogą wewnętrzną;
b) do terenu objętego planem 5 z drogi publicznej klasy L istniejącym dojazdem.
2. Wyznacza się w planie tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej, oznaczone
symbolem MNR , obejmujące teren oznaczony na załączniku graficznym Nr 3 do uchwały o powierzchni ~
1,22 ha, położony w Wierchomli Wielkiej.
1) Ustala się zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i zagrodową wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, składowymi i inwentarskimi jako podstawowe przeznaczenie terenu.
2) Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się
możliwość realizacji:
a) budynków rekreacji indywidualnej,
b) zieleni urządzonej,
c) obiektów małej architektury,
3) Przy realizacji budynków obowiązuje zachowanie odległości od terenów leśnych w wielkości
zgodnej z przepisami odrębnymi.
4) Dostępność komunikacyjna drogami wewnętrznymi.
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5) Obowiązuje ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych stosownie do wymagań określonych w przepisach
odrębnych.
3. Wyznacza się w planie tereny zabudowy pensjonatowej, oznaczone na rysunku planu Nr 1 symbolami
„MP”, o powierzchni ~0,52 ha, położone w Wierchomli Małej.
1) Przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa pensjonatowa,
b) urządzenia sportu i rekreacji.
2) Przeznaczenie dopuszczalne:
a) zabudowa mieszkalna jednorodzinna,
b) gastronomia;
c) zieleń urządzona składem gatunkowym nawiązująca do warunków siedliskowych,
d) obiekty małej architektury, ścieżki zdrowia,
e) niezbędne obiekty towarzyszące funkcji
podstawowej (magazyny, pomieszczenia
socjalno-biurowe i handel wbudowany itp.).
3) Dopuszcza się łączenie funkcji w obiektach lub
realizację funkcji w budynkach odrębnych powiązanych ze sobą funkcjonalnie i przestrzennie
oraz realizację funkcji w oddzielnych, niezależnych budynkach. Dopuszcza się realizację funkcji mieszkalnej w budynkach pensjonatowych.
Dopuszcza się rozczłonkowanie brył obiektów.
4) Dojazd do terenu z drogi publicznej drogą wewnętrzną „KDW”.
5) Obowiązuje ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych stosownie do wymagań określonych w przepisach
odrębnych.
4. Wyznacza się w planie tereny zabudowy pensjonatowej
oraz usług turystyki i rekreacji, oznaczone na rysunku
planu Nr 2 symbolami „MP/UT”, o powierzchni
~0,81 ha, położone w Wierchomli Małej.
1) Przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa pensjonatowa,
b) usługi turystyki i rekreacji (gastronomia,
handel, serwis sprzętu sportowego).
2) Przeznaczenie dopuszczalne:
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
b) urządzenia sportu i rekreacji,
c) parking,
d) zieleń urządzona składem gatunkowym nawiązująca do warunków siedliskowych,
e) obiekty małej architektury, ścieżki zdrowia,
f) niezbędne obiekty towarzyszące funkcji
podstawowej (magazyny, pomieszczenia
socjalno-biurowe itp.).
3) Dopuszcza się łączenie funkcji w obiektach lub
realizację funkcji w budynkach odrębnych powiązanych ze sobą funkcjonalnie i przestrzennie
oraz realizację funkcji w oddzielnych, niezależnych budynkach. Dopuszcza się realizację funkcji mieszkalnej w budynkach usługowych. Dopuszcza się rozczłonkowanie brył obiektów.
4) Dla terenów położonych w obszarze zagrożonym
procesami erozyjno-osuwiskowymi o podwyższonym ryzyku budowlanym, oznaczonym dodatkowym indeksem literowym „/o”, sposób posadowienia obiektów budowlanych i rozwiązania konstrukcyjne należy określać w oparciu o stosowne
opracowania geotechniczne zgodnie z przepisami

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 533

– 36294 –

odrębnymi. Dla pozostałego terenu obowiązuje
ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych stosownie do wymagań określonych w przepisach odrębnych.
5) W przypadku realizacji parkingu o powierzchni
nie mniejszej niż 0,10 ha, obowiązuje odprowadzenie wód opadowych z powierzchni parkingowej do odbiornika poprzez separatory błota
i zawiesin ropopochodnych.
6) Przy realizacji budynków obowiązuje zachowanie linii zabudowy w odległości nie mniejszej
niż 6 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi
„KDD” oraz w odległości nie mniejszej niż 5 m.
od górnej krawędzi skarpy brzegowej potoku
i od górnej krawędzi skarpy oznaczonej symbolem R/ZL.
7) Dojazd do terenu z drogi publicznej klasy D
(gminną dojazdową) oraz drogą wewnętrzną
„KDW” na warunkach ustalonych z zarządcą
tych dróg.
5. Wyznacza się w planie tereny usług handlu, oznaczone
na rysunku planu Nr 2 symbolem „UH/o”, o powierzchni ~0,05 ha, położone w Wierchomli Małej.
1) Przeznaczenie podstawowe:
a) usługi handlu,
b) wypożyczalnia i serwis sprzętu sportowego.
2) Przeznaczenie dopuszczalne:
a) zieleń urządzona,
b) obiekty małej architektury.
3) Z uwagi na położenie terenu na obszarze o dużym spadku, sposób posadowienia obiektów
budowlanych i rozwiązania konstrukcyjne należy określać w oparciu o stosowne opracowania
geotechniczne zgodnie z przepisami odrębnymi.
4) Utrzymuje się istniejący budynek usługowy dopuszczając remont, przebudowę, nadbudowę
i rozbudowę z możliwością dostosowania do
istniejącej architektury budynku.
5) Przy realizacji budynków obowiązuje zachowanie linii zabudowy w odległości nie mniejszej
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niż 6 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi
publicznej klasy L (powiatowej) z dopuszczeniem zmniejszenia tej odległości za zgodą zarządcy drogi.
6) Dostęp komunikacyjny z drogi publicznej klasy
L (powiatowej) na warunkach ustalonych
z zarządcą drogi.
6. Wyznacza się w planie tereny rolne do zalesień, oznaczone na rysunku planu Nr 2 symbolem „R/ZL”, położone w Wierchomli Małej. Ustala się zalesienie terenu (obejmującego skarpę usytuowaną w obrębie
potoku) gatunkami nawiązującymi do warunków
siedliskowych. Obowiązuje zakaz zabudowy. Dopuszcza się realizację sieci infrastruktury technicznej.
Rozdział 4
PRZEPISY KOŃCOWE
§ 8. Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do naliczenia opłat, o których stanowi przepis
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.) – dla terenów oznaczonych
symbolami: MN i MNR w wysokości 10%; dla terenów
oznaczonych symbolami MP, MP/UT i UH w wysokości
15 %; dla terenu oznaczonego symbolem R/ZL wysokości 5 %.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój.
§ 10.
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 Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój.
Przewodniczący Rady
Adam Musialski
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Poz. 5562
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIII/72/11
Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój
z dnia 28 października 2011 r.

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

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 533

– 36297 –

Poz. 5562
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XIII/72/11
Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój
z dnia 28 października 2011 r.

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.
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Przewodniczący Rady
Adam Musialski
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Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XIII/72/11
Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój
z dnia 28 października 2011 r.

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.
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Przewodniczący Rady
Adam Musialski
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Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XIII/72/11
Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój
z dnia 28 października 2011 r.

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.
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Przewodniczący Rady
Adam Musialski
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Poz. 5562
Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XIII/72/11
Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój
z dnia 28 października 2011 r.

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.
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Przewodniczący Rady
Adam Musialski
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Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XIII/72/11
Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój
z dnia 28 października 2011 r.

Rozstrzygnięcie Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój 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 Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój - po zapoznaniu
się z oświadczeniem Burmistrza Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 14 października 2011 r., stwierdzającym brak uwag do projektu zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Miasta
i Gminy Piwniczna-Zdrój, Jednostka strukturalna „E”
– WIERCHOMLA WIELKA I MAŁA obejmującej tereny
położone w Wierchomli Wielkiej i Małej - 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 zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Piw-

niczna-Zdrój, Jednostka strukturalna „E” – WIERCHOMLA WIELKA I MAŁA nie wprowadza nowych
zapisów dot. realizacji inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, Rada Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój
stwierdza brak potrzeby rozstrzygnięcia o sposobie
realizacji inwestycji które należą do zadań własnych
gminy oraz zasadach ich finansowania, o którym
mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.).
Przewodniczący Rady
Adam Musialski
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UCHWAŁA NR XIII/73/11
RADY MIASTA I GMINY PIWNICZNA-ZDRÓJ
z dnia 28 października 2011 r.
w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy PiwnicznaZdrój, Jednostka strukturalna „F” – ZUBRZYK
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. zmianami), 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) Rada Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój stwierdza,
że zmiana planu nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój uchwalonego Uchwałą
Nr XXIII/208/2000 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój
z dnia 7 listopada 2000 r. i uchwala co następuje:
Rozdział 1
PRZEPISY OGÓLNE
§ 1.
1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy PiwnicznaZdrój, Jednostka strukturalna „F” – ZUBRZYK, zatwierdzonego uchwałą Nr XXXIV/273/05 Rady Miasta
i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 30 września 2005 r.
(Dz. Urz. Wojew. Małopolskiego Nr 52, poz. 305
z dnia 27.01.2006 r.) w zakresie przeznaczenia części
działki Nr 206 na tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej oraz części działek Nr: 90, 122/3 i 124
na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
i zagrodowej - zwaną dalej „planem”.

2. Plan obejmuje tereny określone na załącznikach graficznych do uchwały Rady Miasta i Gminy PiwnicznaZdrój Nr V/26/11 z dnia 25 lutego 2011 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, 2 i 3 do niniejszej Uchwały,
2) Rozstrzygnięcia Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój – podjęte w trybie art. 20 ustawy
z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80
poz. 717 z późn. zm.) – o sposobie rozpatrzenia
uwag do projektu planu oraz o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania – jako załącznik Nr 4.
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. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o:
1. uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę
Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój, obejmującą
ustalenia wymienione w tekście niniejszej uchwały

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 533

2.

3.

4.

5.
6.

– 36306 –

oraz ustalenia określone na załącznikach graficznych
Nr 1, 2 i 3 do tej uchwały.
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 do niej wykonawczymi,
linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć linię
ciągłą na rysunku planu, rozdzielającą obszar
na tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach i warunkach zagospodarowania,
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,
kondygnacji nadziemnej – rozumie się przez to kondygnację liczoną od poziomu parteru (poziom ± 0,00),
poziomie terenu – należy przez to rozumieć poziom
przy najniżej położonym wejściu do budynku lub jego części, znajdującym się na pierwszej kondygnacji
nadziemnej budynku

7. wysokości zabudowy (obiektu) – rozumie się
przez to wymiar pionowy mierzony od poziomu terenu
do najwyżej położonego punktu konstrukcji przekrycia
budynku (dachu).
8. dachu namiotowym – rozumie się przez to dach
wielospadowy o trójkątnych połaciach, zbiegających się
w jednym wierzchołku.
Rozdział 2
USTALENIA OGÓLNE
§ 4. W zakresie ochrony środowiska i krajobrazu
ustala się co następuje:
1. Obowiązuje utrzymanie wysokich standardów środowiska przyrodniczego, w szczególności czystości
wód, powietrza atmosferycznego, gleb.
2. Obowiązuje zakaz przekraczania dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń atmosferycznych, określonych
w przepisach odrębnych.
3. Obowiązuje zakaz lokalizacji inwestycji mogących
zawsze znacząco oddziaływać na środowisko
w zrozumieniu obowiązujących przepisów odrębnych.
4. W zakresie ochrony przed hałasem obowiązuje, zgodnie
z przepisami odrębnymi, przestrzeganie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku dla terenów
oznaczonych symbolami: MN i MNR – jak dla terenów
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową.
5. Cały obszar objęty planem pozostaje w granicach Popradzkiego Parku Krajobrazowego, który funkcjonuje
zgodnie z Rozporządzeniem Nr 5/05 Wojewody Małopolskiego z dnia 23 maja 2005 r. w sprawie ochrony
Popradzkiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Wojew.
Małopolskiego Nr 309, poz. 2238). W planie uwzględnia się podstawowe cele ochrony PPK – zachowanie
wartości przyrodniczych, historycznych, kulturowych
i krajobrazowych w warunkach racjonalnego zago-
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spodarowania oraz cele operacyjne – ekologiczne, kulturowe, krajobrazowe i społeczne – w zakresie problematyki odnoszącej się do obszaru objętego niniejszym planem.
Cały obszar opracowania znajduje się w obszarze
„Natura 2000” przyjętym przez Komisję Europejską
25 stycznia 2008 r. jako obszar ochrony siedlisk pn.
Ostoja Popradzka PLH120019, gdzie obowiązuje specjalna ochrony siedlisk zgodnie z przepisami szczególnymi, a realizacja przedsięwzięć na tym terenie
nie może oddziaływać negatywnie na obszar „Natura 2000”. W związku z tym dla terenów objętych planem obowiązuje uzyskanie opinii w sprawie oddziaływania inwestycji na obszar Natura 2000 zgodnie
z przepisami odrębnymi.
Obowiązuje ochrona gatunków roślin i zwierząt chronionych wynikająca z przepisów odrębnych.
Tereny objęte panem położone są w obrębie głównego
zbiornika wód podziemnych – GZWP Nr 438 „Magura
(Nowy Sącz)”, dla którego należy zachować warunki
wynikające z przepisów odrębnych.
Obowiązuje ochrona i zachowanie ciągłości cieków
wodnych nie wyróżnionych na rysunkach planu
oraz prowadzenie praz konserwacyjnych i remontowych zgodnie z ustawą Prawo wodne.

§ 5. W zakresie kształtowania architektury, ładu przestrzennego i podziałów nieruchomości ustala się
co następuje:
1. Dla budynków mieszkalnych 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 mieszkalnego – 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
10 m od poziomu parteru.
2. Dla budynków gospodarczych i garażowych ustala się
realizację dachów o kącie nachylenia głównych połaci dachowych w przedziale od 30 do 45 stopni; wysokość obiektów nie może przekroczyć 7,0 m.
3. Dla budynków inwentarskich i składowych w zabudowie zagrodowej, ustala się obowiązek kształtowania architektury harmonizującej z krajobrazem. Dachy o kącie nachylenia głównych połaci w przedziale
od 30 do 45 stopni. Zakaz stosowania dachów płaskich, namiotowych i pulpitowych. Wysokość budynków maksymalnie do 11,0 m licząc od średniego
poziomu terenu z możliwością użytkowego wykorzystania poddasza.
4. W granicach terenu inwestycji obowiązuje zapewnienie nie mniej niż 1 miejsce postojowe lub garaż.
5. Przy wydzielaniu nowych działek budowlanych obowiązuje minimalna powierzchnia jednej działki
dla wolnostojącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej– 800 m², dla zabudowy zagrodowej – 1000 m².
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Dopuszcza się zmniejszenie wydzielenia działki wynikające z konieczności poszerzenia terenów sąsiednich
lub regulacji praw własności.
6. Dla nowo wydzielonych działek obowiązuje zapewnienie dojazdu z drogi publicznej i uwzględnienie
uzbrojenia w sieci infrastruktury technicznej.
7. W zagospodarowaniu działek obowiązuje zachowanie
co najmniej 40% powierzchni biologicznie czynnej.
8. Ustala się następujące wskaźniki intensywność zabudowy (jako wskaźniki powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki):
1) maksymalny wskaźnik dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej – 0,4;
2) minimalny wskaźnik dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej – 0,01.
9. Obiekty małej architektury 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 winny być wykonane
z drewna, stali, kamienia. Pokrycie ażurowe lub pełne gontem, dachówką ceramiczną lub ich imitacją.
10. Ogrodzenia mogą być realizowane jako ażurowe lub
w formie żywopłotów z wyłączeniem form betonowych powtarzalnych - betonowych elementów
ozdobnych, tralek, kolumn.
11. 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 mieszkalnych wyłącznie na wysokości kondygnacji parteru. Obowiązuje zakaz lokalizacji wolnostojących tablic wielkoformatowych typu „bilboard”.
12. W wykończeniu elewacji budynków wyklucza się
stosowanie okładzin panelami z tworzyw sztucznych,
należy stosować materiały tradycyjne lub ich imitacje (drewno, kamień itp.). Kolorystyka elewacji
w kolorach pastelowych lub w kolorze naturalnego
drewna oraz kamienia.
13. 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.
14. Obowiązuje ustalenie geotechnicznych warunków
posadowienia obiektów budowlanych stosownie
do wymagań określonych w przepisach odrębnych.
§ 6. W zakresie infrastruktury technicznej i uzbrojenia terenu ustala się co następuje:
1. Zakaz zrzutu nieoczyszczonych ścieków do wód
i gleby, zakaz gromadzenia odpadów w miejscach do
tego nie wyznaczonych,
2. Zaopatrzenie w wodę docelowo z wiejskiego systemu
zaopatrzenia w wodę. Dopuszcza się indywidualny
system zaopatrzenia w wodę, w oparciu o obowiązujące przepisy odrębne pod warunkiem nie naruszenia praw osób trzecich i pozostałych ustaleń obowiązującego planu.
3. Odprowadzenie ścieków komunalnych docelowo do
kanalizacji sanitarnej. Do czasu realizacji podłączenia
do istniejącego systemu dopuszcza się realizację
szczelnych, bezodpływowych zbiorników okresowo
opróżnianych, z wywożeniem ścieków na najbliższą
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oczyszczalnię; dopuszcza się również realizację indywidualnych, przy obiektowych 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 miasta i gminy Piwniczna-Zdrój. Obowiązuje
zakaz gromadzenia materiałów toksycznych i niebezpiecznych.
Gospodarka odpadami powinna być prowadzona
zgodnie z przepisami odrębnymi.
5. Doprowadzenie gazu docelowo z sieci gazowych na
warunkach określonych w przepisach odrębnych.
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 uwzględnienie wymagań dotyczących
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg
pożarowych zgodnie z przepisami odrębnymi.
9. Na terenach objętych zmianą planu - w zakresie łączności telekomunikacyjnej - ustala się realizację nowego uzbrojenia terenu z zakresu łączności publicznej w celu zapewnienia telekomunikacji.
10. Dopuszcza się przebudowę i rozbudowę istniejących
sieci infrastruktury technicznej oraz realizacje nowych sieci, obiektów i urządzeń w oparciu o przepisy
odrębne.
11. 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.
12. Dla terenów objętych planem dopuszcza się realizację dróg wewnętrznych nie wyróżnionych na rysunkach planu.
Rozdział 3
PRZEZNACZENIE TERENÓW
§ 7.
1. Wyznacza się w planie tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolem MN,
obejmujące części działki Nr 206 o pow. ~ 0,37 ha
/plan 1/ położonej w Zubrzyku.
1) Ustala się zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wraz z budynkami gospodarczymi i garażami jako podstawowe przeznaczenie terenu.
2) Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się
możliwość realizacji:
a) zieleni urządzonej,
b) obiektów małej architektury,
3) Przy realizacji budynków obowiązuje zachowanie linii zabudowy (wyznaczonej na rysunku
planu) od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi
publicznej (gminnej) klasy D, oznaczonej symbolem „KDD” w wielkości min. 6 m., z dopuszczeniem zmniejszenia tej odległości za zgodą
zarządcy drogi.
4) Dostępność komunikacyjna do działki Nr 206
z drogi publicznej klasy D (gminnej dojazdowej)
na warunkach ustalonych z zarządcą drogi.
2. Wyznacza się w planie tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej, oznaczone symbo-
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lem MNR , obejmujące część działek Nr : 122/3
o pow. ~ 0,17 ha, Nr 124 o pow. ~ 0,70 ha /plan 2/
oraz część działki Nr 90 o pow. ~0,17 ha /plan 3/ położonych w Zubrzyku.
1) Ustala się zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i zagrodową jako podstawowe przeznaczenie terenu.
2) Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się
możliwość realizacji:
a) budynków gospodarczych, garaży,
b) zieleni urządzonej,
c) obiektów małej architektury.
3) Przy realizacji budynków na terenach sąsiadujących z odpowiednimi drogami, o których mowa
poniżej obowiązuje zachowanie linii zabudowy
(wyznaczonych na rysunkach planu):
a) od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi publicznej (wojewódzkiej) klasy G, oznaczonej
symbolem „KD-G” w wielkości min. 20 m.,
b) od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi publicznej (gminnej) klasy D, oznaczonej symbolem „KDD” w wielkości min. 6 m.,
4) Dopuszcza się zmniejszenie wielkości określonych w punkcie 3 za zgodą zarządcy drogi
w oparciu o przepisy odrębne.
5) Przy realizacji budynków na działkach Nr 122/3
i 124 obowiązuje także zachowanie odległości
nie mniejszej niż 7 m. od górnej krawędzi skarpy brzegowej cieku wodnego.
6) Dostępność komunikacyjna:
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a) do działek Nr : 122/3 i 124 z drogi publicznej
klasy D (gminnej dojazdowej) na warunkach
ustalonych z zarządcą drogi,
b) do części działki Nr 90 przylegającej do drogi
publicznej klasy G (wojewódzkiej) z tej drogi
na warunkach określonych przez zarządcę
drogi ;
c) do pozostałej części działki Nr 90 z drogi
wewnętrznej.
Rozdział 4
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 8. Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do naliczenia opłat, o których stanowi przepis
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) – w wysokości 10%.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój.
§ 10.
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 Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój.
Przewodniczący Rady
Adam Musialski
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIII/73/11
Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój
z dnia 28 października 2011 r.

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.
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Przewodniczący Rady
Adam Musialski
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XIII/73/11
Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój
z dnia 28 października 2011 r.

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.
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Przewodniczący Rady
Adam Musialski
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Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XIII/73/11
Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój
z dnia 28 października 2011 r.

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.
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Przewodniczący Rady
Adam Musialski
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Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XIII/73/11
Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój
z dnia 28 października 2011 r.

Rozstrzygnięcie Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój 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 Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój - po zapoznaniu
się z oświadczeniem Burmistrza Miasta i Gminy
Piwniczna-Zdrój z dnia 14 października 2011 r.,
stwierdzającym brak uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój, Jednostka strukturalna „F” – ZUBRZYK w zakresie przeznaczenia części działki Nr 206 na tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej oraz części działek Nr : 90, 122/3 i 124
na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
i zagrodowej - 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 zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój, Jednostka strukturalna „F” – ZUBRZYK
nie wprowadza nowych zapisów dot. realizacji inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, Rada Miasta i Gminy
Piwniczna-Zdrój stwierdza brak potrzeby rozstrzygnięcia o sposobie realizacji inwestycji które należą
do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717
z późn. zm.).
Przewodniczący Rady
Adam Musialski
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UCHWAŁA NR VIII/69/11
RADY GMINY PLEŚNA
z dnia 28 czerwca 2011 r.
w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr XXXVIII/325/10 Rady Gminy Pleśna
z dnia 10 listopada 2010 roku
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 ze zm.), art. 13 a ustawy z dnia 11
sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy,
remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu
(Dz. U. Nr 84, poz. 906 ze zm.) oraz art. 4 ust. 2 ustawy
z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62
poz. 718 ze zm.) na wniosek Wójta Gminy Pleśna – Rada
Gminy Pleśna uchwala, co następuje:

nych w wyniku osunięcia ziemi i zasad ich odbudowy
prostuje się błąd pisarski w taki sposób, że: w § 1 ust. 2
błędnie użyte określenie „Nr 1 i 2”, zastępuje się określeniem „Nr 1 i 2-17”.

§ 1. W uchwale Nr XXXVIII/325/10 Rady Gminy Pleśna z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie wyznaczenia na terenie gminy Pleśna obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowla-

Przewodniczący Rady
Ryszard Stankowski
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Pleśna.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.
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UCHWAŁA NR KI – 411/485/11
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W KRAKOWIE
z dnia 2 listopada 2011 r.
znak sprawy: KI – 43-193/69/11
w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XII/81/11 Rady Gminy Spytkowice z dnia 27 września 2011 r.
w sprawie określenia zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - w części
Kolegium Izby, działając na podstawie art. 91 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) i art. 11
ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55,
poz. 577 z późn. zm.)
orzeka
o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XII/81/11 Rady
Gminy Spytkowice z dnia 27 września 2011 r. w sprawie
określenia zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytków - w części dotyczącej:
§ 7 ust. 1 pkt 5 i 6 uchwały,
§ 12 ust. 5 lit c uchwały w zakresie słów: „a także wskazanie innych źródeł finansowania prac lub robót budowlanych przy zabytku”,
§ 13 ust. 13 lit. a uchwały w zakresie słów „w tym wydatki pokryte ze środków publicznych uzyskanych od
innych podmiotów”,
pkt 7 Części II Załącznika Nr 1 do badanej uchwały,
w zakresie słów: „Wpłaty i opłaty uczestników projektu - z jakiego tytułu?; Środki publiczne (podać nazwę organu). Na jakiej podstawie przyznali lub zapewnili środki finansowe?; Sponsorzy prywatni (podać nazwę). Na jakiej podstawie przyznali lub zapewnili środki finansowe?; Pozafinansowy wkład
własny w realizację zadania (np. świadczenia wolontariuszy); Partnerzy biorący udział w realizacji zadania (ze szczególnym uwzględnieniem organów administracji publicznej)”, zawartych w Załącznikach
do uchwały.
UZASADNIENIE
Uchwała Nr XII/81/11 Rady Gminy Spytkowice z dnia
27 września 2011 r. wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie Zespół Zamiejscowy w Oświęcimiu w dniu 6 października 2011 r.
Uchwałą tą Rada Gminy Spytkowice, działając 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.), art. 77, art. 81 i 82 ustawy
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) określiła
zasady i tryb udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na
obszarze Gminy Spytkowice.
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie badając zgodność wyżej wymienionej uchwały
Rady Gminy Spytkowice z prawem, stwierdziło następujące nieprawidłowości mające charakter istotnego naruszenia prawa:

1. W § 7 ust. 1 pkt 5 uchwały Rada Gminy Spytkowice
postanowiła, że ubiegający się o dotację winien złożyć wniosek o dotację wraz informacją o środkach
publicznych przyznanych z innych źródeł na te same
prace lub roboty budowlane przy zabytku oraz informacją o wystąpienie o takie środki skierowane do
innych organów. Powyższy zapis, należy zdaniem
Kolegium Izby uznać za zbędny w świetle art. 82
ust. 1 i 3 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami, w myśl którego łączna kwota dotacji na
prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru,
udzielonych przez ministra właściwego do spraw
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, wojewódzkiego konserwatora zabytków bądź organ stanowiący gminy, powiatu lub samorządu województwa, nie może przekraczać wysokości 100 % nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.
W celu zapewnienia realizacji postanowień określonych w ust. 1 organy uprawnione do udzielania dotacji prowadzą wykazy udzielonych dotacji oraz informują się wzajemnie o udzielonych dotacjach”.
Należy ponadto zakwestionować prawidłowość zapisu § 7 ust. 1 pkt 6 uchwały, w którym Rada Gminy
Spytkowice zobligowała ubiegającego się o dotację,
aby do wniosku dołączył wykaz prac lub robót budowlanych przy danym zabytku, w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku z podaniem
łącznej wysokości nakładów, w tym wysokości i źródeł dofinansowania otrzymanego ze środków publicznych. Natomiast zgodnie z § 12 ust. 5 lit c
uchwały wskazanie innych źródeł finansowania prac
lub robót budowlanych przy zabytku jest jednym
z kryteriów branych pod uwagę przez komisję przy
formułowaniu opinii oceniającej wnioski. Postanowienia niniejsze należy uznać za zbyteczne. W ocenie
Kolegium Izby, udzielenie dotacji nie może być uzależnione od ilości wykonanych już w poprzednich latach prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy danym zabytku czy wskazania
innych źródeł finansowania prac lub robót budowlanych przy zabytku. Wniosek winien być rozpatrywany bowiem w oparciu o aktualne potrzeby związane
z zapewnieniem ochrony substancji zabytkowej.
Z podobnych względów należy zakwestionować postanowienie § 13 ust. 13 lit. a w zakresie słów
„w tym wydatki pokryte ze środków publicznych
uzyskanych od innych podmiotów” oraz regulacje
zawarte w pkt 7 Części II Załącznika Nr 1 do badanej
uchwały (wykaz prac lub robót budowlanych wykonanych przy zabytku w okresie ostatnich 3 lat
z podaniem wielkości nakładów finansowych oraz
źródła dofinansowania otrzymanego ze środków publicznych).
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2. W Załącznikach do badanej uchwały wprowadzono
postanowienia wykraczające poza zakres upoważnienia wyznaczonego zapisem art. 81 ustawy
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, które
nakładają na beneficjenta obowiązek podania informacji takich jak:

-

wpłaty i opłaty uczestników projektu - z jakiego
tytułu?

-

środki publiczne (podać nazwę organu). Na jakiej
podstawie przyznali lub zapewnili środki finansowe?,

-

sponsorzy prywatni (podać nazwę). Na jakiej
podstawie przyznali lub zapewnili środki finansowe?

-

pozafinansowy wkład własny w realizację zadania (np. świadczenia wolontariuszy),

-

partnerzy biorący udział w realizacji zadania (ze
szczególnym uwzględnieniem organów administracji publicznej).

Mając na uwadze, że wskazane wyżej nieprawidłowości noszą znamiona istotnego naruszenia prawa,
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie
postanowiło na posiedzeniu w dniu 19 października 2011 r. wszcząć postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności przedmiotowej uchwały w części.
Kolegium Izby powiadomiło Radę Gminy Spytkowice o terminie ponownego rozpatrywania sprawy oraz
o możliwości uczestniczenia uprawnionych przedstawi-
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cieli organu stanowiącego Rady w posiedzeniu Kolegium. W odpowiedzi na powyższe w dniu 28 października 2011 r. wpłynęło pismo przewodniczącego Rady
Gminy Spytkowice z dnia 27 października 2011 r., znak:
OR.0711.15.2011.KM zawierające wyjaśnienia odnośnie
kwestionowanych przez Kolegium Izby zapisów badanej
uchwały. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Krakowie po zapoznaniu się ze stanowiskiem organu
stanowiącego Gminy Spytkowice oraz po ponownym
rozpatrzeniu sprawy postanowiło orzec jak w sentencji
niniejszej uchwały.
Niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego – zgodnie z art. 13 pkt 8a ustawy z dnia
20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2010 r.
Nr 17, poz. 95).
POUCZENIE
Na uchwałę Kolegium przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. Skargę
tą należy wnieść w terminie 30 dni od daty otrzymania
niniejszej uchwały, przy czym należy to uczynić za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie.
Przewodniczący Kolegium Izby
Janusz Kot
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UCHWAŁA NR KI – 411/486/11
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W KRAKOWIE
z dnia 2 listopada 2011 r.
znak sprawy: KI – 43-047/59/11
w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XII/191/2011 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 września
2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Krzeszowice w zakresie
sprzyjania rozwojowi sportu
Kolegium Izby, działając na podstawie art. 91 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) i art. 11
ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55,
poz. 577 z późn. zm.)
orzeka
o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XII/91/2011 Rady
Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 września 2011 r.
w sprawie określenia warunków i trybu finansowania
zadania własnego Gminy Krzeszowice w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
UZASADNIENIE
Uchwała Nr XII/91/2011 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 września 2011 r. wpłynęła do Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Krakowie Zespół Zamiejscowy
w Oświęcimiu w dniu 7 października 2011 r.
Uchwałą tą Rada Miejska w Krzeszowicach, działając
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. 27 ust. 2 ustawy

z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r.,
Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) ustaliła warunki i tryb finansowania zadania własnego Gminy Krzeszowice
w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu. W podanej
podstawie prawnej nie powołano natomiast art. 221
ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), chociaż
przepis ten wraz z art. 27 ust. 2 i art. 28 ustawy o sporcie
określa kompetencje organu stanowiącego jednostki
samorządu terytorialnego w przedmiocie regulowanym
badaną uchwałą.
Badając przedłożoną uchwałę pod względem zgodności z prawem, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie stwierdziło, iż w badanej uchwale
brak określenia sposobu rozliczenia dotacji. W § 11
ust. 4 uchwały Rada Miejska w Krzeszowicach postanowiła, iż rozliczenie dotacji powinno nastąpić w terminie
i trybie określonym w umowie. Jednak powyższe nie
stanowi o wypełnieniu przez Radę Miejską w Krzeszowicach dyspozycji art. 221 ust. 4 ustawy o finansach publicznych. Dla oceny prawidłowości postanowień
przedmiotowej uchwały właściwe są bowiem unormowania art. 27 i art. 28 ustawy o sporcie, jak również
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przepisy art. 221 ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o sporcie, klub sportowy działający na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego, niedziałający w celu osiągnięcia zysku, może
otrzymywać dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
(w obecnym stanie prawnym przepisy te zawiera
art. 221 ustawy o finansach publicznych) Przepis art. 221
ust. 4 ustawy o finansach publicznych jednoznacznie
postanawia, że tryb postępowania o udzielenie dotacji
na inne zadania niż określone w ustawie z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), sposób jej rozliczenia oraz sposób kontroli wykonywania
zleconego zadania określa w drodze uchwały, organ
stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, mając
na uwadze zapewnienie jawności postępowania o udzielenie i rozliczenie dotacji. Dlatego też, brak ustalenia
w przedmiotowej uchwale sposobu rozliczenia dotacji
stanowi istotne naruszenie art. 221 ust. 4 ustawy o finansach publicznych. W § 11 ust. 5 badanej uchwały
Rada Miejska w Krzeszowicach postanowiła co prawda,
iż kluby sportowe realizujące projekt dofinansowany
z budżetu gminy, zobowiązane są w terminie 30 dni od
dnia zakończenia realizacji projektu, do sporządzenia
sprawozdania z wykonania projektu, według wzoru
określonego w drodze zarządzenia regulującego ogłoszenie konkursu projektów. Jednak, sporządzenie takiego sprawozdania - zdaniem Kolegium Izby - nie zostało
uznane wyraźnie przez Radę, jako sposób rozliczenia
dotacji, skoro jednocześnie Rada w następnym zapisie
uchwały postanowiła, iż rozliczenie dotacji powinno
następować w terminie i trybie określonym w umowie,
czyli pozostawiła je do uregulowania przez organ wykonawczy.
Wskazana wyżej nieprawidłowość nosi znamiona
istotnego naruszenia prawa, uniemożliwiającego pozostawienie badanej uchwały w obiegu prawnym.
Jako nieistotne naruszenia prawa Kolegium Izby
uznało następujące nieprawidłowości:
- W § 1 ust. 3 lit. a badanej uchwały Rada Miejska
w Krzeszowicach postanowiła, iż ilekroć w niniejszej
uchwale użyto określenia klub sportowy – należy
przez to rozumieć prowadzącą działalność w zakresie
sportu osobę prawną utworzoną na podstawie odrębnych przepisów, w tym uczniowskie kluby sportowe oraz podmioty określone w ustawie o sporcie
z dnia 25 czerwca 2010 r. (Dz. U. z 2010 roku, Nr 127
poz. 857 z późn. zm.)”. Kolegium Izby wskazuje, że
definicję klubu sportowego ustawodawca zawarł
w art. 3 i 4 ustawy o sporcie. Zgodnie z postanowieniami § 149 załącznika do rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie
„Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. Nr 100,
poz. 908) nie formułuje się w akcie normatywnym
niższym rangą niż ustawa, bez upoważnienia ustawowego, definicji ustalających znaczenie określeń
ustawowych. W związku z powyższym stwierdzić należało, że określenie pojęcia klubu sportowego
w brzemieniu nadanym postanowieniem § 1 ust. 3
lit. a badanej uchwały zostało podjęte z naruszeniem
prawa.
- w § 8 ust. 3 lit. d uchwały Rada Miejska w Krzeszowicach postanowiła, że przy rozpatrywaniu wniosków
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komisja konkursowa ocenia proponowaną jakość
wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale
których organizacja pozarządowa lub podmioty będą
realizować zadanie publiczne. Tak sformułowany zapis wskazujący na organizację pozarządową z jednej
strony i podmiot wykonujący zadanie z drugiej strony, może powodować trudności interpretacyjne. Należy mieć na uwadze, iż zgodnie z § 25 ust. 1 oraz
§ 143 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. Nr 100, poz. 908)
przepisy prawa materialnego aktu prawa miejscowego powinny możliwie bezpośrednio i wyraźnie
wskazywać kto, w jakich okolicznościach i jak powinien się zachować.
- w § 3 ust. 1 zdanie pierwsze badanej uchwały postanowiono, iż udzielenie dotacji o której mowa w § 2
ust. 4 pkt 1 odbywa się po przeprowadzeniu konkursu projektów na zadania z zakresu: Upowszechniania
współzawodnictwa i szkolenia sportowego, podczas
gdy w § 2 ust. 4 brak punktu 1, jest natomiast punkt
oznaczony literą a. Powyższe narusza zasady techniki
prawodawczej o których mowa w Załączniku
do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”.
W świetle powyższego oraz mając na uwadze wykazane istotne naruszenie prawa w postaci braku określenia w badanej uchwale sposobu rozliczenia dotacji,
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie
postanowiło na posiedzeniu w dniu 19 października 2011 r. wszcząć postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności przedmiotowej uchwały w całości.
Kolegium Izby powiadomiło Radę Miejską w Krzeszowicach o terminie ponownego rozpatrywania sprawy
oraz o możliwości uczestniczenia uprawnionych przedstawicieli organu stanowiącego Rady w posiedzeniu
Kolegium. Gmina Krzeszowice do dnia ponownego
rozpatrywania sprawy nie uchyliła wskazanej nieprawidłowości. Nie skorzystała również z możliwości uczestniczenia swoich przedstawicieli w posiedzeniu Kolegium. W związku z powyższym Kolegium Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Krakowie po ponownym rozpatrzeniu sprawy postanowiło orzec jak w sentencji niniejszej uchwały.
Niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego – zgodnie z art. 13 pkt 8a ustawy z dnia
20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2010 r.
Nr 17, poz. 95).
POUCZENIE
Na uchwałę Kolegium przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. Skargę
tą należy wnieść w terminie 30 dni od daty otrzymania
niniejszej uchwały, przy czym należy to uczynić za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie.
Przewodniczący Kolegium Izby
Janusz Kot
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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.
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