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ZARZĄDZENIE NR 616/11
WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 19 grudnia 2011 r.
w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Ciężkowicach
Na podstawie art. 192 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2010 r. Nr 176,
poz. 1190 z późn. zm.1), w związku z art. 16 ust. 3 ustawy
z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę
– Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113
z późn. zm.2) oraz uchwałą Nr XIII/89/11 Rady Miejskiej
w Ciężkowicach z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie
stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Ciężkowicach, zarządza się, co następuje:
§ 1.
1. Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Miejskiej
w Ciężkowicach w okręgu wyborczym nr 6.
2. Datę wyborów wyznacza się na niedzielę dnia 26 lutego 2012 roku.
1

2

Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz.U. z 2011 r. Nr 34, poz. 172.
Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz.U. z 2011 r. Nr 102, poz. 588, Nr 149,
poz. 889 i Nr 147, poz. 881.

§ 2.
1. Granice okręgu wyborczego nr 6, ustalone uchwałą
Nr XXXVI/309/2002 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z
dnia 25 czerwca 2002 r. pozostają bez zmian.
2. W wyborach uzupełniających będzie wybierany jeden
radny.
§ 3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności przewidzianych w Ordynacji wyborczej do rad gmin,
rad powiatów i sejmików województw, określa kalendarz
wyborczy, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§ 4. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez opublikowanie w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego oraz rozplakatowanie na
terenie gminy Ciężkowice i wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Wojewoda Małopolski
Jerzy Miller

Załącznik
do zarządzenia Nr 616/11
Wojewody Małopolskiego
z dnia 19 grudnia 2011 r.
KALENDARZ WYBORCZY
Termin wykonania
czynności wyborczych
1
do 23 grudnia 2011 r.

-

do 7 stycznia 2012 r.

-

Treść czynności

-

do 9 stycznia 2012 r.

-

do 12 stycznia 2012 r.

-

do 27 stycznia 2012 r.
godz. 24.00
do 3 lutego 2012 r.

-

do 5 lutego 2012 r.

-

2
opublikowanie zarządzenia Wojewody Małopolskiego w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Ciężkowicach w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz
podanie go do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie na terenie gminy Ciężkowice
zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Tarnowie o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych
podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji
Burmistrza Gminy Ciężkowice o okręgu wyborczym nr 6, jego granicach,
numerze i liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Ciężkowicach
zgłaszanie do Komisarza Wyborczego w Tarnowie kandydatów do
składu Miejskiej Komisji Wyborczej w Ciężkowicach
powołanie przez Komisarza Wyborczego w Tarnowie Miejskiej Komisji Wyborczej w Ciężkowicach
zgłaszanie do zarejestrowania Miejskiej Komisji Wyborczej w Ciężkowicach list kandydatów na radnego
zgłaszanie do Burmistrza Gminy Ciężkowice kandydatów do składu
Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Jastrzębi
podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia, informacji Burmistrza Gminy Ciężkowice o numerze i granicach obwodu głosowania nr 4 oraz o wyznaczonej siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4
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do 11 lutego 2012 r.

-

do 12 lutego 2012 r.

-

do 16 lutego 2012 r.

-

24 lutego 2012 r.
godz. 2400
25 lutego 2012 r.

-

26 lutego 2012 r.
godz. 8oo-22oo

-

-
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rozplakatowanie obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Ciężkowicach o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego zawierającego numery list, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach
list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów i list
powołanie przez Miejską Komisję Wyborczą w Ciężkowicach Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 oraz podanie do publicznej wiadomości
jej składu osobowego
sporządzenie spisu wyborców
składanie wniosków o sporządzenie aktów pełnomocnictwa do głosowania
zakończenie kampanii wyborczej
przekazanie przewodniczącemu Obwodowej Komisji Wyborczej spisu
wyborców
głosowanie

Wojewoda Małopolski
Jerzy Miller
7039

7040
7040

UCHWAŁA NR XV/88/11
RADY MIEJSKIEJ W BOBOWEJ
z dnia 13 grudnia 2011 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa dla działek
Nr 641/4, 641/5, 642/1, 642/2 w Jankowej
Działając na podstawie przepisów art. 18 ust. 2 pkt 5
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 3 ust. 1, art. 20 ust. 1 i art. 27
ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z 2003 r.
z późniejszymi zmianami) oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia
3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych
(tekst jednolity Dz.U. z 2004 roku Nr 121 poz. 1266
z późniejszymi zmianami) w związku z Uchwałą Nr VI/29/11
Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 21 marca 2011 roku
w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Bobowa.
Rada Miejska w Bobowej uchwala co następuje:
USTALENIA FORMALNE
§ 1. Ilekroć w treści uchwały jest mowa o:
1. „Planie dotychczasowym” – należy przez to rozumieć
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
gminy Bobowa wprowadzony Uchwałą Nr IV/25/03
Rady Gminy Bobowa z dnia 27 stycznia 2003 roku.
(Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2003 roku Nr 53
poz. 742 z późniejszymi zmianami.)
2. „Planie” – należy przez to rozumieć zmianę planu
dotychczasowego dla terenów obejmujących działki
Nr 641/4, 641/5, 642/1, 642/2 w Jankowej, uchwaloną
niniejszą uchwałą.
3. „Rysunku planu” - należy przez to rozumieć rysunek
planu wymienionego w punkcie 2 sporządzony na
mapie sytuacyjno – wysokościowej wykonanej na
bazie mapy zasadniczej, zarejestrowanej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej, w skali 1:500, stanowiący załącznik
Nr 1 i będący integralną częścią niniejszej uchwały.

4. „Studium” – należy przez to rozumieć studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa uchwalone Uchwałą
Nr XIV/101/99 Rady Gminy Bobowa z dnia 26 grudnia 1999 roku.
5. „Poziomie terenu” – należy przez to rozumieć średni
poziom terenu istniejącego, liczony w obrysie rzutu
budynku jako średnia arytmetyczna poziomu terenu
od strony przystokowej i odstokowej.
§ 2.
1. Stwierdza się nienaruszenie przez plan o którym mowa w § 1 punkt 2, ustaleń studium, o którym mowa
w § 1 punkt 4.
2. Uchwala się plan o którym mowa w § 1 punkt 2.
§ 3.
1. W obszarze objętym planem obowiązujące studium
o którym mowa w § 1 punkt 4 nie wyznacza obszarów przestrzeni publicznych, wymagających określenia warunków ich kształtowania.
2. W obszarze objętym planem nie zachodzi potrzeba
określania zasad i warunków scaleń i podziałów nieruchomości.
3. Tereny objęte planem nie są zagrożone powodzią, nie
są zagrożone procesami erozyjno – osuwiskowymi
oraz nie występują na nich strefy ochrony sanitarnej
od ujęć wody.
4. Ustalenia planu nie naruszają i nie wykluczają stosowania przepisów odrębnych.
§ 4. Tereny objęte planem stanowią grunty klasy Bi
i nie wymagają zgody o której mowa w art. 7 ust. 2
ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów
rolnych i leśnych (Dz.U. z 2004 r. Nr 121 poz. 1266
z późn. zmianami).
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USTALENIA OGÓLNE
§ 5. Ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1. Obowiązuje ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazu, zgodnie z zasadami podanymi w § 6.
2. Obowiązuje ochrona dziedzictwa kulturowego wg
zasad podanych w § 7.
3. Obowiązują parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu określone
w ustaleniach szczegółowych.
§ 6. Ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1. Obowiązuje utrzymanie wysokich standardów środowiska przyrodniczego, w szczególności czystości
wód, powietrza atmosferycznego, gleb oraz harmonijnego krajobrazu.
2. Obowiązuje zakaz przekraczania dopuszczalnych stężeń
zanieczyszczenia atmosfery, określonych w przepisach
odrębnych.
3. Obowiązuje ochrona przed hałasem i stosowanie
urządzeń i zabezpieczeń dla utrzymania dopuszczalnego poziomu hałasu określonego w przepisach odrębnych jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej z usługami rzemieślniczymi.
4. Tereny objęte planem znajdują się w obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Doliny Białej
(GZWP 434). Obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na
środowisko, dla których obligatoryjnie jest wymagane sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko i przedsięwzięć mogących zagrozić wodom podziemnym. Obowiązują zasady gospodarki wodno –
ściekowej określone w § 8 i § 9 punkt 3.
5. Na obszarze objętym planem nie występują inne
formy ochrony przyrody.
§ 7. Ustala się następujące zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury:
1. Obowiązuje kształtowanie architektury obiektów harmonizującej z krajobrazem.
2. Na obszarze objętym planem nie występują obiekty
podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia
23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami (Dz.U. Nr 162 poz. 1568 z późn. zm.).
§ 8. Ustala się następujące zasady modernizacji,
rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej i komunikacji:
1. Obowiązuje zakaz zrzutu nieoczyszczonych ścieków
do wód i gleby, zakaz gromadzenia wszelkich odpadów w miejscach do tego nie wyznaczonych.
2. Obowiązuje zachowanie stref ochronnych od linii
elektroenergetycznych i sieci gazowych w wielkościach zgodnych z przepisami odrębnymi.
3. Obowiązuje utrzymanie istniejących sieci infrastruktury technicznej i podłączenie nowych obiektów do
istniejących sieci.
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE
§ 9.
1. Teren oznaczony symbolem P obejmujący działki
Nr 641/4, 642/1, 642/2 i część działki Nr 641/5 w Jankowej o łącznej powierzchni 0,69 ha, stanowiący
grunty klasy Bi, przeznacza się na tereny obiektów
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produkcyjnych, składów i magazynów. Utrzymuje się
istniejące budynki, dopuszcza się ich remonty, rozbudowę, przebudowę, nadbudowę lub rozbiórkę.
Dopuszcza się realizację nowych budynków produkcyjnych, usługowych i składowo - magazynowych.
W nowych lub istniejących budynkach dopuszcza się
produkcję wyrobów metalowych, związanych ze ślusarką budowlaną (ogrodzenia, bramy, balustrady,
grzejniki itp.). Dopuszcza się produkcję galanterii
drzewnej (meble, panele, parkiety itp.). Dopuszcza
się realizację usług handlu związanych z wykonywaną produkcją. Dopuszcza się składowanie i handel
materiałami budowlanymi. Dopuszcza się realizację
usług komunikacyjnych (myjnia, warsztaty naprawcze, diagnostyka). Dopuszcza się realizację innych
usług i produkcji. W budynkach dopuszcza się realizację części administracyjno – socjalnej. Utrzymuje
się istniejące sieci infrastruktury technicznej, dopuszcza się ich rozbudowę, przebudowę i remonty.
Dopuszcza się realizację nowych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej. Dla składów, magazynów
i usług oraz produkcji obowiązuje ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko, określonego
zgodnie z przepisami odrębnymi, do granic wydzielonego terenu. Obowiązuje zabezpieczenie powierzchni parkingowych w ilości co najmniej 1 stanowisko/50 m2 powierzchni ściśle związanej z funkcją
usługową i 1 stanowisko/5 stanowisk pracy. Na odpływach wód opadowych z utwardzonych parkingów
i placów składowych i otwartych wiat obowiązuje zainstalowanie separatorów błota i ropopochodnych.
Pozostała część działki Nr 641/5 o powierzchni 0,02 ha
znajduje się w wyznaczonych planem dotychczasowym liniach rozgraniczających drogę powiatową.
2. Ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania nowej zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) Obowiązuje zakaz realizacji dachów płaskich
i pulpitowych. Obowiązują dachy strome o kącie
nachylenia głównych połaci dachowych do 400.
Obowiązuje ciemna kolorystyka dachów w kolorach takich jak ciemnoczerwony, ciemnobrązowy,
ciemnozielony, grafitowy i podobne, z wykluczeniem kolorów żółtych i niebieskich.
2) Obowiązuje maksymalna wysokość budynków
nie większa niż 10 m licząc od poziomu terenu
do najwyższej kalenicy. Poziom parteru maksymalnie 1,0 m od poziomu terenu.
3) Powierzchnia rzutu każdego z budynków magazynowych i usługowo – produkcyjnych nie może być większa niż 1500 m2.
4) W elewacjach wyklucza się stosowanie paneli
z tworzyw sztucznych, kamieni otoczaków
i jaskrawych kolorów.
5) Obowiązuje usytuowanie nowych budynków
w odległości nie mniejszej niż 8 m od zewnętrznej krawędzi jezdni istniejącej drogi powiatowej, nie mniejszej niż 6 m od zewnętrznej krawędzi jezdni istniejącej drogi gminnej i co najmniej 5 m od rowu melioracyjnego.
6) W zagospodarowaniu terenu obowiązuje powierzchnia zabudowy nie większa niż 70%, nie
mniejsza niż 10% wydzielonego terenu, powierzchnia biologicznie czynna co najmniej 20%
powierzchni wydzielonego terenu.
7) Obowiązuje uwzględnienie istniejącego uzbrojenia w sieci infrastruktury technicznej.
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3. Ustala się następujące zasady obsługi terenów P
w zakresie infrastruktury technicznej:
1) Zaopatrzenie w wodę z istniejącej sieci wodociągowej.
2) Odprowadzenie ścieków (dotyczy ścieków w zrozumieniu przepisów art. 9 ust. 1 pkt 16 ustawy
z dnia 18 lipca 2001 roku „Prawo wodne” – Dz.U.
z 2005 r. Nr 239 poz. 2019 z późn. zmianami) do
zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej na warunkach
określonych przez zarządcę sieci.
3) Ogrzewanie obiektów indywidualne, oparte
o paliwa ekologiczne. Zalecane stosowanie oleju opałowego, gazu lub energii elektrycznej.
4) Doprowadzenie energii elektrycznej z istniejącej
lub projektowanej sieci na warunkach określonych przez zarządzającego siecią, w oparciu
o bilans zapotrzebowania mocy.
5) Doprowadzenie gazu z istniejącej sieci gazowej
na warunkach określonych przez zarządcę sieci.
6) Usuwanie odpadów poprzez segregację i gromadzenie ich w przystosowanych pojemnikach,
zlokalizowanych zgodnie z przepisami odrębnymi i wywożenie w sposób zorganizowany.
Obowiązuje zagospodarowanie odpadów poprodukcyjnych.
4. Dojazd do terenów P z drogi gminnej istniejącą drogą
wewnętrzną.

Poz. 7040
USTALENIA KOŃCOWE

§ 10. Do czasu realizacji zagospodarowania ustalonego planem, utrzymuje się dotychczasowe zagospodarowanie i użytkowanie.
§ 11. Ustala się wysokość opłaty, o której mowa
w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu, dla terenów P
w wysokości 10%.
§ 12. Integralną częścią niniejszej uchwały są:
1. rysunek planu w skali 1: 500, zaopatrzony stosowną
klauzulą jako załącznik Nr 1 do uchwały
2. rozstrzygnięcie dotyczące rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu, stanowiące załącznik Nr 2
3. rozstrzygnięcie dotyczące sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, stanowiące
załącznik Nr 3
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bobowej.
§ 14. Uchwała podlega ogłoszeniu, publikacji na
stronie internetowej gminy i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Stanisław Siedlarz
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Poz. 7040
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XV/88/11
Rady Miejskiej w Bobowej
z dnia 13 grudnia 2011 r.

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:500.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.
Przewodniczący Rady Stanisław Siedlarz
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Poz. 7040,7041
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XV/88/11
Rady Miejskiej w Bobowej
z dnia 13 grudnia 2011 r.

Rozstrzygnięcie
dotyczące rozpatrzenia uwag wniesionych do
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Bobowa – dla działek Nr 641/4,
641/5, 642/1, 642/2 w Jankowej
Rada Miejska w Bobowej, po zapoznaniu się
z oświadczeniem Burmistrza Bobowej, stwierdzającym
brak uwag kwestionujących przyjęte ustalenia w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa – dla działek Nr 641/4, 641/5,
642/1, 642/2 w Jankowej, w okresie wyłożenia tego pro-

jektu do wglądu publicznego 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. z 2003 r. Nr 80 poz. 717).
Przewodniczący Rady
Stanisław Siedlarz

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XV/88/11
Rady Miejskiej w Bobowej
z dnia 13 grudnia 2011 r.
Rozstrzygnięcie
dotyczące realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do
zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania
Rada Miejska w Bobowej, po zapoznaniu się
z oświadczeniem Burmistrza Bobowej, stwierdzającym
brak zapisanych inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy w projekcie
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa – dla działek Nr 641/4, 641/5,

642/1, 642/2 w Jankowej, 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. z 2003 r. Nr 80 poz. 717)
Przewodniczący Rady
Stanisław Siedlarz

7040

7041
7041

UCHWAŁA NR XV/89/11
RADY MIEJSKIEJ W BOBOWEJ
z dnia 13 grudnia 2011 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa
- działka Nr 708/5 w Stróżnej
Działając na podstawie przepisów art. 18 ust. 2
pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142
poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 3 ust. 1, art. 20
ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80
poz. 717 z 2003 roku z późniejszymi zmianami) oraz art. 7
ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów
rolnych i leśnych (tekst jednolity Dz.U. z 2004 roku Nr 121
poz. 1266 z późniejszymi zmianami) w związku z Uchwałą
Nr VII/41/2011 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 kwietnia
2011 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bobowa.
Rada Miejska w Bobowej uchwala co następuje:
USTALENIA FORMALNE
§ 1. Ilekroć w treści uchwały jest mowa o:

1. „Planie dotychczasowym” – należy przez to rozumieć
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
gminy Bobowa wprowadzony Uchwałą Nr IV/25/03
Rady Gminy Bobowa z dnia 27 stycznia 2003 r.
(Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2003 roku Nr 53
poz. 742 z późniejszymi zmianami.)
2. „Planie” – należy przez to rozumieć zmianę planu
dotychczasowego dla terenów obejmujących działkę
Nr708/5 w Stróżnej, uchwaloną niniejszą uchwałą.
3. „Rysunku planu” - należy przez to rozumieć rysunek
planu wymienionego w punkcie 2 sporządzony na
mapie sytuacyjno – wysokościowej wykonanej na
bazie mapy zasadniczej, zarejestrowanej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej, w skali 1:1000, stanowiący załącznik Nr 1
i będący integralną częścią niniejszej uchwały.
4. „Studium” – należy przez to rozumieć studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa uchwalone Uchwałą
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Nr XIV/101/99 Rady Gminy Bobowa z dnia 26 grudnia 1999 roku.
5. „Poziomie terenu” – należy przez to rozumieć średni
poziom terenu istniejącego, liczony w obrysie rzutu
budynku jako średnia arytmetyczna poziomu terenu
od strony przystokowej i odstokowej.
§ 2.
1. Stwierdza nienaruszenie przez plan o którym mowa
w § 1 punkt 2, ustaleń studium, o którym mowa w § 1
punkt 4.
2. Uchwala się plan o którym mowa w § 1 punkt 2.
§ 3.
1. W obszarze objętym planem obowiązujące studium
o którym mowa w § 1 punkt 4 nie wyznacza obszarów przestrzeni publicznych, wymagających określenia warunków ich kształtowania.
2. W obszarze objętym planem nie zachodzi potrzeba
określania zasad i warunków scaleń i podziałów nieruchomości.
3. Tereny objęte planem nie są zagrożone powodzią
i procesami erozyjno – osuwiskowymi oraz nie występują na nich strefy ochrony sanitarnej od ujęć
wody.
4. Ustalenia planu nie naruszają i nie wykluczają stosowania przepisów odrębnych.
§ 4. Przeznacza się na cele nierolnicze i nieleśne grunty rolne objęte planem klasy R IVb o powierzchni 0,09 ha,
nie objęte kompleksami rolnymi wyznaczonymi w studium
i nie wymagające zgody o której mowa w art. 7 ust. 2
ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2004 r. Nr 121 poz. 1266 z późn.
zmianami).
USTALENIA OGÓLNE
§ 5. Ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1. Obowiązuje ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazu, zgodnie z zasadami podanymi w § 6.
2. Obowiązuje ochrona dziedzictwa kulturowego wg
zasad podanych w § 7.
3. Obowiązują parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu określone w ustaleniach szczegółowych.
§ 6. Ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1. Obowiązuje utrzymanie wysokich standardów środowiska przyrodniczego, w szczególności czystości
wód, powietrza atmosferycznego, gleb oraz harmonijnego krajobrazu.
2. Obowiązuje zakaz przekraczania dopuszczalnych stężeń
zanieczyszczenia atmosfery, określonych w przepisach
odrębnych.
3. Obowiązuje ochrona przed hałasem i stosowanie
urządzeń i zabezpieczeń dla utrzymania dopuszczalnego poziomu hałasu na granicy terenu objętego
planem, określonego w przepisach odrębnych jak
dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami rzemieślniczymi.
4. Na obszarze objętym planem nie występują inne
formy ochrony przyrody.
§ 7. Ustala się następujące zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury:

Poz. 7041

1. Obowiązuje kształtowanie architektury obiektów harmonizującej z krajobrazem i nawiązującej do architektury tradycyjnej.
2. Na obszarze objętym planem nie występują obiekty
podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia
23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami (Dz.U. Nr 162 poz. 1568 z późn. zm.).
§ 8. Ustala się następujące zasady modernizacji,
rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej i komunikacji:
1. Obowiązuje zakaz zrzutu nieoczyszczonych ścieków
do wód i gleby, zakaz gromadzenia wszelkich odpadów w miejscach do tego nie wyznaczonych.
2. Obowiązuje zachowanie stref ochronnych od linii
elektroenergetycznych i sieci gazowych w wielkościach zgodnych z przepisami odrębnymi.
3. Obowiązuje utrzymanie istniejących sieci infrastruktury technicznej i podłączenie nowych obiektów do
istniejących sieci.
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE
§ 9.
1. Teren oznaczony symbolem KDP obejmujący działkę
Nr 708/5 w Stróżnej o powierzchni 0,09 ha, stanowiący grunty rolne klasy R IVb, przeznacza się na tereny komunikacji - parkingi dla realizacji miejsc postojowych związanych z istniejącym czynnym cmentarzem. Dopuszcza się realizację obiektów związanych z obsługą parkingu, w tym związanych z pobieraniem opłat, sanitariatami, sprzedażą kwiatów
i podobnych. Utrzymuje się istniejące sieci infrastruktury technicznej, dopuszcza się ich rozbudowę,
przebudowę i remonty oraz realizację nowych sieci
i urządzeń infrastruktury technicznej.
2. Ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu KDP:
1) Obowiązuje zakaz realizacji dachów płaskich
i pulpitowych. Obowiązują dachy strome o kącie nachylenia głównych połaci dachowych 30 –
45o. Obowiązuje ciemna kolorystyka dachów
z wykluczeniem kolorów żółtych i niebieskich.
2) Obowiązuje maksymalna wysokość zabudowy
nie większa niż 6 m licząc od poziomu terenu do
najwyższej kalenicy. Poziom parteru maksymalnie 1,20 m od poziomu terenu. Kubatura budynków nie większa niż 200 m3.
3) W elewacjach wyklucza się stosowanie paneli
z tworzyw sztucznych, kamieni otoczaków
i jaskrawych kolorów.
4) Obowiązuje usytuowanie budynków w odległości nie mniejszej niż 5 m od zewnętrznej krawędzi jezdni istniejącej drogi gminnej.
5) Obowiązuje uwzględnienie istniejącego uzbrojenia w sieci infrastruktury technicznej.
3. Ustala się następujące zasady obsługi terenów KDP
w zakresie infrastruktury technicznej:
1) Zaopatrzenie w wodę do celów pitnych z sieci
wodociągowej lub ujęcia zlokalizowanego poza
strefą sanitarną 150 m od cmentarza.
2) Odprowadzenie ścieków (dotyczy ścieków
w zrozumieniu przepisów art. 9 ust. 1 pkt 16
ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku „Prawo wodne” – Dz.U. z 2005 r. Nr 239 poz. 2019 z późn.
zmianami) do zbiorczej sieci kanalizacji sanitar-
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nej. Do czasu realizacji tej kanalizacji dopuszcza
się budowę szczelnych zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe z wywozem ścieków na najbliższą oczyszczalnię.
3) Na odpływach wód opadowych z utwardzonych
powierzchni parkingowych obowiązuje zainstalowanie separatorów błota i ropopochodnych.
4) Ogrzewanie obiektów indywidualne, oparte
o paliwa ekologiczne. Zalecane stosowanie oleju opałowego, gazu lub energii elektrycznej.
5) Doprowadzenie energii elektrycznej z istniejącej
lub projektowanej sieci na warunkach określonych przez zarządzającego siecią, w oparciu
o bilans zapotrzebowania mocy.
6) Doprowadzenie gazu z istniejącej sieci gazowej
na warunkach określonych przez zarządcę sieci.
7) Usuwanie odpadów poprzez segregację i gromadzenie ich w przystosowanych pojemnikach,
zlokalizowanych zgodnie z przepisami odrębnymi i wywożenie w sposób zorganizowany.
4. Dojazd do terenów KDP z istniejącej drogi gminnej
(dz. Nr 681/2).
USTALENIA KOŃCOWE
§ 10. Do czasu realizacji zagospodarowania ustalonego planem, utrzymuje się dotychczasowe zagospodarowanie i użytkowanie.

Poz. 7041

§ 11. Ustala się wysokość opłaty, o której mowa
w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wyrażoną
w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu, dla terenów usług
komunikacyjnych KDP w wysokości 1%.
§ 12. Integralną częścią niniejszej uchwały są:
1. rysunek planu w skali 1: 1000, zaopatrzony stosowną
klauzulą jako załącznik Nr 1 do uchwały.
2. rozstrzygnięcie dotyczące rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu, stanowiące załącznik Nr 2.
3. rozstrzygnięcie dotyczące sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, stanowiące
załącznik Nr 3.
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bobowej.
§ 14. Uchwała podlega ogłoszeniu, publikacji na
stronie internetowej gminy i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Stanisław Siedlarz
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Poz. 7041
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XV/89/11
Rady Miejskiej w Bobowej
z dnia 13 grudnia 2011 r.

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:1000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.
Przewodniczący Rady
Stanisław Siedlarz
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Poz. 7041,7042
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XV/89/11
Rady Miejskiej w Bobowej
z dnia 13 grudnia 2011 r.

Rozstrzygnięcie
dotyczące rozpatrzenia uwag wniesionych do
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Bobowa – dla działki Nr 708/5
w Stróżnej
Rada Miejska w Bobowej, po zapoznaniu się
z oświadczeniem Burmistrza Bobowej, stwierdzającym
brak uwag kwestionujących przyjęte ustalenia w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa – dla działki Nr 708/5
w Stróżnej, w okresie wyłożenia tego projektu do wglą-

du publicznego 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.
z 2003 r. Nr 80 poz. 717).
Przewodniczący Rady
Stanisław Siedlarz

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XV/89/11
Rady Miejskiej w Bobowej
z dnia 13 grudnia 2011 r.
Rozstrzygnięcie
dotyczące realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do
zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania
Rada Miejska w Bobowej, po zapoznaniu się
z oświadczeniem Burmistrza Bobowej, stwierdzającym
brak zapisanych inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej należących do zadań własnych gminy
w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa – dla działki

Nr 708/5 w Stróżnej, 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. z 2003 r. Nr 80 poz. 717).
Przewodniczący Rady
Stanisław Siedlarz
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UCHWAŁA NR XV/90/11
RADY MIEJSKIEJ W BOBOWEJ
z dnia 13 grudnia 2011 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa dla działki Nr
472/8 w Jankowej
Działając na podstawie przepisów art. 18 ust. 2 pkt 5
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591
z późniejszymi zmianami), art. 3 ust. 1, art. 20 ust. 1
i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717
z 2003 roku z późniejszymi zmianami) oraz art. 7 ust. 1
ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów
rolnych i leśnych (tekst jednolity Dz.U. z 2004 roku Nr 121
poz. 1266 z późniejszymi zmianami) w związku z Uchwałą
Rady Miejskiej w Bobowej Nr VII/41/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Bobowa.
Rada Miejska w Bobowej uchwala co następuje:
USTALENIA FORMALNE
§ 1. Ilekroć w treści uchwały jest mowa o

1. „Planie dotychczasowym” – należy przez to rozumieć
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
gminy Bobowa wprowadzony Uchwałą Nr IV/25/03
Rady Gminy Bobowa z dnia 27 stycznia 2003 roku.
(Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2003 roku Nr 53
poz. 742 z późniejszymi zmianami.)
2. „Planie” – należy przez to rozumieć zmianę planu
dotychczasowego dla terenów obejmujących działkę
Nr 472/8 w Jankowej, uchwaloną niniejszą uchwałą.
3. „Rysunku planu” - należy przez to rozumieć rysunek
planu wymienionego w punkcie 2 sporządzony na
mapie sytuacyjno – wysokościowej wykonanej na
bazie mapy zasadniczej, zarejestrowanej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej, w skali 1:1000, stanowiący załącznik Nr 1
i będący integralną częścią niniejszej uchwały.
4. „Studium” – należy przez to rozumieć studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa uchwalone Uchwałą
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Nr XIV/101/99 Rady Gminy Bobowa z dnia 26 grudnia 1999 roku.
5. „Poziomie terenu” – należy przez to rozumieć średni
poziom terenu istniejącego, liczony w obrysie rzutu
budynku jako średnia arytmetyczna poziomu terenu
od strony przystokowej i odstokowej.
§ 2.
1. Stwierdza się nienaruszenie przez plan o którym mowa w § 1 punkt 2, ustaleń studium, o którym mowa
w § 1 punkt 4.
2. Uchwala się plan o którym mowa w § 1 punkt 2.
§ 3.
1. W obszarze objętym planem obowiązujące studium
o którym mowa w § 1 punkt 4 nie wyznacza obszarów przestrzeni publicznych, wymagających określenia warunków ich kształtowania.
2. W obszarze objętym planem nie zachodzi potrzeba
określania zasad i warunków scaleń i podziałów nieruchomości.
3. Tereny objęte planem nie są zagrożone powodzią
i procesami erozyjno – osuwiskowymi oraz nie występują na nich strefy ochrony sanitarnej od ujęć
wody.
4. Ustalenia planu nie naruszają i nie wykluczają stosowania przepisów odrębnych.
§ 4. Przeznacza się na cele nierolnicze i nieleśne
grunty rolne objęte planem klasy R IVa o powierzchni
0,15 ha i klasy Ps V o powierzchni 0,38 ha, nie objęte
kompleksami rolnymi wyznaczonymi w studium i nie
wymagające zgody o której mowa w art. 7 ust. 2 ustawy
z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych
i leśnych (Dz.U. z 2004 r. Nr 121 poz. 1266 z późn. zmianami).
USTALENIA OGÓLNE
§ 5. Ustala się następujące
i kształtowania ładu przestrzennego:

zasady

ochrony

1. Obowiązuje ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazu, zgodnie z zasadami podanymi w § 6.
2. Obowiązuje ochrona dziedzictwa kulturowego wg
zasad podanych w § 7.
3. Obowiązują parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu określone w ustaleniach szczegółowych.
§ 6. Ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1. Obowiązuje utrzymanie wysokich standardów środowiska przyrodniczego, w szczególności czystości
wód, powietrza atmosferycznego, gleb oraz harmonijnego krajobrazu.
2. Obowiązuje zakaz przekraczania dopuszczalnych stężeń
zanieczyszczenia atmosfery, określonych w przepisach
odrębnych.
3. Obowiązuje ochrona przed hałasem i stosowanie
urządzeń i zabezpieczeń dla utrzymania dopuszczalnego poziomu hałasu określonego w przepisach odrębnych jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej z usługami rzemieślniczymi.
4. Na obszarze objętym planem nie występują inne
formy ochrony przyrody.
§ 7. Ustala się następujące zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury:
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1. Obowiązuje kształtowanie architektury obiektów harmonizującej z krajobrazem.
2. Na obszarze objętym planem nie występują obiekty
podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia
23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami (Dz.U. Nr 162 poz. 1568 z późn. zm.).
§ 8. Ustala się następujące zasady modernizacji,
rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej i komunikacji:
1. Obowiązuje zakaz zrzutu nieoczyszczonych ścieków
do wód i gleby, zakaz gromadzenia wszelkich odpadów w miejscach do tego nie wyznaczonych.
2. Obowiązuje zachowanie stref ochronnych od linii
elektroenergetycznych i sieci gazowych w wielkościach zgodnych z przepisami odrębnymi.
3. Obowiązuje utrzymanie istniejących sieci infrastruktury technicznej i podłączenie nowych obiektów do
istniejących sieci.
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE
§ 9.
1. Teren oznaczony symbolem U obejmujący działkę
Nr 472/8 w Jankowej o powierzchni 0,53 ha, stanowiący grunty klasy R IVa i Ps V, przeznacza się na tereny usług, dla realizacji budynków związanych
z usługami kultury, w tym dla realizacji gminnego
ośrodka kultury z salą kinową, widowiskową, biblioteką i podobnymi. Dopuszcza się realizację usług
handlu, związanych z prowadzoną działalnością.
Utrzymuje się istniejące sieci i urządzenia infrastruktury technicznej i dopuszcza się ich rozbudowę,
przebudowę oraz remonty. Dopuszcza się realizację
nowych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.
Obowiązuje zabezpieczenie powierzchni parkingowych w ilości co najmniej 20 stanowisk dla samochodów osobowych. Na odpływach wód opadowych
z utwardzonych parkingów obowiązuje zainstalowanie separatorów błota i ropopochodnych.
2. Ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) Obowiązuje zakaz realizacji dachów płaskich
i pulpitowych. Obowiązują dachy strome o kącie nachylenia głównych połaci dachowych 30 –
45o. Obowiązuje ciemna kolorystyka dachów
z wykluczeniem kolorów żółtych i niebieskich.
2) Obowiązuje maksymalna wysokość budynków
nie większa niż 12 m licząc od poziomu terenu
do najwyższej kalenicy. Poziom parteru maksymalnie 1,20 m od poziomu terenu. Długość
budynków nie może być większa niż 30 m.
3) W elewacjach wyklucza się stosowanie paneli
z tworzyw sztucznych, kamieni otoczaków
i jaskrawych kolorów.
4) Obowiązuje usytuowanie budynków poza wysokimi skarpami, dłuższym bokiem równolegle
do drogi powiatowej i w odległości nawiązującej do istniejącej linii zabudowy, nie mniejszej
niż 12 m od zewnętrznej krawędzi istniejącej
drogi powiatowej.
5) W zagospodarowaniu działki obowiązuje powierzchnia zabudowy nie większa niż 50%, nie
mniejsza niż 0,1% powierzchni działki i pozostawienie co najmniej 30% powierzchni działki
jako biologicznie czynnej.
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6) Obowiązuje uwzględnienie istniejącego uzbrojenia w sieci infrastruktury technicznej.
3. Ustala się następujące zasady obsługi terenów U/K
w zakresie infrastruktury technicznej:
1) Zaopatrzenie w wodę z istniejącej sieci wodociągowej.
2) Odprowadzenie ścieków (dotyczy ścieków w zrozumieniu przepisów art. 9 ust. 1 pkt 16 ustawy
z dnia 18 lipca 2001 roku „Prawo wodne” – Dz.U.
z 2005 r. Nr 239 poz. 2019 z późn. zmianami) do
zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej. Do czasu jej
realizacji dopuszcza się budowę szczelnych zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe,
z wywozem ścieków na najbliższą oczyszczalnię.
3) Ogrzewanie obiektów indywidualne, oparte
o nośniki energii zapewniające najniższy poziom emisji zanieczyszczeń powietrza. Zalecane
stosowanie oleju opałowego, gazu lub energii
elektrycznej.
4) Doprowadzenie energii elektrycznej z istniejącej
lub projektowanej sieci na warunkach określonych przez zarządzającego siecią, w oparciu
o bilans zapotrzebowania mocy.
5) Doprowadzenie gazu z istniejącej sieci gazowej
na warunkach określonych przez zarządcę sieci.
6) Usuwanie odpadów poprzez segregację i gromadzenie ich w przystosowanych pojemnikach,
zlokalizowanych zgodnie z przepisami odrębnymi i wywożenie w sposób zorganizowany.
4. Dojazd do terenów U z istniejącej drogi wewnętrznej
(działka Nr 473/1) lub zjazdem z drogi powiatowej
(działka Nr 472/7) na warunkach określonych przez
zarządcę drogi.
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§ 10. Do czasu realizacji zagospodarowania ustalonego planem, utrzymuje się dotychczasowe zagospodarowanie i użytkowanie.
§ 11. Ustala się wysokość opłaty, o której mowa
w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu, dla terenów
U w wysokości 1%.
§ 12. Integralną częścią niniejszej uchwały są:
1. rysunek planu w skali 1: 1000, zaopatrzony stosowną
klauzulą jako załącznik Nr 1 do uchwały.
2. rozstrzygnięcie dotyczące rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu, stanowiące załącznik Nr 2.
3. rozstrzygnięcie dotyczące sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, stanowiące
załącznik Nr 3.
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bobowej.
§ 14. Uchwała podlega ogłoszeniu, publikacji na
stronie internetowej gminy i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady
Stanisław Siedlarz
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XV/90/11
Rady Miejskiej w Bobowej
z dnia 13 grudnia 2011 r.

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:1000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.
Przewodniczący Rady
Stanisław Siedlarz
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XV/90/11
Rady Miejskiej w Bobowej
z dnia 13 grudnia 2011 r.

Rozstrzygnięcie
dotyczące rozpatrzenia uwag wniesionych do
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Bobowa – dla działki nr 472/8
w Jankowej
Rada Miejska w Bobowej, po zapoznaniu się
z oświadczeniem Burmistrza Bobowej, stwierdzającym
brak uwag kwestionujących przyjęte ustalenia w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa – dla działki nr 472/8 w Jankowej, w okresie wyłożenia tego projektu do wglądu

publicznego 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.
z 2003 r. Nr 80 poz. 717).
Przewodniczący Rady
Stanisław Siedlarz

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XV/90/11
Rady Miejskiej w Bobowej
z dnia 13 grudnia 2011 r.
Rozstrzygnięcie
dotyczące realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do
zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania
Rada Miejska w Bobowej, po zapoznaniu się
z oświadczeniem Burmistrza Bobowej, stwierdzającym
brak zapisanych inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy w projekcie
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa – dla działki nr 472/8 w Janko-

wej, 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.
z 2003 r. Nr 80 poz. 717)
Przewodniczący Rady
Stanisław Siedlarz
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ROZPORZĄDZENIE NR 1/2011
POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W OLKUSZU
z dnia 2 grudnia 2011 r.
w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów
obowiązujących na tym obszarze
Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1, pkt 3 lit. b, pkt 4,
pkt 8, pkt 10 oraz ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób
zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342
z późn. zm.1) oraz § 5 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 stycznia 2005 r.
w sprawie zwalczania wścieklizny (Dz.U. z 2005 r. Nr 13,
poz. 103) w związku ze stwierdzeniem przypadku wścieklizny u lisa w miejscowości Miechówka (gm. Wolbrom)
w powiecie olkuskim, zarządza się, co następuje:
§ 1. Za obszar zagrożony wystąpieniem wścieklizny,
zwany dalej obszarem zagrożonym, uznaje się teren
ograniczony:
1) od strony wschodniej: od miejscowości Boża Wola
przysiółek Przebój (gm. Wolbrom) wzdłuż granicy
województwa drogą na wschód do miejscowości Jeżówka - przysiółek Pod Chliną i Kopaniny (gm. Wol1

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U.
z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 60, poz. 372 i Nr 78, poz. 513

brom), dalej na południe drogami lokalnymi przez
przysiółki miejscowości Jeżówka – Grobowiec, Kol.
Stara Wieś, przysiółek Maruszowska Góra, Pogoniowska Góra, Powodnik aż do torów kolejowych linii Sędziszów-Katowice;
2) od strony południowej: od przysiółka Powodnik
w miejscowości Jeżówka wzdłuż torów kolejowych
na południowy zachód aż do początku ulicy Wyzwolenia w miejscowości Wolbrom i dalej na zachód tą
ulicą aż do skrzyżowania z ulicą Żwirki i Wigury
(skrzyżowanie z drogą wojewódzką Nr 794).
3) od strony zachodniej: wzdłuż ulicy Żwirki i Wigury
drogą wojewódzką Nr 794 w kierunku północnym
przez miejscowości Dłużec (gm. Wolbrom), Strzegowa (gm. Wolbrom) do granicy województwa małopolskiego i śląskiego (pomiędzy miejscowościami
Strzegowa i Smoloeń).
4) od strony północnej: wzdłuż granicy województwa
małopolskiego od miejscowości Strzegowa (gm.
Wolbrom) w kierunku północno-wschodnim aż do
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miejscowości Boża Wola (gm. Wolbrom) - tj. drogą
polną przez las Łysa Góra do przysiołka Kąty w miejscowości Poręba Dzierżna (gm. Wolbrom) i dalej
w kierunku wschodnim przez przysiółek Warszawa
do miejscowości Boża Wola (przysiółek Przebój)
§ 2.
1. Nakazuje się oznakować obszar zagrożony poprzez
ustawienie tablic ostrzegawczych z trwałym i widocznym napisem „Uwaga! Wścieklizna! Obszar
zagrożony”.
2. Tablice, o których mowa w ust. 1 powinno się umieścić na wszystkich drogach wjazdowych do obszaru
zagrożonego.
§ 3.
1. W obszarze zagrożonym wprowadza się następujące
zakazy i nakazy:
1) zakazuje się wprowadzania zwierząt gospodarskich i domowych na obszary leśne,
2) zakazuje się polowań oraz odłowów zwierząt
łownych,
3) zakazuje się organizowania targów, pokazów,
wystaw i konkursów z udziałem zwierząt,
4) zakazuje się wywożenia psów i kotów bez zezwolenia właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii,
5) zakazuje się przemieszczania zwłok zwierzęcych
bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii,
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6) nakazuje się trzymanie psów i kotów pod pełną
kontrolą posiadaczy,
7) nakazuje się odstrzał sanitarny co najmniej 2 lisów
na obszarze określonym w § 1.
2. Zakazy i nakazy wymienione w ust. 1 obowiązują do
czasu uchylenia rozporządzenia.
§ 4.
1. Do wykonania nakazów wymienionych w § 2 ust. 1
rozporządzenia zobowiązuje się:
a) Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom
2. Do wykonania zakazów wymienionych w § 3 ust. 1
pkt 2 rozporządzenia i nakazu wymienionego w § 3
ust. 1 pkt 7 rozporządzenia zobowiązuje się Przewodniczącego Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Katowicach.
§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo
przyjęty na terenie miejscowości wchodzących w skład
obszaru zagrożonego.
§ 6. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Olkuszu
Kazimierz Janik

7043

7044
7044

ROZPORZĄDZENIE NR 4/2011
POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W LIMANOWEJ
z dnia 8 grudnia 2011 r.
uchylające rozporządzenia Nr 1/CHZ/11 z dnia 10 czerwca 2011 r., Nr 2/CHZ/11 z dnia 7 lipca 2011 r.
oraz Nr 3/CHZ/11 z dnia 9 sierpnia 2011 r. Powiatowego Lekarza Weterynarii w Limanowej w sprawie zwalczania
choroby zakaźnej zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu limanowskiego

Na podstawie art. 45 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu
chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213,
poz. 1342 z późn. zm.1), w związku z likwidacją chorych
rodzin pszczelich i sprzętu oraz przeprowadzoną kontrolą pasiek na terenie obszaru zagrożonego określonego
w rozporządzeniu Nr 1/CHZ/11 i Nr 2/CHZ/11 oraz
Nr 3/CHZ/11 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Limanowej i nie stwierdzeniem nowych przypadków zgnilca
amerykańskiego pszczół zarządza się, co następuje:
§ 1. Tracą moc rozporządzenia Nr 1/CHZ/11 z dnia 10
czerwca 2011 r., Nr 2/CHZ/11 z dnia 7 lipca 2011 r. oraz
1
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Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2010 r.
Nr 47, poz. 278, Nr 60, poz. 372 i Nr 78, poz. 513.

Nr 3/CHZ/11 z dnia 9 sierpnia 2011 r. Powiatowego Lekarza Weterynarii w Limanowej w sprawie zwalczania
zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu
limanowskiego.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo
przyjęty na terenie miejscowości wchodzących w skład
obszaru zagrożonego.
§ 3. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Limanowej
Jerzy Joniec
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ROZPORZĄDZENIE NR 3/2011
POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W WADOWICACH
z dnia 4 listopada 2011 r.
uchylające Rozporządzenie Nr 2/2011 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wadowicach z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie
zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół
Na podstawie art. 45 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu
chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2008 r. Nr 213,
poz. 1342, z późn. zm.1) oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 września 2005 r.
w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół
(Dz.U. Nr 187, poz. 1574) zarządza się co następuje:

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo
przyjęty na terenie miejscowości wchodzących w skład
obszaru zagrożonego.
§ 3. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
z up. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wadowicach

§ 1. Traci moc Rozporządzenie nr 2/2011 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wadowicach z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego
pszczół.
1

Lekarz Weterynarii
Danuta Gaudyn

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U.
z 2010 r. Nr 47, poz. 278 Nr 60, poz. 372 i Nr 78, poz. 513
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OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO W NOWYM SĄCZU
z dnia 19 grudnia 2011 r.
o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Mszana Dolna przeprowadzonych w dniu 18 grudnia 2011 rok
Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2010 r. Nr 176,
poz. 1190 i z 2011 r. Nr 34, poz. 172) Komisarz Wyborczy
w Nowym Sączu podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów uzupełniających do Rady Gminy Mszana
Dolna przeprowadzonych w dniu 18 grudnia 2011 r.
CZĘŚĆ I
Dane ogólne
1. Wybory zarządzono w 1 okręgu wyborczym.
2. Wybierano 1 radnego spośród 3 kandydatów zgłoszonych na 3 listach kandydatów przez 3 komitety
wyborcze.
3. Głosowanie przeprowadzono w 2 obwodach głosowania.
4. Liczba osób uprawnionych do głosowania wyniosła 1 466.
5. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania wyniosła 420.
6. Liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w wyborach) wyniosła 420, czyli frekwencja wyborcza
wyniosła 28,65%.
7. Wybrano 1 radnego.
CZĘŚĆ II
Wyniki wyborów
Rozdział 1
Okręg wyborczy nr 7
1. Liczba wybieranych radnych wyniosła 1.
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2. Wybory odbyły się.
3. Głosowanie przeprowadzono.
4. Liczba osób uprawnionych do głosowania wyniosła
1 466.
5. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania wyniosła 420.
6. Liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział
w wyborach) wyniosła 420, czyli frekwencja wyborcza wyniosła 28,65%.
7. Liczba głosów nieważnych wyniosła 0, co stanowi
0,00% ogólnej liczby głosów.
8. Liczba głosów ważnych wyniosła 420, co stanowi
100,00% ogólnej liczby głosów.
9. Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów
z tych list oddano następującą liczbę głosów:
1) lista nr 1 KWW GLISNE 114
a) KACZOR Mieczysław 114
2) lista nr 2 KWW RAZEM ŁATWIEJ 130
a) OLSZOWSKI Jan 130
3) lista nr 3 KWW OLSZÓWKA 176
a) GIL Wojciech 176
10. Radnym został wybrany:
1) z listy nr 3 KWW OLSZÓWKA:
a) GIL Wojciech;
11. W okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
12. Liczba wybieranych radnych wyniosła 1.
Komisarz Wyborczy w Nowym Sączu
Tadeusz Piesowicz
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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
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numeru, zgłoszenie po tym terminie nie będzie uwzględnione.
• Informacja o czasie i miejscu, w którym wyłożone są do powszechnego wglądu zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami:
Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, p. 220,
w czasie pracy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
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