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UCHWAŁA NR XLIII/116/2009
RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ
z dnia 3 grudnia 2009 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Wileńska” na obszarze
miasta Skarżyska-Kamiennej
na podstawie art. 18 ust.2 pkt5 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U z 2001 roku, Nr 142, poz.1591 z
późniejszymi zmianami), oraz na podstawie art. 20
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2003 roku, Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) w związku z uchwałą
Nr
XV/54/2004
Rady
Miasta
SkarżyskaKamiennej z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego zwa-

nego „Wileńska” na obszarze miasta SkarżyskaKamiennej,
oraz
zgodnie
z
uchwałą
Nr XXIII/57/2008 Rady Miasta SkarżyskaKamiennej z dnia 29 maja 2008 r. o zmianie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego
Miasta
SkarżyskaKamiennej, Rada Miasta Skarżyska-Kamiennej
po stwierdzeniu zgodności planu z ustaleniami
Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Skarżyska-Kamiennej uchwala, co następuje:

Rozdział 1
ZAKRES OBOWIĄZYWANIA PLANU
§ 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zwany „Wileńska” na
obszarze miasta Skarżyska-Kamiennej, określany
w dalszej części Uchwały „planem”.
§ 2. Zakres planu
1. Plan obejmuje obszar, którego granice są
zgodne z załącznikiem graficznym do Uchwały Nr XV/54/2004 Rady Miasta SkarżyskaKamiennej z dnia 24 czerwca 2004 r. ograniczony ulicami Wileńską, Armii Krajowej, Konarskiego i Grottgera.
2. Granice obszaru objętego planem, zaznaczone są na rysunku planu sporządzonym w ska-

li 1:1 000, który jest integralną częścią planu i
stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.
3. Rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag
wniesionych do wyłożonego do publicznego
wglądu projektu planu stanowi Załącznik
Nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji § 10 - § 18 z zakresu
infrastruktury technicznej, które należą do
zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami dotyczącymi finansów publicznych stanowi Załącznik
Nr 3.

Rozdział 2
USTALENIA PODSTAWOWE PLANU
§ 3. Przeznaczenie terenu i cel planu
1. W niniejszym planie stosuje się następujące
symbole identyfikacyjne tereny wyznaczone
liniami rozgraniczającymi, wskazanymi na
rysunku planu:
1) MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
2) MN/U1, MN/U2, MN/U3, MN/U4 – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z
usługami nieuciążliwymi,
3) MW1, MW2 - zabudowa mieszkaniowa
wielorodzinna,
4) MW/U1 – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z usługami nieuciążliwymi w
parterach budynków,

5) MW/U2 - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna lub jednorodzinna z usługami
nieuciążliwymi w parterach oraz budynki
zamieszkania zbiorowego,
6) U/T - usługi nieuciążliwe i budynki zamieszkania zbiorowego,
7) U/S – usługi sportu i rekreacji
8) U – usługi nieuciążliwe, usługi sportu i
rekreacji oraz budynki zamieszkania zbiorowego,
9) U/G – usługi gastronomii,
10) ZP1 – zieleń parkowa
11) ZP2 – zieleń parkowa z placem zabaw dla
dzieci
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12) KP – droga piesza i ścieżka rowerowa z
zielenią towarzyszącą
13) K 1 – parking dla samochodów osobowych
14) KDZ1 – droga klasy zbiorczej
15) KDL1, KDL2, KDL3, KDL4, KDL5, KDL6 –
drogi klasy lokalnej.
2. Określa się zasady wyposażenia terenu w
następujące systemy infrastruktury technicznej:
1) zaopatrzenie w wodę,
2) odprowadzenia ścieków,
3) odprowadzenie wód opadowych,
4) zaopatrzenia w gaz,
5) zasilania energetycznego,
6) telekomunikacji,
7) gospodarki odpadami,
8) zaopatrzenia w ciepło.
3. Celem planu jest stworzenie podstaw formalno-prawnych dla podejmowania decyzji
prowadzących do zagospodarowania obszaru objętego planem, zgodnie z przeznaczeniem określonym w niniejszej uchwale, w
sposób zapewniający harmonię funkcjonalno-przestrzenną,
ochronę
środowiska,
utrzymanie równowagi przyrodniczej oraz
racjonalną gospodarkę zasobami środowiska
przyrodniczego i kulturowego.
§ 4. Pojęcia i definicje użyte w tekście
uchwały1. Ilekroć w tekście niniejszej Uchwały
jest mowa o:
- OBOWIĄZUJĄCYCH LINIACH ZABUDOWY –
należy przez to rozumieć linie wyznaczone w
planie, określające wymagane usytuowanie
zewnętrznych ścian noworealizowanych budynków od ulicy, ciągu pieszego lub innego
obiektu z pominięciem: schodów, okapów,
balkonów oraz pochylni dla osób niepełnosprawnych, które mogą wykraczać przed te
linie o maksimum 1,80m o ile ustalenia
szczegółowe nie stanowią inaczej.
- NIEPRZEKRACZALNYCH LINIACH ZABUDOWY – należy przez to rozumieć linie wyznaczone w planie, określające najmniejszą,
dopuszczalną odległość zewnętrznych ścian
noworealizowanych budynków od ulicy, ciągu pieszego lub innego obiektu z pominięciem: schodów, okapów, balkonów oraz pochylni dla osób niepełnosprawnych, które

-

-

-

-
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mogą wykraczać przed te linie o maksimum
1,80 m o ile ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej.
WSKAŹNIK ZABUDOWY – należy przez to
rozumieć stosunek powierzchni zabudowy
do powierzchni działki.
OBSZARZE OBOWIĄZYWANIA PLANU - należy przez to rozumieć obszar znajdujący się
w granicach planu określonych na rysunku.
UCIĄŻLIWOŚCI – należy przez to rozumieć
ponadnormatywne promieniowanie elektromagnetyczne, hałas, wibracje, emisję odorów i
zanieczyszczeń do gleby, wody i powietrza.
USŁUGACH NIEUCIĄŻLIWYCH – rozumie się
przez to działalność usługową nie zaliczaną
do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
PRZEZNACZENIU PODSTAWOWYM – należy
przez to rozumieć takie przeznaczenie, które
powinno przeważać na danym terenie. Zakłada się, że warunek ten zostanie spełniony,
jeżeli co najmniej 70% powierzchni użytkowej obiektów zlokalizowanych w obszarze terenu nieruchomości będzie spełniać funkcje
określone w planie.
PRZEZNACZENIU DOPUSZCZALNYM – należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia
inne niż podstawowe, które uzupełniają lub
wzbogacają przeznaczenie podstawowe w
budynkach realizowanych i które nie kolidują
z funkcją podstawową terenu po spełnieniu
określonych warunków. Funkcje te nie mogą
przekraczać 30 % powierzchni użytkowej
obiektów zlokalizowanych w obrębie terenu
nieruchomości.

§ 5. Zakres obowiązywania ustaleń graficznych:
1. Rysunek planu odnosi ustalenia zawarte w
tekście Uchwały do konkretnych terenów.
2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku
planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
- granice obszaru objętego planem,
- linie rozgraniczające tereny o różnym
przeznaczeniu lub zasadach zagospodarowania,
- obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy, zwymiarowane na rysunku planu,
- literowe i literowo-cyfrowe oznaczenia terenu.
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Rozdział 3
USTALENIA OGÓLNE PLANU
§ 6. Zasady ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego
1. Plan porządkuje zabudowę poprzez:
- wprowadzenie obowiązujących i nieprzekraczalnych linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu i ustaleniami szczegółowymi,
- stosowanie w ciągach i zespołach zabudowy, na terenach o tym samym przeznaczeniu, podobnych typów budynków
(wielkość, kształt dachu i kolorystyka),
- ustalenie kolorystyki budynków: dla materiałów naturalnych (cegła, dachówka,
okładzina kamienna, drewno, metal) ich
właściwy kolor, dla elewacji kolory pastelowe, dla dachów kolor czerwony ceglasty, brąz, grafitowy, ciemnozielony – w
różnych odcieniach. Zakazuje się stosowania kolorów jaskrawych,
- ograniczenie gabarytów i wysokości obiektów kubaturowych zgodnie z ustaleniami
szczegółowymi, biorąc pod uwagę kontekst
otoczenia i sąsiadującą zabudowę, w taki
sposób, aby tworzyły uporządkowaną i
świadomą kompozycję urbanistyczną;
- przebudowę i rozbudowę istniejącej zabudowy z określeniem dopuszczalnych zmian
zawartych w ustaleniach szczegółowych,
- realizacja funkcji dopuszczalnej nie może
nastąpić przed realizacją funkcji podstawowej, poza inwestycjami z zakresu infrastruktury technicznej i komunikacji.
2. Ustalenia dotyczące dominant, reklam:
- zakaz lokalizacji masztów przekaźnikowych sieci radiowo-telewizyjnych i telefonii komórkowej,
- zakaz umieszczania reklam i znaków informacyjno-plastycznych: w liniach rozgraniczających dróg, na drzewach i w zasięgu ich koron, na budowlach i urządzeniach miejskiej infrastruktury technicznej
(latarniach, słupach linii elektroenergetycznych, transformatorach, itp.),
- dopuszcza się sytuowanie reklam i znaków informacyjnych o powierzchni do
6 m2 na budynkach,
- dopuszcza się sytuowanie reklam jako
obiekty wolnostojące o powierzchni do
3 m2, z wyłączeniem terenów KP oraz ZP1
i ZP2,
- na obszarze objętym planem w obrębie
ciągów komunikacyjnych pieszych projektuje się realizację akcentu plastycznego na terenie oznaczonym symbolem KP
na osi drogi pieszej.

3. Ustalenia dotyczące ogrodzeń:
- lokalizacja ogrodzenia działek budowlanych w liniach rozgraniczających dróg,
- zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych oraz ogrodzeń pełnych
od strony ulic, dróg i terenów zielonych,
- ogrodzenia frontowe działek o maksymalnej wysokości 1,80 m od poziomu terenu, chyba że ustalenia szczegółowe
stanowią inaczej,
- bramy wjazdowe i furtki w ogrodzeniach
nie mogą otwierać się na zewnątrz działki,
4. Teren objęty ustaleniami niniejszego planu
położony jest w zasięgu istniejących syren
alarmowych.
§ 7. Zasady ochrony środowiska przyrodniczego
1. Zakazuje się lokalizowania przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko za wyjątkiem realizacji niezbędnych
urządzeń komunikacyjnych, infrastruktury
technicznej oraz inwestycji celu publicznego
– zgodnie z przepisami odrębnymi.
2. Przyjmuje się dopuszczalne poziomy hałasu
w rozumieniu przepisów art. 113 ust. 2 w
związku z art. 114 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony środowiska (jednolity
tekst z 2008 r. Dz. U. Nr 25 poz. 150 z późniejszymi zmianami); terenom oznaczonym na
planie symbolami MN, MW1, MW2 przypisuje się dopuszczalny poziom hałasu określony
jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, terenom oznaczonym
na planie symbolami MN/U1, MN/U2,
MN/U3, MN/U4, MW/U1, MW/U2 oraz U/G,
U/T, U/S i U przypisuje się dopuszczalny poziom hałasu określony jak dla terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowo-usługowe.
3. W zakresie ochrony zasobów wodnych i powierzchni ziemi:
- zakazuje się wprowadzenia ścieków komunalnych do wód powierzchniowych
lub do gruntów oraz tworzenia otwartych
kanałów ściekowych,
- nakazuje się stosowanie zasad organizacji, gromadzenia i usuwania odpadów
komunalnych zgodnie z zasadami i regulacjami obowiązującymi w mieście.
4. W zakresie wartości krajobrazowych nakazuje się ochronę lokalnych wartości krajobrazu
oraz zieleni poprzez:
- zachowanie istniejącego starodrzewu o
walorach krajobrazowych.
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utworzenie nowych walorów krajobrazowych właściwych dla terenu oznaczonego symbolami ZP1 i ZP2.
5. Teren objęty planem nie stanowi terenu rolnego ani leśnego i w świetle Ustawy o
ochronie gruntów rolnych i leśnych z 3 lutego 1995 r. (j.t. Dz. U. z 2004r. Nr 121 poz.
1266 z późn. zmianami) nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntu
rolnego i leśnego na cele nierolne i nieleśne.
§ 8. Kształtowanie terenów wspólnego
użytkowania
1. Tereny wspólnego użytkowania stanowią
drogi publiczne oznaczone w planie symbolami KDZ1, KDL1, KDL2, KDL3, KDL4, KDL5 i
KDL6, teren parkingu K1, tereny zieleni parkowej ZP1 i ZP2 oraz drogi pieszej ze ścieżką
rowerową KP.
2. Nakazuje się kształtowanie przestrzeni i nawierzchni w sposób umożliwiający bezkolizyjne korzystanie osobom niepełnosprawnym, zgodnie z przepisami odrębnymi.
3. Zaleca się obsadzenie dróg szpalerami drzew
o naturalnym pokroju kulistym i wysokości
4-6 m.
4. Zakazuje się lokalizowania tymczasowych
obiektów usługowo-handlowych, z wyjątkiem przenośnych stoisk i kiosków w okresie
trwania imprez organizowanych na terenie
ZP1, ZP2, U.
5. Dopuszcza się lokalizowanie obiektów małej
architektury służących komunikacji pieszej,
rowerowej, samochodowej indywidualnej i
zbiorowej oraz obiektów małej architektury
związanych ze szczegółowym zagospodarowaniem terenów zieleni parkowej, jak: przystanki autobusowe, ławki, kosze na śmieci,
słupy ogłoszeniowe itp., przewiduje się realizację latarni w ulicach i na terenach zieleni
parkowej.
6. Lokalizacja nośników reklamowych i informacyjnych zgodnie z § 6 ust.2
7. Lokalizowanie infrastruktury technicznej na
zasadach opisanych w § 10 - § 18.
§ 9. Zasady i warunki scaleń i podziału nieruchomości
1. Na całym obszarze objętym planem nie
przewiduje się scalania i podziału nieruchomości.

Poz. 926

2. Na całym obszarze objętym planem dopuszcza się podział nieruchomości zgodnie z niniejszymi zasadami i warunkami dla poszczególnych terenów oraz zgodnie z ustawą
o gospodarce nieruchomościami.
3. Każda działka budowlana powinna posiadać
dostęp do drogi publicznej, możliwość przyłączenia do sieci infrastruktury technicznej.
4. Ustala się minimalną powierzchnię nowotworzonej działki:
- na terenach zabudowy jednorodzinnej
(MN) – 700 m2. Nie określa się maksymalnej powierzchni działki,
- na terenach zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej z usługami nieuciążliwymi (MN/U1, MN/U2, MN/U3, MN/U4)
minimalna powierzchnia nowotworzonej
działki nie może być mniejsza niż 200 m2,
- na pozostałych terenach przeznaczonych
pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną (MW1, MW2), zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z usługami nieuciążliwymi (MW/U1 i MW/U2) oraz na
terenach usług nieuciążliwych, usług
sportu i rekreacji i zamieszkania zbiorowego (U/T, U/S i U) dopuszcza się podział terenu w zależności od potrzeb inwestora, lecz najmniejsza wydzielona
działka nie może mieć powierzchni
mniejszej niż 700 m2.
5. Dopuszcza się podział na mniejsze działki,
jeśli służyć one będą powiększeniu działki
sąsiedniej.
6. Na terenie opracowania dopuszcza się wydzielenie działek do 100 m2 pod obiekty obsługi technicznej.
7. Kąt położenia granic działek w stosunku do
pasa drogowego powinien wynosić 90°
(+/- 20°).
8. Szerokość frontu działek powinna wynosić:
- min. 18,0 m dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami nieuciążliwymi,
- min. 6,5 m dla zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej z usługami nieuciążliwymi w formie pierzei,
- min 26,0 m dla zabudowy wielorodzinnej
i zabudowy wielorodzinnej z usługami
nieuciążliwymi.
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Rozdział 4
USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW
KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
§ 10. W zakresie komunikacji plan ustala:
1. Istniejący układ komunikacyjny zostaje zachowany.
1) Poszerzeniu ulegają ulice:
- KDL4 (ul. Wyspiańskiego) na odcinku
pomiędzy ul. Konarskiego i Sienkiewicza do 22 m w liniach rozgraniczających – ulica gminna;
- KDL1 (ul. Wileńska) – do 14 m w liniach
rozgraniczających – ulica gminna.
2) W obrębie planu zachowuje się w granicach istniejących linii rozgraniczających
ulice:
- KDL6; 11,0 m – 26,5 m w liniach rozgraniczających – ulica gminna;
- KDL5 (ul. Sienkiewicza); 17,0 m w liniach rozgraniczających – ulica gminna;
- KDL4 (ul. Wyspiańskiego) na odcinku
pomiędzy ul. Wileńską i Sienkiewicza;
17 m w liniach rozgraniczających –
ulica gminna;
- KDL2 (ul. Grottgera) na odcinku pomiędzy ul. Wileńską i Konarskiego;
20,0 m w liniach rozgraniczających –
ulica gminna;
- KDL3 (ul. Konarskiego); 17 m w liniach rozgraniczających – ulica powiatowa;
- KDZ1 (ul. Armii Krajowej); 22 m w liniach rozgraniczających – ulica powiatowa;
- Przewiduje się budowę ronda na
skrzyżowaniu ulic: Konarskiego i Armii Krajowej. Część tego ronda położona jest w obrębie Planu.
2. Nie przewiduje się tworzenia nowych skrzyżowań ulic.
3. Zasady parkowania dla obszaru objętego
planem:
1) Potrzeby parkingowe zostaną zapewnione w obrębie obszaru objętego planem;
zaprojektowano:
- miejsca postojowe w obrębie drogi
KDL6;
- miejsca postojowe na całej długości
ul. Wyspiańskiego oraz ul. Sienkiewicza od ul. Grottgera do terenów ZP 1;
2) obowiązują następujące wskaźniki parkingowe:
- dla terenów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej min. 2 miejsca postojowe w obrębie własnej działki (w tym
garaże);

-

-

-

dla terenów zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej min. 1 stanowisko na
lokal mieszkalny w obrębie własnej
działki (w tym garaże);
dla usług w obiektach wolnostojących
i wbudowanych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych i jednorodzinnych min. 1 stanowisko postojowe na 30 m2 powierzchni użytkowej w
obrębie własnej działki (z obliczeniowej powierzchni użytkowej wyłącza
się powierzchnię komunikacji, sanitariatów i magazynów);
powierzchnia parkingowa dla usług w
budynkach usytuowanych na terenach MW/U1, MW/U2, U/G, U i U/S
może być bilansowana na terenie K1 i
miejscach postojowych przy ulicach
KDL4 i KDL5;

§ 11. W zakresie zaopatrzenia w wodę dla
celów gospodarczych i przeciwpożarowych plan
ustala:
1. Zasilenie obiektów istniejących oraz części
obiektów projektowanych znajdujących się w
zasięgu i w możliwościach sieci istniejącej
zapewnia się z istniejącej sieci wodociągowej
wg warunków dysponenta sieci (MPWiK).
2. Zasilenie obiektów projektowanych na terenach nieuzbrojonych w sieć wodociągową
lub obiektów, których projektowane zapotrzebowanie wody przekracza możliwości
istniejącej sieci wymaga rozbudowy lub
przebudowy sieci wodociągowej zgodnie z
aktualnym „Programem ogólnym wodociągu dla miasta Skarżyska-Kamiennej" oraz
warunkami MPWiK.
3. Na obszarze objętym planem przewiduje się
możliwość podłączenia do następujących
sieci istniejących:
a) Ø100 w ulicach KDL2 (ul. Grottgera) i
KDL3 (ul. Konarskiego),
b) Ø150 w ulicy KDL4 (ul. Wyspiańskiego),
c) Ø200 w ulicach KDL1 (ul. Wileńska),
KDZ1 (ul. Armii Krajowej) i KDL5
(ul. Sienkiewicza),
§ 12. W zakresie odprowadzenia ścieków
plan ustala:
1. Na obszarze miasta obowiązuje rozdzielczy
system kanalizacji.
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2. Odprowadzenie ścieków do miejskiej oczyszczalni ścieków poprzez istniejące kanały sanitarne rozbudowane o nowe sieci i przyłącza
wg warunków dysponenta sieci (MPWiK),
3. Na obszarze objętym planem przewiduje się
możliwość podłączenia do następujących
kanałów sieci istniejącej:
a) Ø200 w ulicach KDL1 (ul. Wileńska), KDL5
(ul. Sienkiewicza), KDL3 (ul. Konarskiego)
i KDZ1 (ul. Armii Krajowej),
b) Ø250 w ulicy KDL5 (ul. Sienkiewicza),
c) Ø300 i Ø400 w ulicy KDL2 (ul. Grottgera),
d) Ø500 w ulicy KDL3 (ul. Konarskiego).
§ 13. W zakresie odprowadzania wód opadowych plan ustala:
1. Na obszarze miasta obowiązuje rozdzielczy
system kanalizacji deszczowej.
2. Odprowadzenie wód opadowych do istniejącej kanalizacji deszczowej rozbudowanej o
nowe sieci i przyłącza wg warunków dysponenta sieci.
3. Dopuszczenie możliwości wprowadzenia
wód opadowych czystych do gruntu pod warunkiem zachowania powierzchni zabudowy
równej lub mniejszej od powierzchni biologicznie czynnej, odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych pochodzących z
powierzchni zanieczyszczonych o trwałej
nawierzchni ująć w systemy kanalizacyjne
zgodnie z przepisami odrębnymi,
4. Na obszarze objętym planem przewiduje się
możliwość podłączenia do następujących
kanałów istniejących:
a) Ø200 i Ø250 w ulicy KDL6,
b) Ø300 w ulicach KDL3 (ul. Konarskiego),
KDL4 (ul. Wyspiańskiego), KDL5 (ul.
Sienkiewicza) i KDZ1 (ul. Armii Krajowej),
c) Ø400 w części ulicy KDL2 (ul. Grottgera),
d) Ø500 w ulicy KDL1 (ul. Wileńska) i części
ulicy KDL2 (ul. Grottgera),
e) Ø1000 w części ulicy KDL2 (ul. Grottgera),
5. Przewiduje się likwidację otwartych kanałów
deszczowych w ulicy KDL4 (ul. Wyspiańskiego) i zastąpienie ich zamkniętą siecią kanalizacji deszczowej, częściowo istniejącej.
§ 14. W zakresie zaopatrzenia w ciepło
plan ustala:
1. Przewiduje się ogrzewanie i ciepłą wodę w
oparciu o sieć gazową istniejącą i projektowaną, a także z miejskiej sieci ciepłowniczej.
2. Dopuszczenie stosowania do ogrzewania
alternatywnych nośników energetycznych i
źródeł ciepła za wyjątkiem paliw stałych, wiatraków oraz olejów ciężkich - mazutu.
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§ 15. W zakresie gazyfikacji przewodowej
plan ustala:
1. Projektuje się zasilenie terenu gazem dla
celów socjalno-bytowych oraz dla centralnego ogrzewania i ciepłej wody w oparciu o
istniejącą i projektowaną sieć gazową niskiego ciśnienia oraz o istniejącą i projektowaną
sieć gazową średniego ciśnienia.
2. Na obszarze objętym planem przewiduje się
możliwość podłączenia do następujących
sieci istniejących:
a) Ø100 w ulicach KDL3 (ul. Konarskiego),
KDL1 (ul. Wileńska) i KDL2 (ul. Grottgera),
b) Ø110 w ulicy KDL5 (ul. Sienkiewicza),
c) Ø150 w ulicy KDL2 (południowa część
ul. Grottgera),
d) Ø65 w ulicy KDL1 (we wschodniej części
ul. Wileńskiej),
e) Ø32 w ulicy KDZ1 (fragmentarycznie w
ul. Armii Krajowej),
3. Przewiduje się przebudowę i rozbudowę sieci
gazowej w ulicy KDZ 1 (ul. Armii Krajowej).
4. Umiejscowienie szafek gazowych w linii parkanów i otwieranych na zewnątrz od strony
ulicy.
§ 16. W zakresie energetyki plan ustala:
1. Możliwość realizacji inwestycji dla rozbudowy infrastruktury elektroenergetycznej.
2. Zasadę pełnego pokrycia zapotrzebowania
mocy elektrycznej dla obszaru objętego planem na warunkach uzyskanych od właściciela sieci.
3. Postulowane strefy lokalizacji urządzeń infrastruktury elektroenergetycznej (stacje transformatorowe) w obrębie terenu MW/U1 położonego na południe od ul. KDL5 (ul. Sienkiewicza) w formie stacji wnętrzowej wbudowanej w budynek mieszkalny lub wolnostojącej.
§ 17. W zakresie telekomunikacji plan ustala:
1. Możliwość realizacji inwestycji dla rozbudowy infrastruktury telekomunikacyjnej.
§ 18. W zakresie gospodarki odpadami stałymi plan ustala:
a) zorganizowany i powszechnie dostępny system zbierania i usuwania odpadów stałych o
charakterze komunalnym,
b) zapewnienie możliwości separowania odpadów w miejscu zbiórki zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi oraz przepisami
prawa miejscowego.
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Rozdział 5
USTALENIA DOTYCZĄCE SPOSOBÓW I TERMINÓW TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA,
URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW
§ 19. Plan ustala następujące zasady tymczasowego zagospodarowania, urządzania i
użytkowania terenów:
a) zakaz lokalizacji garaży i innych budynków
handlowo-gospodarczych typu „blaszak”.
Wyjątek stanowią przenośne obiekty stawiane i użytkowane w czasie trwania imprez organizowanych na terenie ZP1, ZP2, U.

b) zakaz urządzania parkingów tymczasowych.
Wyjątek stanowi teren oznaczony symbolem
U/T, gdzie dopuszcza się tymczasowe użytkowanie części terenu pod parking w czasie
trwania imprez.
c) w przypadku etapowania inwestycji poszczególne etapy oddawane do użytku winny stanowić estetyczną formę i funkcjonalną całość.

Rozdział 6
USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ, A TAKŻE OBSZARÓW WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI
§ 20. Na obszarze objętym planem nie występuje problem rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, a także prze-

kształceń i rekultywacji. Zdekapitalizowane
obiekty kubaturowe podlegać będą naturalnemu
procesowi wymiany.

Rozdział 7
USTALENIA DOTYCZĄCE STAWEK PROCENTOWYCH STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ DO OKREŚLENIA
OPŁATY, O KTÓREJ MOWA W ART.36 UST.4 USTAWY o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym
§ 21. Ustala się wartość stawki procentowej, służącej naliczeniu jednorazowej opłaty
(renty planistycznej) od wzrostu wartości nieru-

chomości w wyniku uchwalenia niniejszego planu w wysokości 30 % dla terenu oznaczonego
symbolem U.

Rozdział 8
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE dla terenów o różnych funkcjach
§ 22. Ustalenia dla terenów oznaczonych
na rysunku planu symbolem MN (powierzchnia
4,303 [ha])
1. Przeznaczenie
podstawowe:
zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna.
2. Przeznaczenie dopuszczalne: usługi nieuciążliwe, garaże i budynki gospodarcze.
3. Dopuszcza się możliwość zachowania, przebudowy i rozbudowy istniejącej zabudowy
mieszkalnej i usługowej. Dopuszcza się również remont, przebudowę i rozbudowę części
budynku wykraczającego przed linię zabudowy na zasadach określonych niniejszym
planem.
4. Nieprzekraczalna
wysokość
zabudowy
mieszkaniowej – trzy kondygnacje nadziemne w tym poddasze użytkowe. Maksymalna
wysokość od poziomu terenu przy wejściu
do budynku do najwyższego punktu kalenicy
dachu, nie może przekraczać 12,5 m.
5. Dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu
podstawowych połaci dachowych od 30o-45º.
Minimalny poziom okapu 4,0 m od poziomu
terenu przy wejściu do budynku.

6. Dopuszcza się sytuowanie funkcji usługowej
nieuciążliwej w parterach budynków mieszkalnych lub w obiektach wolnostojących,
parterowych, o wysokości od poziomu terenu przy głównym wejściu do budynku do
gzymsu budynku nie przekraczającej 3,5m.
Dla zabudowy usługowej wolnostojącej dach
płaski lub wielospadowy o kontach nachylenia 20o-30o.
7. Dopuszcza się realizację garaży wolnostojących o powierzchni użytkowej do 20,0 m2.
Wysokość ściany frontowej garażu do gzymsu maksimum 2,6 m od poziomu terenu przy
wjeździe do garażu. Dach jednospadowy lub
wielospadowy o spadku dachu w granicach
20o-30o.
8. Dopuszcza się realizację budynków gospodarczych wolnostojących o powierzchni
użytkowej do 35,0 m2. Wysokość ściany frontowej budynku do gzymsu maksimum 2,6 m
od poziomu terenu przy wejściu do budynku.
Dach płaski lub wielospadowy o spadku dachu w granicach 20o-30o.
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9. Budynki gospodarcze i garaże mogą być
realizowane jako dobudowane do istniejących budynków mieszkalnych lub jako obiekty wolnostojące w tylnej części działki, w jej
granicach, narożach.
10. Ustala się następującą kolorystykę budynków:
- dla elewacji kolory pastelowe – zakazuje
się stosowania kolorów jaskrawych,
- dla dachów kolor czerwony ceglasty,
brąz, grafitowy, ciemnozielony - w różnych odcieniach.
11. Nakazuje się zachowanie i zabezpieczenie
istniejącego na terenie starodrzewu.
12. Nakazuje się zachowanie minimum 40 % powierzchni każdej działki jako powierzchni biologicznie czynnej. Wskaźnik zabudowy do 0,4.
§ 23. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku symbolem MN/U1 (powierzchnia 0,192 [ha])
1. Przeznaczenie
podstawowe:
zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna z usługami
nieuciążliwymi.
2. Przeznaczenie dopuszczalne: garaże.
3. Dopuszcza się możliwość zachowania, przebudowy i rozbudowy istniejących budynków.
Dopuszcza się również remont, przebudowę i
rozbudowę części budynku wykraczającego
przed linię zabudowy na zasadach określonych niniejszym planem.
4. Nieprzekraczalna wysokość zabudowy – trzy
kondygnacje nadziemne. Maksymalna wysokość od poziomu terenu przy wejściu do budynku do najwyższego punktu kalenicy dachu, nie może przekraczać 12,5 m.
5. Dachy płaskie.
6. W przypadku realizacji usług w obiektach
wolnostojących, obiekty te winny być: parterowe o wysokości od poziomu terenu przy
głównym wejściu do budynku do gzymsu budynku nie przekraczającej 3,5 m. Dach płaski.
7. Zaleca się sytuowanie garaży w podpiwniczeniach budynków.
8. Dopuszcza się realizację garaży wolnostojących. Wysokość ściany frontowej garażu do
gzymsu maksimum 2,6 m od poziomu terenu
przy wjeździe do garażu. Dach płaski.
9. Garaże mogą być realizowane jako obiekty
wolnostojące w tylnej części działki, w jej
granicach, narożach.
10. Ustala się następującą kolorystykę budynków:
- dla elewacji kolory pastelowe – zakazuje
się stosowania kolorów jaskrawych,
- dla dachów kolor czerwony ceglasty,
brąz, grafitowy, ciemnozielony – w różnych odcieniach.
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11. Nakazuje się zachowanie minimum 25 % powierzchni każdej działki jako powierzchni biologicznie czynnej. Wskaźnik zabudowy do 0,5.
§ 24. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku symbolem MN/U2 (powierzchnia 0,417 [ha])
1. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna z usługami
nieuciążliwymi.
2. Przeznaczenie dopuszczalne: garaże i budynki gospodarcze.
3. Dopuszcza się możliwość zachowania, przebudowy i rozbudowy istniejących budynków.
Dopuszcza się również remont, przebudowę i
rozbudowę części budynku wykraczającego
przed linię zabudowy na zasadach określonych niniejszym planem.
4. Nieprzekraczalna wysokość zabudowy – trzy
kondygnacje nadziemne w tym poddasze
użytkowe. Maksymalna wysokość od poziomu terenu przy wejściu do budynku do najwyższego punktu kalenicy dachu, nie może
przekraczać 12,5 m.
5. Dachy dwu- lub wielospadowe o nachyleniu
podstawowych połaci dachowych od 20o-45o.
6. W przypadku realizacji usług w obiektach
wolnostojących, obiekty te winny być: parterowe o wysokości od poziomu terenu przy
głównym wejściu do budynku do gzymsu
budynku nie przekraczającej 3,5 m. Dach płaski lub wielospadowy o kątach nachylenia
20o-30o.
7. Zaleca się sytuowanie garaży w podpiwniczeniach budynków.
8. Dopuszcza się realizację garaży wolnostojących. Wysokość ściany frontowej garażu do
gzymsu maksimum 2,6 m od poziomu terenu
przy wjeździe do garażu. Dach płaski lub wielospadowy o spadku dachu w granicach 20o-30o.
9. Dopuszcza się realizację budynków gospodarczych wolnostojących o powierzchni
użytkowej do 35,0 m2. Wysokość ściany frontowej budynku do gzymsu maksimum 2,6 m
od poziomu terenu przy wejściu do budynku.
Dach płaski lub wielospadowy o spadku dachu w granicach 20o-30o.
10. Budynki gospodarcze i garaże mogą być
realizowane jako dobudowane do istniejących budynków mieszkalnych lub jako obiekty wolnostojące w tylnej części działki, w jej
granicach, narożach.
11. Ustala się następującą kolorystykę budynków:
- dla elewacji kolory pastelowe – zakazuje
się stosowania kolorów jaskrawych,
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- dla dachów kolor czerwony ceglasty,
brąz, grafitowy, ciemnozielony – w różnych odcieniach.
12. Nakazuje się zachowanie i zabezpieczenie
istniejącego na terenie starodrzewu.
13. Nakazuje się zachowanie minimum 25 % powierzchni każdej działki jako powierzchni biologicznie czynnej. Wskaźnik zabudowy do 0,5.
§ 25. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku symbolem MN/U 3 (powierzchnia 0,238 [ha])
1. Przeznaczenie
podstawowe:
zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna z usługami
nieuciążliwymi.
2. Przeznaczenie dopuszczalne: garaże.
3. Dopuszcza się możliwość zachowania, przebudowy i rozbudowy istniejących budynków.
Dopuszcza się również remont, przebudowę i
rozbudowę części budynku wykraczającego
przed linię zabudowy na zasadach określonych niniejszym planem.
4. Nieprzekraczalna wysokość zabudowy – trzy
kondygnacje nadziemne w tym poddasze
użytkowe. Maksymalna wysokość od poziomu terenu przy wejściu do budynku do najwyższego punktu kalenicy dachu, nie może
przekraczać 12,5 m.
5. Dachy dwu- lub wielospadowe o nachyleniu
podstawowych połaci dachowych od 20o-45o.
6. Dopuszcza się sytuowanie funkcji usługowej
w obiektach wolnostojących, parterowych, o
wysokości od poziomu terenu przy głównym
wejściu do budynku do gzymsu budynku nie
przekraczającej 3,5 m. Dach płaski lub wielospadowy o kątach nachylenia 20o-30o.
7. Zaleca się sytuowanie garaży w podpiwniczeniach budynków.
8. Dopuszcza się realizację garaży wolnostojących. Wysokość ściany frontowej garażu do
gzymsu maksimum 2,6 m od poziomu terenu
przy wjeździe do garażu. Dach płaski lub wielospadowy o spadku dachu w granicach 20o-30o.
9. Garaże mogą być realizowane jako obiekty
wolnostojące w tylnej części działki, w jej
granicach, narożach.
10. Ustala się następującą kolorystykę budynków:
- dla elewacji kolory pastelowe – zakazuje
się stosowania kolorów jaskrawych,
- dla dachów kolor czerwony ceglasty,
brąz, grafitowy, ciemnozielony – w różnych odcieniach.
11. Nakazuje się zachowanie minimum 25 % powierzchni każdej działki jako powierzchni biologicznie czynnej. Wskaźnik zabudowy do 0,5.
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§ 26. Ustalenia dla terenu oznaczonego na
rysunku planu symbolem MN/U4 (powierzchnia
0,350 [ha])
1. Przeznaczenie
podstawowe:
zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna z usługami
nieuciążliwymi
2. Przeznaczenie dopuszczalne: garaże i budynki gospodarcze.
3. Nieprzekraczalna wysokość zabudowy – trzy
kondygnacje nadziemne w tym poddasze
użytkowe. Maksymalna wysokość od poziomu terenu przy wejściu do budynku do najwyższego punktu kalenicy dachu, nie może
przekraczać 12,5 m.
4. Dachy dwu- lub wielospadowe o nachyleniu
podstawowych połaci dachowych od 20o-45o.
5. W przypadku realizacji usług w obiektach
wolnostojących, obiekty te winny być: parterowe, o wysokości od poziomu terenu przy
głównym wejściu do budynku do gzymsu
budynku nie przekraczającej 3,5 m. Dach płaski lub wielospadowy o kątach nachylenia
20o-30o.
6. Zaleca się sytuowanie garaży w podpiwniczeniach budynków.
7. Dopuszcza się realizację garaży wolnostojących. Wysokość ściany frontowej garażu do
gzymsu maksimum 2,6 m od poziomu terenu
przy wjeździe do garażu. Dach płaski lub wielospadowy o spadku dachu w granicach 20o-30o.
8. Dopuszcza się realizację budynków gospodarczych wolnostojących o powierzchni
użytkowej do 35,0 m2. Wysokość ściany frontowej budynku do gzymsu maksimum 2,6 m
od poziomu terenu przy wejściu do budynku.
Dach płaski lub wielospadowy o spadku dachu w granicach 20o-30o.
9. Budynki gospodarcze i garaże mogą być
realizowane jako dobudowane do istniejących budynków mieszkalnych lub jako obiekty wolnostojące w tylnej części działki, w jej
granicach, narożach.
10. Ustala się następującą kolorystykę budynków:
- dla elewacji kolory pastelowe – zakazuje
się stosowania kolorów jaskrawych,
- dla dachów kolor czerwony ceglasty,
brąz, grafitowy, ciemnozielony – w różnych odcieniach.
11. Nakazuje się zachowanie minimum 25 % powierzchni każdej działki jako powierzchni biologicznie czynnej. Wskaźnik zabudowy do 0,5.
§ 27. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku symbolem MW1 (powierzchnia 1,794 [ha])
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1. Przeznaczenie
podstawowe:
zabudowa
mieszkaniowa wielorodzinna.
2. Przeznaczenie dopuszczalne: usługi nieuciążliwe w parterach budynków mieszkalnych
oraz garaże.
3. Wysokość zabudowy mieszkaniowej – cztery
kondygnacje nadziemne, z dopuszczeniem
poddasza użytkowego nad czwartą kondygnacją w ramach mieszkań dwupoziomowych. Maksymalna wysokość od poziomu terenu przy wejściu do budynku do najwyższego punktu kalenicy dachu, nie może przekraczać 20,0 m.
4. Dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu
podstawowych połaci dachowych od 20º-35º.
5. Zaleca się sytuowanie garaży w podpiwniczeniach budynków mieszkalnych.
6. Dopuszcza się realizację garaży w obiektach
wolnostojących, jeśli ich lokalizacja umożliwia spełnienie warunków technicznych dla
tych obiektów i dojazdów do nich.
7. Zespoły garaży mogą być grupowane bezpośrednio przy granicach sąsiadujących działek;
wyklucza się realizację pojedynczych obiektów przy granicach działek.
8. Maksymalna wysokość ściany frontowej garażu do gzymsu – 2,6 m od poziomu wjazdu
do garażu; dach płaski lub wielospadowy o
spadku dachu w granicach 20º–30º.
9. Nakazuje się obowiązek realizacji placu zabaw dla każdego kompleksu zabudowy powyżej 15 mieszkań w proporcji min 1 m2 na
1 mieszkanie.
10. Ustala się następującą kolorystykę budynków:
- dla elewacji kolory pastelowe – zakazuje
się stosowania kolorów jaskrawych,
- dla dachów kolor czerwony ceglasty,
brąz, grafitowy, ciemnozielony - w różnych odcieniach.
11. Nakazuje się zachowanie minimum 25 %
terenu inwestycji jako powierzchni biologicznie czynnej. Wskaźnik zabudowy do 0,4.
12. Obowiązuje docelowo likwidacja istniejącej
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
wraz z zabudową gospodarczą.
§ 28. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku symbolem MW2 (powierzchnia 0,815 [ha])
1. Przeznaczenie
podstawowe:
zabudowa
mieszkaniowa wielorodzinna.
2. Przeznaczenie dopuszczalne: usługi nieuciążliwe w parterach budynków mieszkalnych
oraz garaże.
3. Obowiązuje docelowo likwidacja istniejących
garaży blaszanych oraz zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej i gospodarczej.
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4. Wysokość zabudowy mieszkaniowej – trzy
lub cztery kondygnacje nadziemne. Maksymalna wysokość od poziomu terenu przy
wejściu do budynku do najwyższego punktu
kalenicy dachu, nie może przekraczać 14,0 m.
5. Dachy płaskie.
6. Zaleca się sytuowanie garaży w podpiwniczeniach budynków mieszkalnych.
7. Dopuszcza się realizację garaży w obiektach
wolnostojących, jeśli ich lokalizacja umożliwia spełnienie warunków technicznych dla
tych obiektów i dojazdów do nich.
8. Zespoły garaży mogą być grupowane bezpośrednio przy granicach sąsiadujących działek;
wyklucza się realizację pojedynczych obiektów przy granicach działek.
9. Maksymalna wysokość ściany frontowej garażu do gzymsu – 2,6 m od poziomu wjazdu
do garażu; dach płaski lub wielospadowy o
spadku dachu w granicach 20o–30o.
10. Nakazuje się obowiązek realizacji placu zabaw dla każdego kompleksu zabudowy powyżej 15 mieszkań w proporcji min 1 m2 na
1 mieszkanie.
11. Ustala się następującą kolorystykę budynków:
- dla elewacji kolory pastelowe – zakazuje
się stosowania kolorów jaskrawych,
- dla dachów kolor czerwony ceglasty,
brąz, grafitowy, ciemnozielony - w różnych odcieniach.
12. Nakazuje się zachowanie minimum 25 % powierzchni każdej działki jako powierzchni biologicznie czynnej. Wskaźnik zabudowy do 0,4.
§ 29. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku symbolem MW/U1 (powierzchnia 0,401 [ha])
1. Przeznaczenie
podstawowe:
zabudowa
mieszkaniowa wielorodzinna z usługami nieuciążliwymi w parterach budynków.
2. Urządzenia związane z obsługą budynków
zostaną usytuowane na zapleczu (dotyczy
dojazdów gospodarczych, zjazdów do garaży
podziemnych, śmietników i.t.p.).
3. Obowiązująca wysokość zabudowy – trzy
kondygnacje nadziemne, w tym poddasze
użytkowe. Maksymalna wysokość od poziomu terenu przy wejściu do budynku do najwyższego punktu kalenicy dachu, w granicach 11,0 m do 12,5 m.
4. Dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu
podstawowych połaci dachowych od 30º-45º.
5. Nakazuje się sytuowanie garaży wyłącznie w
podpiwniczeniach budynków mieszkalnych.
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6. Ustala się następującą kolorystykę budynków:
- dla elewacji kolory pastelowe – zakazuje
się stosowania kolorów jaskrawych,
- dla dachów kolor czerwony ceglasty,
brąz, grafitowy, ciemnozielony - w różnych odcieniach.
7. Wejścia do zabudowań od północnej granicy
z terenem ZP1 winny być cofnięte w głąb
budynków o co najmniej 1 m.
8. Nakazuje się zachowanie i zabezpieczenie
przed zniszczeniem w czasie budowy istniejącego na terenie starodrzewu dębowego.
9. Nakazuje się zachowanie minimum 15 % powierzchni każdej działki jako powierzchni biologicznie czynnej. Wskaźnik zabudowy do 0,5.
10. Zakazuje się grodzenia terenu od strony terenu ZP1.
§ 30. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku symbolem MW/U2 (powierzchnia 0,503 [ha])
1. Przeznaczenie
podstawowe:
zabudowa
mieszkaniowa wielorodzinna lub jednorodzinna z usługami nieuciążliwymi w parterach oraz budynki zamieszkania zbiorowego.
2. Od strony ulicy KDL6 przy terenie ZP1 nakazuje się realizację zabudowy mieszkaniowej
w formie pierzei.
3. Urządzenia związane z obsługą budynków
zostaną usytuowane na zapleczu (dotyczy
dojazdów gospodarczych, zjazdów do garaży
podziemnych, śmietników i.t.p.). Dojazd do
tych urządzeń projektowaną drogą wewnętrzną. Szczegółowe usytuowanie drogi
wewnętrznej nastąpi w trakcie realizacji zabudowy na tym terenie.
4. Obowiązująca wysokość zabudowy – trzy
kondygnacje nadziemne, w tym poddasze
użytkowe. Wysokość od poziomu terenu przy
wejściu do budynku do najwyższego punktu
kalenicy dachu, w granicach 11,0 m do 12,5 m.
5. Nakazuje się sytuowanie garaży wyłącznie w
podpiwniczeniach budynków.
6. Dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu
podstawowych połaci dachowych od 30o-45º.
7. Ustala się następującą kolorystykę budynków:
- dla elewacji kolory pastelowe – zakazuje
się stosowania kolorów jaskrawych,
- dla dachów kolor czerwony ceglasty, brąz,
grafitowy, ciemnozielony - w różnych odcieniach.
8. Nakazuje się zachowanie minimum 15 % powierzchni każdej działki jako powierzchni biologicznie czynnej. Wskaźnik zabudowy do 0,5.
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9. Zakazuje się grodzenia terenu od strony terenu ZP 1.
§ 31. Ustalenia dla terenu oznaczonego na
rysunku symbolem U/T (powierzchnia 0,351 [ha])
1. Przeznaczenie podstawowe: usługi nieuciążliwe i budynki zamieszkania zbiorowego.
2. Dopuszcza się możliwość rozbudowy lub
przebudowy istniejącego na terenie budynku. Dopuszcza się sytuowanie budynków
bezpośrednio przy wewnętrznych granicach
działek.
3. Wysokość zabudowy – trzy kondygnacje
nadziemne, w tym poddasze użytkowe. Maksymalna wysokość od poziomu terenu przy
wejściu do budynku do najwyższego punktu
kalenicy dachu, nie może przekraczać 15,0 m.
4. Dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu
podstawowych połaci dachowych od 20o-45º.
5. Ustala się następującą kolorystykę budynków:
- dla elewacji kolory pastelowe – zakazuje
się stosowania kolorów jaskrawych,
- dla dachów kolor czerwony ceglasty,
brąz, grafitowy, ciemnozielony - w różnych odcieniach.
6. Nakazuje się zachowanie i zabezpieczenie
przed zniszczeniem istniejącego na terenie
starodrzewu dębowego.
7. Nakazuje się zachowanie minimum 5 % powierzchni każdej działki jako powierzchni biologicznie czynnej. Wskaźnik zabudowy do 0,7.
§ 32. Ustalenia dla terenu oznaczonego na
rysunku symbolem U/S (powierzchni 1,107 [ha])
1. Przeznaczenie podstawowe: usługi sportu i
rekreacji.
2. Wysokość zabudowy dowolna, winna ona
odpowiadać wymogom technicznym projektowanych obiektów. Dachy płaskie lub wielospadowe o nachyleniu 20o-35o.
3. Nakazuje się zachowanie minimum 10 % powierzchni każdej działki jako powierzchni biologicznie czynnej. Wskaźnik zabudowy do 0,5.
§ 33. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem U (powierzchnia 0,809 [ha])
1. Przeznaczenie podstawowe: usługi nieuciążliwe, usługi sportu i rekreacji oraz budynki
zamieszkania zbiorowego
2. Istniejący na tym terenie budynek mieszkalny
pozostawia się do użytkowania dotychczasowego. W przypadku rozbudowy, przebudowy lub zmiany dotychczasowej funkcji
obowiązują ustalenia dla tego terenu.
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3. Nieprzekraczalna wysokość zabudowy – dwie
do trzech kondygnacji nadziemnych, w tym
poddasze użytkowe. Maksymalna wysokość
od poziomu terenu przy wejściu do budynku
do najwyższego punktu kalenicy dachu, nie
może przekraczać 15,0 m
4. Dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu
podstawowych połaci dachowych od 20o-45o.
5. Ustala się następującą kolorystykę budynków:
- dla elewacji kolory pastelowe – zakazuje
się stosowania kolorów jaskrawych,
- dla dachów kolor czerwony ceglasty,
brąz, grafitowy, ciemnozielony - w różnych odcieniach.
6. Nakazuje się zachowanie minimum 15 % powierzchni każdej działki jako powierzchni biologicznie czynnej. Wskaźnik zabudowy do 0,5.
§ 34. Ustalenia dla terenu oznaczony na
rysunku planu symbolem U/G (powierzchnia
0,168 [ha])
1. Przeznaczenie podstawowe: usługi gastronomii.
2. Obiekt gastronomiczny zostanie zlokalizowany od strony ul. Konarskiego z możliwością
powiększenia powierzchni sezonowej części
tego obiektu (taras, mała architektura) na obszarze sąsiadującego terenu zieleni parkowej
(symbol ZP2) położonego na północ od terenu U/G.
3. Nieprzekraczalna wysokość zabudowy – jedna kondygnacja nadziemna, nie dopuszcza
się poddasza użytkowego. Konstrukcja budynku stalowa, żelbetowa lub murowana z
możliwością zastosowaniem przeszklenia.
Maksymalna wysokość od poziomu terenu
przy wejściu do budynku do najwyższego
punktu kalenicy dachu, nie może przekraczać
7,5 m. Maksymalna wysokość do okapu dachu od 3,5 m do 4,0 m od poziomu terenu
przy wejściu do budynku.
4. Dachy cztero lub wielospadowe o nachyleniu
podstawowych połaci dachowych do 30º o
jednym kącie spadku dachu. Przekrycie ceramiczne lub blaszane dachówkopodobne.
Okap o wysięgu od 0,5 m do 1,0 m, dopuszcza się zadaszenie tarasu. Nie określa się
spadku dla dachu nad tarasem.
5. Ustala się następującą kolorystykę budynków:
- dla elewacji kolory pastelowe – zakazuje
się stosowania kolorów jaskrawych,
- dla dachów kolor czerwony ceglasty,
brąz, grafitowy, ciemnozielony - w różnych odcieniach.
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6. Dopuszcza się ogrodzenie terenu o maksymalnej wysokości 1,0 m.
7. Nakazuje się zachowanie minimum 25 %
powierzchni działki jako powierzchni biologicznie czynnej. Wskaźnik zabudowy 0,5.
§ 35. Ustalenia dla terenu oznaczonego na
rysunku planu symbolem ZP 1 (powierzchnia
0,271 [ha]
1. Przeznaczenie podstawowe: zieleń parkowa.
2. Dopuszcza się lokalizowanie obiektów małej
architektury związanej z funkcjonowaniem
usług na terenach MW/U1 i MW/U2.
3. Dopuszcza się utwardzenie fragmentów powierzchni i sytuowanie na niej ławek, stołów,
parasoli przenośnych i.t.p.
4. Dopuszcza się lokalizację podjazdów, miejsc
postojowych i technicznych związanych z terenami MW/U1 i MW/U2.
5. Nakazuje się zachowanie minimum 15 %
powierzchni terenu jako powierzchni biologicznie czynnej.
§ 36. Ustalenia dla terenu oznaczonego na
rysunku planu symbolem ZP2 (powierzchnia
0,242 [ha])
1. Przeznaczenie podstawowe: zieleń parkowa z
placem zabaw dla dzieci.
2. Projektuje się zagospodarowanie terenu
drzewami liściastymi i zimozielonymi oraz
krzewami, które stanowić będą otoczenie terenu zabaw dziecięcych.
3. Dopuszcza się możliwość przeznaczenia południowego fragmentu tego terenu na elementy sezonowe (przenośne stoły, krzesła,
parasole) związane z terenem U/G. Fragment
ten nie może przekraczać 15 % powierzchni
całego obszaru.
4. Nakazuje się zachowanie minimum 70 %
powierzchni terenu jako powierzchni biologicznie czynnej.
§ 37. Ustalenia dla terenu oznaczonego na
rysunku planu symbolem KP (powierzchnia
0,345 [ha])
1. Przeznaczenie podstawowe: droga piesza i
ścieżka rowerowa z zielenią towarzyszącą.
2. Szerokość utwardzonej drogi pieszej 5,0 m –
12,0 m.
3. Szerokość ścieżki rowerowej przylegającej
bezpośrednio do drogi pieszej 1,5-2,5 m.
4. Na terenie przewidziano usytuowanie dominanty plastycznej na załamaniu osi komunikacji pieszej. Zaleca się usytuowanie tu fontanny, obelisku lub pomnika
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§ 38. Ustalenia dla terenu oznaczonego na
rysunku planu symbolem K1 (powierzchnia
0,050 [ha])
1. Przeznaczenie podstawowe: parking dla samochodów osobowych.
2. Parking położony wśród terenów zieleni parkowej.
3. Parking należy wykonać zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi dla miejsc
postojowych.
§ 39. Ustalenia dla terenu KDZ1 (ul. Armii
Krajowej)
1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem KDZ1 stanowi droga zbiorcza. Jest to
droga powiatowa.
2. Przekrój ulicy:
- Zachowuje się istniejącą szerokość ulicy
w liniach rozgraniczających – 22,0 m.
- Jedna jezdnia z dwoma pasami ruchu po
jednym w każdą stronę – szerokość pasa
ruchu 3 m, szerokość jezdni – 6 m.
- Skrzyżowania z ulicami KDL1 (ul. Wileńska) i ulicą KDL 5 (ul. Sienkiewicza) – nie
wymagają zmian.
- Skrzyżowanie z ulicą KDL3 (ul. Konarskiego) przewidziano do przebudowy w
formie ronda.
- Ulica kontynuowana na północ i południe.
3. Wyposażenie ulicy
- Chodniki obustronne szerokości 1,5-2,5 m,
obustronne pasy zieleni o szerokości
zmiennej min. 0,5 m, stanowiska postojowe równoległe do krawędzi jezdni przed
istniejącymi obiektami usługowymi.
- Uzbrojenie istniejące: wodociąg, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa,
gaz, kabel telekomunikacyjny.
§ 40. Ustalenia dla terenu KDL1 (ul. Wileńska)
1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem KDL1 stanowi droga lokalna. Jest to
droga gminna.
2. Przekrój ulicy:
- Istniejąca szerokość ulicy w liniach rozgraniczających – 13,0 m. Projektuje się
poszerzenie ulicy do 14,0 m w liniach
rozgraniczających.
- Jedna jezdnia z dwoma pasami ruchu po
jednym w każdą stronę – szerokość pasa
ruchu 3 m, szerokość jezdni – 6 m.
- Skrzyżowania z ulicami KDL2 (ul. Grottgera), KDZ1 (ul. Armii Krajowej) i ulicą
KDL4 (ul. Wyspiańskiego) – nie wymagają zmian.
- Ulica kontynuowana na wschód i zachód.
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3. Wyposażenie ulicy
- Chodniki obustronne szerokości 1,5-2,5 m,
obustronne pasy zieleni o szerokości
zmiennej min. 0,5 m, stanowiska postojowe równoległe do krawędzi jezdni.
- Uzbrojenie istniejące: wodociąg, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, gaz.
§ 41. Ustalenia dla terenu KDL2 (ul. Grottgera)
1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem KDL2 stanowi droga lokalna. Jest to
droga gminna.
2. Przekrój ulicy:
- Istniejąca szerokość ulicy w liniach rozgraniczających – 20,0 m.
- Jedna jezdnia z dwoma pasami ruchu po
jednym w każdą stronę – szerokość pasa
ruchu 3,5 m, szerokość jezdni – 7 m.
- Skrzyżowania z ulicami KDL3 (ul. Konarskiego), KDL1 (ul. Wileńska) i ulicą KDL5
(ul. Sienkiewicza) – nie wymagają zmian.
- Ulica kontynuowana na północ i południe.
3. Wyposażenie ulicy
- Chodniki obustronne szerokości 1,5-2,5 m,
obustronne pasy zieleni o szerokości
zmiennej min. 0,5 m, ścieżka rowerowa po
stronie wschodniej szerokości 1,5-2,5 m,
stanowiska postojowe równoległe do
krawędzi jezdni.
- Uzbrojenie istniejące: wodociąg, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa,
gaz, kabel elektroenergetyczny.
§ 42. Ustalenia dla terenu KDL3 (ul. Konarskiego)
1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem KDL 3 stanowi droga lokalna. Jest to
droga powiatowa.
2. Przekrój ulicy:
- Zachowuje się istniejącą szerokość ulicy
w liniach rozgraniczających – 17,0 m.
- Jedna jezdnia z dwoma pasami ruchu po
jednym w każdą stronę – szerokość pasa
ruchu 3 m, szerokość jezdni – 6 m.
- Skrzyżowania z ulicami KDL2 (ul. Grottgera) i ulicą KDL4 (ul. Wyspiańskiego) –
nie wymagają zmian.
- Skrzyżowanie z ul. KDZ1 (ul. Armii Krajowej) przewidziano do przebudowy w
formie ronda.
- Ulica kontynuowana na wschód i zachód.
3. Wyposażenie ulicy
- Chodniki obustronne szerokości 1,5-2,5 m,
obustronne pasy zieleni o szerokości
zmiennej min. 0,5 m.
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Uzbrojenie istniejące: wodociąg, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa,
gaz, kabel telekomunikacyjny.

§ 43. Ustalenia dla terenu KDL4 (ul. Wyspiańskiego)
1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem KDL4 stanowi ulica lokalna gminna.
2. Przekrój ulicy:
- Istniejąca szerokość ulicy w liniach rozgraniczających – 17,0 m. Projektuje się
poszerzenie ulicy po stronie zachodniej
na odcinku od ulicy KDL 5 (ul. Sienkiewicza) do ulicy KDL 3 (ul. Konarskiego) do
22,0 m w liniach rozgraniczających.
- Jedna jezdnia z dwoma pasami ruchu po
jednym w każdą stronę – szerokość pasa
ruchu 3 m, szerokość jezdni – 6 m.
- Skrzyżowania z ulicami KDL3 (ul. Konarskiego), KDL1 (ul. Wileńska) i ulicą KDL5
(ul. Sienkiewicza) – nie wymagają zmian.
- Ulica kontynuowana na północ.
3. Wyposażenie ulicy
- Chodniki obustronne szerokości 1,5-2,5 m,
obustronne pasy zieleni o szerokości
zmiennej min. 0,5 m, obustronne stanowiska postojowe równoległe do krawędzi
jezdni na odcinku od ul. KDL1 do KDL5, a
na odcinku od KDL5 do KDL3 po stronie
zachodniej stanowiska postojowe prostopadłe do krawędzi jezdni, po stronie
wschodniej równoległe do krawędzi
jezdni.
- Uzbrojenie istniejące: wodociąg, kabel telekomunikacyjny, fragmentarycznie kanalizacja sanitarna i kanalizacja deszczowa.
Konieczna likwidacja otwartych rowów
odwadniających i przedłużenie istniejącej
kanalizacji deszczowej.
§ 44. Ustalenia dla terenu KDL5 (ul. Sienkiewicza)
1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem KDL5 stanowi ulica lokalna gminna.
2. Przekrój ulicy:
- Zachowuje się istniejącą szerokość ulicy
w liniach rozgraniczających – 17,0 m.
- Jedna jezdnia z dwoma pasami ruchu po
jednym w każdą stronę – szerokość pasa
ruchu 3 m, szerokość jezdni – 6 m.
- Skrzyżowania z ulicami KDL2 (ul. Grottgera), KDZ1 (ul. Armii Krajowej) i ulicą
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KDL4 (ul. Wyspiańskiego) – nie wymagają zmian.
- Ulica kontynuowana na wschód i zachód.
3. Wyposażenie ulicy
- Chodniki obustronne szerokości 1,5-2,5 m,
obustronne pasy zieleni o szerokości
zmiennej min. 0,5 m, na odcinku od ZP1
do KDL2 po stronie południowej stanowiska postojowe równoległe do krawędzi
jezdni, a po stronie północnej ścieżka rowerowa o szerokości 1,5-2,5 m, na odcinku od KDL4 do KDZ1 w pasach zieleni
drzewa i krzewy zimozielone tłumiące hałasy z terenu U/S.
- Uzbrojenie istniejące: wodociąg, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa,
gaz. Na odcinku od KDL4 do KDL2 kabel
telekomunikacyjny.
§ 45. Ustalenia dla terenu KDL6
1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem KDL6 stanowi ulica lokalna gminna.
2. Przekrój ulicy:
- Zachowuje się istniejącą szerokość ulicy
w liniach rozgraniczających – 11,0 m –
26,5 m.
- Jedna jezdnia z dwoma pasami ruchu po
jednym w każdą stronę – szerokość pasa
ruchu 3 m, szerokość jezdni – 6 m.
- Skrzyżowania z ulicami KDL1 (ul. Wileńska) i KDL5 (ul. Sienkiewicza) – nie wymagają zmian.
- Ulica wyłącznie pomiędzy ulicami KDL1 i
KDL5.
3. Wyposażenie ulicy
- Ulica z obu stron otoczona terenami zieleni. Na terenie KP po stronie zachodniej
istnieje szeroki ciąg pieszy oraz ścieżka
rowerowa oddzielone od ulicy zadrzewionym ciągiem zieleni. Na terenie ZP1 po
stronie wschodniej również projektuje się
ciągi komunikacji pieszej. W granicach ul.
KDL6 nie przewidziano chodników.
- Na całej długości ulicy po stronie
wschodniej – stanowiska postojowe prostopadłe do ulicy. W poszerzonej części
ulicy od strony ul. Wileńskiej – prostopadłe stanowiska postojowe.
- Uzbrojenie istniejące: kanalizacja deszczowa, kabel energetyczny dla oświetlenia ulicy.
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Rozdział 9
PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE
§ 46. Wykonanie niniejszej Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta SkarżyskaKamiennej.

§ 47. Uchwała wchodzi w życie po upływie
30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Miasta:
Bogusław Ciok
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLIII/116/2009
Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej
z dnia 3 grudnia 2009 r.
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLIII/116/2009
Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej
z dnia 3 grudnia 2009 r.
ROZSTRZYGNIĘCIE
Przewodniczącego Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej
w sprawie uwag wniesionych do wyłożonego do
publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego
„Wileńska” na obszarze miasta SkarżyskaKamiennej
I. W terminie przewidzianym ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2003r. Nr80 poz. 717 z późn. zmianami) do składania uwag (tj. do dnia
03.11.2009r.) do projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego zwanego
„Wileńska” na obszarze miasta SkarżyskaKamiennej, wyłożonego do publicznego
wglądu w dniach 22.09.2009r. – 20.10.2009r.,
do tut. Urzędu wpłynęły następujące uwagi:
- z dnia 29.10.2009r.:
Zdzisław
Samek, zamieszkały: SkarżyskoKamienna, ul. Rejowska 26 m. 43
uwaga dotyczy:
1. przeznaczenia nieruchomości nr ew. 30 przy
ul. Konarskiego w Skarżysku-Kamiennej dla
celów zabudowy jednorodzinnej (w planie
jest ona przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną).
II. Do w/w uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Wileńska” na obszarze
miasta Skarżyska-Kamiennej ustosunkowano się jak następuje:
Uwagi zostały rozpatrzone z uwzględnieniem
usytuowania działki względem terenów otaczających oraz możliwości użytkowania
działki przez jej właściciela.
Odrzuca się w całości uwagę dot. przeznaczenia w miejscowym planie „Wileńska”
działki nr ew. 30 przy ul. Konarskiego w
Skarżysku-Kamiennej dla celów zabudowy
jednorodzinnej, uzasadniając:
1. wnioskowana działka, podobnie jak działki
sąsiednie usytuowana jest naprzeciw istniejącego osiedla budownictwa wielorodzinnego przy ul. Konarskiego, gdzie wysokość budynków wynosi XI i V kondygnacji.
2. Takie przeznaczenie od wielu lat uwzględniane było w opracowaniach planistycznych:
- zgodnie
z
planem
zatwierdzonym
Uchwałą Nr VII/30/77 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach z dnia

20.06.1977r. (ogł. w Dz. Urz. WRN Nr 6/77
z dnia 23.07.77r., poz. 36) oraz analizą aktualności w/w planu zatw. Zarządzeniem
Nr 47/84 Wojewody Kieleckiego z dnia
31.12.1984r. (ogł. w Dz. Urz. Woj. Kieleckiego Nr 2 z dnia 02.02.85r., poz.13), teren oznaczony symbolem IA.5MW i przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową
wielorodzinną z pełnym programem
usług podstawowych;
- zgodnie z miejscowym planem ogólnym
zagospodarowania przestrzennego miasta Skarżyska-Kamiennej zatw. Uchwałą
Nr 44/90 Rady Miasta Skarżyska–
Kamiennej z dnia 21.12.1990r. /ogł. w
Dz. Urz. Woj. Kiel. Nr 1, poz. 3 z
10.01.1991r./ oraz oceną aktualności w/w
planu zatw. Uchwałą Nr 30/94 Rady Miasta
Skarżyska–Kamiennej z 28.11.1994r. /ogł w
Dz. Urz. Woj. Kiel. Nr 12, poz.139 z dnia
15.12.1994r./, teren oznaczony był symbolem IA.6MW i przeznaczony był pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.
- Pozostając w zgodności z w/w planem
ogólnym, opracowano uproszczony plan
szczegółowy terenu budownictwa mieszkaniowego pod roboczą nazwą „Osiedle
Przylesie” w Skarżysku-Kamiennej, który
został zatwierdzony Uchwałą Nr 32/93
Rady Miasta skarżyska-Kamiennej z dnia
22.04.1993r. (ogł. w Dz. Urz. Woj. kieleckiego Nr 6 poz. 50 z dnia 21.06.1993r.).
Również w tym opracowaniu planistycznym teren o którym mowa w uwagach,
oznaczony był symbolem MW i przeznaczony był pod zabudowę wielorodzinną.
Plan ten stracił ważność z dniem
31.12.2003r.
3. Podjęto więc decyzję, że zasadnym jest, aby
w celu porządkowania zabudowy w rejonie
ul. Konarskiego również po jej północnej
stronie przeznaczyć teren pod zabudowę
mieszkaniową wielorodzinną o wysokości
IV kondygnacje. Takie rozwiązanie urbanistyczne pozwoli na stopniowe zmniejszanie
wysokości zabudowy od budynków XI kondygnacyjnych do budynków niskich (jednorodzinnych).
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4. Na zakończenie należy nadmienić, że właściciele pozostałych działek przy ulicy Konarskiego w Skarżysku-Kamiennej nie wnieśli
zastrzeżeń do ustaleń planu.
Podsumowanie:
Zapewnienie prawidłowego rozwoju
miasta następuje w drodze niezbędnych zmian
własnościowych i funkcjonalnych, a uchwalenie
planu miejscowego zapewnia możliwość inwestowania na terenie, na którym brak było aktualnego planu.
Zapewnienie ładu przestrzennego miasta wymaga stworzenia ustaleń i określenia warunków
dla inwestowania (nakazów, zakazów, dopuszczeń, ograniczeń). Indywidualny punkt widzenia
ustaleń planu dostrzega często tylko własny
interes, nie widząc korzyści dla miasta, społeczeństwa i przestrzeni publicznej.
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Ponadto właściciel działki nie jest zobligowany
planem do przymusowego pozbycia się działki i
stojącego na niej budynku mieszkalnego i gospodarczego. Plan nie przewiduje wywłaszczenia
działki, a jedynie jej dobrowolne zbycie lub zagospodarowanie zgodnie z planem.
III. W związku z nieuwzględnieniem uwag,
wniesionych do projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego zwanego
„Wileńska” na obszarze miasta SkarżyskaKamiennej, nie zostaną naniesione zmiany w
tym projekcie.
Dlatego też, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wileńska”
zostaje bez zmian.

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XLIII/116/2009
Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej
z dnia 3 grudnia 2009 r.
do Uchwały Nr XLIII/116/2009 Rad Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 3.12.2009r w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „WILEŃSKA” na obszarze miasta
Skarżyska-Kamiennej.
Rozstrzygnięcie
Rady
Miasta
SkarżyskaKamiennej w sprawie sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które należą do zadań własnych
gminy, oraz zasad ich finansowania.
Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80
poz.717 z późniejszymi zmianami) po zapoznaniu

się z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „WILEŃSKA” na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej,
Rada Miasta postanawia co następuje:
1. Zadania inwestycyjne z zakresu infrastruktury
technicznej wynikające z przedstawionego Radzie Miasta Skarżyska-Kamiennej projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „WILEŃSKA” na terenie miasta
Skarżyska-Kamiennej, będą realizowane i finansowane ze środków budżetu Gminy tj.
środków własnych Gminy oraz z pozyskanych
funduszy zgodnie z przepisami odrębnymi.

926

927
927

UCHWAŁA NR XXXIX/204/2010
RADY GMINY W WAŚNIOWIE
z dnia 29 stycznia 2010 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waśniów na 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z
późn. zm.) w związku z art. 166 ust. 1, art. 184
ust. 1, pkt 10 lit. a i b, ustawy z dnia 30 czerwca
2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r.
Nr 249, poz. 2104, ze zm.) oraz w związku z

art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5 ,6, 7, 8, 9,
10, ust. 2 pkt 1 i 2, art. 214 pkt 1,art. 222 ust. 1,
ust. 2 pkt 1, 2 i 3, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1,
ust. 2 pkt 1, 2 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 3,
art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.
1240) Rada Gminy uchwala, co następuje:
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§ 1.1. Dochody budżetu gminy w wysokości 18.953.339,00 zł, z tego:
a) dochody bieżące 16.372.193,00 zł
b) dochody majątkowe 2.581.146,00 zł zgodnie z
załącznikiem nr 1.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją
zadań przejętych przez Gminę do realizacji w
drodze umowy lub porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z
załącznikiem nr 7.

§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości
21.453.339,00 zł, z tego:
a) wydatki bieżące 14.910.879,00 zł
b) wydatki majątkowe 6.542.460,00 zł zgodnie z
załącznikiem nr 2.

4. Dochody i wydatki związane z pomocą
rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu
terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą
umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez gminę 20.700,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010–2012 zgodnie
z załącznikiem nr 3 i 3a – wydatki inwestycyjne
jednoroczne.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych,
niepodlegających
zwrotowi
w
wysokości
2.819.110,00 zł,
a) wydatki majątkowe 2.819.110,00 zł zgodnie z
załącznikiem nr 4 i 4a.
§ 3.1. Deficyt budżetu gminy w wysokości
2.500.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciąganych
kredytów
w
kwocie
2.500.000,00 zł,
2. Przychody budżetu w wysokości
3.388.253,00
zł,
rozchody
w
wysokości
888.253,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości - 50.000,00 zł,
2) celową w wysokości - 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
a) zarządzanie kryzysowe - 5.000,00 zł,
§ 5.1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i
innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,
zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją
zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie
71.900,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w
kwocie 71.900,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
§ 7. Ustala się dochody na podstawie
ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie
32.068,00 zł oraz wydatki na zadania określone w
ustawie Prawo ochrony środowiska w kwocie
32.068,00 zł.
§ 8.1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Dotacje celowe zgodnie załącznikiem nr 9.
§ 9.1. Limity zobowiązań z tytułu kredytów
i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000,00 zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 2.500.000,00 zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z
tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w
kwocie 888.253,00zł; w tym: kredyty zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem
dysponującym funduszami strukturalnymi
lub funduszem spójności Unii Europejskiej w kwocie 500.000,00 zł.
§ 10. Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
a) pokrycie występującego w ciągu roku
przejściowego deficytu budżetu do kwoty
1.000.000,00 zł,
b) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.500.000,00 zł,
c) zaciągania kredytów i pożyczek na spłatę
wcześniej zaciągniętych zobowiązań z ty-
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tułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w
kwocie 888.253,00 zł , w tym kredyty zaciągane w związku z umową zawartą z
podmiotem dysponującym funduszami
strukturalnymi lub funduszem spójności
Unii Europejskiej w kwocie 500.000,00 zł.
zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy
i projekty realizowane ze środków Unii
Europejskiej lub bezzwrotnych środków
zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4,
b) z tytułu umów, których realizacja w roku
następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i
termin zapłaty upływa w 2011 roku
dokonywania zmian w planie wydatków w
ramach działów klasyfikacji budżetowej polegających na zmianach między wydatkami
bieżącymi i majątkowymi z wyłączeniem
zmian dotyczących wieloletnich programów
inwestycyjnych,
dokonywania zmian w wydatkach na zadania
inwestycyjne roczne w ramach paragrafu,
przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków ,

Poz. 927

6) przekazania kierownikom jednostek budżetowych, uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku
następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin
zapłaty upływa w roku następnym (2011),
7) lokowania wolnych środków budżetowych
na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu
gminy.
§ 11. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 83.606,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.
§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się
Wójtowi.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia
2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy w Waśniowie:
Mirosław Chamera

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 126

– 7958 –
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXIX/204/2010
Rady Gminy w Waśniowie
z dnia 29 stycznia 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 126

– 7959 –
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Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 126

– 7960 –

Poz. 927

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 126

– 7961 –

Poz. 927

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 126

– 7962 –

Poz. 927

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 126

– 7963 –

Poz. 927

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 126

– 7964 –

Poz. 927

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXXIX/204/2010
Rady Gminy w Waśniowie
z dnia 29 stycznia 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 126

– 7965 –

Poz. 927

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 126

– 7966 –

Poz. 927

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 126

– 7967 –

Poz. 927

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 126

– 7968 –

Poz. 927

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 126

– 7969 –

Poz. 927

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 126

– 7970 –

Poz. 927

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 126

– 7971 –

Poz. 927

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 126

– 7972 –

Poz. 927

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 126

– 7973 –

Poz. 927

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 126

– 7974 –

Poz. 927

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 126

– 7975 –

Poz. 927

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXXIX/204/2010
Rady Gminy w Waśniowie
z dnia 29 stycznia 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 126

– 7976 –

Poz. 927

Załącznik nr 3a
do Uchwały nr XXXIX/204/2010
Rady Gminy w Waśniowie
z dnia 29 stycznia 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 126

– 7977 –

Poz. 927

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXXIX/204/2010
Rady Gminy w Waśniowie
z dnia 29 stycznia 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 126

– 7978 –

Poz. 927

Załącznik nr 4a
do Uchwały nr XXXIX/204/2010
Rady Gminy w Waśniowie
z dnia 29 stycznia 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 126

– 7979 –

Poz. 927

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XXXIX/204/2010
Rady Gminy w Waśniowie
z dnia 29 stycznia 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 126

– 7980 –

Poz. 927

Załącznik nr 6
do Uchwały nr XXXIX/204/2010
Rady Gminy w Waśniowie
z dnia 29 stycznia 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 126

– 7981 –

Poz. 927

Załącznik nr 7
do Uchwały nr XXXIX/204/2010
Rady Gminy w Waśniowie
z dnia 29 stycznia 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 126

– 7982 –

Poz. 927

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 126

– 7983 –

Poz. 927

Załącznik nr 8
do Uchwały nr XXXIX/204/2010
Rady Gminy w Waśniowie
z dnia 29 stycznia 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 126

– 7984 –

Poz. 927

Załącznik nr 9
do Uchwały nr XXXIX/204/2010
Rady Gminy w Waśniowie
z dnia 29 stycznia 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 126

– 7985 –

Poz. 927

Załącznik nr 10
do Uchwały nr XXXIX/204/2010
Rady Gminy w Waśniowie
z dnia 29 stycznia 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 126

927

– 7986 –

Poz. 927

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 126

– 7987 –

Poz. 928
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UCHWAŁA NR XXXVIII/232/2010
RADY GMINY W WIŚLICY
z dnia 27 stycznia 2010 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2010 rok.
Na podstawie art. 18 ust . 2 pkt 4, pkt 9 lit. d,
i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z
późn. zm.) w związku z art. 166 ust. 1, art. 166 a,
art. 184 ust 1, pkt 7 ,10 lit. a i b ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.) oraz w
związku z art. 211, art. ,212 ust.1 pkt 1 ,2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 10, ust. 2 pkt 1, pkt 2 , art.. 214 pkt 1, 2,
art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art.235 , art. 236,
art. 237, ust.1, ust. 2 pkt 1, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1,
2, 3, art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)
Rada Gminy w Wiślicy uchwala co następuje :
§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości
15 724 637 zł, Z tego: a) dochody bieżące
12 315 201 zł b) dochody majątkowe 3 409 436 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 .
§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 16 684 537 zł z tego: a) wydatki bieżące
11 385 417 zł b) wydatki majątkowe 5 299 120 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2. 2. Limity wydatków
na wieloletnie programy inwestycyjne w latach
2010-2012 zgodnie z załącznikiem nr 3 (i 3a wydatki inwestycyjne jednoroczne). 3. Wydatki
na programy i projekty realizowane ze środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
innych źródeł zagranicznych, niepodlegających
zwrotowi w wysokości 4 660 655 zł a) wydatki
bieżące 360 655 zł b) wydatki majątkowe
4 300 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 4, 4a, 4b.
§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości
959 900 zł, który zostanie pokryty przychodami
pochodzącymi z: 1) pożyczek w kwocie 959 900 zł
2. Przychody budżetu w wysokości 2 333 260 zł,
rozchody w wysokości 1 373 360 zł zgodnie z
załącznikiem nr 5 .
§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 50 000 zł 2) celową w
wysokości 2 000 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w rozdziale 75421
§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i
innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,
zgodnie z załącznikiem nr 6. 2. Dochody i wydat-

ki związane z pomocą rzeczową lub finansową
realizowaną na podstawie porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie
z załącznikiem nr 7.
§ 6. Ustala się dochody w kwocie 91 203 zł
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie
110 305 zł na realizację zadań określonych w
gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
§ 7. 1. Plan przychodów i wydatków w
łącznej kwocie (zbiorczo), dla; 1) zakładów budżetowych: przychody 682 480 zł wydatki
684 502 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.
§ 8. 1. Dotacje przedmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 9. Dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiślicy 1) z tytułu dopłaty do każdego
1 m3 ścieków dla odbiorców indywidualnych i
dla jednostek usługowych 42 504 zł 2) z tytułu
dopłaty do 1 m2 utrzymania powierzchni użytkowej placów, skwerów , parków 60 500 zł
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora
finansów publicznych i spoza sektora finansów
publicznych na łączną kwotę 110 000 zł zgodnie z
załącznikiem nr 10
§ 9. 1. Dochody należne gminie na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w
kwocie 13 000 zł oraz wydatki na zadania określone w ustawie Prawo ochrony środowiska w
kwocie 13 000 zł
§ 10. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek
zaciąganych na; 1) sfinansowanie przejściowego
deficytu budżetu w kwocie 2 975 630 zł w tym
kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane /emitowane/ w związku z umową zawartą z
podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej w kwocie zł 1 770 000 zł 2) sfinansowanie
planowanego deficytu budżetu w kwocie
959 900 zł w tym kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane /emitowane/ w związku z
umową zawartą z podmiotem dysponującym

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 126

– 7988 –

funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej w kwocie zł 959 900 zł
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z
tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie
1 373 360 zł w tym kredyty , pożyczki i papiery
wartościowe zaciągane /emitowane/ w związku z
umową zawartą z podmiotem dysponującym
funduszami strukturalnymi lub Funduszem
Spójności Unii Europejskiej w kwocie zł 0 zł 4.
wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej w kwocie zł 905 630 zł
§ 11. Upoważnia się Wójta do; 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów
wartościowych na: a) pokrycie występującego w
ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do
kwoty 2 975 630 zł w tym do zaciągania kredytów, pożyczek i emitowania papierów wartościowych w związku ze środkami określonymi w
umowie zawartej z podmiotem dysponującym
funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej do wysokości 1 770 000 zł
b) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji
papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 959 900 zł
w tym kredyty, pożyczki i papiery wartościowe
zaciągane /emitowane/ w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym funduszami
strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii
Europejskiej w kwocie 959 900 zł c) zaciągania
kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w
kwocie 1 373 360 zł w tym kredyty, pożyczki i
papiery wartościowe zaciągane/ emitowane/ w
związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej w kwocie 0 zł
d) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji
papierów wartościowych wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków po-
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chodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 905 630 zł, 2) zaciągania zobowiązań : a) na
finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do
wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4,
b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia
ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku 3) dokonywania zmian w planie
wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej polegających na zmianach miedzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi, z wyłączeniem
zmian dotyczących wieloletnich programów
inwestycyjnych, 4) dokonywania zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne roczne w ramach paragrafu 5) przekazania kierownikom
jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w
planach dochodów własnych tych jednostek,
6) przekazania kierownikom jednostek budżetowych, zakładów budżetowych uprawnień do
zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których
realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym (2011), 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych
bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu
gminy .
§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się
Wójtowi.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia
2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy: w Wiślicy:
Stanisław Borzęcki

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 126

– 7989 –
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXVIII/232/2010
Rady Gminy w Wiślicy
z dnia 27 stycznia 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 126

– 7990 –

Poz. 928

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 126

– 7991 –

Poz. 928

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 126

– 7992 –

Poz. 928

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 126

– 7993 –

Poz. 928

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 126

– 7994 –

Poz. 928

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 126

– 7995 –

Poz. 928

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXXVIII/232/2010
Rady Gminy w Wiślicy
z dnia 27 stycznia 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 126

– 7996 –

Poz. 928

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 126

– 7997 –

Poz. 928

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 126

– 7998 –

Poz. 928

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 126

– 7999 –

Poz. 928

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 126

– 8000 –

Poz. 928

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 126

– 8001 –

Poz. 928

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 126

– 8002 –

Poz. 928

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 126

– 8003 –

Poz. 928

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 126

– 8004 –

Poz. 928

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 126

– 8005 –

Poz. 928

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 126

– 8006 –

Poz. 928

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 126

– 8007 –

Poz. 928

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXXVIII/232/2010
Rady Gminy w Wiślicy
z dnia 27 stycznia 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 126

– 8008 –

Poz. 928

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 126

– 8009 –

Poz. 928

Załącznik nr 3a
do Uchwały nr XXXVIII/232/2010
Rady Gminy w Wiślicy
z dnia 27 stycznia 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 126

– 8010 –

Poz. 928

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 126

– 8011 –

Poz. 928

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXXVIII/232/2010
Rady Gminy w Wiślicy
z dnia 27 stycznia 2010 r.
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok
w zł
L.p.
I

II

Źródła finansowania
Ogółem wydatki bieżące
- środki z budżetu j.s.t.
- środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych
Ogółem wydatki majątkowe
- środki z budżetu j.s.t.
- środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych
Ogółem wydatki
- środki z budżetu j.s.t.
- środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych

Wydatki w
roku budżetowym 2010
360 655
140 655

Planowane wydatki budżetowe na realizację
zadań programu w latach 2011-2012
Razem
2011 rok
2012 rok
2011-2012
360 656
360 656
140 656
140 656

220 000
4 300 000
1 624 370

220 000
10 867 466
4 450 368

2 700 072
1 080 029

220 000
13 567 538
5 530 397

2 675 630
4 660 655
1 765 025

6 417 098
11 228 122
4 591 024

1 620 043
2 700 072
1 080 029

8 037 141
13 928 194
5 671 053

2 895 630

6 637 098

1 620 043

8 257 141

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 126

– 8012 –

Poz. 928

Załącznik nr 4a
do Uchwały nr XXXVIII/232/2010
Rady Gminy w Wiślicy
z dnia 27 stycznia 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 126

– 8013 –

Poz. 928

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 126
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Załącznik nr 4b
do Uchwały nr XXXVIII/232/2010
Rady Gminy w Wiślicy
z dnia 27 stycznia 2010 r.
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Załącznik nr 5
do Uchwały nr XXXVIII/232/2010
Rady Gminy w Wiślicy
z dnia 27 stycznia 2010 r.
Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.
w złotych
Lp.
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Treść
2
Przychody ogółem:
Kredyty
Pożyczki
Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE
Spłaty pożyczek udzielonych
Prywatyzacja majątku jst
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych
Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)
Inne źródła (wolne środki)
Przelewy z rachunku lokat
Rozchody ogółem:
Spłaty kredytów
Spłaty pożyczek
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z
udziałem środków pochodzących z budżetu UE
Udzielone pożyczki
Lokaty
Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)
Rozchody z tytułu innych rozliczeń

Klasyfikacja
§
3
§ 952
§ 952

Kwota
2010 r.
4
2 333 260,00
1 373 360,00
959 900,00

§ 903
§ 951
§ 941 do 944
§ 957
§ 931
§ 955
§ 994
§ 992
§ 992
§ 963
§ 991
§ 994
§ 982
§ 995

1 373 360,00
1 133 360,00
240 000,00
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Załącznik nr 6
do Uchwały nr XXXVIII/232/2010
Rady Gminy w Wiślicy
z dnia 27 stycznia 2010 r.

Dziennik Urzędowy
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Załącznik nr 7
do Uchwały nr XXXVIII/232/2010
Rady Gminy w Wiślicy
z dnia 27 stycznia 2010 r.

Dziennik Urzędowy
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Załącznik nr 8
do Uchwały nr XXXVIII/232/2010
Rady Gminy w Wiślicy
z dnia 27 stycznia 2010 r.
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Załącznik nr 9
do Uchwały nr XXXVIII/232/2010
Rady Gminy w Wiślicy
z dnia 27 stycznia 2010 r.
Dotacje przedmiotowe w 2010 r.
w złotych
Lp.

Dział

Rozdział

§

Nazwa jednostki
otrzymującej dotację

1
2
3
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

4

Zakres

Ogółem kwota
dotacji

5

6

dopłaty do 1 m 3 ścieków dla
Zakład Gospodarki Komunalne w odbiorców indywidualnych i
1
900
90001
2650
Wiślicy
dla jednostek usługowych
dopłaty do 1 m 2 utrzymania
Zakład Gospodarki Komunalnej w powierzchni użytkowej pla2
900
90004
2650
Wiślicy
ców, skwerów, parków
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

42 504
60 500
-

Ogółem

103 004

Załącznik nr 10
do Uchwały nr XXXVIII/232/2010
Rady Gminy w Wiślicy
z dnia 27 stycznia 2010 r.
Dotacje celowe w 2010 r.
w złotych
Lp.

Dział

Rozdział

§

Nazwa zadania

Jednostka
otrzymująca
dotację
5

1
2
3
4
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
Dofinansowanie zadania pn. przebudowa dróg
powiatowych; Nr 0070T Pasturka_Skotniki-DolneSkorocice-Łatanice odc. Skotniki-Dolne-Skorocice
od km 15+891 do km 16+766, długości 0,875 km
1
600
60014
6300
Powiat Buski
oraz drogi powiatowej Nr 0072T Gacki-WiniarySkotniki-Górne - Skotniki-Dolne-Kobylniki - Gorysławice,odc. Skotniki-Górne-Skotniki-Dolne od km
6+490 do km 7 + 040, długości 0,550 km.
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Dofinansowanie działalności kultury
1
926
92605
2820
sportu na terenie gminy
Ogółem

fizycznej i „Wyłoniony w
drodze konkursu”

Kwota dotacji
5

50 000

60 000
110 000

928

929
929

UCHWAŁA NR XXXVIII/237/10
RADY GMINY W WIŚLICY
z dnia 27 stycznia 2010 r.
w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z
późn. zm.), art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 wrze-
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śnia 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z
późn. zm.) oraz w związku z § 2, § 3 i § 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia
2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia
(Dz. U. Nr 5, poz. 33) Rada Gminy w Wiślicy
uchwala , co następuje:
§ 1. Uchwała ustala wymagania, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o
uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
§ 2. l. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
powinien spełniać następujące wymagania:
1) posiadać zaplecze techniczno - biurowe,
2) posiadać specjalistyczne środki transportu,
przystosowane do bezpyłowego odbierania
oraz transportu odpadów komunalnych:
a) spełniających wymagania techniczne
określone w ustawie z dnia 20 czerwca
1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U.
z 2005r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.),
b) trwałe oznakowane adresem i nazwą firmy,
c) wyposażone w narzędzia umożliwiające
posprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników,
d) zabezpieczone przed niekontrolowanym
wydostaniem się na zewnątrz pojazdu,
transportowanych odpadów komunalnych, wycieków i innych,
3) posiadać instalację umożliwiającą odbieranie
odpadów komunalnych z urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, o których mowa w Uchwale Rady
Gminy w Wiślicy nr XXXVI/214/06 z dnia
16 lutego 2006r. w sprawie Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Wiślica,
4) posiadać środki transportu przystosowań do
odbioru odpadów zebranych selektywnie,
opisane szczegółowo w Gminnym Planie
Gospodarki Odpadami (GPGO),
5) posiadać środki techniczne umożliwiające
zorganizowanie selektywnego, zindywidualizowanego odbioru odpadów zebranych selektywnie, zarówno w zabudowie jednorodzinnej jak wielorodzinnej, zgodnie z zapisami GPGO,
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6) Posiadać możliwości selekcji odpadów zmieszanych w stopniu umożliwiającym osiąganie w kolejnych latach wskaźników odzysku i
recyklingu w sytuacji, gdy selekcja przez właścicieli nieruchomości nie będzie realizowana w stopniu wystarczającym.
7) posiadać środki techniczne umożliwiające
prowadzenie ewidencji zbieranych odpadów
oraz przekazywanie organowi gminy, drogą
elektroniczną, danych wymaganych przepisami, a w szczególności:
a) masy poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych lub ilości z
obszaru gminy w terminie do końca
pierwszego kwartału za poprzedni rok kalendarzowy)
b) sposób zagospodarowania poszczególnych rodzajów odebranych odpadów
komunalnych,
c) masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych na
składowisku odpadów,
d) masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji nie składowanych na
składowisku odpadów i sposoby ich zagospodarowania,
e) wykaz umów zawartych z właścicielami
nieruchomości na odbieranie odpadów
komunalnych,
f) wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu zawarł
umowy na odbieranie odpadów komunalnych, oraz wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu umowy uległy rozwiązaniu lub wygasły w terminie do 15 dnia po upływie
każdego miesiąca,
g) roczne sprawozdanie w zakresie ilości
zebranych i przekazanych do recyklingu i
odzysku odpadów opakowaniowych,
terminie do 25 stycznia roku następującego po roku objętym sprawozdaniem,
h) na wezwanie-kopie kart ewidencji odpadów oraz kart przekazywania odpadów,
prowadzonych zgodnie z wzorem określonym w załącznikach do rozporządzenia
Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006
r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2006 r. Nr 30, poz. 213).
2. Powyższe wymagania powinny /ostać
uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami.
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3. Dokumentami, o których mowa ust. 2,
są w szczególności:
1) tytuł prawny do nieruchomości, na której
znajduje się zaplecze techniczno-biurowe,
2) umowa kupna-sprzedaży, najmu lub faktura
potwierdzające posiadanie środków, o których mowa w ust. l pkt 2, wraz z ich opisem
technicznym.
§ 3. l. Przedsiębiorca, o którym mowa w
§ 2, obowiązany jest - uwzględniając zapisy wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, gminnego planu gospodarki odpadami oraz Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Wiślica do unieszkodliwiania odpadów
komunalnych poprzez:
1) przekazywanie zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wiślica na składowisko, o którym
mowa w „Regulaminie utrzymania czystości
i porządku”,
2) przekazywanie zebranych selektywnie odpadów do zakładu posiadającego stosowne zezwolenie, prowadzić gospodarkę odpadami
komunalnymi w sposób zapewniający osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych zgodnie z PGO dla
EZGOK w Rzędowie, którego gmina jest członkiem w zakresie dotyczącym Gminy Wiślica.
3) prowadzić gospodarkę odpadami komunalnymi gwarantującą ograniczenie masy odpadów ulegających biodegradacji zgodnie z art.
15 ustawy z dn. 27 kwietnia 2001 r. o odpadach
(Dz. U. z 2007 r. nr 39 poz. 251 z pózn. zm.)
§ 4. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
powinien spełniać następujące wymagania:
1) posiadać zaplecze techniczno-biurowe w
postaci bazy transportowej, wraz z odpowiednimi miejscami postojowymi umożliwiającymi wykonanie zabiegów sanitarnoporządkowych,
2) posiadać sprzęt samochodowy (pojazdy asenizacyjne), umożliwiający opróżnienie zbiornika
bezodpływowego uwzględniający specyfikę
ukształtowania terenu, zgodnie z technicznymi
oraz sanitarno -porządkowymi wymaganiami
określonymi w rozporządzeniu ministra infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie
wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U.
z 2002 r. Nr 193, póz. 1617),
3) posiadać środki techniczne umożliwiające
prowadzenie ewidencji ilości opróżniania
zbiorników bezodpływowych oraz przekazy-
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wanie organowi gminy, drogą elektroniczną,
danych wymaganych przepisami. A w szczególności:
a) ilości odebranych ścieków z obszaru
gminy
b) wykaz umów zawartych z właścicielami
nieruchomości na opróżnianie zbiorników bezodpływowych,
c) roczne sprawozdanie w zakresie ilości
zebranych i przekazanych do stacji zlewnej nieczystości ciekłych do dnia
25 stycznia roku następującego po roku
objętym sprawozdaniem,
d) na wezwanie-kopie kart ewidencji odpadów oraz kart przekazywania odpadów,
prowadzonych zgodnie z wzorem określonym w załącznikach do rozporządzenia
Ministra Środowiska z dnia 14 lutego
2006 r. w sprawie wzorów dokumentów
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2006 r. Nr 30, poz. 213),
§ 5.1. Świadczenie usług odbierania odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych od
właścicieli nieruchomości może być prowadzone
wyłącznie na podstawie umowy oraz warunków
w niej określonych.
2. Przedsiębiorca zobowiązany jest do wystawiania dowodów korzystania z jego usług
zawierającego datę odebrania, ilości, rodzaju
odpadów oraz opłatę za świadczoną usługę.
§ 6. l. Przedsiębiorca ma obowiązek odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych z terenu gminy Wiślica przy zachowaniu warunków nie powodujących zagrożenia
życia i zdrowia mieszkańców oraz przy zachowaniu warunków sanitarno-higienicznych.
§ 7. Wydane zezwolenie może być cofnięte
bez odszkodowania w przypadku nie wypełnienia
przez przedsiębiorcę wymagań określonych w
niniejszej uchwale zgodnie z art. 9 ust 2 ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
2. Zastrzega się prawo nałożenia dodatkowych warunków prowadzenia działalności
objętej zezwoleniem, jeżeli wymagać tego będą
względy ochrony środowiska lub inne.
3. Wygaśnięcie lub cofnięcie zezwolenia nie
zwalnia przedsiębiorcy z wykonania obowiązków
dotyczących wymagań sanitarnych i ochrony środowiska zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
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§ 8. Traci moc uchwała Nr XXXVI/217/09
Rady Gminy w Wiślicy z dnia 26 listopada 2009 r.
w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać
przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych
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§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiślica.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Stanisław Borzęcki

929

930
930

UCHWAŁA NR XXXVIII/238/2010
RADY GMINY W WIŚLICY
z dnia 27 stycznia 2010 r.
w sprawie uchwalenia „Gminnego programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie
gminy Wiślica”
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i 3 i art. 18
ust. 1 ustawy z dnia 08 marca.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r.
nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada
Gminy w Wiślicy uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się „Gminny program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wiślica” stanowiący załącznik do
niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiślica.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy w Wiślicy:
Stanisław Borzęcki
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Załącznik do Uchwały nr XXXVIII/238/2010
Rady Gminy w Wiślicy
z dnia 27 stycznia 2010 r.
Gminny program
oczyszczania ścieków komunalnych poprzez budowę
przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie
Gminy Wiślica

Wiślica styczeń 2010
I. WSTĘP
Polska polityka ekologiczna opiera się na
konstytucyjnej zasadzie zrównoważonego rozwoju, zawartej w art. 5 Konstytucji RP „Rzeczpospolita Polska (…) zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju.”, dlatego jej zalecenia należy uwzględnić we
wszystkich dokumentach strategicznych oraz
programach, których realizacja może mieć
wpływ na stan środowiska.
Podstawowymi dokumentami zawierającymi wytyczne w zakresie zrównoważonego
rozwoju są:
1. Polityka ekologiczna państwa na lata 20072010 z uwzględnieniem perspektywy na lata
2011-2014.
2. Strategia Zrównoważonego Rozwoju Polski
do 2025 roku.
Nadrzędnym, strategicznym celem polityki
ekologicznej państwa jest zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego kraju (mieszkańców,
zasobów przyrodniczych i infrastruktury społecznej) i tworzenie podstaw do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego.

W celu realizacji postanowień ustawy z
dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2005
nr 239, poz. 2019 z póź. zm.) (art. 43 ust. 1) dokumenty strategiczne zakładają podjęcie działań
mających na celu realizację inwestycji wskazanych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK), który obejmuje
przedsięwzięcia polegające na wyposażeniu
aglomeracji w systemy kanalizacyjne dla ścieków komunalnych i zapewnienia biologicznego
oczyszczania ścieków przez wprowadzenie ich
do wód w aglomeracjach o równoważnej liczbie
mieszkańców (RLM) większej od 2000. Zakłada
się, iż w przypadku aglomeracji o RLM wynoszącej od 2000 do 15 000, inwestycje zrealizowane
będą do 31 grudnia 2015 r., a w przypadku
aglomeracji o RLM wynoszącej powyżej 15 000,
do 31 grudnia 2010 r. Natomiast w miejscach,
gdzie budowa systemów kanalizacyjnych nie
przyniosłaby korzyści dla środowiska lub powodowałaby nadmierne koszty, należy stosować
systemy indywidualne lub inne rozwiązania zapewniające ochronę środowiska (art. 42 ust. 4
ustawy Prawo wodne).
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Gospodarka wodno-ściekowa jest jednym
z głównych czynników decydujących o standardach środowiska przyrodniczego, jakości przestrzeni oraz jakości życia mieszkańców. Głównym problemem z zakresu gospodarki wodnościekowej jest przede wszystkim dysproporcja
między długością sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, występująca głównie na obszarach wiejskich, powodująca zagrożenie środowiska nieoczyszczonymi ściekami. W Gminie Wiślica również obserwuje się tą niepokojącą tendencję,
długość sieci wodociągowej wynosi 154 km,
natomiast długość sieci kanalizacyjnej sieciowej
29,1 km. Jedynie 24,7% ścieków jest oczyszczanych w istniejącej oczyszczalni ścieków.
Według danych statystycznych województwa świętokrzyskiego na obszarach wiejskich
jedynie niecałe 30 % ludności korzysta z kanalizacji. Skutkiem takiego stanu rzeczy jest odpro-
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wadzanie olbrzymich ilości nieoczyszczonych
ścieków komunalno-bytowych wprost do ziemi,
wód podziemnych i powierzchniowych, co zmusza do podjęcia działań zapobiegających dalszej
degradacji środowiska. Ponadto tereny wiejskie
charakteryzują się rozproszoną zabudową, co
dodatkowo utrudnia objęcie ich kanalizacją
zbiorczą, nie tylko ze względów technicznych, ale
również ekonomicznych.
Mając na uwadze powyższe oraz pamiętając o racjonalnej polityce zrównoważonego rozwoju, należy dokonać analizy dostępnych technologii i rozwiązań odprowadzania i utylizacji
ścieków na terenie gminy oraz możliwości formalno-prawnych i finansowych wdrożenia w
gminie uzupełniających rozwiązań oczyszczania
ścieków w stosunku do projektu zbiorczej kanalizacji.

II. Rola gminy w budowie systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków.
Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001
nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej, którą
z mocy prawa tworzą mieszkańcy, należy do
zadań własnych gminy. W szczególności zadania
własne gminy obejmują sprawy z zakresu
ochrony środowiska i przyrody, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych. Zadania samorządu wynikające z zapisów ustawy
są zadaniami o charakterze obligatoryjnym, przy
ich realizacji gmina, w pełni szanując zasadę
zrównoważonego rozwoju, winna szukać takich
rozwiązań, które zmierzałyby do poprawy jakości
środowiska przyrodniczego.
Mając na uwadze pogarszający się stan
czystości wód gruntowych, będący wynikiem
nieuporządkowanej gospodarki ściekowej, niewątpliwie najważniejszym zadaniem Gminy będzie rozwiązanie problemu odprowadzania i
utylizacji ścieków. Wybór tylko jednego rozwiązania niezależnie od warunków lokalnej rzeczywistości, należy uznać za błąd systemowy. Dlatego też poza koncepcją zbiorczej kanalizacji
sanitarnej, która odprowadza ścieki do zbior-

czych oczyszczalni ścieków, należy rozważyć
zastosowanie innych rozwiązań, które byłyby
ekonomicznie uzasadnione, oszczędne i skuteczne.
Takim rozwiązaniem, uzupełniającym system kanalizacji zbiorczej jest kanalizacja indywidualna.
Jak wynika z zapisów dokumentu programowego gminy – „Strategii Rozwoju Gminy Wiślica”
Misją Gminy Wiślica jest: tworzenie warunków
na rzecz jej rozwoju, w oparciu o posiadane walory rekreacyjno-przyrodnicze, z uwzględnieniem
położenia gminy i znajdujących się na jej terenie
zabytków historycznych oraz zapewnienie warunków dla rozwoju branży turystycznej i rolnictwa w celu poprawy poziomu życia mieszkańców; z poszanowaniem środowiska naturalnego
i dziedzictwa miejscowej kultury, a wśród działań gminy zmierzających do realizacji celu operacyjnego – rozwój infrastruktury technicznej,
znajduje się zadanie - budowa kanalizacji i
oczyszczalni ścieków.
Gmina winna dążyć do podnoszenia poziomu i jakości życia jej mieszkańców poprzez
poprawę jakości środowiska i bezpieczeństwa
ekologicznego.

III. Gminna infrastruktura techniczna związana z ochroną środowiska.
III. 1. Wodociągi w gminie
Długość sieci wodociągowej w Gminie
Wiślica wynosi ogółem154 km. Wskaźnik zwodociągowania gminy wynosi 99 %.
Gmina dysponuje 1 ujęciem oraz stacją uzdatniania w miejscowości Jurków. Pobór wody
odbywa się z ujęć wód podziemnych z czwartorzędnego poziomu wodonośnego.

WNIOSEK: wraz z rozwojem budowy sieci wodociągowej na terenie gminy zwiększyło się wytwarzanie ścieków socjalno-bytowych.
III. 2. Kanalizacja sanitarna w gminie
Długość czynnej sieci kanalizacyjnej w
Gminie Wiślica wynosi 29,1 km. Do sieci podłączone jest 442 odbiorców z miejscowości Wiślica, Gorysławice, Jurków, a w roku 2010 plano-
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wana jest budowa kolejnych 17,1 km sieci i podłączenie 228 odbiorców z miejscowości Koniecmosty, Kuchary, Ostrów, Wawrowice.
Na terenie gminy funkcjonuje jedna
oczyszczalnia ścieków w miejscowości Jurków o
przepustowości 552 m3/dobę, żadne z gospodarstw nie posiada przydomowej oczyszczalni
ścieków.
Zgodnie z zapisami w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wiślica i Strategii Rozwoju
Gminy planuje się, aby wszystkie zabudowania
oraz działki budowlane miały zapewnione odprowadzenie ścieków:
• do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej,
• do przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych,
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•

do zbiorników bezodpływowych nieczystości
ciekłych zlokalizowanych w granicach działek
budowlanych i wywóz do punktu zlewnego
przy oczyszczalni ścieków. Zbiorniki winny
mieć charakter tymczasowy i po realizacji
sieci kanalizacyjnej ulec likwidacji.
Ponadto Gmina Wiślica objęta jest Krajowym
Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Następujące miejscowości gminy Wiślica
tj. Wiślica , Jurków, Gorysławice, Szczerbaków,
Szczytniki, Koniecmosty, Kuchary, Ostrów,
Wawrowice, Sielec, Kobylniki, Skotniki Dolne,
Skotniki Górne, Skorocice wchodzą w skład
aglomeracji Wiślica o RLM powyżej 3000.
WNIOSEK: obecnie system odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wiślica można ocenić jako
nie zadawalający.

IV. Ścieki z gospodarstw domowych.
Problem utylizacji ścieków z gospodarstw
domowych, w związku z niedostateczną długością sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Wiślica, nie jest w chwili obecnej rozwiązany. Ciągle
jeszcze najpowszechniejszym sposobem rozwiązania problemu ścieków jest gromadzenie ich w
zbiornikach bezodpływowych (potocznie nazywanych „szambami”) lub po prostu odprowadzanie do cieków wodnych lub gleby. Przyczyną
nieuporządkowanej gospodarki ściekowej są
przede wszystkim problemy natury technicznej,
jak i ekonomicznej.
Brak odpowiednich systemowych rozwiązań problemu sanitacji gminy Wiślica powoduje,
iż nieoczyszczone lub oczyszczone w niedostatecznym stopniu ścieki zagrażają glebie, a przede
wszystkim wodom powierzchniowym i podziemnym. Nie od dziś wiadomo, iż powszechną
praktyką stosowaną wśród ludności jest rozszczelnianie szamb, skąd nieoczyszczone ścieki
trafiają wprost do gruntu. Przyjęta praktyka obniża koszty wywozu ścieków, ale ma dramatyczny wpływ na stan środowiska naturalnego oraz
stanowi zagrożenie dla zdrowia, a czasami nawet dla życia mieszkańców, dlatego tym bardziej
należy dążyć do uporządkowania gospodarki
ściekowej na terenie Gminy Wiślica.
Gospodarstwa domowe produkują ścieki
socjalno – bytowe, które stanowią 75-80 % konsumowanej wody. Powstają one w wyniku zaspokajania potrzeb gospodarczych oraz higieniczno-sanitarnych mieszkańców. Na ilość wy-

twarzanych ścieków wpływają głównie następujące czynniki:
• standard wyposażenia domów w urządzenia
sanitarne,
• źródło poboru wody,
• koszt pozyskania wody,
• nawyki higieniczne mieszkańców.
Ilość ścieków wytworzonych przez jedną
osobę, na podstawie zużycia wody określonego
przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Wiślicy
w zależności od miejscowości, wynosi od
40-70 dm3/dobę, co w ciągu miesiąca daje wielkość 1,2-2,1 m3/jedną osobę. Tak więc, ilość
ścieków wytworzonych przez czteroosobową
rodzinę mieszkającą w domu jednorodzinnym
wyniesie 4,8-8,4 m3/miesiąc. Mając na uwadze
obecne koszty usług asenizacyjnych, wywóz
ścieków ze szczelnego, bezodpływowego zbiornika obciąży budżet czteroosobowej rodziny
kwotą ok. 120-200 zł/miesiąc. Co w skali roku da
w przybliżeniu kwotę od 1.500-2.400 zł. Koszty
te, jak zostało wspomniane powyżej, są redukowane poprzez rozszczelnianie zbiornikach bezodpływowych, co powoduje skażenie powierzchniowych i podziemnych wód ściekami
bytowymi oraz stanowi poważne zagrożenie
higieniczne oraz epidemiologiczne.
Poniższa tabela przedstawia ilość ścieków
produkowanych przez mieszkańców Gminy Wiślica na podstawie zużycia wody.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 126

Miejscowość
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Razem:

– 8027 –

Poz. 930

Liczba mieszkańców

Brzezie
Chotel Czerwony
Gluzy
Gorysławice
Górki
Hołudza
Jurków
Kobylniki
Koniecmosty
Kuchary
Łatanice
Ostrów
Skorocice
Skotniki Dolne
Skotniki Górne
Sielec
Szczerbaków
Szczytniki
Wawrowie
Wiślica
Gmina Wiślica

152
459
158
420
224
151
507
405
230
213
396
210
384
282
307
150
307
331
134
550
5970

Liczba domów
32
137
43
122
61
49
167
114
77
56
101
56
112
64
63
43
100
112
42
246
1797

Ilość ścieków
(m3/dobę)
8
24
8
24
11
8
24
18
15
11
20
10
20
14
15
8
15
15
8
51
327

V. Program budowy indywidualnych oczyszczalni ścieków
Na terenie gminy istnieje 20 miejscowości
zamieszkałych (wg stanu na dzień 31 grudnia
2008 r.) przez 5970 osób. Liczba budynków wynosi 1797 szt, a ich często rozproszone rozmieszczenie utrudnia budowę zbiorczych systemów
kanalizacji sanitarnej. Jedynie teren włączony do
aglomeracji Wiślica charakteryzuje się relatywnie zwartą zabudową.
W celu wdrożenia gminnego programu budowy indywidualnych oczyszczalni ścieków
dokonano wielowariantowej analizy sposobu
realizacji programu. Nie wyklucza to jednak budowy na wybranych obszarach o relatywnie
zwartej zabudowie zbiorczej kanalizacji sanitarnej. Jednak koszty ekonomiczne takiego rozwiązania są bardzo wysokie, a przesył ścieków do
oczyszczalni też eliminuje ten wariant.
Realizacja programu będzie mogła przebiegać według jednego z trzech następujących wariantów:

największa liczba mieszkańców zadeklaruje wolę
uczestnictwa w programie budowy indywidualnych oczyszczalni ścieków. Taki sposób realizacji
programu umożliwi uzyskanie największego dla
wybranych obszarów efektu ekologicznego.

Wariant I – geograficzny
Obszar gminy zostaje podzielony na podobszary,
w których budowa indywidualnych oczyszczalni
przebiegać będzie etapowo. Kanalizacja każdego
podobszaru stanowić będzie zamknięty etap
budowy kanalizacji indywidualnej.

V. 1. Założenia programu
1. Planuje się wyposażyć każdą zabudowaną
nieruchomość, która nie jest podłączona lub
nie planowane jest podłączenie jej do kanalizacji zbiorczej, w indywidualną oczyszczalnię
ścieków.
2. Inwestorem będzie Gmina Wiślica.
3. Program budowy indywidualnych oczyszczalni ścieków będzie realizowany kompleksowo w latach 2010-2015.

Wariant II – maksymalizacja efektu ekologicznego
Kanalizacja indywidualna jest w pierwszej kolejności realizowana na tych obszarach, na których

Wariant III – maksymalizacja efektu społecznego
Realizacja programu jest prowadzona na terenie
całej gminy. Rozproszony efekt ekologiczny daje
w konsekwencji najlepszą promocję programu
wśród mieszkańców.
Realizacja Programu jest uwarunkowana przede
wszystkim możliwościami sfinansowania programu.
Wniosek: wybór wariantu II wydaje się najskuteczniejszy biorąc pod uwagę osiągnięcie efektu
ekologicznego. Wybrano jednak wariant III, gdyż
Gmina Wiślica wystąpiła o środki z funduszy
europejskich co przyspieszy realizację programu.
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4. Wielkość nakładów inwestycyjnych przeznaczonych na sfinansowanie inwestycji będzie
pochodzić z budżetu gminy ze środków funduszy strukturalnych oraz wymaganego
udziału społeczeństwa.
5. Zakłada się, że podstawowa przepustowość
oczyszczalni obsługującej budynek zamieszkały przez 2-6 osób, będzie wynosiła 0,6- 1
m3/dobę.
6. Obiekty użyteczności publicznej zostaną wyposażone w oczyszczalnie o odpowiednio
większej przepustowości w zależności od
szacunkowej ilości dobowego zrzutu ścieków.
7. Szacuje się, iż koszt wykonania przydomowej
oczyszczalni ścieków obsługującej 2-6 osób
nie przekroczy 16.000 zł.
V. 2. Typy przydomowych oczyszczalni ścieków
Ze względu na rodzaj podłoża i zasady napowietrzania wyróżnia się następujące typy
przydomowych oczyszczalni ścieków:
1. Osadnik gnilny z drenażem rozsączającym.
Ścieki, oczyszczone wstępnie w osadniku gnilnym, są ostatecznie oczyszczane biologicznie w
warstwach gruntu pod drenażem rozsączającym.
Drenaż może być zlokalizowany tylko na gruntach przepuszczalnych (piaski, piaski gliniaste,
żwiry), a odległość osi drenażu od poziomu wód
gruntowych nie może być mniejsza niż 1,5 m.
Absorpcja zanieczyszczeń na powierzchniach
cząstek gruntu powoduje rozwój mikroorganizmów prowadzący do rozkładu zanieczyszczeń
organicznych na stałe i gazowe produkty nieorganiczne oraz na masę komórkową, tworzącą
wokół cząstek gruntu biomasę. Niekontrolowany
przyrost biomasy może prowadzić do zmniejszania przepływu ścieków lub uniemożliwić ich
odprowadzenie do gruntu. Tego typu oczyszczalnie uniemożliwiają kontrolę skuteczności
oczyszczania ścieków. Prawidłowo ułożony drenaż wymaga ułożenia go na znacznej powierzchni.
2. Oczyszczalnie ze stałymi złożami biologicznymi.
Tego typu oczyszczalnie są skutecznym rozwiązaniem w przypadku trudnych warunków gruntowo – wodnych, a przede wszystkim ograniczonego miejsca na wykonanie układu z drenażami.
Wypełnieniem złoża biologicznego (wykonanego
w zbiorniku o podobnej konstrukcji co osadnik
gnilny) może być tłuczeń, torf czy innego rodzaju
materiał, na którym rozwija się błona biologiczna. Wstępnie oczyszczone ścieki w osadniku
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gnilnym dopływają na powierzchnię złoża korytem rozprowadzającym. Mikroorganizmy rozwijające się w złożu oczyszczają przepływające
ścieki. W wyniku procesu oczyszczania na dnie
zbiornika gromadzi się osad, który powinien być
okresowo usuwany. Oczyszczalnie budowane są
zazwyczaj jako skomplikowane konstrukcje kilku
zbiornikowe. Wadą tych oczyszczalni jest relatywnie wysoka cena.
3. Oczyszczalnie z osadem czynnym
Podstawową zaletą tych oczyszczalni jest bardzo
małe zapotrzebowanie terenu pod ich budowę
Wstępnie oczyszczone w osadniku gnilnym ścieki trafiają do zbiornika, który podzielony jest
zwykle na dwie części. Pierwsza - (zewnętrzna)
komora napowietrzania i druga – (wewnętrzna)
osadnik wtórny. Ścieki w części zewnętrznej są
mieszane i napowietrzane sprężonym powietrzem. W warunkach dobrego napowietrzenia
rozwija się tzw. osad czynny (pierwotniaki, bakterie), który przeprowadza proces oczyszczania.
Powstały osad jest zatrzymywany i magazynowany w pozostałych częściach komory, skąd
okresowo jest usuwany lub przepompowywany
do osadnika gnilnego. Dużą zaletą tego typu
oczyszczalni jest wysoka skuteczność:
redukcja zawiesin i BZT5(Biochemiczne Zapotrzebowanie Tlenu) do 95 %. Cały proces sterowany jest automatycznie. Sterownik czasowy
włącza i wyłącza dmuchawę, zapewniając odpowiednie natlenienie ścieków oraz odpowiada
za zawracanie osadu.
4. Oczyszczalnie gruntowo-roślinne
Zwane są inaczej oczyszczalniami hydrobotanicznymi. Zalecane jest ich stosowanie na działkach o dużej powierzchni, której część może zostać wykorzystana na stworzenie ekosystemu
bagiennego. Filtr gruntowo-roślinny wykonuje
się w formie niecki. Dno i skarpy niecki wyłożono folią z tworzywa sztucznego. Wypełnienie
stanowi rodzimy grunt przepuszczalny, torf,
słoma, kora, bentonit i opiłki żelaza. Filtr obsadza
się wierzbą lub trzciną. Korzenie tych roślin są
siedliskiem bakterii, doczyszczających ścieki i
udrażniających grunt. Niekiedy, w celu lepszego
doczyszczenia, jeśli tylko pozwala na to ukształtowanie terenu konstruuje się kilka filtrów gruntowo-roślinnych usytuowanych względem siebie
w sposób kaskadowy. Dobrą efektywność osiągają jednak dopiero po 2-3 latach, kiedy system
korzeniowy roślin jest odpowiednio rozwinięty.
Wadą tego typu oczyszczalni jest zmniejszenie
efektywności jej działania w sezonie zimowym.
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Wniosek: wybór rodzaju oczyszczalni winien być
uzależniony od wymaganego na danym terenie
stopnia oczyszczenia ścieków, warunków gruntowo-wodnych, wielkości działki oraz liczby domowników.
V. 3. Lokalizacja przydomowej oczyszczalni ścieków.
Lokalizacja
przydomowej
oczyszczalni
ścieków wymaga uwzględnienia minimalnych
odległości od różnych obiektów i wód gruntowych określonych w Rozporządzeniu Ministra
Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z
późn. zm.) oraz Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić
przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi,
oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych
dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r. Nr 137,
poz. 984):
• w zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i
rekreacji indywidualnej odległości urządzeń
sanitarno-gospodarczych powinny wynosić
co najmniej 5 m od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na
pobyt ludzi, 2 m od granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego,
• kryte zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe mogą być sytuowane w odległości
mniejszej niż 2 m od granicy, w tym także
przy granicy działek, jeżeli sąsiadują z podobnymi urządzeniami na działce sąsiedniej,
pod warunkiem zachowania innych odległości określonych w § 31 i § 36 Rozporządzeniu
Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
• odległość studni dostarczającej wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, niewymagającej, zgodnie z przepisami dotyczącymi
ochrony ujęć i źródeł wodnych, ustanowienia strefy ochronnej powinna wynosić - licząc od osi studni - co najmniej 30 m, od
najbliższego przewodu rozsączającego kanalizacji indywidualnej, jeżeli odprowadzane są
do niej ścieki oczyszczone biologicznie w
Lp.
I
1.
2.
3.
II
1.
2
3.
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stopniu określonym w przepisach dotyczących ochrony wód,
• przepływowe, szczelne osadniki podziemne,
stanowiące część przydomowej oczyszczalni
ścieków gospodarczo-bytowych, służące do
wstępnego ich oczyszczania, mogą być sytuowane w bezpośrednim sąsiedztwie budynków jednorodzinnych, pod warunkiem wyprowadzenia ich odpowietrzenia przez instalację kanalizacyjną co najmniej 0,6 m powyżej górnej krawędzi okien i drzwi zewnętrznych w tych budynkach,
• ścieki pochodzące z własnego gospodarstwa
domowego lub rolnego mogą być wprowadzane do ziemi lub do urządzeń wodnych, jeżeli miejsce wprowadzania ścieków oddzielone jest warstwą gruntu o miąższości co
najmniej 1,5 m od najwyższego użytkowego
poziomu wodonośnego wód podziemnych
lub najwyższy użytkowy poziom wodonośny
wód podziemnych znajduje się co najmniej
1,5 m pod dnem urządzeń wodnych.
Szczegółowe informacje o oczyszczalni
wraz ze stosownymi uzgodnieniami i wymaganiami dotyczącymi jej lokalizacji zostaną zawarte
w indywidualnych projekcie technicznym przydomowej oczyszczalni ścieków.
V. 4. Analiza alternatywnych wariantów realizacji
programu.
Zgodnie z założeniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wiślica, zapisami „Strategii
Rozwoju Gminy Wiślica” oraz analizą przestrzennego rozlokowania skupisk ludzkich, wynika możliwość zorganizowania systemu odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wiślica według następujących wariantów:
Wariant I
Budowa sieci kanalizacji zbiorczej dla miejscowości z Aglomeracji Wiślica oraz oczyszczalni
ścieków w m. Gluzy i sieci kanalizacyjnej dla
pozostałych miejscowości tj. Chotel Czerwony,
Brzezie, Gluzy, Hołudza, Łatanice, Górki

Zakres prac
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Koniecmosty, Kuchary, Ostrów, Wawrowice
Przygotowanie dokumentacji technicznej do wniosku w ramach RPO
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 17.047 mb /na podstawie kosztorysu inwestorskiego/
Wykonanie przyłączy 228 szt.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Szczerbaków, Szczytniki
Przygotowanie dokumentacji technicznej do wniosku w ramach PROW
Budowa sieci kanalizacji 20477 mb /na podstawie kosztorysu inwestorskiego/
Wykonanie przyłączy 227 szt

Cena jednostkowa
w zł/szt/mb

Wartość w zł

35.246

8.036.102

---438,44

220.000

1.500
42.266
---451,24
1.500

7.474.102
342.000
9.594.311
10.000
9.243.811
340.500
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Sielec, Kobylniki, Skotniki Dolne, Skotniki Górne, Skorocice
Przygotowanie dokumentacji technicznej
Budowa sieci kanalizacji 43560 mb
Wykonanie przyłączy 396 szt
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Chotel Czerwony, Brzezie, Gluzy, Hołudza, Łatanice, Górki i oczyszczalni ścieków w m. Gluzy
Dokumentacja techniczna
Budowa oczyszczalni ścieków
Budowa sieci kanalizacji 59900 mb
Wykonanie przyłączy 423 szt.
Razem 1274 szt

Wariant II
Budowa sieci kanalizacji zbiorczej w miejscowościach z Aglomeracji Wiślica, z jednoczesną buLp.
I
II
III
IV

Lp.
I
II

21.367.200

---470
1.500

300.000
20.473.200
594.000

67.113

32.885.500

------490
1.500
56.423

400.000
2.500.000
29.351.000
634.500
71.883.113

Cena jednostkowa
w zł

Budowa sieci kanalizacji sanit. w m. Koniecmosty, Kuchary, Ostrów, Wawrowice –
228 szt
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Szczerbaków, Szczytniki – 227 szt
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Sielec, Kobylniki, Skotniki Dolne, Skotniki
Górne, Skorocice – 396 szt
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Chotel Czerwony, Brzezie,
Gluzy, Hołudza, Łatanice, Górki - 423 szt
RAZEM 1274 szt

35.246

Wartość
w zł
8.036.102

42.266

9.594.311

53.958

21.367.200

16.000

6.768.000

35.923

45.765.613

cowana dokumentacja projektowa/ oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na pozostałym
obszarze Gminy Wiślica

Zakres prac
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Koniecmosty, Kuchary, Ostrów, Wawrowice – 228 szt
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na pozostałym obszarze gminy – 1046 szt.
RAZEM 1274 szt.

Z analizy wyżej przedstawionych wariantów wynika, iż nakłady inwestycyjne jakie należałoby ponieść na skanalizowanie Gminy Wiślica, poprzez budowę gminnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej (wariant
I), wyniosłyby 71.883.113 zł. Koszt ten, zgodnie z
wariantem II, zmniejsza się przy założeniu, że
wybudowane zostaną przydomowe oczyszczalnie ścieków na wybranym obszarze, i wynosi
45.765.613 zł. Koszt ten jednak nadal jest wysoki
i w przeliczeniu na jeden skanalizowany obiekt
wynosi 35.923 zł. Ponadto analizując w/w warianty należy wziąć pod uwagę fakt, iż prowadząc budowę nowej oczyszczalni ścieków i trwającą często latami budowę sieci kanalizacji, trzeba liczyć się z kosztami związanymi z niedociążeniem nowego obiektu. Skutkuje to również

53.958

dową przydomowych oczyszczalni ścieków na
pozostałym obszarze gminy.

Zakres prac

Wariant III
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Koniecmosty, Kuchary, Ostrów, Wawrowice /opra-
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Cena jedn. zł

Wartość w zł

35.246

8.036.102

16.000
19.444

16.736.000
24.772.102

odsunięciem w czasie osiągnięcia pełnego efektu ekologicznego.
Natomiast biorąc pod uwagę wariant III
przedstawionej analizy należy podkreślić, iż koszty inwestycyjne, jakie trzeba byłoby ponieść na
budowę przydomowych oczyszczalni ścieków są
znacznie niższe i wynoszą 24.772.102 (różnica
kosztów w porównaniu z wariantem I wynosi
47.111.011 zł). Ponadto w omawianym przypadku pełny efekt ekologiczny uzyskuje się już z
chwilą uruchomienia każdej zainstalowanej
oczyszczalni przydomowej.
Wniosek: realizacja programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków jest rozwiązaniem
najtańszym oraz gwarantuje szybkie osiągnięcie
efektu ekologicznego.
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IV. 5. Porównanie systemów kanalizacji sanitarnej.
KANALIZACJA INDYWIDUALNA
•
system rozproszony mogący objąć swym zakresem
wszystkie zabudowane nieruchomości w gminie,
•
relatywnie niskie nakłady inwestycyjne,
•
niski koszt neutralizacji ścieków,
•
możliwość odprowadzenia oczyszczonych ścieków do
gruntu i wód pow. oraz możliwość wykorzystania ich do
podlewania roślin ozdobnych czy wykorzystana do wypełnienia oczka wodnego,
•
możliwość dzielenia programu budowy przydomowych
oczyszczalni ścieków na etapy uzależnione od możliwości
ich sfinansowania przez budżet gminy,
•
pełny efekt ekologiczny powstaje z chwilą uruchomienia
każdej zainstalowanej oczyszczalni,
•
brak potrzeby rozkopywania ciągów drogowych.

V.6. Finansowanie programu.
Budowa infrastruktury technicznej jest niezwykle kosztowna. Gmina Wiślica wydatkuje
olbrzymie środki na realizację w/w inwestycji.
Tempo inwestowania uzależnione jest jednak od
wielkości środków jakimi dysponuje Gmina.
Dlatego należy rozważyć kilka wariantów finansowania programu budowy indywidualnych
oczyszczalni ścieków.
Wariant I
Inwestorami są właściciele nieruchomości, gdzie
wybudowana ma być przydomowa oczyszczalnia ścieków. Finansują oni inwestycję oraz realizują budowę oczyszczalni na własnym terenie.
Przy powyższym założeniu realizacja programu, ze względu na ograniczone środki finansowe mieszkańców Gminy, będzie długotrwała i
nie przyniesie oczekiwanych efektów ekologicznych. Ponadto zaspakajanie zbiorowych potrzeb
wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W
związku z powyższym finansowanie budowy
oczyszczalni wyłącznie ze środków mieszkańców
gminy nie powinno być przyjmowane jako rozwiązanie docelowe.
Wariant II
Inwestorem jest Gmina Wiślica. Finansowanie
programu odbywa się z budżetu Gminy. Środki
finansowe Gminy mogą być uzupełniane niskoprocentowymi pożyczkami lub kredytami.
Przedstawione rozwiązanie usprawniłoby
realizację programu.
Wariant III
Inwestorem jest Gmina Wiślica. Program finansowany jest z budżetu Gminy oraz ze środków
pochodzących z funduszy strukturalnych Unii

KANALIZACJA ZBIORCZA
•
system skoncentrowany mogący objąć jedynie obszary o
zwartej zabudowie,
•
wysokie nakłady inwestycyjne na budowę oczyszczalni i
kanalizacji liniowej,
•
wyższe niż w przypadku kanalizacji indywidualnej koszty
usług kanalizacyjnych,
•
możliwość odprowadzenia oczyszczonych ścieków jedynie
do wód powierzchniowych,
•
konieczność budowy oczyszczalni zbiorczej i kanalizacji
zapewniającej wymagany dopływ ścieków, uniemożliwia
podział zadania na etapy w początkowej fazie realizacji inwestycji,
•
uzyskanie pełnego efektu ekologicznego jest możliwe po
wybudowaniu sieci kanalizacyjnej, obciążającą oczyszczalnię
odpowiednią ilością ścieków,
•
konieczność rozkopywania ciągów drogowych, co zwiększa
koszty inwestycji.

Europejskiej (UE). Wkład własny Gminy może
być pokryty niskoprocentową pożyczką lub kredytem. Mieszkańcy wpłacają dodatkowo wymagany udział własny zgodnie z zawartymi umowami /za.ł 1 do niniejszego programu/ oraz zawierają umowy użyczenia oczyszczalni do bezpłatnego użytkowania /zał. 2 do niniejszego programu/
Z analizy powyższego wariantu wynika, że
jest on najbardziej skutecznym rozwiązaniem.
Dotacje z budżetu Unii Europejskiej stwarzają
duże możliwości finansowania inwestycji komunalnych. Planuje się, iż Gmina Wiślica będzie
ubiegała się o dofinansowanie UE w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. W przypadku nie
uzyskania dotacji lub uzyskania jej w mniejszej
od wnioskowanej wysokości, dla zbilansowania
nakładów inwestycyjnych, należy uwzględnić
możliwość zaciągnięcia pożyczki lub kredytu
oraz uzupełnienie środkami pochodzącymi od
mieszkańców.
Ponadto zgodnie z wcześniejszym stwierdzeniem to gmina zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy
o samorządzie gminnym, odpowiada za zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne gminy obejmują sprawy z zakresu ochrony środowiska i przyrody,
kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków
komunalnych. Zadania Gminy wynikające z zapisów ustawy są zadaniami o charakterze obligatoryjnym, przy ich realizacji Gmina, w pełni szanując zasadę zrównoważonego rozwoju, winna
szukać takich rozwiązań, które zmierzałyby do
poprawy jakości środowiska przyrodniczego.
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Wniosek: wariant III stanowi najbardziej optymalny sposób finansowania programu budowy
indywidualnych oczyszczalni ścieków. Program
winien być wdrażany i realizowany w sposób
umożliwiający ubieganie się o dofinansowanie
inwestycji ze środków UE.
VI. 7. Zgodność programu ze „Strategią Rozwoju
Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020”
Zgodnie z zapisami Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego w gospodarce wodno-ściekowej dokonuje się poprawa, jednak
niewystarczająca
Długość czynnej sieci wodociągowej w województwie wynosiła na koniec 2004 roku 10 977,5 km,
co stanowiło wzrost w stosunku do 2000 roku o
15,46 %. W gminach wiejskich podłączenia wodociągowe posiada niewiele ponad 60 % budynków
mieszkalnych. Niekorzystnie kształtują się relacje
pomiędzy długością sieci kanalizacyjnej, szczególnie na obszarach wiejskich. Łączna długość sieci
kanalizacyjnej w województwie na koniec 2004
roku wynosiła 2 292 km. Długość ta wzrosła w
stosunku do 2000 roku o 816 km.
Na przestrzeni ostatnich 5 lat w kraju obserwuje
się systematyczny spadek ilości odprowadzanych
ścieków nieoczyszczonych, natomiast w województwie świętokrzyskim występują zmienne
trendy z tendencją wzrostu ilości ścieków wymagających oczyszczania począwszy od roku 2003.
Odsetek ludności obsługiwanej przez oczyszczalnie ścieków w Województwie
Świętokrzyskim w % ogółu ludności wyniósł na
koniec 2003 roku 45,2 %, co stanowi wzrost w
stosunku do roku 1999 o 13 %.
Pomimo realizacji szeregu zamierzeń inwestycyjnych w województwie dla poprawy stanu
czystości wód powierzchniowych, takich jak bu-

Poz. 930

dowa, rozbudowa i modernizacja oczyszczalni
ścieków oraz budowa kanalizacji sanitarnej w
miastach i gminach, stopień oczyszczania ścieków jest nadal niewystarczający, a ścieki nieoczyszczone stanowią 15 % ogólnej ilości ścieków wymagających oczyszczania odprowadzanych do wód powierzchniowych lub do ziemi.
W analizowanym okresie wzrosła długość
wodociągów, przybywa też sieci kanalizacyjnych, aczkolwiek w stopniu dalece niewystarczającym (jest ich niemal pięciokrotnie mniej niż
wodociągowych), z negatywnymi skutkami dla
środowiska. Dotyczy to szczególnie obszarów
wiejskich, gdzie zaledwie 10 % ludności korzysta
z sieci kanalizacyjnych.
Głównym problemem z zakresu gospodarki wodno-ściekowej wymienionym w Strategii
jest dysproporcja między długością sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, występująca głównie
na obszarach wiejskich i w małych miastach,
powodująca zagrożenie środowiska nieoczyszczonymi ściekami i utrudniająca pracę wielu
oczyszczalni.
W związku z powyższym jednym z kierunków
działań przedstawionych w Strategii Województwa Świętokrzyskiego w dziedzinie ochrony środowiska przyrodniczego będzie realizowany szeroko zakrojony program sanitacji dorzeczy
głównych rzek, obejmujący kompleksową rozbudowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
oczyszczalni ścieków oraz składowisk odpadów.
Wniosek: Przedstawiony Program budowy indywidualnych oczyszczalni ścieków wpisuje się
w założenia „Strategii Rozwoju Województwa
Świętokrzyskiego do roku 2020 oraz w Wojewódzki
Program
Budowy
przydomowych
Oczyszczalni Ścieków”.

VI. Wnioski końcowe:
Program budowy indywidualnych oczyszczalni ścieków winien być realizowany z następujących powodów:
1. Rozproszona zabudowa utrudnia budowę
systemu kanalizacji zbiorczej na terenie całej
gminy.
2. Gospodarka ściekowa na nieskanalizowanych obszarach Gminy nie jest prowadzona
zgodnie z wymogami ustawy o ochronie
środowiska, powszechną praktyką stosowaną wśród ludności jest rozszczelnianie
szamb, skąd nieoczyszczone ścieki trafiają
wprost do gruntu zagrażając glebie,
a przede wszystkim wodom powierzchniowym i podziemnym.
3. Efekt ekologiczny możliwy do osiągnięcia po
zrealizowaniu programu wymaga zaangażo-

4.

5.
6.
7.

wania mniejszych nakładów inwestycyjnych
niż budowa kanalizacji zbiorczej.
Gmina winna dążyć do podnoszenia poziomu i jakości życia jej mieszkańców poprzez
poprawę jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego.
Realizacja inwestycji spełni oczekiwania
mieszkańców Gminy Wiślica.
Dzięki realizacji inwestycji Gmina będzie
mogła promować aktywną politykę proekologiczną.
Dopuszcza się zmiany i odstępstwa przy realizacji programu, jeżeli będzie przemawiać
za tym potrzeba poprawy jakości środowiska
na terenie Gminy Wiślica oraz zmieni się
wielkość środków finansowych przeznaczonych na realizację.
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VII. Załączniki:
1. Umowa dotycząca wymaganego udziału własnego – zał. Nr 1
2. Umowa użyczenia oczyszczalni przydomowej – zał. Nr 2
Zał. Nr 1 do Gminnego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych poprzez budowę przydomowych
oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wiślica
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Zał. Nr 2 do Gminnego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych poprzez budowę przydomowych
oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wiślica
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UCHWAŁA NR XXXVIII/239/2010
RADY GMINY W WIŚLICY
z dnia 27 stycznia 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/215/06 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie
regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Wiślica
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591
z późniejszymi zmianami) i art. 19 ust. 1 ustawy
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy w Wiślicy uchwala
co następuje:

1) w § 16 ust. 1 słowo „odpłatne” zastępuje się
słowem „nieodpłatne”,
2) w § 16 skreśla się ust. 2.

§ 1. Wprowadza się zmiany do załącznika
Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/215/06 Rady Gminy
w Wiślicy z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie
regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i
zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie
Wiślica:

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia.

931

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy w Wiślicy:
Stanisław Borzęcki
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UCHWAŁA NR XXXVIII/240/2010
RADY GMINY W WIŚLICY
z dnia 27 stycznia 2010 r.
w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Wiślica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2010
Na podstawie art. 5 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873),
art. 18 ust. 2 pkt 15, art.. 41 ust. 1 i 42 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z
póź. zm. ) Rada Gminy w Wiślicy uchwala co
następuje:
§ 1. Uchwala się program współpracy
gminy Wiślica z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działal-

ność pożytku publicznego w roku 2010, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy w Wiślicy:
Stanisław Borzęcki
Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXVIII/240/2010
Rady Gminy w Wiślicy
z dnia 27 stycznia 2010 r.

PROGRAM
Współpracy Gminy Wiślica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego w roku 2010.
§ 1. Program współpracy gminy Wiślica z
organizacjami pozarządowymi, działającymi na
jej terenie lub na rzecz jej mieszkanców, stanowi
element polityki społeczno-finansowej
§ 2.1. Strefa zadań publicznych obejmuje
zadania w zakresie, którym mowa w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ze szczególnym uwzględnieniem w roku
2010 zadań:
1) ratownictwa i ochrony ludności,
2) profilaktyki i przeciwdziałania patologiom
społecznym,
3) ochrony i promocji gminy,
4) nauki, edukacji, oświaty i wychowania
5) kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
6) upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
7) działalności charytatywnej i pomocy społecznej,
8) ekologii i ochrony środowiska
§ 3. Zadania wymienione w § 2 obejmują
w szczególności:
1. prowadzenie programów edukacyjnych oraz
organizacje konkursów o tematyce przeciwpożarowej, przyrodniczej i środowiskowej,

2. propagowanie wiedzy ekologicznej, wydawanie materiałów informacyjno szkoleniowych,
3. szkolenia sportowe dzieci i młodzieży,
4. organizacją imprez, zawodów, turniejów
sportowych,
5. organizowanie i prowadzenie sportowych
zajęć pozalekcyjnych,
6. bieżące utrzymanie i poprawę stanu technicznego istniejącej bazy sportowej,
7. organizowanie spektakli teatralnych i tanecznych,
8. organizowanie plenerów, wystaw, konkursów, warsztatów i przeglądów twórczości artystycznych,
9. wspieranie działalności wydawniczej,
10. organizowanie imprez masowych w tym
szczególnie imprez cyklicznych:
- europejskie Dni Wiślicy.
11. produkowanie i opracowanie materiałów
audiowizualnych promujących gminę Wiślica i region,
12. wspieranie akcji wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci z rodzin patologicznych,
13. realizowanie programów profilaktycznowychowawczych dla dzieci i młodzieży,
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14. organizowanie szkoleń z zakresu profilaktyki
uzależnień oraz przemocy w rodzinie,
15. wspieranie działalności punktów konsultacyjnych prowadzących zajęcia kształtujących
życie w abstynencji oraz świadczenia w tym
zakresie poradnictwa.

Poz. 932,933

4) udzielenie informacji o innych niż budżet
gminy źródłach dofinansowania inicjatyw
organizacji pozarządowych,
5) udostępnienie informacji o projektach realizowanych przez organizacje pozarządowe,
2. w celu realizacji zadań, o których mowa
w ust. 1 Wójt Gminy ma prawo tworzenia
wspólnych zespołów o charakterze doradczym i
inicjatywnym, złożonych przedstawicieli: organizacji pozarządowych, rada Gminy i Urząd Gminy
Wiślica.

§ 4.1. Zalecenie realizacji zadań publicznych, o którym w § 2 ust.1 może mieć formy:
1) powierzenia wykonania zadań publicznych,
wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie
ich realizacji,
2) wspieranie takich zadań wraz z udzieleniem
dotacji na dofinansowanie ich realizacji,
3) działania na rzecz wzmocnienia instytucjonalnego organizacji pozarządowych, np.
konsultacje, szkolenia, konferencje,

§ 5. Wspieranie oraz powierzenie zadań
zakresu ujętego w § 2 odbywa się w trybie
otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych ogłaszanych i przeprowadzanych
przez Wójta Gminy, chyba że przepisy odrębne
przewidują inny tryb zlecenia.

932
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933

POROZUMIENIE
zawarte w dniu 2 lutego 2010r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Bożentyną Pałką-Korubą zwanym
dalej „Powierzającym”, a Powiatem Staszowskim reprezentowanym przez: 1. Romuald Garczewski Starosta Staszowski 2. Andrzej Kruzel - Wicestarosta Staszowski - przy kontrasygnacie: Jolanta
Piotrowska - Skarbnik działającym na podstawie uchwały Rady Powiatu Nr LI/2/10 z dnia 28 stycznia
2010r. zwanym dalej „Przejmującym” w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych
z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2010r.
Na podstawie art. 20 ustawy z dnia
23 stycznia 2009r. o wojewodzie i administracji
rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz.
206) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca
1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z
2001r. Nr 142, poz. 1592 z późno zm.) zawiera się
porozumienie następującej treści:
§ 1. Powierzający powierza, a Przejmujący przejmuje do wykonania zadania z zakresu
administracji rządowej, określone wart. 30 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym
obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. z 2004r. Nr 241, poz. 2416 z późno zm.)
obejmujące:
1) zlecanie zakładom opieki zdrowotnej przeprowadzanie na potrzeby powiatowej komisji lekarskiej badań specjalistycznych, w tym
psychologicznych i obserwacji szpitalnej,
osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej oraz pokrywanie kosztów tych badań;
2) wypłatę dodatkowego wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład powiatowej komisji lekarskiej oraz pracownikom średniego
personelu medycznego wyznaczonym do
pracy w powiatowej komisji lekarskiej;

3) zwrot zakładom opieki zdrowotnej wynagrodzeń wypłaconych lekarzom i średniemu
personelowi medycznemu biorącym udział
w pracach powiatowej komisji lekarskiej.
§ 2.1. Koszty wykonania badań specjalistycznych o których mowa w § 1 pkt 1 powinny
być zgodne z cennikiem usług medycznych
obowiązującym w zakładzie opieki zdrowotnej
do którego badana osoba została skierowana.
2. Wysokość dodatkowego wynagrodzenia dla osób o których mowa w § 1 pkt 2 powinna
być zgodna z kwotą wynagrodzenia ustalonego na
2010r. przez Wojewodę Świętokrzyskiego.
3. Zwrot wypłaconego Wynagrodzenia o
której mowa w § 1 pkt 3 powinien obejmować
faktyczną liczbę dni pracy w komisji i uwzględniać tylko stałe składniki wynagrodzenia.
§ 3.1. Na pokrycie kosztów wykonania
zadań objętych porozumieniem, Powierzający
przekaże Przejmującemu dotację celową w wysokości 30.000 zł (słownie złotych: trzydzieści
tysięcy) w dz. 750 - administracja publiczna,
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rozdz. 75045 - kwalifikacja wojskowa § 2120 dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na
zadania bieżące realizowane przez powiat na
podstawie porozumień z organami administracji
rządowej.

Poz. 933

podlega zwrotowi do budżetu Wojewody Świętokrzyskiego zgodnie z przepisami ustawy z dnia
30 czerwca 2005r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późno zm.).

2. Dotacja celowa zostanie przekazana w
terminie do dnia 28 lutego 2010r.

§ 7. Porozumienie może być rozwiązane
przez każdą ze stron za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia.

3. Rozliczenie dotacji celowej nastąpi w
terminie dwóch miesięcy od dnia zakończenia
kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu.

§ 8. Sprawy sporne wynikające z zawartego porozumienia będą rozstrzygane przez Sąd
właściwy dla siedziby Powierzającego.

4. Zmiana wysokości przekazanej dotacji
celowej zostanie dokonana na podstawie przedłożonego przez Przejmującego ostatecznego rozliczenia kosztów wykonania porozumienia i sporządzeniu aneksu do zawartego porozumienia.

§ 9. Porozumienie zostało sporządzone w
czterech jednobrzmiących egzemplarzach - po
dwa dla każdej ze stron.

§ 4. Dotacja celowa niewykorzystana lub
wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem,
Przejmujący
Starosta:
Romuald Garczewski
Wicestarosta:
Andrzej Kruzel
Skarbnik Powiatu:
Jolanta Piotrowska
933

§ 10. Porozumienie wchodzi w życie po
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i
obowiązuje do dnia 31 grudnia 2010r.
Powierzający
Wojewoda Świętokrzyski:
Bożentyna Pałka-Koruba
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• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzędowego:
Prenumerata roczna Dziennika Urzędowego Województwa Świętokrzyskiego wynosi 3.500,00 zł. Nr konta Bank Pekao S.A. O/Kielce,
Nr 47124044161111000049541542 Dziennik w Internecie – http://www.kielce.uw.gov.pl/dziennik.htm Zbiory Dzienników Urzędowych wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, pok. 350
w godzinach pracy Urzędu
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