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UCHWAŁA NR 372/LIX/10
RADY MIEJSKIEJ W CHĘCINACH
z dnia 29 stycznia 2010 r.
w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścieli nieruchomości w zakresie
odbierania odpadów komunlnych z terenu Gminy i Miasta Chęciny
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz
art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z
2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) oraz art. 6
ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) Rada
Miejska w Chęcinach uchwala, co następuje:

§ 3. Właściciele nieruchomości za odbiór
odpadów uiszczają z tego tytułu opłaty zgodnie z
kwotą zawartą w umowie z przedsiębiorcami.
§ 4. Odpady segregowane odbierane będą
od właścicieli nieruchomości w ramach umowy
z przedsiębiorcą o którym mowa w § 3, bez dodatkowych opłat, poza opłatami wynikającymi z
§ 2 niniejszej uchwały.

§ 1. Ustala się górną stawkę opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za
usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych w wysokości 12 zł brutto za jeden odbiór
pojemnika 110 l i 112,00 zł brutto za jeden odbiór
pojemnika 1100 l.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się
Burmistrzowi Gminy i Miasta Chęciny.
§ 6. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w
Chęcinach Nr 254/XL/2009 z dnia 29 stycznia
2009r. w sprawie dotyczącej ustalenia górnych
stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości w zakresie odbierania odpadów
komunalnych z terenu Gminy i Miasta Chęciny.

§ 2. Ustala się preferencyjne górne stawki
opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi określone w § 1, jeżeli odpady
komunalne są zbierane i odbierane w sposób
selektywny w wysokości 10 zł brutto za jeden
odbiór pojemnika 110 l i 110 zł brutto za jeden
odbiór pojemnika 1100 l.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Krystyna Foksa
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UCHWAŁA NR 376/LIX/10
RADY MIEJSKIEJ W CHĘCINACH
z dnia 29 stycznia 2010 r.
w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku nr 62
położonym w Starochęcinach, stanowiących własność Gminy Chęciny
Rada Miejska w Chęcinach działając na
podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 litera „a” ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku „o samorządzie gminnym” (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.)
oraz art. 34 ust. 1 pkt. 3, art. 37 ust. 2 pkt. 1,
art. 67 ust. 1 i 1a, art. 68 ust. 1 pkt. 7, ust. 1a,
ust. 2, ust. 2a pkt. 1, 4, 5 i ust. 2b ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 roku „o gospodarce nieruchomościami” (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 261
poz.2603 ze zm.) uchwala co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu określonej przez rzeczoznawcę majątkowego przy sprzedaży lokali
mieszkalnych usytuowanych w budynku mieszkalnym nr 62 położonym w Starochęcinach, będących przedmiotem najmu na rzecz ich najemców tj. Państwa Bogusławy i Aleksandra małż.
Łocik i Stanisławy i Mariana małż. Zebrzowskich
w wysokości 50 %.
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§ 2. Sprzedaż następuje w systemie gotówkowym.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Chęcinach.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Krystyna Foksa
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UCHWAŁA NR 377/LIX/10
RADY MIEJSKIEJ W CHĘCINACH
z dnia 29 stycznia 2010 r.
w sprawie: Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz
art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 19 ustawy z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w

wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
(tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 ze
zm.) Rada Miejska w Chęcinach uchwala, co
następuje:

Rozdział 1
Postanowienia ogólne.
§ 1. Regulamin określa zasady zbiorowego
zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy
Chęciny.
§ 2. Ilekroć w niniejszym regulaminie używa się określeń:
1. Ustawa – należy przez to rozumieć ustawę
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r.
Nr 123 poz. 858 ze zm.).
2. Umowa – umowa, o której mowa w art. 6
Ustawy.
Należy przez to rozumieć następujące rodzaje
umów:
- umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków;
- umowa o zaopatrzenie w wodę;
- umowa o odprowadzanie ścieków;
3. Odbiorca – odbiorca usług, o którym mowa
w art. 2 pkt 3 Ustawy.

4. Zakład – przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.
5. Wodomierz główny – przyrząd pomiarowy o
którym mowa w art. 2 pkt 19 Ustawy.
6. Wodomierz – przyrząd pomiarowy zainstalowany na wewnętrznej instalacji wodociągowej obiektu budowlanego przy punkcie
czerpalnym – dotyczy budynków wielolokalowych.
7. Dodatkowy wodomierz – przyrząd pomiarowy zainstalowany za wodomierzem głównym służący określeniu ilości wody bezpowrotnie zużytej, zainstalowany i utrzymywany
na koszt Odbiorcy
8. Wodomierz własny – przyrząd pomiarowy
mierzący ilość wody pobranej z własnych
ujęć wody, zainstalowany i utrzymywany na
koszt Odbiorcy.
9. Bezpowrotnie zużyta woda – woda zużyta
wyłącznie do podlewania ogródków.
10. Okres obrachunkowy – określony w umowie
okres rozliczeń za usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków.
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Rozdział 2
Minimalny poziom świadczonych usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
§ 3. 1. Wymagane ciśnienie wody określa
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 ze zm.).
2. Woda do spożycia przez ludzi winna odpowiadać jakościowo wymaganiom określonym
w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia
29 marca 2007 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia
przez ludzi (Dz. U. z 2007 r. Nr 61, poz.417).

3. Dopuszczalne zanieczyszczenia ścieków
przemysłowych oraz warunki ich wprowadzania
do urządzeń kanalizacyjnych reguluje Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r.
w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków
wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 964).
§ 4. Zakład jest zobowiązany do regularnego informowania burmistrza i sołtysów o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez
ludzi, nie rzadziej niż 1 raz na pół roku.

Rozdział 3
Szczegółowe warunki i tryb zawierania Umów z Odbiorcami usług.
§ 5. 1. Zakład świadczy usługi zaopatrzenia
w wodę lub odprowadzania ścieków wyłącznie
na podstawie pisemnej umowy zawartej między
Zakładem, a Odbiorcą.
2. Zakład zobowiązany jest zawrzeć umowę o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie
ścieków z osobą, której nieruchomość została
przyłączona do sieci, jeżeli wystąpi ona z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy o ile nieruchomość spełnienia warunki techniczne przyłączenia.
3. Umowa może być zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, do której ma być dostarczana woda
lub z której mają być odprowadzane ścieki lub z
osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.
§ 6.1. Jeżeli nieruchomość zabudowana
jest budynkami wielolokalowymi, umowa zawierana jest z właścicielem lub zarządcą budynku
wielolokalowego.
2. Na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego umowa może być również zawarta z osobami korzystającymi z lokali,
jeżeli spełnione są wymagania art. 6 ust. 6
Ustawy.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 zawiera:
a) określenie osób korzystających z lokali, w
tym określenie rodzaju tytułu prawnego do
zajmowanego lokalu wraz ze zgodą takiej
osoby na zawarcie umowy, potwierdzoną
własnoręcznym podpisem;

b) oświadczenie wnioskodawcy o poinformowaniu osób korzystających z lokali o zasadach rozliczania różnic oraz o obowiązku ponoszenia na rzecz Zakładu dodatkowych
opłat za dokonywane rozliczenie;
c) warunki nabycia, zainstalowania i utrzymania
wodomierzy;
4. Do wniosku dołącza się schemat wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku
wielolokalowym za wodomierzem głównym.
5. W terminie 14 dni od dnia złożenia
kompletnego wniosku, Zakład jest zobowiązany
wydać informację techniczną określającą wymagania techniczne.
6. Zakład ma prawo odmówić zawarcia
Umowy na zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków z właścicielem lub zarządcą i
osobami korzystającymi z lokali w tym budynku,
gdy nie są spełnione równocześnie wszystkie
warunki określone w art. 6 ust. 6 Ustawy.
7. Zakład ma prawo wypowiedzieć Umowę
właścicielowi lub zarządcy budynku wielolokalowego jeżeli w trakcie jej obowiązywania wystąpią warunki uniemożliwiające jej spełnienie w
szczególności warunki uniemożliwiające ustalenie należności za dostarczoną wodę lub odprowadzane ścieki dla poszczególnych odbiorców
usług w terminie określonym w Umowie.
§ 7.1. Umowa może być zawarta na czas
nieokreślony.
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2. Umowa zawarta na czas nieokreślony
może być rozwiązana przez każdą ze stron za
uprzednim trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia, dokonanym przez złożenie pisemnego
oświadczenia osobiście w siedzibie Zakładu lub
przesłania listem poleconym.
3. Umowa może być rozwiązana w drodze
porozumienia stron.
4. Umowa wygasa w przypadku śmierci
Odbiorcy będącego osobą fizyczną bądź upadłości strony.
5. Zakład może odciąć dostawę wody lub
zamknąć przyłącze kanalizacyjne, jeżeli:
a) przyłącze wodociągowe lub przyłącze kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami
prawa;
b) odbiorca usług nie uiścił należności za pełne
dwa okresy obrachunkowe, następujące po
dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty;
c) jakość wprowadzanych ścieków nie spełnia
wymogów określonych w przepisach prawa
lub stwierdzono celowe uszkodzenie albo
pominięcie urządzenia pomiarowego;
d) został stwierdzony nielegalny pobór wody
lub nielegalne odprowadzanie ścieków, to
jest bez zawarcia umowy, jak również przy
celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach lub urządzeniach pomiarowych;
6. Rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy
skutkuje zastosowaniem przez Zakład środków
technicznych uniemożliwiających dalsze korzystanie z usług, wraz z demontażem wodomierza
głównego.
7. Koszty wznowienia dostawy wody po
uprzednim jej odcięciu na skutek nie regulowania należności, jak również po uprzednim odcięciu z innych przyczyn niezależnych od Zakładu
oraz koszty związane z zamknięciem i otwarciem
przyłącza kanalizacyjnego ponosi Odbiorca.
§ 8.1. Zmiana umowy następuje w formie
aneksu do Umowy sporządzonego w formie
pisemnej, pod rygorem nieważności.
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2. Zmiana taryfy lub adresu do korespondencji nie wymaga zmiany pisemnej Umowy.
§ 9.1. Osoba, której nieruchomość została
przyłączona do sieci składa do Zakładu pisemny
wniosek o zawarcie umowy w terminie 5 dni od
daty przyłączenia do sieci.
2. W przypadku zmiany Odbiorcy usług
osoba zainteresowana składa pisemny wniosek
o zawarcie umowy niezwłocznie po jej wystąpieniu.
3. Ponowne przyłączenie do sieci, po wcześniejszym odcięciu dostawy wody lub zamknięciu
przyłącza kanalizacyjnego następuje po złożeniu
ponownego wniosku o zawarcie umowy.
4. Zakład w terminie 15 dni od daty złożenia wniosku, przedkłada Odbiorcy do podpisu
projekt umowy.
5. Zakład może odmówić ponownego zawarcia Umowy na dostawę wody lub odprowadzanie ścieków, jeżeli nie zostały usunięte przeszkody będące przyczyną zaniechania świadczenia usług.
§ 10. Umowa zawiera w szczególności postanowienia dotyczące:
1. ilości i jakości świadczonych usług wodociągowych lub kanalizacyjnych oraz warunków
ich świadczenia;
2. sposobu i terminów wzajemnych rozliczeń;
3. praw i obowiązków stron Umowy;
4. warunki usuwania awarii przyłączy wodociągowych lub przyłączy kanalizacyjnych będących w posiadaniu odbiorcy usług;
5. procedur i warunków kontroli urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych;
6. okresu obowiązywania umowy oraz odpowiedzialności stron za niedotrzymanie warunków Umowy oraz warunków wypowiedzenia.
§ 11. W umowach dotyczących odprowadzania ścieków, Zakład uwzględnia postanowienia wynikające z przepisów wykonawczych do
Ustawy.

Rozdział 4
Sposoby rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach
§ 12. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków są
prowadzone przez Zakład z Odbiorcami usług na
podstawie określonych w taryfach cen i stawek

opłat oraz ilości dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.
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§ 13. W rozliczeniach strony Umowy obowiązane są stosować aktualnie obowiązującą
taryfę zatwierdzoną uchwałą Rady Miejskiej bez
konieczności zmiany Umowy.
§ 14. Warunki prowadzenia rozliczeń za
zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
określa Umowa.
§ 15.1. 1. Ilość dostarczonej wody ustala się
na podstawie odczytu wodomierza głównego.
2. W przypadku zawarcia umów z osobami
korzystającymi z lokali w budynkach wielolokalowych, ilość dostarczonej wody ustala się na
podstawie wodomierzy zainstalowanych przy
wszystkich punktach czerpalnych, z uwzględnieniem różnicy wynikającej pomiędzy odczytem
wodomierza głównego, a sumą odczytanych
wodomierzy przy punktach czerpalnych.
3. W przypadku braku wodomierza głównego ilość wody ustala się na podstawie przeciętnych norm zużycia określonych w drodze
rozporządzenia wydanego na podstawie art. 27
ust. 3 Ustawy.
4. W przypadku awarii wodomierza stosuje
się średnie zużycie z ostatnich trzech miesięcy,
względnie przeciętne normy zużycia.
§ 16.1. Ilość odprowadzanych ścieków
ustala się na podstawie wskazań urządzenia
pomiarowego.
2. W razie braku urządzenia pomiarowego
ilość odprowadzonych ścieków ustala się jako
równą ilości dostarczonej wody przez Zakład z
uwzględnieniem poboru wody z innych źródeł.
3. Jeżeli Odbiorca pobiera wodę z ujęć
własnych i wprowadza ścieki do urządzeń Zakładu w razie braku urządzeń pomiarowych, ilość
odprowadzanych ścieków jest ustalana jako
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równa ilości wody pobranej, ustalonej na podstawie wskazań wodomierza własnego.
§ 17. W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody
uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy
wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na
podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt Odbiorcy.
§ 18.1. Cykl rozliczeń obowiązujący Odbiorców usług oraz skutki niedotrzymania terminu zapłaty określa Umowa.
2. Zakład może określić różne okresy obrachunkowe dla poszczególnych grup Odbiorców
usług.
3. Odbiorca reguluje należności za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na podstawie
faktur wystawionych przez Zakład.
4. Zakład wskazuje w fakturze datę, formę i
sposób zapłaty.
5. Wniesienie przez odbiorcę reklamacji
nie wstrzymuje obowiązku uregulowania należności.
§ 19. Zakład przy rozliczeniach z Odbiorcami obowiązany jest stosować taryfę zatwierdzoną uchwałą Rady Miejskiej w Chęcinach, bądź
wprowadzoną w trybie art. 24 ust. 8 Ustawy.
§ 20. Zasady wejścia w życie i obowiązywania taryf, określają przepisy art. 24 Ustawy.
§ 21. Za wodę:
1. pobraną z publicznych studni i zdrojów ulicznych;
2. zużytą do zasilania publicznych fontann i na
cele przeciwpożarowe;
3. użytą do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych;
Zakład obciąża gminę na podstawie cen i stawek
ustalonych w taryfie.

Rozdział 5
Warunki przyłączenia do sieci.
§ 22.1. Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej odbywa się
na wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie.
2. Zakład po otrzymaniu wniosku określa
warunki techniczne przyłączenia do posiadanej
sieci w terminie 14 dni kalendarzowych od daty
otrzymania wniosku.

3. Dokumentacja techniczna opracowana
przez uprawnionego projektanta podlega uzgodnieniu przez Zakład w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia. W przypadku złożonych i skomplikowanych dokumentacji technicznych termin uzgodnienia przedłuża się do 30 dni
kalendarzowych.
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4. Posiadanie uzgodnionej dokumentacji
technicznej oraz spełnienie warunków wymaganych przepisami Prawa Budowlanego stanowią
podstawę przystąpienia do prac inwestycyjnych.
5. Przed podpisaniem Umowy Zakład dokonuje odbioru technicznego wykonanego przyłącza w formie protokołu odbioru, celem stwierdzenia czy zostały spełnione warunki techniczne.
6. Zakład rozpoczyna dostawę wody lub
odprowadzanie ścieków nie później niż w ciągu
7 dni od dnia podpisania Umowy lub w terminie
uzgodnionym z Odbiorcą.
§ 23.1. Z wnioskiem o wydanie technicznych warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej może występować osoba
posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, która ma być przyłączona do sieci.
2. W uzasadnionych przypadkach Zakład
może wyrazić zgodę na przyłączenie osobie,
która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.
§ 24. Wniosek o wydanie technicznych warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i
kanalizacyjnej powinien w szczególności zawierać:
1) dane wnioskodawcy;
2) dane i adres podłączanej nieruchomości;
3) rodzaj podłączenia: (wodociągowe, kanalizacyjne);
4) przeznaczenia wody;
5) rodzaju odprowadzanych ścieków, a w przypadku ścieków przemysłowych również ich
jakość;
§ 25. Do wniosku, o którym mowa w § 24,
osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci załącza:
1) dokument potwierdzający tytuł prawny do
korzystania z nieruchomości, której dotyczy
wniosek, a w przypadku nieruchomości o
nieuregulowanym stanie prawnym, opis jego
statusu prawnego w stosunku do nieruchomości;
2) aktualną mapę sytuacyjną, określającą usytuowanie nieruchomości, o której mowa w
ust. 1, względem istniejących sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i
urządzeń uzbrojenia terenu;
§ 26.1. Zakład określa warunki przyłączenia
i przekazuje wnioskodawcy w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku. W
szczególnie uzasadnionych przypadkach termin
ten może ulec przedłużeniu maksymalnie o 30 dni.
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2. Warunki przyłączenia są ważne trzy lata
od dnia ich określenia.
3. Warunki przyłączenia określają:
1) miejsca i sposób przyłączenia sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej z instalacjami Odbiorcy;
2) wymagania dotyczące:
a) miejsca
zainstalowania
wodomierza
głównego;
b) miejsca zainstalowania urządzenia pomiarowego;
c) jakości odprowadzanych ścieków;
3) termin ważności warunków przyłączenia.
§ 27.1. W przypadkach, gdy zamierzenia
inwestycyjne właścicieli nieruchomości wyprzedzają plan inwestycyjny Gminy, mogą oni wybudować na własny koszt, w uzgodnieniu z
Gminą i Zakładem, urządzenia wodociągowe
niezbędne do korzystania z usług.
2. Urządzenia o których mowa w ust.1
podlegają przekazaniu na majątek właściwej
Gminy lub Zakładu na zasadach uzgodnionych
między stronami.
§ 28. Węzeł włączeniowy do sieci wodociągowej wykonują odpłatnie wyłącznie przedstawiciele Zakładu.
§ 29. Wynagrodzenie Zakładu za dokonanie włączenia powinno odpowiadać rzeczywistym kosztom poniesionym przez Zakład przy
tych pracach.
§ 30.1. Odbiór przyłącza dokonywany jest
na podstawie protokołu odbioru technicznego.
2. Protokół odbioru technicznego przyłącza
zawiera:
a) datę odbioru;
b) przedmiot odbioru z wyszczególnieniem
przeznaczenia przyłącza (rodzaju: wodociągowe, kanalizacyjne), średnicy, materiałów i
długości;
c) dane inwestora;
d) dane wykonawcy;
e) adres nieruchomości do której wykonano
podłączenie;
f) podpisy;
3. Protokół stanowi potwierdzenie prawidłowości wykonania podłączenia, a jego podpisanie przez strony upoważnia osobę zainteresowaną do złożenia pisemnego wniosku o zawarcie umowy.
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§ 31.1. Jeżeli umowa o dostarczanie wody
lub odprowadzanie ścieków nie stanowi inaczej,
odbiorca odpowiada za zapewnienie niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy
wodociągowych lub instalacji i przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniem pomiarowym włącznie.

Poz. 944

2. Wodomierze, poza wodomierzem głównym są częścią instalacji wewnętrznej i ich montaż, utrzymanie oraz legalizacja obciąża odbiorcę
usług.

Rozdział 6
Techniczne warunki określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych
§ 32.1. Zakład ma prawo odmówić przyłączenia do sieci w przypadku braku wystarczających mocy produkcyjnych oraz braku technicznych możliwości świadczenia usług.
2. Zakład ma prawo odmówić przyłączenia
do sieci jeżeli przyłącze zostało wykonane bez uzyskania zgody Zakładu, bądź zostało wykonane
niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.

3. Poziom dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych w poszczególnych latach
wyznaczają wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
Zakładu opracowane na podstawie studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy oraz miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy.

Rozdział 7
Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów
dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków
§ 33.1. O przewidywanych zakłóceniach w
realizacji usług zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków Zakład winien uprzedzić Odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty na co
najmniej 2 dni przed planowanym terminem.
2. W przypadku, gdyby przerwa trwała
dłużej niż 12 godzin, należy o tym powiadomić
Odbiorców minimum na 3 dni wcześniej. W takim przypadku Zakład zapewni zastępczy punkt
poboru wody i poinformuje o jego lokalizacji i
warunkach korzystania.

3. Wstrzymanie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków może nastąpić bez
uprzedniego zawiadomienia Odbiorców w przypadkach, gdy występują warunki stwarzające
zagrożenie dla życia, zdrowia i środowiska lub
uniemożliwiające świadczenia usług, w szczególności gdy:
a) z powodu nagłej awarii sieci nie ma możliwości prowadzenia zaopatrzenia w wodę lub
odprowadzania ścieków;
b) dalsze funkcjonowanie sieci stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia lub
środowiska;

Rozdział 8
Obsługa i prawa Odbiorcy usług.
§ 34. Zakład winien zapewnić Odbiorcom
należyty poziom świadczonych usług, a szczególnie winien wyodrębnić stanowisko pracy do
spraw obsługi klienta.
§ 35. Zakład zobowiązany jest do udzielenia na życzenie klienta lub z własnej inicjatywy
pełnej informacji dotyczącej realizacji usług, a
przede wszystkim informacji objętych Regulaminem oraz zawartych w taryfach.
§ 36.1. Odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości opłat za usługi.

2. Reklamacje wnoszone są na piśmie
osobiście przez zainteresowanego w siedzibie
Zakładu lub listem poleconym.
3. Reklamacja powinna zawierać:
a) dane Odbiorcy;
b) przedmiot reklamacji;
c) przedstawienie okoliczności uzasadniających
reklamację;
d) ewentualne zgłoszenie roszczenia o odszkodowanie;
4. Zgłoszona reklamacja wymaga pisemnego potwierdzenia jej przyjęcia.
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5. Zakład zobowiązany jest do powiadomienia zainteresowanego o sposobie załatwienia reklamacji w terminie 14 dni od daty wpływu. Termin ten może ulec przedłużeniu maksymalnie o 30 dni, jeżeli istnieje konieczność przeprowadzenia szczegółowego postępowania wyjaśniającego.
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6. Zakład udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej.
§ 37. W przypadku stwierdzenia przez Zakład lub organ Inspekcji Sanitarnej obniżenia
jakości wody Odbiorcy przysługuje upust na
zasadach określonych w umowie.

Rozdział 9
Obowiązki Odbiorców usług.
§ 38. Odbiorca wody powinien racjonalnie
gospodarować wodą i używać ją zgodnie z przeznaczeniem oraz warunkami wynikającymi z
zawartej Umowy.

§ 43. Dostarczający ścieki zobowiązany jest
do natychmiastowego powiadomienia Zakładu o
zrzutach awaryjnych lub zmianie jakości ścieków
odbiegających od warunków Umowy.

§ 39. Odbiorca winien zapewnić niezawodne działanie wodomierzy i urządzeń pomiarowych poprzez ich odpowiednie zabezpieczenie
przed uszkodzeniami mechanicznymi lub skutkami niskich temperatur, a także prawidłowe
utrzymanie studzienki czy też pomieszczenia, w
którym są zamontowane oraz przed dostępem
osób nieuprawnionych.

§ 44. Odbiorca jest zobowiązany do terminowego regulowania należności za dostawę
wody i odprowadzanie ścieków.

§ 40. Odbiorca usług zobowiązany jest do
natychmiastowego powiadamiania Zakładu o
wszelkich:
a) stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza
głównego lub urządzenia pomiarowego w
tym o zerwaniu plomby;
b) zmianach technicznych w instalacji wewnętrznej, które mogą mieć wpływ na działanie sieci;
§ 41. Odbiorca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zakładu o zmianach
własnościowych nieruchomości lub zmianach
użytkownika lokalu.
§ 42. Odbiorca zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia awarii na przyłączu
będącym w jego posiadaniu. Jeśli tego nie
uczyni w ciągu 5 godzin od jej wystąpienia, Zakład może usunąć awarię we własnym zakresie,
a kosztami obciążyć odbiorcę.

§ 45. Odbiorcy usług zobowiązani są do
korzystania z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w sposób nie powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez Zakład oraz nie utrudniający działalności, a w
szczególności do:
1. używania instalacji wodociągowej w sposób
eliminujący możliwość wystąpienia skażenia
chemicznego lub bakteriologicznego wody w
sieci wodociągowej na skutek cofnięcia się
wody z instalacji centralnego ogrzewania;
2. zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych pomieszczenia, w którym zainstalowany jest wodomierz główny;
3. użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powodujący zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacyjnej;
4. poinformowania Zakładu o własnych ujęciach wody w celu prawidłowego ustalania
opłat za odprowadzanie ścieków;
5. wykorzystania wody z sieci wodociągowej
oraz korzystania z przyłącza kanalizacyjnego
wyłącznie w celach określonych w warunkach przyłączenia do sieci;

Rozdział 10
Obowiązki i prawa Zakładu.
§ 46. Zakład ma obowiązek zapewnić
sprawność posiadanych urządzeń wodociągowo
– kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w
wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostawy wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należytą jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.

§ 47. Zakład zobowiązany jest do zainstalowania i utrzymania u Odbiorcy wodomierza
głównego za wyjątkiem wodomierzy do czasowego wykorzystania oraz wodomierzy sprzężonych dla celów przeciwpożarowych.
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§ 48. Osoby reprezentujące Zakład, po
okazaniu legitymacji służbowej i pisemnego
upoważnienia, mają prawo wstępu na teren nieruchomości lub do obiektu budowlanego nale-
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żących do osób o których mowa w art. 6 ust. 2 i
4-7 Ustawy w celu wykonania czynności wymienionych w art. 7 pkt 1-6 Ustawy.

Rozdział 11
Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe
§ 49. Uprawnionymi do poboru wody na
cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu Zakładu są:
a) jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej;
b) Państwowa Straż Pożarna;

§ 50.1. Przedsiębiorstwo obciąża gminę za
wodę pobraną na cele przeciwpożarowe stosując ceny ustalone w taryfie.
2. Rozliczenia za wodę pobraną na cele
przeciwpożarowe dokonywane są w okresach
półrocznych.

Rozdział 12
Postanowienia końcowe
§ 51. Wykonanie uchwały powierza się
Burmistrzowi Gminy i Miasta Chęciny oraz Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w
Chęcinach.

§ 53. Zakład zobowiązany jest do udostępnienia na żądanie Odbiorcy niniejszego Regulaminu oraz cytowanych w nim ustaw i rozporządzeń.
§ 54. Z dniem wejścia w życie niniejszej
uchwały traci moc uchwała Nr 24/III/02 Rady
Miejskiej w Chęcinach z dnia 28.12.2002 roku.

§ 52. W sprawach nie objętych niniejszym
Regulaminem obowiązują przepisy prawa, a w
szczególności ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.

§ 55. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Krystyna Foksa
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UCHWAŁA NR 379/LIX/10
RADY MIEJSKIEJ W CHĘCINACH
z dnia 29 stycznia 2010 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2010 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.), art. 212 ust.1 pkt 2,6,10, art. 214 pkt 1, 2 i 3
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 )
Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1.
1) Zmniejsza się wydatki w dziale 900 rozdziale
90001 § 6050 o kwotę zł 256 200,00
2) zwiększa się wydatki w dziale 900 rozdziale
90001 § 6210 o kwotę zł 256 200,00

§ 2.
1) Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2010 r. określony w załączniku
Nr 13 do uchwały Rady Miejskiej w Chęcinach Nr 360/LVII/09 z dnia 22 grudnia 2009 r
po zmianach stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały
2) Plan dochodów i wydatków dochodów własnych na 2010 r. określony w załączniku Nr 8
do uchwały Rady Miejskiej Nr 360/LVII/09 z
dnia 22 grudnia 2009 r. po zmianach stanowi
załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
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3) Wydatki budżetu gminy na 2010 r. określone
w załączniku Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej
Nr 360/LVII/09 z dnia 22 grudnia 2009 r. po
zmianach stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej
uchwały.
4) Zadania inwestycyjne roczne w 2010 r. określone w załączniku Nr 3a do uchwały Rady
Miejskiej Nr 360/LVII/09 z dnia 22 grudnia
2009 r. po zmianach stanowią załącznik Nr 4
do niniejszej uchwały.
5) Dotacje celowe określony w załączniku Nr 10
do uchwały Rady Miejskiej w Chęcinach
Nr 360/LVII/09 z dnia 22 grudnia 2009 r. po
zmianach stanowią załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 r.
§ 10 pkt 2 otrzymuje brzmienie „sfinansowanie
planowanego deficytu budżetu w kwocie zł.
14 217 600,00 w tym kredyty, pożyczki i papiery
wartościowe zaciągane /emitowane/ w związku z
środkami określonymi w umowie zawartej z
podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszami Spójności Uni Europejskiej w kwocie zł. 4 608 383,00

§ 3.1. W uchwale Nr 360/LVII/09 z dnia
22 grudnia 2009 r. Rady Miejskiej w Chęcinach w

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Krystyna Foksa

§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Chęcinach.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr 379/LIX/10
Rady Miejskiej w Chęcinach
z dnia 29 stycznia 2010 r.
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr 379/LIX/10
Rady Miejskiej w Chęcinach
z dnia 29 stycznia 2010 r.
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Załącznik nr 3
do Uchwały nr 379/LIX/10
Rady Miejskiej w Chęcinach
z dnia 29 stycznia 2010 r.
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Załącznik nr 4
do Uchwały nr 379/LIX/10
Rady Miejskiej w Chęcinach
z dnia 29 stycznia 2010 r.
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Rady Miejskiej w Chęcinach
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UCHWAŁA NR 382/LX/10
RADY MIEJSKIEJ W CHĘCINACH
z dnia 4 lutego 2010 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2010 r.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.
zm.), art. 212 ust.1 pkt 2,10 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ) Rada Miejska
uchwala, co następuje:
§ 1.1. Zmniejsza się wydatki w dziale 900
rozdziale 90015 § 4270 o kwotę zł. 21 600,00
2. Zwiększa się wydatki w dziale 900 rozdziale 90001 § 6050 o kwotę zł. 21 600,00

§ 2.1. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 r. określone
w załączniku Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej
Nr 360/LVII/09 z dnia 22 grudnia 2009 r. po zmianach stanowią załącznik Nr 1 do niniejszej
uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Chęcinach.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Krystyna Foksa
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr 382/LX/10
Rady Miejskiej w Chęcinach
z dnia 4 lutego 2010 r.
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UCHWAŁA NR XLIV/1075/2009
RADY MIEJSKIEJ W KIELCACH
z dnia 22 grudnia 2009 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE ZACHÓD - OBSZAR
V.5.1 CZARNÓW - CHROBREGO - rejon ul. Lecha” na obszarze miasta Kielce
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 5 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
ze zmianami z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.
558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,
poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.
1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz.
1203, Nr 167, poz. 1759 i z 2005r. Nr 172, poz.
1441 i Nr 175 poz. 1457 i z 2006r. Nr 17, poz. 128
i Nr 181, poz. 1337 z 2007r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008r.
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 i z 2009r.
Nr 52, poz. 420) oraz art. 20 ust. 1 i art. 29 ust. 1
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 ze zmianami z 2004r. Nr 6, poz. 41,
Nr 141, poz. 1492; z 2005r. Nr 113, poz. 954,
Nr 130, poz. 1087; z 2006r. Nr 45, poz. 319,
Nr 225, poz. 1635; z 2007r. Nr 127, poz. 880 oraz
z 2008r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i

Nr 220, poz. 1413), po stwierdzeniu zgodności
ustaleń planu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kielce uchwalonego uchwałą
Nr 580/2000r. Rady Miejskiej w Kielcach z dnia
26 października 2000r. wraz ze zmianami uchwalonymi uchwałami Rady Miejskiej w Kielcach: zmianą Nr 1 uchwaloną uchwałą Nr XXXIV/674/2004 z
dnia 9 grudnia 2004r., zmianą Nr 3 uchwaloną
uchwałą Nr Vlll/162/2007 z dnia 26 kwietnia
2007r., zmianą Nr 5 uchwaloną uchwałą
Nr XXIV/539/2008 z dnia 29 maja 2008r., zmianą
Nr 4 uchwaloną uchwałą Nr XXVIII/648/2008 z
dnia 3 października 2008r., zmianą Nr 6 uchwaloną uchwałą Nr XL/986/2009 z dnia 17 września
2009r., zmianą Nr 8 uchwaloną uchwałą
Nr XL/987/2009 z dnia 17 września 2009r. oraz
zmianą
Nr
9
uchwaloną
uchwałą
Nr XLI/1017/2009 z dnia 19 października 2009r.
Rada Miejska uchwala, co następuje:

ROZDZIAŁ 1
Przepisy wprowadzające
§ 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „KIELCE ZACHÓD OBSZAR V.5.1 CZARNÓW - CHROBREGO - rejon
ul. Lecha” na obszarze miasta Kielce, w granicach określonych w § 2 i załączniku nr 1 do
uchwały, zwany dalej „planem”.
§ 2.1. Plan obejmuje obszar położony w
Kielcach w rejonie ulic: Lecha, Mieszka l i Piekoszowskiej.
2. Integralną częścią planu są:
1) załącznik nr 1 - rysunek planu, składający się
z planszy podstawowej - część nr 1 i planszy
infrastruktury technicznej - część nr 2,
2) załącznik nr 2, zawierający rozstrzygnięcie
Rady Miejskiej w Kielcach na temat sposobu
rozpatrzenia uwagi wniesionej do projektu
planu wyłożonego do publicznego wglądu,
3) załącznik nr 3, zawierający rozstrzygnięcia
Rady Miejskiej w Kielcach dotyczące sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji z
zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich

finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych.
3. Celem postanowień zawartych w niniejszej uchwale jest ustalenie przeznaczenia terenu
dla następujących funkcji i form użytkowania:
1) zabudowa mieszkaniowa wysokiej intensywności,
2) usługi podstawowe,
3) przestrzeń publiczna,
oraz określenie zasad zabudowy i zagospodarowania terenu, modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania i użytkowania terenów.
§ 3. Ilekroć w ustaleniach uchwały jest
mowa o:
1) liniach rozgraniczających - należy przez to rozumieć linie wyznaczone na rysunku planu i
wydzielające tereny o różnym przeznaczeniu
lub różnych zasadach zagospodarowania,
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2) modernizacji systemów komunikacji i infrastruktury - należy przez to rozumieć, w ramach istniejących systemów, wykonywanie
robót budowlanych polegających na wprowadzeniu nowych rozwiązań technicznych i
materiałowych oraz zmianie charakterystycznych parametrów w zakresie nie wymagającym zmiany granic pasa drogowego,
3) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy
przez to rozumieć linię wyznaczoną na rysunku planu i opisaną w tekście planu,
4) obszarze przestrzeni publicznej - należy przez
to rozumieć obszar o szczególnym znaczeniu
dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, poprawy jakości ich życia i sprzyjający nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu
na jego położenie oraz cechy funkcjonalnoprzestrzenne, wyznaczony w planie w terenie
MW1 jako strefa zieleni osiedlowej ogólnodostępnej oraz w terenie ZP1,
5) planie - należy przez to rozumieć niniejszą
Uchwałę Rady Miejskiej w Kielcach wraz z
rysunkiem planu stanowiącym załącznik nr 1
do tej uchwały,
6) powierzchni terenu biologicznie czynnej należy przez to rozumieć grunt rodzimy oraz
wodę powierzchniową na terenie inwestycji,
a także 50 % sumy powierzchni tarasów i
stropodachów o powierzchni nie mniejszej
niż 10 m2 urządzonych jako stałe trawniki lub
kwietniki na podłożu zapewniającym im naturalną wegetację,
7) rysunku planu - należy przez to rozumieć
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, składający się z dwóch części:
a) część nr 1 - plansza podstawowa w skali
1:1000,
b) część nr 2 - plansza infrastruktury technicznej w skali 1:1000,
8) strefie zabudowy - należy przez to rozumieć
teren wyznaczony na rysunku planu za pomocą nieprzekraczalnych linii zabudowy, przeznaczony do sytuowania budynków zgodnie z
przepisami techniczno-budowlanymi, na zasadach określonych w planie,
9) terenie - należy przez to rozumieć teren o
określonym przeznaczeniu, wyznaczony na
rysunku planu liniami rozgraniczającymi i kolorem oraz oznaczony w tekście i na rysunku
planu symbolem literowo-cyfrowym,
10) terenie inwestycji - należy przez to rozumieć
teren będący przedmiotem wniosku o zatwierdzenie projektu budowlanego,
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11) wskaźniku intensywności zabudowy - należy
przez to rozumieć stosunek sumy powierzchni całkowitych wszystkich kondygnacji nadziemnych wszystkich budynków, położonych w granicach terenu inwestycji, do całej powierzchni tego terenu,
12) sieci infrastruktury technicznej użytku powszechnego - należy przez to rozumieć będące w eksploatacji zakładów lub przedsiębiorstw rurociągi i przewody rozdzielcze oraz
związane z nimi obiekty i urządzenia techniczne, do których możliwość przyłączenia,
na określonych warunkach, zagwarantowana
jest przepisami powszechnie obowiązującymi lub przepisami miejscowymi,
13) przyłączu - należy przez to rozumieć odcinek
rurociągu lub przewodu (z którego korzysta
jeden lub kilku użytkowników) łączących sieć
infrastruktury technicznej użytku powszechnego z przyłączanym obiektem lub obiektami.
§ 4.1. Następujące oznaczenia, przedstawione na rysunku planu - część nr 1, są ustaleniami obowiązującymi:
1) granice obszaru objętego planem,
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,
3) symbole literowo-cyfrowe identyfikujące
tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych
zasadach zagospodarowania,
4) nieprzekraczalne linie zabudowy,
5) strefa „A” podwyższonej dopuszczalnej wysokości budynków,
6) strefa „B” podwyższonej dopuszczalnej wysokości budynków,
7) strefa zieleni osiedlowej ogólnodostępnej.
2. Pozostałe oznaczenia występujące na
rysunku planu - cześć nr 1, nie wymienione w
ust. 1 są informacjami dodatkowymi.
3. Rysunek planu część nr 2 - plansza infrastruktury technicznej, ustalający zasady
uzbrojenia terenu, obowiązuje w zakresie ideowego układu sieci infrastruktury technicznej.
4. „Prognoza oddziaływania na środowisko”
oraz „Prognoza skutków finansowych uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego” stanowią materiały planistyczne nie
będące przedmiotem niniejszej uchwały.
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ROZDZIAŁ 2
Ustalenia ogólne.
§ 5. Na rysunku planu wyznaczono granice
następujących terenów o różnym przeznaczeniu
lub różnych zasadach zagospodarowania, wydzielone za pomocą linii rozgraniczających i
oznaczone symbolami:
1) MW - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - wysokiej intensywności,
2) U - teren zabudowy usługowej,
3) ZP - teren zieleni urządzonej,
4) KDL - tereny publicznych ulic lokalnych,
5) KDD - tereny publicznych ulic dojazdowych,
6) KPJ - teren publicznego ciągu pieszojezdnego,
7) KP - teren publicznego ciągu pieszego,
8) EE - teren infrastruktury technicznej - elektroenergetyka.
§ 6. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się nakaz
kształtowania nowej zabudowy na działce lub
zespołach działek, zgodnie z ustaleniami rysunku
planu, dotyczącymi nieprzekraczalnej linii zabudowy z zachowaniem wzajemnej harmonii poszczególnych elementów zagospodarowania
terenów.
§ 7.1. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody ustala się:
1) dopuszczalny poziom hałasu w środowisku,
zgodnie z przepisami odrębnymi:
a) dla terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczonego na rysunku
planu symbolem MW1 - jak dla terenów
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
i zamieszkania zbiorowego,
b) dla terenu zabudowy usługowej oznaczonego na rysunku planu symbolem U1
- jak dla terenów zabudowy związanej ze
stałym lub czasowym pobytem dzieci i
młodzieży,
c) dla terenu zieleni urządzonej, oznaczonego na rysunku planu symbolem ZP1 jak dla terenów rekreacyjno-wypoczynkowych,
2) gospodarka odpadami zgodnie z Planem
gospodarki odpadami przyjętym uchwałą
Rady Miejskiej w Kielcach,
3) w zakresie ochrony przed polem elektromagnetycznym związanym z obiektami elektroenergetycznymi
i
telekomunikacyjnymi
obowiązują zasady dotyczące budowy i lokalizacji urządzeń i sieci infrastruktury określone w wymaganiach przepisów odrębnych.

2. W zakresie zasad ochrony krajobrazu
kulturowego ustala się nakaz:
1) stosowania skali i charakteru nowej zabudowy podkreślającej walory przestrzenne
istniejącej w sąsiedztwie dominanty kościoła
parafii Miłosierdzia Bożego,
2) harmonijnego kształtowania krajobrazu zapewniającego odpowiednią ekspozycję widoku na Karczówkę i z Karczówki,
3) kształtowania ciągów komunikacyjnych, zabudowy i zieleni wysokiej w sposób podkreślający osie widokowe na kościół parafii Miłosierdzia Bożego i na Karczówkę.
§ 8. Nie ustala się zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury
współczesnej ze względu na to, że na obszarze
objętym planem nie ma obiektów zabytkowych
wpisanych do rejestru zabytków bądź uznanych
za parki kulturowe lub dobra kultury współczesnej, a także innych o cechach zabytkowych,
przewidzianych do ochrony.
§ 9. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych:
1) obszar objęty planem położony jest w obszarze zasilania Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) Nr 417 Kielce (obszar zwykłej ochrony OZO oraz obszar najwyższej
ochrony ONO), dla którego należy stosować
zakazy, nakazy i zalecenia wynikające z przepisów odrębnych oraz z decyzji Ministra
OŚZNiL Nr KDH/013/5876.06 z dnia 11 maja
1996r. zatwierdzającej projekt stref ochrony
zbiornika GZWP 417 Kielce,
2) ustala się obowiązek pokrycia obszaru planu
zasięgiem sygnałów dźwiękowych syren
alarmowych działających w miejskim Systemie Wykrywania i Alarmowania,
3) na obszarze objętym granicami niniejszego
planu nie występują:
a) tereny górnicze,
b) tereny narażone na niebezpieczeństwo
powodzi,
c) tereny zagrożone osuwaniem się mas
ziemnych.
§ 10. Ustalenia dotyczące parametrów i
wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania zawarte zostały w rozdziale 3,
zawierającym szczegółowe ustalenia dla poszczególnych terenów wyznaczonych liniami
rozgraniczającymi.
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§ 11. W zakresie wymagań wynikających z
potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych
ustala się obowiązek wykształcenia obszaru
przestrzeni publicznych w terenie MW1 i ZP1, w
obrębie których obowiązuje:
1) nakaz zapewnienia dostępności dla osób
niepełnosprawnych,
2) zakaz lokalizacji wolnostojących nośników
reklamowych w formie bilbordów (ponad
12 m2 powierzchni) i reklam o negatywnym
oddziaływaniu na przestrzeń i otoczenie.
§ 12. W zakresie zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości ustala się:
1) na obszarze objętym granicami planu nie
wyznacza się terenów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości, w rozumieniu przepisów ustawy o
gospodarce nieruchomościami,
2) zasady i warunki podziału nieruchomości
zgodnie z § 17 ust. 2 pkt. 7, § 18 ust. 2 pkt. 5,
§ 19 ust. 2 pkt. 4 i § 25 ust. 2 pkt. 5.
§ 13. W zakresie szczegółowych warunków
zagospodarowania terenów oraz ograniczania w
ich użytkowaniu, ustala się w obrębie całego
obszaru objętego planem następujące zakazy:
1) lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze
znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu Art. 59. ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia
3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko wymienionych w § 2.1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie
określenia rodzajów przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko oraz
szczegółowych uwarunkowań związanych z
kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko
oraz w § 1.1. Rozporządzenia Rady Ministrów z
dnia 21 sierpnia 2007r. zmieniającego rozporządzenie z dnia 9 listopada 2004r.,
2) lokalizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko
w rozumieniu Art. 59. ust. 1 pkt. 2 Ustawy z
dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wymienionych w § 3.1. Rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w
sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań
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związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu
na środowisko oraz w § 1.2. Rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2007r.
zmieniającego rozporządzenie z dnia 9 listopada 2004r., za wyjątkiem infrastruktury
technicznej i dróg publicznych,
3) realizowania inwestycji polegających na budowie obiektów i urządzeń albo ich zespołów, których związane z eksploatacją uciążliwe oddziaływanie na otoczenie może przekroczyć granice terenu inwestycji, bez
względu na aktualny stan zabudowy, zagospodarowania i użytkowania otaczających terenów; zakaz odnosi się również do zmiany
sposobu użytkowania bez dokonywania inwestycji budowlanych.
§ 14.1. W zakresie zasad modernizacji,
rozbudowy i budowy systemów komunikacji
ustala się:
1) układ komunikacyjny obsługujący obszar
objęty planem stanowią publiczne: ulice,
ciąg pieszo-jezdny i ciąg pieszy, wymagające
budowy i rozbudowy do parametrów określonych w ustaleniach szczegółowych niniejszej uchwały,
2) obszar objęty planem jest połączony z istniejącym układem komunikacyjnym miasta poprzez:
a) ulicę KDD1 z ulicą Lecha,
b) ulicę KDD2, ciąg pieszo-jezdny KPJ1 i teren pasa drogowego ulicy KDL2 z ulicą
Mieszka l,
c) fragment pasa drogowego ulicy KDL1 i
ciąg pieszy KP1 z ulicą Piekoszowską
3) dopuszcza się w obszarze MW1 realizację
ulic wewnętrznych (nie wyznaczonych na rysunku planu), włączonych do ulic: KDD1,
KDD2 lub poprzez teren KDL2 do ulicy
Mieszka l,
4) obowiązuje zasada zgodności akcesji, parametrów technicznych przekrojów poprzecznych poszczególnych klas ulic z przepisami
odrębnymi.
2. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej ustala się:
1) rysunek planu część nr 2 - plansza infrastruktury technicznej, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, ustalający zasady uzbrojenia
terenu, obowiązuje w zakresie ideowego układu sieci infrastruktury technicznej,
2) elementy składowe sieci infrastruktury technicznej, którymi są:
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a) sieć wodociągowa zasilana z miejskiego
systemu wodociągowego l-ej strefy ciśnień, oznaczona na rysunku planu kolorem zielonym i symbolem literowym W,
b) grawitacyjna sieć kanalizacji sanitarnej odprowadzająca ścieki komunalne do zbiorowego systemu kanalizacji sanitarnej,
oznaczona na rysunku planu kolorem brązowym i symbolem literowym Ks,
c) grawitacyjna sieć kanalizacji deszczowej
odprowadzająca wody opadowe do zbiorowego systemu kanalizacji deszczowej,
oznaczona na rysunku planu kolorem ciemnoniebieskim i symbolem literowym Kd,
d) sieć gazociągów średniego ciśnienia zasilana ze zbiorowego systemu gazowniczego, oznaczona na rysunku planu kolorem pomarańczowym i symbolem literowym Eg,
e) sieć cieplna zasilana z miejskiego systemu ciepłowniczego, oznaczona na rysunku planu kolorem czerwonym i symbolem literowym Ec,
f) kablowa sieć energetyczna średniego i
niskiego napięcia, nie wskazana na rysunku planu,
g) kablowa sieć teletechniczna, nie wskazana na rysunku planu,
3) następujące zasady uzbrojenia terenu:
a) położenie i parametry techniczne sieci
podlegają uszczegółowieniu, w dotyczących budowy tych sieci postępowaniach
administracyjnych - stosownie do zakresu rozstrzygania w tych sprawach,
b) w pasach drogowych ulic istniejących przeznaczonych do adaptacji, przeznaczone do użytku powszechnego sieci infrastruktury technicznej mogą być w
przypadkach uzasadnionych, sytuowane
w sposób inny niż przedstawione na rysunku planu gdy inwestor sieci w postępowaniach administracyjnych wykaże, że
odmienne usytuowanie nie utrudni
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przewidzianej w planie przebudowy i
modernizacji ulicy oraz usytuowania pozostałych sieci,
c) w przekrojach projektowanych pasów
drogowych należy uwzględnić lokalizację
sieci elektroenergetycznych, teletechnicznych i telekomunikacyjnych; szczegółowy przebieg i lokalizacja sieci określone zostaną w projektach budowlanych,
d) w planowanym zagospodarowaniu terenu MW1 należy uwzględnić nieuwidocznione na planszy infrastruktury technicznej i nieujęte w ustaleniach szczegółowych niezbędne dla obsługi tego terenu
sieci infrastruktury technicznej (wyszczególnione w punkcie 2) oraz urządzenia z
nimi związane; sieci należy lokalizować
wzdłuż ciągów komunikacyjnych, a w
wynikających z konieczności innych
przypadkach - w sposób nie kolidujący z
planowaną zabudową,
e) dopuszcza się lokalizację wnętrzowych
wolnostojących lub wbudowanych stacji
transformatorowych za wyjątkiem terenów ulic publicznych oraz strefy zieleni
osiedlowej,
f) dopuszcza się przeprowadzenie tranzytowych sieci infrastruktury technicznej
nie pokazanych na rysunku planu jeżeli
ich przebieg nie będzie kolidował z istniejącą i planowaną zabudową oraz ustaleniami niniejszego planu.
§ 15. Tereny w obrębie całego obszaru objętego planem mogą być wykorzystane w sposób dotychczasowy do czasu zagospodarowania
zgodnego z ich przeznaczeniem.
§ 16. Ustalenia dotyczące obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji - nie
wskazuje się obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji.

ROZDZIAŁ 3
Ustalenia szczegółowe
§ 17.1. Wyznacza się teren zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej - wysokiej intensywności, oznaczony na rysunku planu symbolem MW1.
2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1
ustala się:
1) przeznaczenie
podstawowe:
zabudowa
mieszkaniowa wielorodzinna - wysokiej intensywności,

2) przeznaczenie podstawowe wyszczególnione
w pkt. 1 powinno zajmować minimum 70 %
powierzchni użytkowej budynku,
3) przeznaczenie uzupełniające: usługi handlu
detalicznego, działalności biurowej, oświaty,
odnowy biologicznej i ochrony zdrowia,
opieki społecznej, turystyki, sportu, rekreacji,
kultury, projektowania i pracy twórczej, gastronomii, drobnych usług rzemieślniczych
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takich jak usługi fryzjerskie, kosmetyczne,
pralnicze oraz drobne usługi naprawcze
sprzętu codziennego użytku,
4) zasady zagospodarowania:
a) dopuszcza się realizację: placów, obiektów małej architektury, placów zabaw dla
dzieci, parkingów, garaży, sieci, obiektów
i urządzeń infrastruktury technicznej, ulic
wewnętrznych, ciągów pieszych, ścieżek
rowerowych,
b) zakaz budowy ogrodzeń, za wyjątkiem
ogrodzeń wokół placów zabaw dla dzieci,
oraz ogrodzeń w liniach rozgraniczających terenu,
c) nakaz realizacji zieleni w obrębie strefy
zieleni osiedlowej ogólnodostępnej wyznaczonej na rysunku planu,
5) zasady kształtowania zabudowy:
a) nakaz kształtowania zabudowy w sposób
podkreślający osie widokowe na Karczówkę i kościół parafii Miłosierdzia Bożego wyznaczone na rysunku planu,
b) linia zabudowy: nieprzekraczalna, zgodnie z rysunkiem planu,
c) wysokość budynków: od 12 m do 15 m
(od 4 do 5 kondygnacji nadziemnych),
d) dopuszcza się w strefie „A” podwyższonej dopuszczalnej wysokości budynków,
wyznaczonej na rysunku planu, wysokość budynków - do 34 m (do 11 kondygnacji nadziemnych),
e) dopuszcza się w strefie „B” podwyższonej dopuszczalnej wysokości budynków,
wyznaczonej na rysunku planu, lokalne
wypiętrzenia w postaci dominant do 48 m
(do 16 kondygnacji nadziemnych),
f) powierzchnie zabudowy budynków i
dominant o podwyższonych dopuszczalnych wysokościach, o których mowa w
lit. d i lit. e mogą przekraczać właściwe
dla siebie granice stref przy łącznym
spełnieniu następujących warunków:
tiret 1 - najmniejsza odległość od najdalej wysuniętego poza strefę punktu obrysu powierzchni zabudowy budynku, od
granicy strefy jest nie większa niż 15 m,
tiret 2 - część powierzchni zabudowy budynku znajdująca się poza granicą strefy
nie może przekroczyć 50 % całości powierzchni zabudowy budynku,
g) geometria dachu: dowolna,
h) zakaz stosowania okapów,
6) parametry i wskaźniki zagospodarowania
terenu:
a) powierzchnia zabudowy: do 60 % terenu
inwestycji,

7)

8)

9)

10)

Poz. 947

b) wskaźnik intensywności zabudowy: do 2,2,
c) powierzchnia biologicznie czynna:
tiret 1 - w odniesieniu do części terenu
inwestycji położonej w strefie zabudowy:
minimalna 32 %,
tiret 2 - w odniesieniu do części terenu
inwestycji położonej poza strefą zabudowy: minimalna 75 %,
d) stanowiska postojowe:
tiret 1 - minimum 1,1 stanowiska na
1 mieszkanie, w tym miejsca garażowe,
tiret 2 - minimum 1 stanowisko na 20 m2
powierzchni użytkowej usług,
tiret 3 - minimum 1 stanowisko na
4 miejsca konsumpcyjne w lokalach gastronomicznych,
zasady i warunki podziału nieruchomości:
a) zakazuje się wydzielania działek o powierzchni mniejszej niż 17000 m2,
b) szerokość frontu działki w stosunku do
pasa drogowego ulicy publicznej nie może być mniejsza niż 80 m,
c) obowiązek zachowania kąta położenia
granic wydzielonych działek w stosunku
do pasa drogowego ulicy publicznej w
przedziale 45°-90°,
d) minimalna wielkość działki, o której mowa w lit. a, nie obowiązuje w przypadku
dokonywania podziałów pod drogi, place, obiekty i urządzenia infrastruktury
technicznej,
e) każda wydzielana działka budowlana,
musi mieć zapewniony dostęp do drogi
publicznej,
zasady obsługi komunikacyjnej:
a) obsługa komunikacyjna z ulic KDD1,
KDD2 i KDL2, zgodnie z § 14 ust. 1,
b) ustala się obowiązek zapewnienia ogólnodostępnego przejścia do terenu kościoła parafii Miłosierdzia Bożego z kierunku południowego w postaci ciągu
pieszego, orientacyjnie wskazanego na
rysunku planu,
c) ustala się obowiązek realizacji ogólnodostępnej ścieżki rowerowej łączącej teren
KDL2 z terenem KDD2, będącej fragmentem ciągu rowerowego od ul. Łódzkiej
przez ul. Jagiellońską do Karczówki,
stawka procentowa, na podstawie której
określa się opłatę, o której mowa w art. 36
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - 20 %,
pozostałe ustalenia zgodnie z § 6, § 7, § 8,
§ 9, § 11, § 12, § 13, § 14, § 15, § 16 ustaleń
ogólnych.
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§ 18.1. Wyznacza się teren zabudowy
usługowej, oznaczony na rysunku planu symbolem U1 stanowiący fragment terenu istniejących
usług oświaty, w części zlokalizowanych poza
granicami opracowania planu.
2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1
ustala się:
1) przeznaczenie: usługi oświaty,
2) w zakresie zasad zagospodarowania dopuszcza się realizację: placów, obiektów małej architektury, sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej,
3) zasady kształtowania zabudowy:
a) linia zabudowy: nieprzekraczalna zgodnie
z rysunkiem planu,
b) wysokość budynków: do 12 m (4 kondygnacje nadziemne),
c) geometria dachu: dowolna,
4) parametry i wskaźniki zagospodarowania
terenu (dotyczy części terenu inwestycji zawartej w granicach niniejszego planu):
a) powierzchnia zabudowy: 60 % terenu
inwestycji,
b) wskaźnik intensywności zabudowy: do 1,7,
c) powierzchnia biologicznie czynna: minimalna 42 %,
d) stanowiska postojowe: 1 stanowisko na
20 m2 powierzchni usługowej,
5) zasady i warunki podziału nieruchomości:
zakaz podziału działek, za wyjątkiem podziału
dokonanego zgodnie z liniami rozgraniczającymi terenów,
6) obsługa komunikacyjna z ulicy Piekoszowskiej, której fragment pasa drogowego oznaczono na rysunku planu symbolem KDL1,
7) pozostałe ustalenia zgodnie z § 6, § 7, § 8,
§ 9, § 11, § 12, § 13, § 14, § 15, § 16 ustaleń
ogólnych.
§ 19.1. Wyznacza się teren zieleni urządzonej, oznaczony na rysunku planu symbolem:
ZP1.
2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1
ustala się:
1) przeznaczenie: zieleń urządzona,
2) zasady zagospodarowania:
a) zakaz zabudowy,
b) dopuszcza się realizację: obiektów małej
architektury, sieci, obiektów i urządzeń
infrastruktury technicznej,
3) parametry i wskaźniki zagospodarowania
terenu:
a) powierzchnia biologicznie czynna: nie
mniej niż 80 % powierzchni terenu,
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b) nie określa się parametrów zagospodarowania terenu, za wyjątkiem powierzchni biologicznie czynnej, określonej w lit. a,
4) zasady i warunki podziału nieruchomości:
zakaz podziału działek, za wyjątkiem podziału
dokonanego zgodnie z liniami rozgraniczającymi terenów,
5) obsługa komunikacyjna z ulicy oznaczonej
na rysunku planu symbolem KDD2,
6) pozostałe ustalenia zgodnie z § 6, § 7, § 8,
§ 9, § 11, § 12, § 13, § 14, § 15, § 16 ustaleń
ogólnych.
§ 20.1. Wyznacza się teren ulicy publicznej,
o powierzchni w liniach rozgraniczających:
0,004 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem: KDL1.
2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1
ustala się następujące przeznaczenie oraz zasady
zabudowy i zagospodarowania:
1) przeznaczenie podstawowe: ulica lokalna,
fragment pasa drogowego ulicy Piekoszowskiej,
2) dopuszcza się realizację:
a) dojść i dojazdów,
b) zieleni urządzonej,
c) sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury
technicznej.
3. Parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) szerokość w liniach rozgraniczających: do
3,5 m, zgodnie z rysunkiem planu,
2) nie określa się wskaźników zagospodarowania terenu.
4. Pozostałe ustalenia zgodnie z § 7, § 8, § 9,
§ 11, § 12, § 13, § 14, § 15, § 16 ustaleń ogólnych.
§ 21.1. Wyznacza się teren ulicy publicznej, o
powierzchni w liniach rozgraniczających: 0,18 ha,
oznaczony na rysunku planu symbolem: KDL2.
2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1
ustala się następujące przeznaczenie oraz zasady
zabudowy i zagospodarowania:
1) przeznaczenie podstawowe: ulica lokalna,
fragment pasa drogowego ulicy Mieszka l,
2) dopuszcza się realizację:
a) dojść i dojazdów do terenu MW1,
b) stanowisk postojowych,
c) zieleni urządzonej,
d) ścieżek rowerowych,
e) sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury
technicznej.
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3. Parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) szerokość w liniach rozgraniczających: od
3,6 m do 29.0 m, zgodnie z rysunkiem planu,
2) nie określa się wskaźników zagospodarowania terenu.
4. Pozostałe ustalenia zgodnie z § 7, § 8,
§ 9, § 11, § 12, § 13, § 14, § 15, § 16 ustaleń
ogólnych.
§ 22.1. Wyznacza się tereny ulic publicznych oznaczone na rysunku planu symbolami:
KDD1 o powierzchni w liniach rozgraniczających:
0,08 ha i KDD2 o powierzchni w liniach rozgraniczających: 0,31 ha.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1
ustala się następujące przeznaczenie oraz zasady
zabudowy i zagospodarowania:
1) przeznaczenie podstawowe: ulice dojazdowe,
2) dopuszcza się realizację:
a) ścieżek rowerowych,
b) zieleni urządzonej,
c) sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury
technicznej.
3. Parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) szerokość w liniach rozgraniczających: dla
terenu KDD1 od 13.2 m do 14.0 m, z poszerzeniem w rejonie skrzyżowania, zgodnie z
rysunkiem planu, dla terenu KDD2 od 11.6 m
do 15.7 m, zgodnie z rysunkiem planu,
2) przekrój poprzeczny - jedna jezdnia o dwóch
pasach ruchu,
3) jezdnia o szerokości min 5.0 m,
4) chodniki obustronne,
5) nie określa się wskaźników zagospodarowania terenu.
4. Pozostałe ustalenia zgodnie z § 7, § 8,
§ 9, § 11, § 12, § 13, § 14, § 15, § 16 ustaleń
ogólnych.
§ 23.1. Wyznacza się teren publicznego
ciągu pieszo-jezdnego, o powierzchni w liniach
rozgraniczających: 0,07 ha, oznaczonego na rysunku planu symbolem: KPJ1.
2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1
ustala się następujące przeznaczenie oraz zasady
zabudowy i zagospodarowania:
1) przeznaczenie podstawowe: ciąg pieszojezdny,
2) dopuszcza się realizację:
a) zieleni urządzonej niskiej,
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b) sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury
technicznej,
c) obiektów małej architektury.
3. Parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) szerokość terenu w liniach rozgraniczających: od 7.0 m do 12.4 m, zgodnie z rysunkiem planu,
2) szerokość ciągu pieszo-jezdnego min 5,0 m,
3) nie określa się wskaźników zagospodarowania terenu.
4. Pozostałe ustalenia zgodnie z § 7, § 8,
§ 9, § 11, § 12, § 13, § 14, § 15, § 16 ustaleń
ogólnych.
§ 24.1. Wyznacza się teren publicznego
ciągu pieszego, o powierzchni w liniach rozgraniczających: 0,04 ha, oznaczonego na rysunku
planu symbolem: KP1.
2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1
ustala się następujące przeznaczenie oraz zasady
zabudowy i zagospodarowania:
1) przeznaczenie podstawowe: ciąg pieszy,
2) dopuszcza się realizację:
a) zieleni urządzonej,
b) sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury
technicznej.
3. Parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) szerokość terenu w liniach rozgraniczających: od 4.7 m do 5.0 m, z poszerzeniem w
rejonie ul. Piekoszowskiej,
2) szerokość ciągu pieszego min. 4,0 m.
3) nie określa się wskaźników zagospodarowania terenu.
4. Pozostałe ustalenia zgodnie z § 7, § 8,
§ 9, § 11, § 12, § 13, § 14, § 15, § 16 ustaleń
ogólnych.
§ 25.1. Wyznacza się teren infrastruktury
technicznej - elektroenergetyka, oznaczony na
rysunku planu symbolem EE1.
2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1
ustala się następujące przeznaczenie oraz zasady
zabudowy i zagospodarowania:
1) przeznaczenie: obiekty i urządzenia związane
z elektroenergetyką
2) dopuszcza się realizację: placów manewrowych, dojazdów, zieleni niskiej,
3) zasady kształtowania zabudowy: nie ustala się,
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4) parametry i wskaźniki zagospodarowania
terenu: powierzchnia biologicznie czynna:
minimalna 30 %,
5) zasady i warunki podziału nieruchomości:
zakaz podziału działek, za wyjątkiem podziału
dokonanego zgodnie z liniami rozgraniczającymi terenów,
6) obsługa komunikacyjna z ulicy oznaczonej
na rysunku planu symbolem KDD2,
7) pozostałe ustalenia zgodnie z § 7, § 8, § 9,
§ 11, § 12, § 13, § 14, § 15, § 16 ustaleń ogólnych.
§ 26.1. Wyznacza się, na rysunku planu
system sieci wodociągowej o symbolu W, którego głównym przeznaczeniem jest zaopatrzenie w
wodę planowanej zabudowy na obszarze objętym planem.
2. W skład systemu wchodzi:
1) istniejący wodociąg rozdzielczy l strefy ciśnień ø 150 mm i planowany wodociąg dosyłowy oznaczony symbolem W1, zlokalizowany w ulicy oznaczonej w planie symbolem
KDD1,
2) istniejący wodociąg rozdzielczy l strefy ciśnień ø 200 mm i planowany wodociąg dosyłowy oznaczony symbolem W2, zlokalizowany w ulicy oznaczonej w planie symbolem
KPJ1.
3. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu:
1) teren objęty planem zasilany będzie w wodę
na cele bytowe, gospodarcze i przeciw pożarowe z istniejącego systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę - l strefa ciśnień; doprowadzenie wody planuje się z istniejących
wodociągów rozdzielczych: ø 150 mm w ulicy Lecha oraz ø 200 mm w ulicy Mieszka l,
2) wodociągi oznaczone w planie symbolami
W1 i W2 planuje się, na obszarze MW1, do
spięcia w sieć pierścieniową,
3) w strefach podwyższonej dopuszczalnej wysokości budynków dopuszcza się budowę
urządzeń do podnoszenia ciśnienia wody,
4) uzbrojenie sieci w zasuwy węzłowe i liniowe
oraz hydranty przeciwpożarowe.
4. Pozostałe ustalenia zgodnie z § 7, § 8,
§ 9, § 12, § 13, § 14, § 15, § 16 ustaleń ogólnych.
§ 27.1. Wyznacza się, na rysunku planu system grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej o symbolu
Ks, którego głównym przeznaczeniem jest odprowadzanie ścieków komunalnych z planowanej
zabudowy na obszarze objętym planem.
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2. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu:
1) odbiornikiem ścieków komunalnych będzie
istniejący oraz planowany zbiorowy system
kanalizacji sanitarnej w oparciu o:
a) istniejący kanał sanitarny ø 0,20 m w
ul. Piekoszowskiej,
b) istniejący kanał sanitarny ø 0,20 m w
ul. Lecha,
2) dla lokalnych potrzeb dopuszcza się stosowanie innych rozwiązań, np. lokalnych przepompowni ścieków i odcinków kanałów
tłocznych umożliwiających odprowadzanie
ścieków do układu podstawowego (grawitacyjnego),
3) zakazuje się gromadzenia ścieków sanitarnych w zbiornikach bezodpływowych.
3. Pozostałe ustalenia zgodnie z § 7, § 8,
§ 9, § 12, § 13, § 14, § 15, § 16 ustaleń ogólnych.
§ 28.1. Wyznacza się, na rysunku planu
system grawitacyjnej kanalizacji deszczowej o
symbolu Kd, którego głównym przeznaczeniem
jest odprowadzanie wód opadowych z obszaru
objętego planem i z obszarów przyległych, położonych w granicach zlewni naturalnych.
2. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu:
1) odprowadzenie ścieków opadowych systemem grawitacyjnych kanałów deszczowych
do zbiorowego systemu kanalizacji deszczowej w zlewni rzeki Silnicy,
2) odbiornikiem ścieków deszczowych będzie
istniejący oraz planowany zbiorowy system
kanalizacji deszczowej w oparciu o:
a) istniejący kanał deszczowy ø 0,60 m w
ul. Piekoszowskiej,
b) istniejący kanał deszczowy ø 0,40 m w
ul. Lecha,
3) na obszarze MW1 należy zastosować rozwiązania techniczne (zbiorniki retencyjne, dławienie odpływu) pozwalające na czasowe
magazynowanie wód deszczowych z tego terenu, z uwzględnieniem retencji kanałowej,
4) odprowadzenie ścieków opadowych z
utwardzonych powierzchni dróg, parkingów i
innych powierzchni potencjalnie zanieczyszczonych wymaga przed wprowadzeniem do
odbiornika oczyszczenia z piasku i substancji
ropopochodnych,
5) uzbrojenie w studnie rewizyjne, połączeniowe, przelotowe i kierunkowe.
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3. Pozostałe ustalenia zgodnie z § 7, § 8,
§ 9, § 12, § 13, § 14, § 15, § 16 ustaleń ogólnych.
§ 29.1. Wyznacza się, na rysunku planu
system sieci gazowej o symbolu Eg, którego
głównym przeznaczeniem jest zaopatrzenie w
gaz przewodowy planowanej zabudowy na obszarze objętym planem.
2. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu:
1) zasilanie sieci gazowej z istniejącego zbiorowego systemu gazociągów średniego ciśnienia, w oparciu o istniejący gazociąg
ø 315 mm,
2) dla budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego planuje się zaopatrzenie w gaz
przewodowy do przygotowania posiłków,
ciepłej wody użytkowej oraz celów grzewczych,
3) dla usług planuje się zaopatrzenie w gaz
przewodowy dla zaspokojenia potrzeb socjalno-bytowych oraz celów grzewczych.
3. Pozostałe ustalenia zgodnie z § 7, § 8,
§ 9, § 12, § 13, § 14, § 15, § 16 ustaleń ogólnych.
§ 30.1. Wyznacza się, na rysunku planu
system sieci cieplnej o symbolu Ec, którego
głównym przeznaczeniem jest zaopatrzenie w
ciepło planowanej zabudowy na obszarze objętym planem.
2. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu:
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1) zasilenie w ciepło do celów grzewczych i
ciepłej wody użytkowej z istniejącej magistrali cieplnej wysokich parametrów zlokalizowanej w ulicy Grunwaldzkiej,
2) dla usług - ciepła woda użytkowa, cele
grzewcze, cele technologiczne,
3) dla lokalnych potrzeb dopuszcza się stosowanie innych rozwiązań tzn., własnego źródła ciepła opalanego paliwem ekologicznym.
3. Pozostałe ustalenia zgodnie z § 7, § 8,
§ 9, § 12, § 13, § 14, § 15, § 16 ustaleń ogólnych.
§ 31.1. W zakresie zasilania w energię elektryczną ustala się:
1) zasilanie z sieci elektroenergetycznej kablowej średniego i niskiego napięcia; bezpośredni dosył energii elektrycznej do odbiorców poprzez przyłącza elektroenergetyczne
niskiego napięcia,
2) budowę sieci i urządzeń energetycznych w
oparciu o warunki przyłączenia i umowy
przyłączeniowe zawierane przez właściwy
zakład energetyczny z podmiotami ubiegającymi się o przyłączenie do sieci; ilość i lokalizacja stacji wynikać będzie ze zgłoszenia zapotrzebowania na moc przez powstające
obiekty,
3) stacje transformatorowe 15/0,4 kV winny być
lokalizowane na wydzielonych działkach z
bezpośrednim dostępem do drogi,
4) możliwość lokalizacji stacji trafo wbudowanych w obiekty kubaturowe.
2. Pozostałe ustalenia zgodnie z § 7, § 8,
§ 9, § 12, § 13, § 14, § 15, § 16 ustaleń ogólnych.

ROZDZIAŁ 4
Przepisy końcowe.
§ 32. Uchwała podlega ogłoszeniu w
Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 34. Uchwała wchodzi w życie po upływie
30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 33. Wykonanie uchwały powierza się
Prezydentowi Miasta Kielce.

Przewodniczący Rady Miejskiej: K. Słoń
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Załączniki do uchwały XLIV/1075/2009
Rady Miejskiej w Kielcach
z dnia 22 grudnia 2009r.
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Załącznik Nr 2
Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Kielcach w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU „KIELCE ZACHÓD
OBSZAR V.5.1 CZARNÓW - CHROBREGO - REJON UL. LECHA” NA OBSZARZE MIASTA KIELCE
Projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu „KIELCE ZACHÓD OBSZAR V.5.1 CZARNÓW - CHROBREGO - REJON
UL. LECHA” NA OBSZARZE MIASTA KIELCE,
zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 roku o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) był wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 25.09
2009r. do 23.10.2009r. Dnia 28.09.2009r. odbyła
się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu, natomiast uwagi do projektu planu były przyjmowane do dnia
06.11.2009r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z
dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z
późniejszymi zmianami), oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.
717, z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w
Kielcach po zapoznaniu się z uwagami do projektu planu rozstrzyga o sposobie rozpatrzenia
uwag w sposób następujący:
1) uwaga złożona przez Pana Wojciecha Tamborskiego zamieszkałego w Kielcach ul.

Mieszka l 63 oraz osoby wyrażające sprzeciw
do powyższego planu (łącznie 9 osób zamieszkałych w posesjach przy ul. Mieszka l
Nr Nr 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73,75).
Treść uwagi:
1. Sprzeciw powyższemu projektowi i zabudowie przyległej do ulicy Mieszka l wysokimi
budynkami wielorodzinnymi
2. Sprzeciw dodatkowemu obciążeniu komunikacyjnemu ul. Mieszka l i propozycja skomunikowania terenu wyłącznie z ul Piekoszowskiej.
3. Sprzeciw dotyczący braku nasłonecznienia i
przewietrzania dzielnicy domów jednorodzinnych w przypadku realizacji ustaleń planu.
4. Sprzeciw wynikający z przekonania o niezmienności zagospodarowania terenów jako
zabudowanych ekstensywną funkcją jednorodzinną.
5. Propozycja wprowadzenia niskiej zabudowy
wielorodzinnej (do 4 kondygnacji) i odsunięcie linii zabudowy od ul. Mieszka l w kierunku ul. Piekoszowskiej.
Uwaga rozpatrzona w całości negatywnie.

UZASADNIENIE:
Ad 1.
Obszar objęty granicami planu jest jednym z
kilku w mieście terenów, co do których podjęto
procedury planistyczne zmierzające do zmiany
ich funkcji i intensywności wykorzystania w stosunku do przewidzianych dotychczas. Realizowana interwencja ma na celu szybkie zwiększenie podaży uzbrojonych terenów pod intensywną zabudowę mieszkaniową wielorodzinną wobec praktycznie całkowitego wykorzystania
istniejących dotąd w strukturze miasta rezerw
oraz kilkuletniej perspektywy infrastrukturalnego
przygotowania terenów inwestycyjnych pod tą
funkcję na terenie „Dąbrowa II” i w szczególności kontynuacji tzw. „Osiedla Zachód”. Tereny te
zostały starannie wyselekcjonowane pod kątem
istniejącej infrastruktury oraz zagadnień środowiskowych.
Utrzymanie podaży mieszkań w zabudowie wielorodzinnej na co najmniej dotychczasowym
poziomie - tj. 300÷500 mieszkań rocznie - jest

strategiczną potrzebą rozwojową Kielc, warunkiem koniecznym do realizacji innych priorytetowych celów w przyjętej Strategii rozwoju, we
wszystkich pozostałych jego aspektach. Podany
powyżej wskaźnik jest i tak dużo niższy w porównaniu do innych miast polskich podobnej
wielkości - pomimo kryzysu gospodarczego, w
Kielcach popyt na mieszkania nadal przewyższa
ich podaż. Nie zrealizowanie ww. interwencji
spowoduje kilkuletni zastój w realizacji zabudowy wielorodzinnej - oraz nasilenie presji inwestycyjnej dla realizacji tej funkcji w terenach dla
zabudowy niekorzystnych i niewskazanych z
powodów środowiskowych.
Intensywna zabudowa wielorodzinna na omawianym terenie - oraz przyjęte dla niej wskaźniki
- są zgodne z aktualną dyspozycją Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kielce.
Poza powyższym, przyjęcie wysokiej intensywności zabudowy wielorodzinnej na tym terenie
wynika z trzech podstawowych przesłanek:
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obiektywnie występujący w Kielcach brak
uzbrojonych terenów budowlanych pod wielorodzinną zabudowę mieszkaniową dyktuje
konieczność maksymalnie możliwego wykorzystania uruchamianych interwencyjnie
(niewielkich w skali miasta) rezerw;
- intensywność wykorzystania terenu powiązana jest ściśle z ceną jednostkową wybudowanego [m2] lokalu mieszkalnego; podwyższenie intensywności zabudowy obniża
cenę jednostkową lokalu (przy kształtującym
się popycie na mieszkania małe i tanie);
- wysoka intensywność zabudowy znajduje
uzasadnienie w istniejącym stanie zagospodarowania przestrzeni tego fragmentu miasta (zabudowa wielorodzinna przy ul. Piekoszowskiej, Lecha, Jagiellońskiej).
W istniejącej strukturze urbanistycznej przedmiotowego obszaru; tereny intensywnej zabudowy wielorodzinnej oraz ekstensywnej jednorodzinnej - istnieją po sąsiedzku w sposób strukturalnie i powierzchniowo równoważny, zaś niezabudowany teren będący przedmiotem planu
znajduje się pomiędzy nimi. Stąd, pod względem
logiki i spójności kompozycji urbanistycznej,
uformowanie na nim zabudowy o wysokiej intensywności jest w tym przypadku równie prawidłowe jak dla struktury ekstensywnej. Nie istnieje przy tym zasada (prawidło) kształtowania
przestrzeni po obu stronach ulicy lokalnej (np.
ul. Mieszka l) w sposób symetryczny; wręcz
przeciwnie - zalecane jest, aby granicę obszarów
o różnych funkcjach i cechach strukturalnych
stanowiła ulica.
Dla przeważającej części terenu przeznaczonego
w planie pod zabudowę wielorodzinną ustalono
ilość kondygnacji nadziemnych na 4÷5. Jedynie
w pn-wsch. części tego terenu dopuszczono (fakultatywnie) realizację podwyższonej wysokości
w dwóch strefach „dominant”, tj. do 11-tu
(34 m) i do 16-tu (48 m) kondygnacji nadziemnych. Zaznacza się, że jest to potencjalna możliwość, a nie wymóg. Możliwość realizacji na części terenu budynków wysokich wynika z następujących przesłanek:
- przy jednakowej intensywności zabudowy
terenu (stosunek powierzchni całkowitej
wszystkich kondygnacji nadziemnych budynków do powierzchni terenu inwestycji)
zastosowanie większej wysokości skutkuje
mniejszą powierzchnią zabudowy w planie tj.
większą powierzchnią nie zabudowanych terenów otwartych, zielonych, przestrzeni
osiedlowej (publicznej) z elementami infrastruktury społecznej (np. place zabaw dla
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dzieci); a przede wszystkim większą powierzchnią biologicznie czynną, pozwalającą
na zasilanie zbiornika wód podziemnych oraz
zmniejszenie obciążenia kanalizacji deszczowej i jej odbiorników (jeden z głównych problemów infrastrukturalnych Kielc);
- stosunkowo duża powierzchnia terenu w
centralnej jego części została wyłączona z
możliwości zabudowy jako strefa zieleni
osiedlowej ogólnodostępnej (przestrzeń publiczna); strefa podwyższonej wysokości
równoważy to wyłączenie pod względem bilansu wskaźników ekonomicznych budowy
osiedla i skutku finansowego w postaci ceny
jednostkowej powierzchni lokalu;
- w prowadzonych ostatnio (kompleksowa
aktualizacja Studium) analizach sylwety krajobrazowej miasta omawiany obszar jest
jednym z terenów predysponowanych do
wytworzenia pożądanej dominanty urbanistycznej, powiązanej kompozycyjnie z innymi
istniejącymi już lokalnie i w skali miasta; wytwarzanie w krajobrazie miejskim dominant
widokowych (także współczesnych) pozwala
na silniejszą identyfikację przestrzeni i orientację w niej, nadaje sylwecie miasta rozpoznawalne indywidualne cechy i jest nieodłącznym elementem kreatywnego kształtowania przestrzeni oraz styku krajobrazu kulturowego z naturalnym.
W omawianym przypadku, budynek wysoki
(48 m) może teoretycznie powstać w odległości
35 m lub większej od istniejącego budynku jednorodzinnego przy ul. Mieszka l Nr 75; w pozostałych przypadkach mieszkańców składających
uwagę możliwa minimalna odległość rośnie od
ok. 40 m (od budynku Nr 73) do ok. 100 m
(od budynku Nr 61). Odległości te, wraz z możliwymi do zrealizowania wysokościami nowych
budynków, dają kąt widzenia obserwatora w
pionie od 54° do 25°. Biorąc pod uwagę powyższe parametry, standardy urbanistyczne oraz
konieczność uwzględnienia w projekcie budowlanym przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (regulujące m.in. bardzo precyzyjnie
warunki oświetlenia światłem naturalnym) ustalenia planu w tym zakresie są przyjęte prawidłowo, zgodnie z przepisami odrębnymi, gwarantując przewidziane przepisami nasłonecznienie istniejących budynków jednorodzinnych.
Biorąc pod uwagę panoramę widokową rozciągającą się z okien istniejących budynków jednorodzinnych w kierunku południowym, zabudowa
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o wysokości 4 kondygnacji zakłóci ją w taki sam
sposób jak zabudowa wyższa - zauważyć przy
tym należy, że im budynki będą wyższe, tym
większe odległości będą między nimi, co z kolei
spowoduje zmniejszenie procentu przegród widokowych w rzucie (większe prześwity widokowe). Niezależnie od tego, sporządzone na podstawie analiz krajobrazowych ustalenia ochronne
planu gwarantują zachowanie z ulicy Mieszka l
widoku najcenniejszego tj. wglądu na wzgórze i
klasztor na Karczówce (oś widokowa).
W aspekcie widokowym główną cechą omawianego obszaru jest zdominowanie krajobrazu
skrzyżowania ul Lecha i ul Chrobrego przez grupę czterech 11 piętrowych bloków. W ocenie
krajobrazu miejskiego widzianego z dalszej perspektywy - tj. obiektywnie miarodajnego dla
oceny sylwety miasta - głównym jego problemem jest kontrast wynikający z sąsiedztwa w/w
grupy bloków, która dodatkowo stoi na wzniesieniu w stosunku do zdecydowanie niższej i
niżej położonej pozostałej zabudowy. Mimo, że
niska zabudowa jest liczniej reprezentowana, to
grupa wysokich budynków jest wyraźnie dominująca w tej części miasta. Projektowana zabudowa zatem jest uzupełnieniem i kontynuacją
istniejących form zabudowy, z lokalnym wprowadzeniem dwóch stref dopuszczalnej podwyższonej wysokości budynków, w nawiązaniu do
rzędnych
wysokościowych
bezwzględnych
(istniejące 11-to piętrowe budynki usytuowane
są na wzniesieniu). Strefa ta znajduje się od
strony północno-wschodniej - tuż przy granicy
obszaru MW 1 - w celu uzyskania możliwie najściślejszego przylegania nowej zabudowy do
podobnej istniejącej.
Z powyższych powodów zmniejszenie intensywności i wysokości zabudowy w strefie przyległej
do ulicy Mieszka l nie znajduje racjonalnego
uzasadnienia.
Ad 2.
Planowany do zabudowy teren MW1 obsługiwany jest komunikacyjnie wielostronnie (od
zachodu wjazd ulicą KDD2 oraz ciągiem pieszojezdnym KPJ1; od północy 140 m stykiem z ulicą
Mieszka l KDL2; od wchodu ulicą KDD1, od południa ciągiem pieszym KP1) - takie rozwiązanie
(wielość włączeń) pozwala na najbardziej korzystne rozłożenie cyrkulacji ruchu kołowego i
pieszego oraz maksymalnie możliwe zmniejszenie wynikających z tego ruchu uciążliwości. Propozycja przeniesienia całości ruchu kołowego na
ulicę Piekoszowską (włączenia wyłącznie do tej
ulicy) jest technicznie niemożliwa ze względu na
istniejące zagospodarowanie - niezależnie od
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tego rozwiązanie takie wywołałoby daleko większe uciążliwości oraz zatory komunikacyjnie w
rejonie południowym opracowania (oraz zasadne protesty mieszkańców bloków przy ul. Piekoszowskiej). Przewidziane w planie miejscowym
rozwiązania komunikacyjne - przy założonej
przyszłej funkcji terenu - są optymalne i uzyskały
uzgodnienie Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach. Ulica lokalna Mieszka l jest w stanie przejąć zwiększony - w wyniku budowy osiedla ruch kołowy.
W kwestii uciążliwości akustycznej - plan miejscowy, klasyfikując tereny, ustala w formie prawa lokalnego maksymalne możliwe poziomy
hałasu zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami odrębnymi.
Ad 3.
Dostęp światła i nasłonecznienie oraz odległości
wzajemne od budynków reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2002 Nr 75, poz. 690 z późniejszymi
zmianami). Przepisy te maja zastosowanie na
etapie projektowania oraz realizacji poszczególnych budynków i w sposób należyty chronią i
zabezpieczają interesy mieszkańców istniejącej
zabudowy w tym zakresie.
Przy dominującym dla Kielc kierunku wiatrów
zachodnim, biorąc pod uwagę istniejącą już
strukturę urbanistyczną osiedla, zabudowa terenu MW1 nie zakłóci w sposób istotny przewietrzania terenu zabudowanego domami jednorodzinnymi.
Ad 4.
Planowanie przestrzenne jest w sposób oczywisty procesem ciągłym i zmiennym w czasie zwiększające się (szczególnie w miastach) tempo
zmian uwarunkowań i potrzeb rozwojowych
powoduje, iż w sposób naturalny dokumenty
planistyczne tracą swoją aktualność po kilku
(kilkunastu) latach; dynamika ta znajduje odniesienie wprost w przepisach ustawy o planowaniu przestrzennym, stawiających wymóg analizy
aktualności planów miejscowych i stanu zagospodarowania przestrzeni minimum raz w ciągu
kadencji władz samorządowych. W stosunku do
żadnego obszaru w strukturze miasta - za wyjątkiem terenów objętych ochroną prawną na podstawie przepisów odrębnych - nie jest możliwe
ustalenie pewności co do niezmienności w czasie raz ustalonego sposobu ich zagospodarowania. O ile więc pragnienie takiej niezmienności
ma naturalne i racjonalne podstawy, nie jest w
praktyce planistycznej możliwa jego realizacja.
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Ad 5.
Z powodów i przesłanek opisanych powyżej (w
punktach 1÷4), redukcja intensywności i wysokości zabudowy (do 4 kondygnacji) wraz z odsunięciem strefy zabudowy nie znajduje racjonalnego uzasadnienia. Przyjęcie takich rozwiązań,
przy koniecznym uwzględnieniu pozostałych
uwarunkowań stanu istniejącego, doprowadziłoby do niekorzystnego, znacznego podwyższenia kosztów jednostkowych przyszłych lokali
mieszkalnych. W sytuacji braku uzbrojonych
terenów pod budownictwo wielorodzinne oraz
relatywnie niskiej kondycji finansowej mieszkańców (niski popyt na mieszkania w wysokim
standardzie i cenie) obniżanie intensywności
zabudowy i potencjału inwestycyjnego terenów
doprowadzić może do zakłócenia racjonalności
ekonomicznej inwestycji.
Skomunikowanie planowanego osiedla wyłącznie z ulicą Piekoszowską:
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-

nie jest technicznie możliwe;
rodziłoby bardzo negatywne skutki dla ruchu
kołowego (zatory) na wlocie do ww. ulicy;
- rodziłoby uciążliwości środowiskowe nie do
zaakceptowania dla mieszkańców istniejącego przy ww. ulicy osiedla zabudowy wielorodzinnej.
W sytuacji miasta Kielce, maksymalnie możliwe
intensywne wykorzystanie atrakcyjnych terenów
w istniejącej zurbanizowanej strukturze jest wysoce uzasadnione ze względów ekonomicznych,
społecznych i krajobrazowych (kompozycji sylwety miasta) - argumentacja właścicieli istniejących już w sąsiedztwie siedlisk za zmniejszeniem
wskaźników i parametrów przyszłej zabudowy w
imię możliwie małej ingerencji w istniejący krajobraz i otoczenie, nie jest wystarczająca dla
przedłożenia interesu partykularnego (prywatnego) nad interesem społecznym.
Załącznik Nr 3

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 22 grudnia 2009 r. dotyczące sposobu realizacji
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich
finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych, zapisanych w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE ZACHÓD - OBSZAR V.5.1 CZARNÓW - CHROBREGO
- rejon ul. Lecha” na obszarze miasta Kielce.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z
późn. zm.), rozstrzyga się o sposobie realizacji
zapisanych w planie zagospodarowania przestrzennego inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, należących do zadań własnych
Gminy, oraz ustala się zasady finansowania
wymienionych w planie inwestycji, zgodnie z
przepisami o finansach publicznych.
1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE ZACHÓD - OBSZAR V.5.1 CZARNÓW - CHROBREGO - rejon ul. Lecha”, wyznacza następujące tereny
oraz sieci infrastruktury technicznej zaspakajające zbiorowe potrzeby wspólnoty należące
do zadań własnych Gminy:
1) ulica lokalna, oznaczona w planie symbolem KDL1, stanowiąca fragment pasa
drogowego ulicy Piekoszowskiej,
2) ulica lokalna, oznaczona w planie symbolem KDL2, stanowiąca fragment pasa
drogowego ulicy Mieszka l
3) ulica lokalna, oznaczona w planie symbolem KDD1,
4) ulica lokalna, oznaczona w planie symbolem KDD2,
5) ciąg pieszo-jezdny, oznaczony w planie
symbolem KPJ1,

6) ciąg pieszy, oznaczony w planie symbolem KP1,
7) teren infrastruktury technicznej - elektroenergetyka, oznaczony na rysunku planu
symbolem EE1,
8) sieci infrastruktury technicznej:
a) sieć wodociągowa, oznaczona symbolem W,
b) sieć kanalizacji sanitarnej, oznaczona
symbolem Ks,
c) sieć kanalizacji deszczowej, oznaczona symbolem Kd,
d) sieć gazową, oznaczoną symbolem Eg,
e) sieć cieplną, oznaczoną symbolem Ec,
f) sieć elektroenergetyczna,
2. Środki na realizację inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych Gminy, będą pochodzić z budżetu Gminy oraz będą pozyskiwane z Funduszy Unii Europejskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami. Dopuszcza
się również możliwość współpracy Gminy i
partnera prywatnego w ramach porozumień
o charakterze cywilno-prawnym lub w formie „partnerstwa publiczno-prywatnego”
zgodnie z ustawą z dnia 19 grudnia 2008r. o
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z
2009r. Nr 19, poz. 100).
3. Realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej prowadzona będzie przez zarząd-
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ców i operatorów sieci i urządzeń przy
uwzględnieniu zasady wspierania interesu
publicznego, we współdziałaniu z innymi
podmiotami publicznymi i prywatnymi dzia-

Poz. 947,948

łającymi i inwestującymi na terenie Gminy
Kielce z uwzględnieniem rachunku ekonomicznego.
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UCHWAŁA NR XLVI/1094/2010
RADY MIEJSKIEJ W KIELCACH
z dnia 18 lutego 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz
art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.
558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,
poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.
1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz.
1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz.
1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128
i Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz.
1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009r. Nr 52, poz.
420 i Nr 157, poz. 1241/ w związku z art. 211 ust. 1 i
2, art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 235 ust. 1, art. 236
ust. 1 i 3 pkt 1, 2 i 3, ust. 4, pkt 1 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz. U.
Nr 157, poz. 1240/ uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XLIV/1053/2009 Rady
Miejskiej w Kielcach z dnia 22 grudnia 2009r. w
sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na
2010r., zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Kielcach Nr XLV/1077/2010 oraz Nr XLV/1078/2010 z
dnia 21 stycznia 2010r. wprowadza się następujące zmiany:
1) zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta
o kwotę 1.214.980 zł, w tym:
- bieżących zwiększa się o kwotę 410.480 zł,
- majątkowych zwiększa się o kwotę
804.500 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do uchwały,
2) zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta
o kwotę 1.214.980 zł, w tym:
- bieżących zmniejsza się o kwotę 292.648 zł,
- majątkowych zwiększa się o kwotę
1.507.628 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3, 4 i 5 do
uchwały.
§ 2. Dokonuje się zmiany w zadaniach inwestycyjnych rocznych 2010 r., stanowiących
załącznik Nr 7 do uchwały, o której mowa w § 1,
zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmiany w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w
latach 2010-2012, stanowiących załącznik Nr 8
do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.
§ 4. Dokonuje się zmiany w wydatkach na
programy i projekty realizowane ze środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
innych źródeł zagranicznych, niepodlegających
zwrotowi, stanowiących załącznik Nr 10 do
uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.
§ 5. Dokonuje się zmiany w planie przychodów i wydatków zakładów budżetowych,
stanowiącym załącznik Nr 14 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do
uchwały.
§ 6. Dokonuje się zmiany w zbiorczym zestawieniu dotacji z budżetu Miasta Kielce, stanowiącym załącznik Nr 18 do uchwały, o której
mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do
uchwały.
§ 7. W uchwale, o której mowa w § 1, załącznik Nr 1 – „Dochody i wydatki, przychody i
rozchody” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 11 do uchwały.
§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Krzysztof Słoń
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLVI/1094/2010
Rady Miejskiej w Kielcach
z dnia 18 lutego 2010 r.
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLVI/1094/2010
Rady Miejskiej w Kielcach
z dnia 18 lutego 2010 r.

Dziennik Urzędowy
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– 8224 –

Poz. 948

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 128
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Załącznik nr 3
do Uchwały nr XLVI/1094/2010
Rady Miejskiej w Kielcach
z dnia 18 lutego 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 128
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Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 128
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Załącznik nr 4
do Uchwały nr XLVI/1094/2010
Rady Miejskiej w Kielcach
z dnia 18 lutego 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 128
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Dziennik Urzędowy
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Załącznik nr 5
do Uchwały nr XLVI/1094/2010
Rady Miejskiej w Kielcach
z dnia 18 lutego 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 128
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Załącznik nr 6
do Uchwały nr XLVI/1094/2010
Rady Miejskiej w Kielcach
z dnia 18 lutego 2010 r.

Dziennik Urzędowy
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Załącznik nr 7
do Uchwały nr XLVI/1094/2010
Rady Miejskiej w Kielcach
z dnia 18 lutego 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 128
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Załącznik nr 8
do Uchwały nr XLVI/1094/2010
Rady Miejskiej w Kielcach
z dnia 18 lutego 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 128
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Załącznik nr 9
do Uchwały nr XLVI/1094/2010
Rady Miejskiej w Kielcach
z dnia 18 lutego 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 128
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Załącznik nr 10
do Uchwały nr XLVI/1094/2010
Rady Miejskiej w Kielcach
z dnia 18 lutego 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 128
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Załącznik nr 11
do Uchwały nr XLVI/1094/2010
Rady Miejskiej w Kielcach
z dnia 18 lutego 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 128

– 8238 –
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UCHWAŁA NR XLVI/1095/2010
RADY MIEJSKIEJ W KIELCACH
z dnia 18 lutego 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 61
ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591;
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z
2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004
r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167,
poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.
1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i
Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111,
Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009r. Nr 52, poz. 420 i
Nr 157, poz. 1241/, w związku z art. 211 ust. 1 i 2,
art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 6, ust. 2 pkt 1, art. 235
ust. 1, art. 236 ust. 1, ust. 3 pkt 1 i ust. 4 pkt 1
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240/ uchwala
się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XLIV/1053/2009 Rady
Miejskiej w Kielcach z dnia 22 grudnia 2009r. w
sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na
2010r., zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w
Kielcach: Nr XLV/1077/2010, Nr XLV/1078/2010 z
dnia 21 stycznia 2010r. oraz Nr XLVI/1094/2010 z
dnia 18 lutego 2010r., dokonuje się następujących zmian:
1) zwiększa się plan dochodów majątkowych
budżetu Miasta o kwotę 350.000 zł, zgodnie z
załącznikiem Nr 1 i 2 do uchwały,
2) zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta
o kwotę 350.000 zł, w tym:
a) wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 200.000 zł
b) wydatków majątkowych zwiększa się o
kwotę 1.150.000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3, 4 i 5 do
uchwały,
3) przenosi się plan wydatków bieżących na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,
b) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3 ustawy o finansach publicznych,
zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.
4) zwiększa się plan przychodów budżetu Miasta o kwotę 1.000.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany w zadaniach inwestycyjnych rocznych 2010 r., stanowiących
załącznik Nr 7 do uchwały, o której mowa w § 1,
zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.
§ 3. W uchwale, o której mowa w § 1, załącznik Nr 10 – „Wydatki na programy i projekty
realizowane ze środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi” otrzymuje
brzmienie ustalone w załączniku Nr 10 do
uchwały.
§ 4. W uchwale, o której mowa w § 1, załącznik Nr 1 – „Dochody i wydatki, przychody i
rozchody” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 11 do uchwały.
§ 5. W uchwale, o której mowa w § 1, § 3.
otrzymuje brzmienie:
„§ 3. 1. Deficyt budżetu Miasta wynosi
200.602.381 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciąganych kredytów długoterminowych
172.800.227 zł
2) wolnych środków jako nadwyżki środków
pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu
Miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i
pożyczek z lat ubiegłych 27.802.154 zł
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 251.213.278 zł oraz rozchody budżetu w
wysokości 50.610.897 zł, zgodnie z załącznikiem
Nr 1.”
§ 6. W uchwale, o której mowa w § 1, § 13.
otrzymuje brzmienie:
„§ 13. Ustala się limity zobowiązań z tytułu
kredytów i pożyczek zaciąganych na:
a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu Miasta w kwocie 50.000.000 zł,
b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w kwocie 172.800.227 zł, w tym
kredyty zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym funduszami
strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii
Europejskiej w kwocie 100.087.017 zł,
c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z
tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w
kwocie 50.610.897 zł.”
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§ 7. W uchwale, o której mowa w § 1, § 14.
pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„Upoważnia się Prezydenta Miasta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
a) pokrycie występującego w ciągu roku
przejściowego deficytu budżetu Miasta do
kwoty 50.000.000 zł,
b) finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w kwocie 172.800.227 zł,
w tym kredyty zaciągane w związku z
umową zawartą z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej w
kwocie 100.087.017 zł,

Poz. 949

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek
w kwocie 50.610.897 zł”.
§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Krzysztof Słoń
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLVI/1095/2010
Rady Miejskiej w Kielcach
z dnia 18 lutego 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 128
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLVI/1095/2010
Rady Miejskiej w Kielcach
z dnia 18 lutego 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 128

– 8242 –

Poz. 949

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XLVI/1095/2010
Rady Miejskiej w Kielcach
z dnia 18 lutego 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 128
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Załącznik nr 4
do Uchwały nr XLVI/1095/2010
Rady Miejskiej w Kielcach
z dnia 18 lutego 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 128
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Załącznik nr 5
do Uchwały nr XLVI/1095/2010
Rady Miejskiej w Kielcach
z dnia 18 lutego 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 128
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Załącznik nr 6
do Uchwały nr XLVI/1095/2010
Rady Miejskiej w Kielcach
z dnia 18 lutego 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 128
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Załącznik nr 7
do Uchwały nr XLVI/1095/2010
Rady Miejskiej w Kielcach
z dnia 18 lutego 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 128

– 8247 –
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Załącznik nr 8
do Uchwały nr XLVI/1095/2010
Rady Miejskiej w Kielcach
z dnia 18 lutego 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 128
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Załącznik nr 9
do Uchwały nr XLVI/1095/2010
Rady Miejskiej w Kielcach
z dnia 18 lutego 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 128
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Załącznik nr 10
do Uchwały nr XLVI/1095/2010
Rady Miejskiej w Kielcach
z dnia 18 lutego 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 128
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Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 128
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Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 128
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Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 128
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Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 128

– 8254 –
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Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 128

– 8255 –
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Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 128

– 8256 –
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Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 128

– 8257 –
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Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 128
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Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 128
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Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 128
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Dziennik Urzędowy
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– 8261 –

Poz. 949

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 128
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Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 128
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Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 128
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Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 128
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Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 128

– 8266 –

Poz. 949

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 128

– 8267 –
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Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 128

– 8268 –
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Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 128
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Załącznik nr 11
do Uchwały nr XLVI/1095/2010
Rady Miejskiej w Kielcach
z dnia 18 lutego 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 128

– 8270 –

Poz. 950

950
950

UCHWAŁA NR XLVI/1104/2010
RADY MIEJSKIEJ W KIELCACH
z dnia 18 lutego 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych,
wojewódzkich, powiatowych i gminnych w Kielcach na cele niezwiązane z budową, przebudową,
remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,
z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z
2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z
2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z
2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z
2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z
2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173,
poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223,
poz. 1458 oraz z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157,
poz. 1241) w związku z art. 19 ust.5 i art.40 ust. 3-6
i 8-10 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2007r. Nr 19,
poz. 115, Nr 23, poz. 136 i Nr 192, poz. 1381, z
2008r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391 i Nr 227,
poz. 1505 oraz z 2009r. Nr 19, poz. 100 i 101,
Nr 86, poz. 720 i Nr 168, poz. 1323), Rada Miejska w Kielcach uchwala, co następuje:
Kategoria drogi:
1.1.krajowe i wojewódzkie
1.2. powiatowe i gminne

jezdnia
50,00 zł
40,00 zł

chodnik, pobocze zieleńce
drogi gruntowe nie urządzone, zieleń
urządzone
i teren nie urządzony
20,00 zł
10,00 zł
15,00 zł
8,00 zł

2. Ustala się stawkę opłaty rocznej za 1 m2
pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy
schodów i pochylni przy budynkach dla wszystkich kategorii dróg 20 zł/rok.
3. Ustala się stawkę opłaty rocznej za 1 m2
pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy
umieszczanych w pasie drogowym sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej 0 zł/rok.
4. Roczne stawki opłat obejmują pełny rok
kalendarzowy umieszczenia urządzenia w pasie
drogowym.
5. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość
rocznych stawek opłat obliczana jest proporcjo950

§ 1. W uchwale nr XXX/553/2004 Rady
Miejskiej w Kielcach z dnia 15 lipca 2004r. w
sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa
drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych w Kielcach na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem,
utrzymaniem i ochroną dróg, zmienionej uchwałami: Nr XXXIV/672/2004 z dnia 9 grudnia 2004r.,
Nr LX/1133/2006 z dnia 6 kwietnia 2006r. i
Nr IX/164/2007 z dnia 17 maja 2007 r., wprowadza się następujące zmiany:
§ 3 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się stawki opłat rocznych za zajęcie 1 m2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy urządzeń, o których mowa w § 1 pkt 2 z wyłączeniem urządzeń wymienionych w ust. 2 i 3:

mosty
180,00 zł
180,00 zł

nalnie do liczby miesięcy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielc i Dyrektorowi Miejskiego
Zarządu Dróg w Kielcach.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Krzysztof Słoń

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 128

– 8271 –

Poz. 951,952

951
951

UCHWAŁA NR XLVI/1122/2010
RADY MIEJSKIEJ W KIELCACH
z dnia 18 lutego 2010 r.
zmieniająca Uchwałę Nr XLIV/1075/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE ZACHÓD – OBSZAR V.5.1
CZARNÓW – CHROBREGO – rejon ul. Lecha” na obszarze miasta Kielce
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
ze zmianami z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.
1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717
i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,
Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r.
Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457; z 2006 r.
Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r.
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.
1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz.
1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 oraz z 2010 r.
Nr 157 poz. 1241) oraz art. 20 ust. 1 i art. 29
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 ze zmianami z 2004 r. Nr 6, poz. 41,
Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130,
poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz.
1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880 oraz z 2008 r.
Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220,
poz. 1413) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W powołanej Uchwale Rady Miejskiej
wprowadza się następujące zmiany:
1) § 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię wyznaczoną na rysunku planu i
opisaną w tekście planu, określającą dopuszczalne zbliżenie budynku do linii rozgraniczającej teren oraz do strefy zieleni osiedlowej
ogólnodostępnej, przy czym linii tej nie może
przekroczyć żaden element budynku (np.
schody, ganek, daszek, wykusz, itp.),”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Krzysztof Słoń

951

952
952

UCHWAŁA NR XL/312/09
RADY GMINY W MASŁOWIE
z dnia 27 listopada 2009 r.
w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów
sportowych oraz określenia wysokości nagród i wyróżnień za osiągnięcia w dziedzinie kultury
fizycznej i sportu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku „o samorządzie gminnym„ (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze
zmianami) w związku z art. 22 ust. 1 ust. 4a i ust. 6
ustawy z dnia 18 stycznia 1996 roku „o kulturze
fizycznej„ (Dz. U. z 2001 roku Nr 81 , poz. 889 ze
zmianami) Rada Gminy uchwala , co następuje :
§ 1. Zawodnikom i sportowcom mieszkańcom Gminy Masłów należącym do Klubów Sportowych, Uczniowskich Klubów Sportowych,
Szkolnych Klubów Sportowych i niezrzeszonym,
działających na terenie Gminy Masłów oraz poza

jej terenem, mogą być przyznawane stypendia,
nagrody indywidualne i zespołowe oraz wyróżnienia za uzyskanie osiągnięć sportowych na
szczeblu gminy, powiatu, województwa i kraju, a
także poza jego granicami.
§ 2. Stypendia, nagrody i wyróżnienia, o
których mowa w § 1 są finansowane z budżetu
Gminy Masłów.
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§ 3. Zasady przyznawania stypendiów, nagród i wyróżnień określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 4. Wniosek o stypendium dla zawodnika
składa klub, którego jest on członkiem. Wzór
wniosku o stypendium stanowi załącznik nr 2 do
niniejszej uchwały.

Poz. 952

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłów.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodnicząca Rady Gminy Masłów:
mgr Genowefa Jaros
Załącznik nr 1
do Uchwały nr XL/312/09
Rady Gminy w Masłowie
z dnia 27 listopada 2009 r.

ZASADY I TRYB PRZYZNAWANIA, WSTRZYMYWANIA I POZBAWIANIA STYPENDIÓW SPORTOWYCH
ORAZ OKREŚLENIA WYSOKOŚCI NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ ZA OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE KULTURY
FIZYCZNEJ I SPORTU.
§ 1. Dla zawodników, sportowców, oraz
sportowców niepełnosprawnych mogą być
przyznawane stypendia, nagrody indywidualne i
zespołowe za:
1) osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i
sportu
2) osiągnięcia sportowe dzieci i młodzieży
szkolnej (wg systemu sportu młodzieżowego
MEN)
§ 2.
1) Dla zawodników w kategorii senior, młodzieżowiec i starszy junior oraz sportowców niepełnosprawnych mogą być przyznane stypendia, nagrody finansowe za :
a) udział w rożnego rodzaju igrzyskach
b) zdobycie złotego, srebrnego, brązowego
medalu w rożnego rodzaju imprezach w
dziedzinie kultury fizycznej i sportu
c) zajęcia I, II, III miejsca w zawodach organizowanych przez organizacje sportowe
wyższego szczebla, zgodnie z przepisami
odpowiedniego związku sportowego.
2) Wysokość nagrody (brutto) dla zawodnika
nie może być niższa niż 300,00zł (trzysta złotych) i nie wyższa niż 1.300,00 zł (jeden tysiąc
trzysta złotych).
§ 3.
1) Dla zawodników, sportowców w kategorii
junior i junior młodszy mogą być przyznawane wyróżnienia w postaci nagród rzeczowych, talonów itp.
2) Wartość nagród (brutto), o których mowa w
niniejszym paragrafie ust.1 nie może być
niższa niż 250,00zł (dwieście pięćdziesiąt złotych ) i nie wyższa niż 900,00 zł (dziewięćset
złotych).

§ 4. W przypadku osiągnięcia dwóch lub
więcej wyników sportowych przez jednego sportowca, przyznaje się jedną nagrodę lub jedno
wyróżnienie, którego wysokość nie może przekroczyć 75 % sumy nagród lub sumy wyróżnień
za poszczególne osiągnięcia.
§ 5. Zawodnikom sportowym gier zespołowych może być przyznana nagroda zbiorowa
lub wyróżnienie dla zespołu w wysokości 75%
przysługującej nagrody lub wyróżnienia indywidualnego pomnożonej przez liczbę zawodników
drużyny określoną przepisami danego związku
sportowego, z tym że nagroda lub wyróżnienie
dla jednego zawodnika nie może przekroczyć
stawek określonych w paragrafie 2 ust. 2 i w
paragrafie 3 ust.2 niniejszych zasad.
§ 6. Wysokość stypendiów, nagród i wyróżnień określa Wójt Gminy w ramach posiadanych środków finansowych z zastrzeżeniem § 2
ust. 2, § 3 ust. 2.
§ 7. Stypendia , nagrody i wyróżnienia są
przyznawane przez Wójta Gminy.
§ 8. Zawodnikowi, który jest czasowo niezdolny do uprawiania sportu, a niezdolność ta
została potwierdzona orzeczeniem lekarskim
wydanym przez uprawnionego lekarza specjalistę w zakresie medycyny sportowej, może być
wypłacone stypendium przez okres niezdolności,
nie dłużej jednak niż przez 3 miesiące.
§ 9.1. Stypendia, nagrody i wyróżnienia są
przyznawane na podstawie złożonych wniosków.
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2. Wniosek składa się po uzyskaniu wyniku
w dziedzinie kultury fizycznej i sportu.
3. W przypadku przyznania stypendium
przez Wójta Gminy zawiera się stosowną umowę ze stypendystą.
§ 10.1. Stypendium, nagroda lub wyróżnienie może być przyznane w roku, w którym
wynik został osiągnięty.
2. Stypendium może być przyznane na
okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.
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§ 11. Wypłata stypendium może zostać
wstrzymana w przypadku:
1. Zaniedbywania przez zawodnika obowiązków prawidłowej realizacji procesu szkolenia
2. Nałożenia kary dyscyplinarnej przez polski
związek sportowy, okręgowy związek sportowy lub klub którego jest członkiem
§ 12. Pozbawienie stypendium może nastąpić w przypadku:
1. Zaprzestania uprawiania sportu
2. Podpisania kontraktu zawodowego
3. Prawomocnego skazania
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr XL/312/09
Rady Gminy w Masłowie
z dnia 27 listopada 2009 r.
Wniosek o przyznanie stypendium sportowego dla
Wnioskodawca ......................................... Miejscowość i data ...........................................
Nazwisko, Imię
Data i miejsce urodzenia
Adres zamieszkania
Nazwa i dokładny adres szkoły, uczelni, miejsca pracy
Uprawiana dyscyplina sportowa
Kategoria wiekowa
Klub Sportowy (dokładna nazwa, adres, telefon)
Nazwisko i imię aktualnego trenera klubowego

UZASADNIENIE
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... Podpis
wnioskodawcy
952
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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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