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UCHWAŁA NR LVII/417/10
RADY MIEJSKIEJ W JĘDRZEJOWIE
z dnia 30 kwietnia 2010 r.
w sprawie zaliczenia ulic i dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15, ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm), w
związku z art. 7 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o
drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19
poz.115 z późn. zm.) i po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Jędrzejowskiego Rada Miejska w
Jędrzejowie uchwala, co następuje:
§ 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych
n/w ulice miasta Jędrzejowa i drogi oraz ustala
się ich przebieg:
1. Bolesława Krzywoustego - od ulicy Dojazd
(bez możliwości przejazdu)
2. Dr Antoniego Artymiaka - od ulicy Szansa
(bez możliwości przejazdu)
3. Dr Jana Karczewskiego - od ulicy Szansa (bez
możliwości przejazdu)
4. Jana Sobieskiego - od ulicy Batalionów
Chłopskich do ulicy Feliksa Przypkowskiego
5. Jaśminowa - od ulicy Wesołej (bez możliwości przejazdu)
6. Kpt. Józefa Kurka - Halnego - od ulicy Szansa
(bez możliwości przejazdu)
7. Mieszka I - od ulicy Feliksa Przypkowskiego
do ulicy Dojazd)
8. Mikołaja Reja - od ulicy Wspólnej do ulicy
Spółdzielczej
9. Rakowska - od drogi powiatowej Jędrzejów –
Sobków Nr 0160T do drogi serwisowej obwodnicy Jędrzejowa

10. Szansa - od ulicy Feliksa Przypkowskiego
(bez możliwości przejazdu)
11. Warsztatowa - od ulicy Dojazd (do terenów
SM „Przyszłość” bez możliwości przejazdu)
12. Wesoła - od ulicy Słowiańskiej do ulicy Jaśminowej
13. Wiosenna - od ulicy Słonecznej do ulicy Sadowej oraz drogi
14. Chorzewa – Chorzewa Stawy - od drogi powiatowej Chorzewa - Lasków Nr 0211T do
stawów wędkarskich
15. Mnichów Nowa Wieś – Mnichów Podlesie od drogi powiatowej Podlesie – Antoniów
Nr 0161T do drogi powiatowej Mnichów Imielno Nr 0158T
§ 2. Przebieg dróg określonych w § 1 stanowią załączniki graficzne do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Jędrzejowie:
mgr Paweł Błaszkiewicz
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UCHWAŁA NR XLIII/333/10
RADY MIEJSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE
z dnia 29 kwietnia 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), oraz
art. 211, art. 212, art. 214, art. 235, art. 236,
art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze
zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XL/309/09 z dnia
18 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Włoszczowa na 2010 rok
(Dz. Urz. Woj. Św. z 2010r. Nr 84, poz. 662 ze
zm.), wprowadza się następujące zmiany:
1) W planie dochodów budżetu Gminy na 2010
rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2) W planie wydatków budżetu Gminy na 2010
rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
3) Załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010–
2012”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
4) Załącznik Nr 3a „Zadania inwestycyjne roczne w 2010 roku”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
5) Załącznik Nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok”, otrzymuje brzmienie
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.
6) Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok”,
zgodnie z załącznikiem Nr 5a do uchwały.
7) Załącznik Nr 4a „Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
innych źródeł zagranicznych, niepodlegających
zwrotowi na 2010 rok”, otrzymuje brzmienie
zgodnie z załącznikiem Nr 5b do uchwały.
8) Załącznik Nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z
załącznikiem Nr 6 do uchwały.
9) Załącznik Nr 8 „Dochody i wydatki związane
z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego w 2010 r.”, otrzy-

muje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7
do uchwały.
10) Załącznik Nr 9 „Plan przychodów i wydatków
zakładów budżetowych na 2010r.”, otrzymuje
brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 8 do
uchwały.
11) Załącznik Nr 12 „Dotacje celowe”, otrzymuje
brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 9 do
uchwały.
12) Zwiększa się deficyt budżetu gminy na 2010
rok o kwotę 346.084 zł.
13) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:
1. Deficyt budżetu gminy w wysokości
11.995.810 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku
krajowym - 10.827.523 zł.
2) innych rozliczeń krajowych (wolne środki) 1.168.287 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości
13.933.406 zł, rozchody w wysokości
1.937.596 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
14) § 10 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie:
Limity zobowiązań z tytułu kredytów i
pożyczek zaciąganych na:
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 10.827.523 zł.
15) § 12 pkt. 1 otrzymuje nowe brzmienie:
Upoważnia się Burmistrza do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
a) pokrycie występującego w ciągu roku
przejściowego deficytu budżetu do kwoty
1.000.000 zł.
b) sfinansowanie planowanego deficytu
budżetu w kwocie 10.827.523 zł.
c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.937.596 zł.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Stanisław Nowak
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UCHWAŁA NR XLIII/340/10
RADY MIEJSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE
z dnia 29 kwietnia 2010 r.
w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania wierzytelności Gminy Włoszczowa oraz
jednostek organizacyjnych Gminy Włoszczowa z tytułu należności pieniężnych mających charakter
cywilnoprawny oraz udzielania ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego
uprawnionych
Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 15,
art. 40, art. 41 ust. 1 iart. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591 ze zm.) art. 59 ust. 1, 2 i 3 usta-

wy z dnia 27 sierpnia2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada
Miejska we Włoszczowie uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Postanowienia wstępne
§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady
umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty wierzytelności Gminy Włoszczowa oraz jednostek organizacyjnych Gminy
Włoszczowa z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, zwanych dalej
„wierzytelnościami” wobec osób fizycznych,
osób prawnych, a także jednostek organizacyjnych nieposiadajacych osobowości prawnej
zwanych dalej „dłużnikami“.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) wierzytelności – oznacza to należność główną lub odsetki albo kary umowne, przy czym
kwoty wierzytelności tego samego dłużnika
wynikające z różnych tytułów nie ulegają
kumulacji,
2) dłużniku – oznacza to osobę fizyczną, osobę
prawną, a także jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej,
3) trudnej sytuacji materialnej – oznacza to:
a) w odniesieniu do osób fizycznych nie
prowadzących działalności gospodarczej
oraz przedsiębiorców opodatkowanych
na zasadach określonych w przepisach o
zryczałtowanym podatku dochodowym
od niektórych przychodów osiąganych
przez osoby fizyczne - udokumentowany
przez dłużnika stan faktyczny, z którego
wynika, że średniomiesięczny łączny dochód brutto na członka rodziny w gospodarstwie wieloosobowym, za rok poprzedzający złożenie kompletnego wniosku,
nie przekracza 80% najniższej emerytury,
a w gospodarstwie jednoosobowym najniższej emerytury, której wysokość ogłaszana jest Komunikatem Prezesa Zakładu

4)
5)

6)

7)

8)

Ubezpieczeń Społecznych publikowanym
w Monitorze Polskim,
b) w odniesieniu do przedsiębiorców nie
wymienionych w lit. a, osób prawnych
oraz innych jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej
udokumentowany przez dłużnika stan
faktyczny, z którego wynika, że wystąpiła
u niego strata z tytułu prowadzonej działalności wykazana w sprawozdaniu finansowym i deklaracji podatkowej za rok
poprzedzający
złożenie
kompletnego
wniosku,
uldze – rozłożenie na raty lub odroczenie
terminu zapłaty wierzytelności,
kosztach dochodzenia - oznacza to koszty
sądowe, koszty zastępstwa procesowego,
opłaty pocztowe, telefoniczne, koszty czynności przygotowawczych, ogłoszeń oraz inne
niezbędne koszty poniesione w celu przymusowego dochodzenia zapłaty wierzytelności,
kosztach egzekucji – oznacza to opłaty egzekucyjne i zwrot wydatków gotówkowych komornika poniesionych w toku egzekucji, w
zakresie niezbędnym do celowego przeprowadzenia egzekucji, określonych ustawą z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z1997 r. Nr 133
poz. 882 ze zmianami),
przedsiębiorcy - należy przez to rozumieć
podmiot prowadzący działalność gospodarczą, bez względu na formę organizacyjno prawną oraz sposób finansowania,
trzy lata kalendarzowe - należy przez to rozumieć rok budżetowy (kalendarzowy) udzielenia pomocy i poprzedzające go dwa lata
budżetowe (kalendarzowe).
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Rozdział 2.
Organy uprawnione do umarzania wierzytelności i udzielania ulg
§ 3.1. Do umarzania wierzytelności i udzielania ulg w spłacie wierzytelności jest uprawniony Burmistrz Gminy Włoszczowa.
2. Burmistrz może upoważnić do umarzania wierzytelności lub udzielania ulg w ich spłacie Kierowników jednostek organizacyjnych
gminy jeżeli wartość wierzytelności nie przekracza minimalnego wynagrodzenia.

3. Przez kwotę wierzytelności rozumie się
kwotę wierzytelności łącznie z kwotą naliczonego oprocentowania wraz z innymi należnościami
ubocznymi.
§ 4. Organ właściwy do umarzania kwoty
głównej wierzytelności oraz udzielania ulg w
spłacie jest również uprawniony do umarzania
kwoty naliczonego oprocentowania oraz innych
należności ubocznych.

Rozdział 3.
Zasady umarzania wierzytelności i udzielania ulg
§ 5. Nie podlegają umorzeniu ewentualne
koszty (opłaty) sądowe i egzekucji.
§ 6.1. Dopuszcza się umorzenie z urzędu,
jeśli podstawy umorzenia potwierdzone są dokumentami znajdującymi się w posiadaniu
Urzędu Gminy lub jednostek organizacyjnych, w
sytuacji gdy:
1) osoba fizyczna – zmarła, nie pozostawiając
żadnego majątku albo pozostawiła majątek
niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których
łączna wartość nie przekracza kwoty 6 000 zł.,
2) osoba prawna została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z
tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie,
3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w
postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się
kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne,
4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji;
5) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes
publiczny w szczególności jeśli:
a) nie można ustalić osoby dłużnika, jego
miejsca zamieszkania bądź siedziby,
b) kwota zaległości w okresie roku kalendarzowego nie przekracza 5-krotności wartości kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym.

2. Wierzytelność może być umorzona w
całości lub w części, jeżeli ustalone w toku postępowania wyjaśniającego okoliczności wykażą,
że wymaga tego ważny interes dłużnika lub interes publiczny, w szczególności gdy:
1) przed wszczęciem egzekucji okaże się, że
dłużnik lub osoby pozostające na jego
utrzymaniu byliby pozbawieni niezbędnych
środków utrzymania,
2) przed wszczęciem postępowania sądowego
okaże się, że kierowanie sprawy na drogę
postępowania sądowego nie spowoduje odzyskania wierzytelności gminy lub jej jednostki organizacyjnej,
3) sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości
dłużnika lub umorzył postępowanie upadłościowe z przyczyn, o których mowa w art. 13
ust. 1 i 2 i art. 361 pkt 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2003 r. Nr 60 poz. 535 ze zmianami),
4) dłużnik znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, a umorzenie dotyczy wyłącznie odsetek od należności głównej,
5) ściąganie wierzytelności zagraża egzystencji
dłużnika będącego osobą fizyczną lub jego
rodziny,
6) zaistniał wypadek losowy, przewlekła choroba, niepełnosprawność.
3. W postępowaniu wyjaśniającym bierze
się pod uwagę również stan majątkowy dłużnika.
4. Wierzytelność może być umorzona na
uzasadniony wniosek dłużnika.
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5. W przypadku gdy oprócz dłużnika głównego są zobowiązane inne osoby, należności
mogą zostać umorzone tylko wtedy, gdy warunki umarzania są spełnione wobec wszystkich
zobowiązanych.
6. Warunkiem umorzenia części wierzytelności może być spłata pozostałej części wierzytelności oraz pokrycie ewentualnych kosztów
postępowania sądowego i egzekucji.
Zapłata wierzytelności może być rozłożona na
raty. W przypadku nie dotrzymania terminu
wpłaty określonej w umowie, wierzytelność staje
się wymagalna w całości.
§ 7.1. Umorzenie wierzytelności co do należności głównej powoduje wygaśnięcie wierzytelności co do należności ubocznych w całości
lub w takiej części, w jakiej wygasła wierzytelność co do należności głównej.

Poz. 1815

2. Umorzenie wierzytelności może też
obejmować tylko należności uboczne z wyjątkiem określonym w § 5.
§ 8.1. Na wniosek dłużnika można odroczyć termin zapłaty całości albo części wierzytelności, a także rozłożyć na raty płatność całości
albo części wierzytelności, jeżeli: przemawiają za
tym udokumentowane trudności płatnicze dłużnika, interes Gminy nie stoi temu na przeszkodzie, a zastosowanie ulgi rokuje zapłatę wierzytelności w całości albo w części.
2. Od wierzytelności, do której zastosowano ulgę w spłacie, nie pobiera się odsetek za
okres od dnia udzielenia ulgi do dnia upływu
terminu spłaty.
3. Jeżeli dłużnik nie spłaci wierzytelności albo jej części w określonym terminie odpowiednio
wierzytelność albo pozostała część wierzytelności
staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami
należnymi od dnia wymagalności.

Rozdział 4.
Sposób i tryb umarzania wierzytelności i udzielania ulg
§ 9. Umorzenie wierzytelności, o którym
mowa w § 6, oraz udzielenie ulg, o którym mowa w § 8, następuje w drodze oświadczenia woli
osób uprawnionych lub umowy stron.

5. Umorzeniu zaległości z urzędu, o której
mowa w § 6 ust. 1 pkt 5 lit. b decyduje Burmistrz
lub upoważniony Kierownik jednostki organizacyjnej.

§ 10.1. Wnioski o umorzenie wierzytelności oraz udzielenie ulg rozpatrują:
1) właściwi pracownicy podstawowych komórek organizacyjnych Urzędu Gminy, przy
nadzorze Naczelnika/Kierownika,
2) właściwi pracownicy jednostki organizacyjnej, jeżeli do umorzenia wierzytelności lub
do udzielenia ulgi umocowany jest Kierownik
tej jednostki.

§ 11. Naczelnicy podstawowych komórek
organizacyjnych Urzędu Gminy oraz kierownicy
jednostek organizacyjnych są zobowiązani
przedkładać Burmistrzowi za pośrednictwem
Skarbnika Gminy sprawozdania o zakresie umorzonych wierzytelności oraz udzielonych ulg:
1) za okresy półroczne według stanu na dzień
30 czerwca,
2) za okresy roczne według stanu na dzień
31 grudnia,
- w terminie 30 dni od dnia upływu okresu
sprawozdawczego.

2. Projekt umowy lub jednostronnego
oświadczenia woli, o których mowa w § 9,
przedkłada się odpowiednio:
1) Burmistrzowi
2) Kierownikowi jednostki organizacyjnej.
3. Projekt, o którym mowa w ust. 2 pkt 1,
wymaga opinii radcy prawnego, Skarbnika Gminy/Głównego Księgowego lub osoby upoważnionej.
4. Projekt, o którym mowa w ust.2 pkt 2
wymaga opinii radcy prawnego, Głównego
Księgowego jednostki organizacyjnej.

§ 12.1. Burmistrz przedstawia Radzie Miejskiej informację o wysokości wszystkich umorzonych wierzytelności oraz udzielonych ulg w
roku budżetowym.
2. Informacja jest sporządzana według
stanu na dzień 31 grudnia każdego roku kalendarzowego, w terminie do 31 marca następnego
roku.
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Rozdział 5.
Postanowienia końcowe
§ 13.1. W przypadku, gdy dłużnik jest
przedsiębiorcą, umarzanie wierzytelności i udzielanie ulg w spłacie należności w przypadkach
określonych w § 6 ust.2 oraz § 8 ust.1 niniejszej
uchwały stosuje się w ramach pomocy de minimis, w oparciu o przepisy ustawy z dnia
30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach
dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r.
Nr 59 poz. 404 ze zmianami) oraz o Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia
15 grudnia 2006 r. . w sprawie stosowania art. 87
i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz.
UE L Nr 379z 28.12.2006).
2. Dłużnik ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany do przedstawienia, wraz
z wnioskiem o udzielenie pomocy :
1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w okresie trzech lat kalendarzowych, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie,;
2) oświadczenia o wielkości i przeznaczeniu
innej pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych, z którymi związana jest pomoc de
minimis udzielana na podstawie niniejszej
uchwały,
3) oświadczenia, iż dłużnik nie znajduje się w
trudnej sytuacji ekonomicznej , w rozumieniu
pkt. 9-11 Wytycznych dotyczących pomocy
państwa w celu ratowania i restrukturyzacji
przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE C 244 z dnia 1.10.2004r s 2).
§ 14.1. Niniejsza uchwała nie ma zastosowania w przypadku, gdy:
1) z informacji ubiegającego się o pomoc de
minimis przedsiębiorcy wynika, że wartość
planowanej pomocy de minimis udzielonej
na podstawie niniejszej uchwały, łącznie z
wartością pomocy de minimis uzyskaną
przez danego przedsiębiorcę w różnych formach i z różnych źródeł w okresie trzech lat

kalendarzowych przekracza kwotę stanowiącą równowartość 200 tys. euro brutto,
2) wartość pomocy de minimis przyznanej jednemu podmiotowi gospodarczemu działajacemu w sektorze transportu drogowego w
okresie trzech lat kalendarzowych przekracza
100 tys. euro brutto,
3) z informacji ubiegającego się o pomoc de
minimis przedsiębiorcy wynika, że znajduje
się w trudnej sytuacji ekonomicznej, w rozumieniu pkt. 9-11 Wytycznych dotyczących
pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji przedsiębiorstw znajdujących się w
trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE C 244 z dnia
1.10.2004r s 2).
2. Równowartość pomocy w euro ustala
się według kursu średniego ogłaszanego przez
Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu
udzielenia pomocy.
§ 15. Wnioski o umorzenie wierzytelności i
udzielenie ulg nie rozpatrzone do dnia wejścia w
życie uchwały podlegają rozpoznaniu w trybie i
na zasadach określonych niniejszą uchwałą.
§ 16. Wykonanie uchwały powierza się
Burmistrzowi Gminy.
§ 17. Traci moc:
1. Uchwała Nr XXXII/251/06 Rady Miejskiej we
Włoszczowie z dnia 04 października 2006 r. w
sprawie określenia szczegółowych zasad i
trybu umarzania , odraczania i rozkładania na
raty spłat należności pieniężnych Gminy
Włoszczowa lub gminnych jednostek organizacyjnych , do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa.
§ 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Stanisław Nowak
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UCHWAŁA NR XXXVII/284/2010
RADY GMINY W KLIMONTOWIE
z dnia 11 czerwca 2010 r.
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 r. i udzielenia absolutorium
Wójtowi Gminy Klimontów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 28a
ust. 1 zd. 2 i ust. 2, art. 61 ust. 1 i ust. 2 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(jt. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
oraz art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Rada
Gminy w Klimontowie uchwala, co następuje:
§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy Klimontów za 2009 r. stanowiącego załączniki Nr 1 i Nr 2 do niniejszej
uchwały udziela się Panu Ryszardowi Bień, Wój-

towi Gminy Klimontów absolutorium z tego tytułu.
§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej
podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy:
Jan Rębacz
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXVII/284/2010
Rady Gminy w Klimontowie
z dnia 11 czerwca 2010 r.
Wykonanie dochodów budżetu Gmiy Klimontów za 2009 r.
Dział

Rozdział
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środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin,
pozyskane z innych źródeł
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin,
pozyskane z innych źródeł - środki z UE
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących
gmin, pozyskane z innych źródeł
wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między
jst. na dofinansowanie własnych zadań bieżących
Rolnictwo i łowiectwo
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin,
pozyskane z innych źródeł - środki z UE
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin
dotacje otzrymane z funduszy celowych na realizacje
zadań bieżących jst.
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin
Transport i łączność
wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie
wieczyste nieruchomości
wpływy z różnych opłat
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
pozostałe odsetki
Gospodarka mieszkaniowa
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania
bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
Działalność usługowa
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie
dochody jst. Związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
wpływy z różnych dochodów
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących
gmin, pozyskane z innych źródeł
na dofinansowanie własnych zadań bieżących
wpływy z różnych dochodów
Administracja publiczna
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,
opłacany w formie karty podatkowej
podatek od nieruchomości
podatek rolny
podatek leśny
podatek od srodków transportowych
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i
opłat
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801

75801
75802
75807
75814
75814
75831

2920
2750
2920
0920
0970
2920

80101
80101

0750
0960

801

80101

2710

801

80104

0690

801

80104

2008

801

80104

2710

801
801
801

80110
80110
80195

0750
0960
0960

801

80195

2030

801

80195

2440

801 Suma
852

85212

0920

852

85212

2010

852

85212

2360

852

85212

2910

852

85213

2010

852

85213

2030

852

85214

2010

852

85214

2030

852

85214

2700

852

85214

2710

852

85214

2910
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podatek od nieruchomości
podatek rolny
podatek leśny
podatek od srodków transportowych
podatek od spadków i darowizn
wpływy z opłaty targowej
podatek od czynności cywilnoprawnych
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i
opłat
wpływy z opłaty skarbowej
wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż
alkoholu
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez
jst.na podstawie odrębnych ustaw
pozostałe odsetki
podatek dochodowy od osób fizycznych
podatek dochodowy od osób prawnych
wpływy z różnych opłat
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem
subwencje ogólne z budżetu państwa - oświatowa
środki na uzupełnienie dochodów gmin
subwencje ogólne z budżetu państwa
pozostałe odsetki
wpływy z różnych dochodów
subwencje ogólne z budżetu państwa
Roóżne rozliczenia
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst
otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między
jst. na dofinansowanie własnych zadań bieżących
wpływy z różnych opłat
dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki rolnej
wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między
jst. na dofinansowanie własnych zadań bieżących
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst
otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin
dotacje otzrymane z funduszy celowych na realizacje
zadań bieżących jst.
Oświata i wychowanie
pozostałe odsetki
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie
dochody jst. Związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących
gmin, pozyskane z innych źródeł
wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między
jst. Na dofinansowanie własnych zadań bieżących
wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości
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153 000,00
759 512,00
8 400,00
86 200,00
6 000,00
185 900,00
75 000,00

151 382,98
753 496,52
9 030,14
76 290,70
5 271,00
191 153,54
75 043,26

98,94%
99,21%
107,50%
88,50%
87,85%
102,83%
100,06%

31 520,00

34 859,47

110,59%

25 000,00

21 563,00

86,25%

106 487,00

106 487,50

100,00%

3 000,00

564,00

18,80%

0,00
1 323 633,00
5 580,00
2 200,00

123,86
1 203 183,00
7 833,44
2 401,66

0,00%
90,90%
140,38%
109,17%

3 353 551,00

3 120 316,35

93,05%

6 015 150,00 6 015 150,00
83 214,00
83 214,00
4 562 756,00 4 562 756,00
30 000,00
38 685,72
7 900,00
7 900,51
228 161,00
228 161,00
10 927 181,00 10 935 867,23
1 600,00
2 000,00
4 300,00
4 300,00

100,00%
100,00%
100,00%
128,95%
100,01%
100,00%
100,08%
125,00%
100,00%

10 000,00

10 000,00

100,00%

61 000,00

70 787,00

116,04%

51 870,00

51 870,00

100,00%

10 000,00

10 000,00

100,00%

4 700,00
500,00
5 000,00

4 713,20
500,00
5 000,00

100,28%
100,00%
100,00%

264,00

264,00

100,00%

23 443,00

0,00

0,00%

172 677,00
1 760,00

159 434,20
1 765,72

92,33%
100,33%

3 138 184,00

3 138 184,00

100,00%

18 997,00

22 416,44

118,00%

9 500,00

9 375,00

98,68%

12 400,00

12 120,95

97,75%

8 467,00

7 353,30

86,85%

127 545,00

127 544,47

100,00%

191 954,00

186 971,09

97,40%

477,00

477,50

100,10%

13 930,00

13 930,00

100,00%

4 000,00

3 816,29

95,41%
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852

85219

2030

852

85228

0690

852

85295

2010

852

85295

2023

852

85295

2030

852 Suma
854

85401

0830

854

85415

2030

854 Suma
900
900
900
900 Suma

90003
90020
90095

0830
0400
0830

926

92601

6300

926

92601

6330

926 Suma
Suma
końcowa
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dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin
wpływy z różnych opłat
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania
bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - PPWOW PIS
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin
Pomoc społeczna
wpływy z usług
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin
Edukacyjna opieka wychowawcza
wpływy z usług
wpływy z opłaty produktowej
wpływy z usług
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między
jst. Na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i
zakupów inwestycyjnych
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin
Kultura fizyczna i sport

Poz. 1816

122 909,00

122 909,00

100,00%

2 792,00

4 329,22

155,06%

45 000,00

31 000,00

68,89%

242 541,00

242 541,00

100,00%

146 250,00

146 250,00

100,00%

4 086 706,00
145 000,00

4 070 983,98
136 137,90

99,62%
93,89%

219 850,00

207 203,60

94,25%

364 850,00
15 000,00
945,00
5 000,00
20 945,00

343 341,50
11 766,50
945,39
6 923,00
19 634,89

94,10%
78,44%
100,04%
138,46%
93,74%

333 000,00

333 000,00

100,00%

333 000,00

333 000,00

100,00%

666 000,00

666 000,00

100,00%

21 910 643,00 20 544 045,21

93,76%
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Poz. 1816

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXXVII/284/2010
Rady Gminy w Klimontowie
z dnia 11 czerwca 2010 r.
Wykonanie wydatków budżetu Gminy Klimontów za 2009 r.
Dział
010
010
010
010

Rozdział
01010
01010
01010
01010

§
4430
6050
6058
6059

010

01030

2850

010
010
010
010
010
010
010
010
010
010 Suma
400

01041
01095
01095
01095
01095
01095
01095
01095
01095

6059
4110
4120
4170
4210
4260
4270
4300
4430

40002

2650

400 Suma
600

60014

6620

600
600
600
600
600
600
600
600
600 Suma
700
700
700
700
700
700 Suma
710
710
710
710 Suma
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750

60016
60016
60016
60016
60016
60016
60017
60078

4210
4270
4300
6050
6058
6059
4270
6050

70005
70005
70005
70005
70005

4210
4260
4270
4300
6050

71004
71035
71035

4300
4210
4300

75011
75011
75011
75011
75022
75022
75022
75023
75023
75023
75023
75023

4010
4040
4110
4120
3030
4210
4300
3020
4010
4040
4110
4120

750

75023

4140

750
750
750

75023
75023
75023

4170
4210
4260

Opis
różne opłaty i składki
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
składki na ubezpieczenie społeczne
składki na Fundusz Pracy
wynagrodzenie bezosobowe
zakup materiałów i wyposażenia
zakup energii
zakup usług remontowych
zakup usług pozostałych
różne opłaty i składki
Rolnictwo i łowiectwo
dotacja przedmiotowa z budzetu dla zakładu budzetowego
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz
i wodę
dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i
zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst.
zakup materiałów i wyposażenia
zakup usług remontowych
zakup usług pozostałych
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
zakup usług remontowych
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Transport i łączność
zakup materiałów i wyposażenia
zakup energii
zakup usług remontowych
zakup usług pozostałych
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Gospodarka mieszkaniowa
zakup usług pozostałych
zakup materiałów i wyposażenia
zakup usług pozostałych
Działalność usługowa
wynagrodzenia osobowe pracowników
dodatkowe wynagrodzenie roczne
składki na ubezpieczenie społeczne
składki na Fundusz Pracy
różne wydatki na rzecz osób fizycznych
zakup materiałów i wyposażenia
zakup usług pozostałych
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
wynagrodzenia osobowe pracowników
dodatkowe wynagrodzenie roczne
składki na ubezpieczenie społeczne
składki na Fundusz Pracy
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabulitacji Osób Niepełnosprawnych
wynagrodzenie bezosobowe
zakup materiałów i wyposażenia
zakup energii

Plan
Wykonanie
1 175,00
1 174,69
670 000,00
188 359,31
509 290,00
287 869,21
368 557,00
275 077,01
16 877,00

[%]
99,97%
28,11%
56,52%
74,64%

15 222,01

90,19%

18 300,00
18 300,00
688,00
688,02
110,00
109,64
4 475,00
4 475,00
34 194,00
32 959,55
16 500,00
14 084,80
8 090,00
7 596,10
9 000,00
8 031,98
268 555,00
268 554,42
1 925 811,00 1 122 501,74
250,00
229,00

100,00%
100,00%
99,67%
100,00%
96,39%
85,36%
93,89%
89,24%
100,00%
58,29%
91,60%

250,00

229,00

91,60%

540 000,00

539 422,82

99,89%

80 000,00
62 216,27
239 019,00
223 322,95
20 000,00
15 868,80
643 154,00
579 236,57
490 000,00
0,00
330 000,00
40 013,78
53 000,00
52 412,00
550 000,00
543 552,21
2 945 173,00 2 056 045,40
52 900,00
52 867,69
16 000,00
13 069,29
41 950,00
40 394,30
19 100,00
17 361,42
9 150,00
9 150,00
139 100,00
132 842,70
30 000,00
19 544,40
4 000,00
3 575,10
6 000,00
689,95
40 000,00
23 809,45
59 439,00
59 439,00
5 182,00
5 182,00
9 751,00
9 751,00
1 583,00
1 583,00
191 900,00
181 760,00
9 000,00
5 345,33
1 000,00
549,00
10 000,00
8 253,99
1 141 266,00
998 340,02
73 493,00
73 492,71
160 000,00
154 626,83
24 773,00
22 452,91

77,77%
93,43%
79,34%
90,06%
0,00%
12,13%
98,89%
98,83%
69,81%
99,94%
81,68%
96,29%
90,90%
100,00%
95,50%
65,15%
89,38%
11,50%
59,52%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
94,72%
59,39%
54,90%
82,54%
87,48%
100,00%
96,64%
90,63%

7 500,00

5 982,50

79,77%

35 000,00
120 500,00
42 000,00

32 369,59
114 193,66
37 781,85

92,48%
94,77%
89,96%
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750
750
750
750

75023
75023
75023
75023

4270
4280
4300
4350

750

75023

4360

750

75023

4370

750

75023

4400

750
750
750

75023
75023
75023

4410
4430
4440

750

75023

4600

750

75023

4700

750

75023

4740

750
750
750

75023
75075
75075

4750
4210
4300

750

75095

2310

750
750
750
750
750
750
750 Suma
751
751
751
751
751
751
751
751

75095
75095
75095
75095
75095
75095

4010
4040
4110
4120
4210
4440

75101
75101
75101
75113
75113
75113
75113
75113

4110
4120
4170
3030
4110
4120
4170
4210

751 Suma
754

75404

3000

754

75411

6620

754

75412

2580

754
754
754
754
754
754
754

75412
75412
75412
75412
75412
75412
75412

3030
4110
4170
4210
4260
4270
4300

754

75412

4370

754
754
754
754 Suma
756
756

75412
75412
75421

4430
6050
4810

75647
75647

4100
4300

756 Suma
757

75702

8070
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zakup usług remontowych
zakup usług zdrowotnych
zakup usług pozostałych
zakup usług dostępu do sieci Internet
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i
pomieszczenia garażowe
podróże służbowe krajowe
różne opłaty i składki
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych
i innych jednostek organizacyjnych
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i
urządzeń kserograficznych
zakup akceriów komputerowych i licencji
zakup materiałów i wyposażenia
zakup usług pozostałych
dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień między jst.
wynagrodzenia osobowe pracowników
dodatkowe wynagrodzenie roczne
składki na ubezpieczenie społeczne
składki na Fundusz Pracy
zakup materiałów i wyposażenia
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Administracja publiczna
składki na ubezpieczenie społeczne
składki na Fundusz Pracy
wynagrodzenie bezosobowe
różne wydatki na rzecz osób fizycznych
składki na ubezpieczenie społeczne
składki na Fundusz Pracy
wynagrodzenie bezosobowe
zakup materiałów i wyposażenia
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
wpłaty jednostek na fundusz celowy
dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i
zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst.
dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
różne wydatki na rzecz osób fizycznych
składki na ubezpieczenie społeczne
wynagrodzenie bezosobowe
zakup materiałów i wyposażenia
zakup energii
zakup usług remontowych
zakup usług pozostałych
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
różne opłaty i składki
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
rezerwy
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
zakup usług pozostałych
Dochody od osób przwnych, od osób fizycznych i od
innych jednostek nieposiadajacych osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem
odsetki i dyskonta od pożyczek i kredytów oraz innych
instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu
krajowego
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10 000,00
1 000,00
100 030,00
5 565,00

8 174,00
0,00
92 532,28
5 563,20

81,74%
0,00%
92,50%
99,97%

13 435,00

9 593,57

71,41%

13 000,00

9 789,38

75,30%

22 000,00

20 326,55

92,39%

4 500,00
29 000,00
33 000,00

2 692,87
27 960,42
32 887,94

59,84%
96,42%
99,66%

3 000,00

3 000,00

100,00%

15 000,00

13 209,00

88,06%

5 500,00

4 919,39

89,44%

10 500,00
26 139,00
18 000,00

7 015,34
22 985,43
16 449,17

66,81%
87,94%
91,38%

1 410,00

1 410,00

100,00%

150 313,00
150 106,47
5 789,00
5 788,29
25 477,00
23 046,84
4 146,00
3 410,35
800,00
230,00
10 200,00
10 080,40
2 400 191,00 2 182 274,28
184,00
184,18
30,00
29,82
1 217,00
1 217,00
8 655,00
8 655,00
188,00
187,56
30,00
30,43
3 398,00
3 398,02
3 909,00
3 908,99

99,86%
99,99%
90,46%
82,26%
28,75%
98,83%
90,92%
100,10%
99,40%
100,00%
100,00%
99,77%
101,43%
100,00%
100,00%

17 611,00

17 611,00

100,00%

15 000,00

12 440,00

82,93%

5 000,00

5 000,00

100,00%

5 050,00

5 050,00

100,00%

18 700,00
3 000,00
18 000,00
40 300,00
35 000,00
10 000,00
21 500,00

17 052,27
2 680,68
17 520,00
37 238,66
32 537,27
8 809,78
20 342,46

91,19%
89,36%
97,33%
92,40%
92,96%
88,10%
94,62%

700,00

476,88

68,13%

10 500,00
50 000,00
10 000,00
242 750,00
45 000,00
5 000,00

9 818,00
0,00
0,00
168 966,00
37 586,00
3 632,24

93,50%
0,00%
0,00%
69,60%
83,52%
72,64%

50 000,00

41 218,24

82,44%

200 000,00

125 555,70

62,78%
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Województwa Świętokrzyskiego Nr 194

757 Suma
801

80101

2590

801
801
801
801
801
801
801
801
801
801
801
801
801

80101
80101
80101
80101
80101
80101
80101
80101
80101
80101
80101
80101
80101

3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4240
4260
4270
4280
4300
4350

801

80101

4370

801
801
801

80101
80101
80101

4410
4430
4440

801

80101

4740

801
801
801
801
801
801
801
801
801
801

80101
80103
80103
80103
80103
80103
80103
80103
80103
80103

4750
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4240
4410
4440

801

80104

2590

801
801
801
801
801
801
801
801
801
801
801
801
801
801
801
801
801
801
801
801

80104
80104
80104
80104
80104
80104
80104
80104
80104
80104
80104
80104
80104
80104
80104
80104
80104
80104
80104
80104

3020
4010
4018
4040
4110
4118
4120
4128
4170
4178
4210
4218
4220
4228
4240
4248
4280
4300
4308
4350

801

80104

4370

801
801

80104
80104

4410
4440

801

80104

4740

801
801
801
801
801
801
801

80110
80110
80110
80110
80110
80110
80110

3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210

– 15009 –

Obsługa długu publicznego
dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzoną przez osobe prawną inną niż jst.
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
wynagrodzenia osobowe pracowników
dodatkowe wynagrodzenie roczne
składki na ubezpieczenie społeczne
składki na Fundusz Pracy
wynagrodzenie bezosobowe
zakup materiałów i wyposażenia
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
zakup energii
zakup usług remontowych
zakup usług zdrowotnych
zakup usług pozostałych
zakup usług dostępu do sieci Internet
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
podróże służbowe krajowe
różne opłaty i składki
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i
urządzeń kserograficznych
zakup akceriów komputerowych i licencji
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
wynagrodzenia osobowe pracowników
dodatkowe wynagrodzenie roczne
składki na ubezpieczenie społeczne
składki na Fundusz Pracy
zakup materiałów i wyposażenia
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
podróże służbowe krajowe
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzoną przez osobe prawną inną niż jst.
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
wynagrodzenia osobowe pracowników
wynagrodzenia osobowe pracowników
dodatkowe wynagrodzenie roczne
składki na ubezpieczenie społeczne
składki na ubezpieczenie społeczne
składki na Fundusz Pracy
składki na Fundusz Pracy
wynagrodzenie bezosobowe
wynagrodzenie bezosobowe
zakup materiałów i wyposażenia
zakup materiałów i wyposażenia
zakup środków żywności
zakup usług zdrowotnych
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
zakup usług zdrowotnych
zakup usług pozostałych
zakup usług pozostałych
zakup usług dostępu do sieci Internet
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
podróże służbowe krajowe
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i
urządzeń kserograficznych
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
wynagrodzenia osobowe pracowników
dodatkowe wynagrodzenie roczne
składki na ubezpieczenie społeczne
składki na Fundusz Pracy
wynagrodzenie bezosobowe
zakup materiałów i wyposażenia

Poz. 1816

200 000,00

125 555,70

62,78%

436 845,00

436 844,29

100,00%

205 000,00
188 308,50
2 117 681,00 1 897 605,65
150 849,00
150 847,36
396 900,00
311 051,78
59 200,00
49 189,86
10 600,00
10 245,00
90 200,00
74 993,92
5 000,00
3 968,88
171 000,00
156 352,46
27 675,00
21 039,66
4 500,00
1 260,00
36 800,00
30 054,54
2 750,00
2 495,42

91,86%
89,61%
100,00%
78,37%
83,09%
96,65%
83,14%
79,38%
91,43%
76,02%
28,00%
81,67%
90,74%

6 850,00

4 976,63

72,65%

1 650,00
5 500,00
202 000,00

1 502,80
4 783,32
200 838,26

91,08%
86,97%
99,42%

1 450,00

639,91

44,13%

6 200,00
10 000,00
81 500,00
5 950,00
15 350,00
2 500,00
600,00
3 000,00
200,00
5 500,00

3 173,58
8 236,46
75 917,28
5 942,07
12 849,98
2 079,95
600,00
819,84
145,22
4 791,30

51,19%
82,36%
93,15%
99,87%
83,71%
83,20%
100,00%
27,33%
72,61%
87,11%

34 000,00

28 774,00

84,63%

20 000,00
242 600,00
16 407,00
15 552,00
41 548,00
3 577,00
6 800,00
410,00
1 400,00
14 726,00
5 400,00
5 500,00
49 244,00
4 800,00
12 158,00
3 700,00
150,00
4 300,00
2 750,00
800,00

18 168,19
229 419,98
16 407,28
15 551,29
36 080,50
3 576,92
5 949,93
410,27
700,00
14 725,53
5 288,52
5 500,00
46 511,10
4 800,00
11 013,35
3 700,00
138,00
3 590,62
2 750,00
576,00

90,84%
94,57%
100,00%
100,00%
86,84%
100,00%
87,50%
100,07%
50,00%
100,00%
97,94%
100,00%
94,45%
100,00%
90,59%
100,00%
92,00%
83,50%
100,00%
72,00%

900,00

757,73

84,19%

200,00
20 000,00

0,00
19 429,07

0,00%
97,15%

348,00

51,03

14,66%

114 000,00
109 788,49
1 299 174,00 1 233 695,02
94 726,00
94 725,56
220 600,00
200 945,08
36 000,00
32 380,69
20 000,00
20 000,00
32 200,00
29 210,99

96,31%
94,96%
100,00%
91,09%
89,95%
100,00%
90,72%

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 194

801
801
801
801
801

80110
80110
80110
80110
80110

4240
4260
4280
4300
4350

801

80110

4370

801
801
801

80110
80110
80110

4410
4430
4440

801

80110

4740

801
801
801
801
801
801
801
801
801
801
801
801
801

80110
80113
80114
80114
80114
80114
80114
80114
80114
80114
80114
80114
80114

4750
4300
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4300
4350
4410
4430
4440

801

80114

4700

801

80114

4740

801
801
801
801
801
801
801
801
801
801
801
801
801
801
801
801 Suma
851
851
851
851
851
851 Suma

80114
80146
80148
80148
80148
80148
80148
80148
80148
80148
80148
80195
80195
80195
80195

4750
4300
4010
4040
4110
4120
4210
4220
4260
4300
4440
3110
4170
4210
4300

85153
85154
85154
85154
85154

4210
4110
4170
4210
4300

852

85202

4330

852

85212

2910

852
852
852
852
852
852
852
852
852
852
852

85212
85212
85212
85212
85212
85212
85212
85212
85212
85212
85212

3020
3110
4010
4040
4110
4120
4210
4300
4410
4430
4440

– 15010 –

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
zakup energii
zakup usług zdrowotnych
zakup usług pozostałych
zakup usług dostępu do sieci Internet
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
podróże służbowe krajowe
różne opłaty i składki
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i
urządzeń kserograficznych
zakup akceriów komputerowych i licencji
zakup usług pozostałych
wynagrodzenia osobowe pracowników
dodatkowe wynagrodzenie roczne
składki na ubezpieczenie społeczne
składki na Fundusz Pracy
wynagrodzenie bezosobowe
zakup materiałów i wyposażenia
zakup usług pozostałych
zakup usług dostępu do sieci Internet
podróże służbowe krajowe
różne opłaty i składki
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i
urządzeń kserograficznych
zakup akceriów komputerowych i licencji
zakup usług pozostałych
wynagrodzenia osobowe pracowników
dodatkowe wynagrodzenie roczne
składki na ubezpieczenie społeczne
składki na Fundusz Pracy
zakup materiałów i wyposażenia
zakup środków żywności
zakup energii
zakup usług pozostałych
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
świadczenia społeczne
wynagrodzenie bezosobowe
zakup materiałów i wyposażenia
zakup usług pozostałych
Oświata i wychowanie
zakup materiałów i wyposażenia
składki na ubezpieczenie społeczne
wynagrodzenie bezosobowe
zakup materiałów i wyposażenia
zakup usług pozostałych
Ochrona zdrowia
zakup usług przez jst. od innych jednostek samorządu
terytorialnego
zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
świadczenia społeczne
wynagrodzenia osobowe pracowników
dodatkowe wynagrodzenie roczne
składki na ubezpieczenie społeczne
składki na Fundusz Pracy
zakup materiałów i wyposażenia
zakup usług pozostałych
podróże służbowe krajowe
różne opłaty i składki
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Poz. 1816

9 200,00
139 000,00
2 000,00
14 700,00
1 400,00

9 043,62
122 798,34
1 260,00
11 260,28
1 158,37

98,30%
88,34%
63,00%
76,60%
82,74%

4 500,00

2 884,94

64,11%

1 000,00
9 000,00
88 000,00

860,64
8 982,00
86 046,25

86,06%
99,80%
97,78%

1 000,00

1 000,00

100,00%

9 900,00
240 000,00
114 048,00
8 352,00
19 600,00
3 000,00
300,00
7 650,00
9 400,00
600,00
1 000,00
1 450,00
5 100,00

9 778,81
210 118,90
103 773,04
8 351,37
16 691,74
2 560,43
216,00
6 570,13
8 026,75
441,00
306,50
1 226,00
4 500,17

98,78%
87,55%
90,99%
99,99%
85,16%
85,35%
72,00%
85,88%
85,39%
73,50%
30,65%
84,55%
88,24%

2 000,00

1 330,00

66,50%

2 300,00

694,91

30,21%

2 000,00
1 506,39
8 424,00
4 338,72
147 288,00
139 718,45
11 512,00
11 479,02
24 550,00
21 481,54
4 050,00
3 476,68
4 900,00
4 441,83
136 500,00
123 598,85
7 100,00
5 002,43
800,00
623,06
8 000,00
8 000,32
28 627,00
5 183,22
264,00
230,00
4 413,00
4 413,00
587,00
587,00
7 470 735,00 6 810 129,76
1 344,00
1 343,69
551,00
550,59
31 121,00
31 120,20
46 089,00
40 196,57
27 382,00
23 133,46
106 487,00
96 344,51

75,32%
51,50%
94,86%
99,71%
87,50%
85,84%
90,65%
90,55%
70,46%
77,88%
100,00%
18,11%
87,12%
100,00%
100,00%
91,16%
99,98%
99,93%
100,00%
87,22%
84,48%
90,48%

84 211,00

84 210,09

100,00%

12 289,00

9 375,00

76,29%

150,00
150,00
3 057 434,00 3 057 434,00
51 105,00
51 105,00
2 491,00
2 491,00
8 559,00
8 559,00
1 313,00
1 313,00
1 872,00
1 872,00
10 863,00
10 863,00
179,00
179,00
158,00
158,00
1 000,00
1 000,00

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 194

852

85212

4560

852

85212

4700

852

85212

4740

852
852

85212
85213

4750
4130

852

85214

2910

852
852
852
852
852
852
852
852
852
852

85214
85214
85215
85219
85219
85219
85219
85219
85219
85219

3110
4300
3110
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4300

852

85219

4370

852
852

85219
85219

4410
4440

852

85219

4700

852
852
852
852
852
852
852
852
852
852
852
852
852
852
852
852
852 Suma
854
854
854
854
854
854
854
854
854
854
854
854 Suma
900
900
900
900
900
900
900

85219
85228
85228
85228
85228
85228
85228
85228
85228
85228
85295
85295
85295
85295
85295
85295

4750
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4300
4410
4440
3110
4113
4123
4173
4213
4303

85401
85401
85401
85401
85401
85401
85401
85401
85401
85415
85415

3020
4010
4040
4110
4120
4210
4300
4410
4440
3240
3260

90001
90002
90003
90004
90004
90015
90015

2650
2650
4300
4210
4300
4260
4270

900

90095

2900

900
900
900
900

90095
90095
90095
90095

4210
4260
4270
4300

– 15011 –

odsetki od dotacji wykarzystanych niezgadnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i
urządzeń kserograficznych
zakup akceriów komputerowych i licencji
składki na ubezpieczenia zdrowotne
zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości
świadczenia społeczne
zakup usług pozostałych
świadczenia społeczne
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
wynagrodzenia osobowe pracowników
dodatkowe wynagrodzenie roczne
składki na ubezpieczenie społeczne
składki na Fundusz Pracy
zakup materiałów i wyposażenia
zakup usług pozostałych
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
podróże służbowe krajowe
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej
zakup akceriów komputerowych i licencji
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
wynagrodzenia osobowe pracowników
dodatkowe wynagrodzenie roczne
składki na ubezpieczenie społeczne
składki na Fundusz Pracy
zakup materiałów i wyposażenia
zakup usług pozostałych
podróże służbowe krajowe
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
świadczenia społeczne
składki na ubezpieczenie społeczne
składki na Fundusz Pracy
wynagrodzenie bezosobowe
zakup materiałów i wyposażenia
zakup usług pozostałych
Pomoc społeczna
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
wynagrodzenia osobowe pracowników
dodatkowe wynagrodzenie roczne
składki na ubezpieczenie społeczne
składki na Fundusz Pracy
zakup materiałów i wyposażenia
zakup usług pozostałych
podróże służbowe krajowe
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
stypendia dla uczniów
inne formy pomocy dla uczniów
Edukacyjna opieka wychowawcza
dotacja przedmiotowa z budzetu dla zakładu budzetowego
dotacja przedmiotowa z budzetu dla zakładu budzetowego
zakup usług pozostałych
zakup materiałów i wyposażenia
zakup usług pozostałych
zakup energii
zakup usług remontowych
wplata gminy na rzecz innych jst. oraz związków gmin na
dofinansowanie zadań bieżących
zakup materiałów i wyposażenia
zakup energii
zakup usług remontowych
zakup usług pozostałych

Poz. 1816

2 000,00

1 765,72

88,29%

1 060,00

1 060,00

100,00%

1 000,00

1 000,00

100,00%

1 000,00
20 867,00

1 000,00
19 474,25

100,00%
93,33%

4 000,00

3 816,29

95,41%

374 906,00
9 000,00
5 800,00
1 500,00
202 264,00
14 196,00
32 116,00
5 419,00
1 000,00
7 700,00

366 959,36
8 587,44
5 721,30
1 150,99
163 272,93
14 194,70
28 111,38
4 314,18
886,71
2 812,17

97,88%
95,42%
98,64%
76,73%
80,72%
99,99%
87,53%
79,61%
88,67%
36,52%

1 500,00

804,50

53,63%

1 000,00
5 170,00

212,38
5 166,67

21,24%
99,94%

1 200,00

820,00

68,33%

1 330,00
170,00
422,00
300,35
46 000,00
42 446,56
4 008,00
4 007,70
8 453,00
6 619,28
1 239,00
1 015,56
578,00
0,00
890,00
307,31
1 000,00
0,00
2 700,00
2 166,99
281 250,00
255 999,85
866,00
66,27
136,00
0,00
9 318,00
7 881,88
30 756,00
30 756,33
201 465,00
201 464,75
4 514 733,00 4 413 042,89
18 000,00
14 223,92
122 300,00
108 014,06
8 328,00
8 326,82
20 832,00
18 134,35
3 600,00
2 560,08
4 000,00
2 963,99
1 500,00
0,00
200,00
0,00
10 000,00
8 036,74
178 350,00
178 350,00
41 500,00
28 853,60
408 610,00
369 463,56
198 590,00
198 590,00
376 014,00
376 014,00
73 000,00
62 502,21
9 000,00
7 560,15
1 000,00
450,01
338 000,00
278 842,70
49 000,00
28 327,48

12,78%
71,17%
92,28%
99,99%
78,31%
81,97%
0,00%
34,53%
0,00%
80,26%
91,02%
7,65%
0,00%
84,59%
100,00%
100,00%
97,75%
79,02%
88,32%
99,99%
87,05%
71,11%
74,10%
0,00%
0,00%
80,37%
100,00%
69,53%
90,42%
100,00%
100,00%
85,62%
84,00%
45,00%
82,50%
57,81%

41 827,00

41 826,49

100,00%

15 000,00
10 500,00
9 605,00
72 000,00

8 592,56
4 826,39
2 437,65
68 594,61

57,28%
45,97%
25,38%
95,27%

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 194

900 Suma
921

92109

2480

921

92116

2480

921

92120

2720

921 Suma
926

92601

6050

926

92605

2830

926
926
926
926 Suma
Suma
końcowa

92695
92695
92695

4210
4260
4300
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Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów
zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do
sektora finansów publicznych
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
zakup materiałów i wyposażenia
zakup energii
zakup usług pozostałych
Kultura fizyczna i sport

Poz. 1816,1817

1 193 536,00 1 078 564,25

90,37%

354 300,00

353 398,50

99,75%

144 910,00

139 873,48

96,52%

100 000,00

100 000,00

100,00%

599 210,00
593 271,98
1 016 000,00 1 014 012,50

99,01%
99,80%

80 000,00

80 000,00

100,00%

30 000,00
20 518,65
1 749,00
639,03
25 000,00
14 538,92
1 152 749,00 1 129 709,10

68,40%
36,54%
58,16%
98,00%

23 406 946,00 20 361 579,56

86,99%

1816

1817
1817

UCHWAŁA NR XXXVII/286/10
RADY GMINY W KLIMONTOWIE
z dnia 11 czerwca 2010 r.
w sprawie ustalenia trybu trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych jednostek oświatowych
oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z późn. zm.) oraz art. 80 ust. 4 ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(jt. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
Rada Gminy w Klimontowie uchwala co następuje:
§ 1. Uchwała określa tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz zakres i tryb kontroli ich
wykorzystania dla prowadzonych przez osoby
prawne inne niż Gmina Klimontów publicznych:
1) przedszkoli,
2) innych form wychowania przedszkolnego
(punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego),
3) szkół podstawowych.
§ 2.1. Przedszkola publiczne otrzymują na
każdego ucznia z budżetu gminy Klimontów dotację w wysokości równej wydatkom bieżącym
przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę
Klimontów z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Inne publiczne formy wychowania
przedszkolnego otrzymują na każdego ucznia z
budżetu gminy Klimontów dotację w wysokości
równej 80 % wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminę Klimontów, z
zastrzeżeniem ust. 3.
3. Przedszkola i inne formy wychowania
przedszkolnego, o których mowa w ust. 1-2,
otrzymują na każdego ucznia niepełnosprawnego z budżetu gminy Klimontów dotację w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę Klimontów.
4. Szkoły publiczne otrzymują na każdego
ucznia z budżetu gminy Klimontów dotację w
wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez gminę
Klimontów. Dotacja na każdego ucznia nie może
być niższa niż kwota przewidziana na jednego
szkoły danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego.
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5. Publiczne przedszkola, szkoły podstawowe, które zgodnie z art. 71b ust. 2a ustawy o
systemie oświaty prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują dotację na
każde dziecko z budżetu gminy Klimontów w
wysokości równej kwocie przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem
rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej
dla jednostek samorządu terytorialnego.

Poz. 1817

4. Wzór rozliczenia dotacji stanowi załącznik nr 3 do uchwały.
§ 6.1. Organowi dotującemu przysługuje
prawo kontroli faktycznej liczby uczniów dotowanej jednostki i prawidłowości wykorzystania
dotacji w zakresie kształcenia, wychowania i
opieki, w tym profilaktyki społecznej.

§ 3. W przypadku zmiany wysokości planowanych przez gminę Klimontów wydatków
bieżących przewidzianych na utrzymanie ucznia
w gminnym przedszkolu, szkołach podstawowych ulegają również zmianie kwoty dotacji
należnej podmiotom, o których mowa w uchwale - poczynając od miesiąca następującego po
miesiącu, w którym dokonano zmian budżetowych.

2. Kontrola obejmuje:
1) zgodność danych wykazanych we wniosku o
udzielenie dotacji, miesięcznej informacji o
liczbie uczniów i w rozliczeniach dotacji - na
podstawie dokumentacji przebiegu nauczania,
2) prawidłowość wykorzystania dotacji zgodnie
z przeznaczeniem, o którym mowa w art. 80
ust. 3d ustawy o systemie oświaty - na podstawie dokumentacji finansowo-księgowej
kontrolowanej jednostki oświatowej.

§ 4.1. Dotacji udziela się na wniosek osób
prowadzących podmioty, o których mowa w § 1,
zwierający planowaną liczbę uczniów, złożony w
terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. Wzór wniosku określa załącznik nr 1.

§ 7.1. Kontrolę przeprowadzają pracownicy Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkół i Przedszkola w Klimonowie na podstawie
imiennego upoważnienia Wójta Gminy.

2. Osoba, o której mowa w ust. 1, zgłasza
wszelkie zmiany danych zawartych we wniosku,
w terminie 14 dni od dnia ich wystąpienia.
§ 5.1. Dotacje przekazywane są w 12 częściach, w terminie do ostatniego dnia każdego
miesiąca na rachunek bankowy podmiotów, o
których mowa w § 1.
2. Osoba prowadząca dotowane podmioty
składa w terminie do 10. dnia każdego miesiąca
w Zespole Ekonomiczno Administracyjnym
Szkół i Przedszkola w Klimontowie informację o
faktycznej liczbie uczniów ustaloną na podstawie
dokumentacji przebiegu nauczania, według stanu na pierwszy dzień danego miesiąca. Wzór
informacji określa załącznik nr 2 do uchwały.
3. Osoba prowadząca przedszkole, inną
formę wychowania przedszkolnego, szkołę podstawową, o których mowa w § 1, jest obowiązana przekazywać do Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół i Przedszkola pisemne rozliczenie przyznanej dotacji za okresy:
1) kwartalne - w terminie do 15. dnia, po zakończeniu każdego kwartału,
2) od stycznia do grudnia roku, w którym udzielono dotacji - w terminie do 15 stycznia roku
następnego.

2. Upoważnienie zawiera:
1) oznaczenie organu, datę i miejsce wystawienia,
2) wskazanie podstawy prawnej kontroli,
3) imiona i nazwiska upoważnionych pracowników,
4) określenie nazwy kontrolowanego podmiotu
i organu prowadzącego,
5) okrślenie zakresu kontroli,
6) datę rozpoczęcia i przewidywany termin zakończenia kontroli,
7) podpis osoby udzialajacej upoważnienia z
podaniem zajmowanego stanowiska i funkcji.
3. Czynności kontrolne przeprowadza się
w siedzibie jednostki kontrolowanej lub organu
prowadzącego w dniach i godzinach pracy obowiązujących w kontrolowanej jednostce oraz w
obecności pracowników tej jednostki.
4. Kontrolujący mają prawo wglądu do
dokumentacji, o której mowa w § 6 ust. 2 uchwały oraz do dokonywania z niej odpisów i kserokopii. Kserokopie służące jako załączniki do protokołu kontroli powinny być poświadczone za
zgodność z oryginałem przez osoby reprezentujące kontrolowane jednostki.
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§ 8.1. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół kontroli w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, który podpisują kontrolujący i przedstawiciele kontrolowanej jednostki.
2. Protokół kontroli powinien zawierać:
1) nazwę jednostki kontrolowanej w pełnym
brzmieniu i jej adres,
2) wskazanie osoby prowadzącej
3) imioba, nazwiska i stanowiska służbowe
osób[przeprowadzających kontrolę,
4) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli,
5) określenie przedmiotowego zakresu kontroli i
okresu objętego kontrolą,
6) imię i nazwisko osoby reprezentującej kontrolowaną jednostkę i osoby pełniącej funkcję głównego księgowego,
7) opis dokonanych ustaleń faktycznych,
8) opis stwierdzonych nieprawidłowości z
uwzględnieniem ich przyczyn i skutków,
9) opis dokumentacji dotyczącej przeprowadzonych dowodów,
10) informację o sporządzonych załącznikach
stanowiących dowody w stosunku do ustaleń protokołu kontroli,
11) informację o powiadomieniu przedstawiciela
kontrolowanej jednostki o przysługującym
mu prawie odmowy podpisania protokołu i
złożenia w terminie 3 dni od daty jego
otrzymania pisemnych wyjaśnień co do
przyczyny tej odmowy,
12) dane o liczbie egzemplarzy protokołu oraz
informację o doręczeniu jednego egzemplarza osobie reprezentującej kontrolowaną
jednostkę,
13) podpisy osób kontrolujących oraz przedstawiciela kontrolowanego i głównego księgowego.
§ 9.1. Jeżeli osoba reprezentująca jednostkę kontrolowaną odmawia podpisania protokołu
- protokół podpisują jedynie osoby kontrolujące,
czyniąc w nim adnotację o odmowie podpisania
protokołu oraz dołączają pisemne wyjaśnienie
przyczyn odmowny podpisu.
2. Odmowa podpisania protokołu nie
wstrzymuje wydania wniosków pokontrolnych
oraz dochodzenia zwrotu dotacji w trybie określonym w odrębnych przepisach.
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7 dni od dnia podpisania protokołu, pisemne wyjaśnienie co do ustaleń zawartych w protokole.
§ 10.1. W przypadku stwierdzenia w trakcie
kontroli nieprawidłowości mających wpływ na
prawo lub wysokość dotacji przysługującej kontrolowanej jednostce Wójt Gminy w terminie
14 dni od dnia podpisania protokołu lub wpływu
wyjaśnień, o których mowa w § 9 ust. 4, kieruje
do kontrolowanej jednostki wystąpienie pokontrolne wzywające do zwrotu całości lub części
przekazanej dotacji.
2. Wystąpienia pokontrolnego nie kieruje
się, jeżeli Wójt Gminy uwzględni wyjaśnienia, o
których mowa w § 9 ust. 4.
3. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości innego rodzaju, niż określone w ust. 1,
Wójt Gminy kieruje do jednostki kontrolowanej
wnioski zmierzające do ich usunięcia i usprawnienia działalności objętej kontrolą.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się
Wójtowi Gminy.
§ 12. Tracą moc uchwały Rady Gminy w
Klimontowie:
1) uchwała Nr XVI/124/08 z dnia 28 kwietnia
2008 r. w sprawie określenia trybu udzielania
i rozliczania dotacji dla szkół i placówek
oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Klimontów przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego,
2) uchwała Nr XXVI/195/09 z dnia 12 marca
2009 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i
rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego
prowadzonych na terenie gminy Klimontów
przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne
niż jednostka samorządu terytorialn
§ 13. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Klimontowie, w
Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy
oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego.

3. Kontrola zostaje zakończona w dniu doręczenia protokołu kontroli.

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

4. Osoba reprezentująca jednostkę kontrolowaną może zgłosić Wójtowi Gminy w terminie

Przewodniczący Rady Gminy:
Jan Rębacz
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXVII/286/10
Rady Gminy w Klimontowie
z dnia 11 czerwca 2010 r.
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXXVII/286/10
Rady Gminy w Klimontowie
z dnia 11 czerwca 2010 r.
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Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXXVII/286/10
Rady Gminy w Klimontowie
z dnia 11 czerwca 2010 r.
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UCHWAŁA NR XXXVI/282/10
RADY GMINY W STRAWCZYNIE
z dnia 26 kwietnia 2010 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ruda Strawczyńska
na obszarze gminy Strawczyn
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)
oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), po
przedłożeniu przez Wójta Gminy Strawczyn
zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego sołectwa Ruda Strawczyńska, po
stwierdzeniu zgodności ustaleń projektu zmiany

miejscowego planu zagospodarowania z zapisami „Aktualizacji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strawczyn”, uchwaloną Uchwałą Nr IX/67/07
Rady Gminy w Strawczynie z dnia 20 września
2007 r. w sprawie zatwierdzenia Aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strawczyn, Rada
Gminy w Strawczynie uchwala co następuje:
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DZIAŁ I.
Postanowienia ogólne
Rozdział 1.
Ustalenia wprowadzające
§ 1.1. Uchwaleniu podlega zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ruda Strawczyńska, zwana dalej
„zmianą planu”.
2. Zmiana planu obejmuje teren położony
w granicach administracyjnych sołectwa Ruda
Strawczyńska, o którym mowa w Uchwale
Nr VII/57/07 Rady Gminy w Strawczynie z dnia
28 czerwca 2007 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw: Oblęgorek, Promnik, Chełmce, Strawczynek, Ruda
Strawczyńska na obszarze gminy Strawczyn.
3. Części składowe zmiany planu stanowią:
1) treść niniejszej uchwały,
2) Zał. Nr 1 - Rysunek zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ruda Strawczyńska na obszarze gminy Strawczyn – „Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu”; skala 1:2000,
3) Zał. Nr 2 – Rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do
publicznego wglądu projektu zmiany planu,
4) Zał. Nr 3 – Rozstrzygnięcia Rady Gminy w
Strawczynie w sprawie sposobu realizacji
zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą
do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania.
4. Zmiana planu, stosownie do przepisów
odrębnych o ochronie środowiska została poprzedzona opracowaniem ekofizjograficznym
terenu, zawierającym poszerzone materiały informacyjne o środowisku.
5. Do zmiany planu dołączone zostały, jako
odrębne opracowania nie podlegające uchwaleniu:
1) Prognoza oddziaływania projektu zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ruda Strawczyńska, na
środowisko przyrodnicze,
2) Prognoza skutków finansowych uchwalenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ruda Strawczyńska,

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) zmianie planu – rozumie się przez to zmianę
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ruda Strawczyńska,
2) rysunku zmiany planu – rozumie się przez to
rysunek opracowany z wykorzystaniem mapy ewidencyjnej (katastralnej) pozyskanej w
wersji elektronicznej z zasobów geodezyjnych i kartograficznych Starostwa Powiatowego w Kielcach w skali 1:2000, stanowiący
Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
3) ustawie – rozumie się przez to przepisy
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami),
4) terenie funkcjonalnym – należy przez to rozumieć teren wyznaczony liniami rozgraniczającymi teren o różnym przeznaczeniu lub
różnych zasadach zagospodarowania,
5) działce budowlanej - rozumie się przez to
nieruchomość gruntową lub działkę gruntu,
której wielkość cechy geometryczne, dostęp
do drogi publicznej oraz wyposażenie w
urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych
wynikające z odrębnych przepisów i aktów
prawa miejscowego,
6) wskaźniku powierzchni zabudowy działki
budowlanej – rozumie się przez to stosunek
powierzchni części zabudowanej działki do
całej powierzchni działki,
7) powierzchni biologicznie czynnej – należy
przez to rozumieć grunt rodzimy oraz wodę
powierzchniową na terenie działki budowlanej, 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,
8) liniach rozgraniczających – należy przez to
rozumieć linie wyznaczone na rysunku zmiany planu, wydzielające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zabudowy i
zagospodarowaniu terenu,
9) nieprzekraczalnych liniach zabudowy – należy przez to rozumieć wyznaczone na działce
linie określające najmniejszą, dopuszczalną
odległość zewnętrznego lica ściany budynku
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od ulicy, ciągu pieszego, granicy działki lub
innego obiektu, zgodnie z rysunkiem planu,
bez wysuniętych poza ten obrys schodów,
okapów, otwartych ganków, wykuszy oraz
balkonów, które nie mogą przekraczać poza
tę linię więcej niż 1,5 m,
10) dostępie do drogi publicznej – należy przez
to rozumieć bezpośredni dostęp do tej drogi
albo przez drogę wewnętrzną lub przez ustanowienie służebności drogowej,
11) przeznaczeniu podstawowym – należy przez
to rozumieć planowany rodzaj użytkowania
terenu, który przeważa w min. 70% na danym terenie wraz z elementami zagospodarowania towarzyszącego, związanego bezpośrednio z funkcją terenu,
12) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez
to rozumieć rodzaj użytkowania inny niż
podstawowy, który nie stanowi więcej niż
30% na danym terenie wydzielonym liniami
rozgraniczającymi,
13) usługach nieuciążliwych – należy przez to
rozumieć działalność, która nie powoduje
oddziaływań szkodliwych dla środowiska i
zdrowia ludzi oraz oddziaływań mogących
pogorszyć stan środowiska, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko nie jest wymagane w rozumieniu
przepisów o ochronie środowiska z wyłączeniem infrastruktury technicznej i komunikacji,
14) usługach komercyjnych podstawowych–
należy rozumieć usługi służące zaspokojeniu
potrzeb ludności w zakresie handlu i rzemiosła, które mogą być realizowane w granicach
terenów zabudowy mieszkaniowej, dla których raport o oddziaływaniu na środowisko
nie jest obligatoryjny w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska,
15) usługach publicznych – należy przez to rozumieć działalność związaną z realizacją celów publicznych w rozumieniu przepisów o
gospodarce nieruchomościami,
16) obiektach wytwórczości i rzemiosła – należy
przez to rozumieć usługi o charakterze pro-
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dukcyjnym, wytwórczym oraz naprawczym i
konserwacyjnym,
17) obiektach rekreacji indywidualnej – należy
przez to rozumieć budynki przeznaczone do
okresowego wypoczynku rodzinnego o powierzchni zabudowy do 70 m2,
18) obiektach rekreacji zbiorowej – należy przez
to rozumieć budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku w ośrodkach wypoczynkowych,
19) zabudowie zagrodowej – należy przez to rozumieć w szczególności budynki mieszkalne,
budynki gospodarcze lub inwentarskie w rodzinnych gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych oraz w gospodarstwach leśnych, a także budynki działalności
gospodarczej i usług związanej z produkcją
rolniczą,
20) zabudowie jednorodzinnej – należy przez to
rozumieć jeden budynek mieszkalny jednorodzinny lub zespół takich budynków, wraz z
budynkami garażowymi i gospodarczymi,
21) obiektach budowlanych związanych z gospodarką leśną – należy przez to rozumieć
obiekty budowlane związane z gospodarką
leśną oraz wykorzystywane dla potrzeb gospodarki leśnej: budynki i budowle, urządzenia melioracji wodnych, linie podziału przestrzennego lasu, drogi leśne, tereny pod liniami energetycznymi, szkółki leśne, miejsca
składowania drewna, a także wykorzystywany na parkingi leśne i urządzenia turystyczne,
zgodnie z ustawą o lasach,
22) komunikacji lokalnej – należy rozumieć układ
dróg publicznych i wewnętrznych prowadzący ruch komunikacyjny lokalny,
23) drogach wyższej kategorii – należy rozumieć
drogi o klasie technicznej wyższej niż drogi
dojazdowe,
24) drugiej linii zabudowy – należy przez to rozumieć możliwość budowy dwóch budynków
z zakresu przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego na tej samej działce w drugiej
linii zabudowy od drogi (budowa budynków
jeden za drugim).

Rozdział 2.
Zakres przedmiotowy oraz cel opracowania planu
§ 3.1. Przedmiotem ustaleń zmiany planu
są zagadnienia określone w art. 15 ust. 2 ustawy.
2. W zmianie planu uwzględniono uwarunkowania wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawnych, przepisów prawa
miejscowego oraz ustaleń Aktualizacji Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Strawczyn.

3. Przy wydawaniu na podstawie ustaleń
zmiany planu rozstrzygnięć administracyjnych,
których przedmiotem jest sposób zagospodarowania terenów, należy uwzględniać łącznie:
1) wymogi wynikające z ustaleń zmiany planu,
w tym:
a) warunki ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego, kulturowego, krajobrazu i ładu przestrzennego,
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b) ogólne zasady zagospodarowania terenów, podziałów nieruchomości i kształtowania zabudowy,
c) przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi,
d) ustalenia w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej,
2) wymogi wynikające z przepisów powszechnie obowiązujących oraz przepisów prawa
miejscowego.
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§ 4. Rysunek zmiany planu zawiera:
1) oznaczenia cyfrowe i literowe terenów funkcjonalnych,
2) oznaczenia będące ustaleniami zmiany planu, w tym w szczególności:
a) linie rozgraniczające tereny o różnym
przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,
b) nieprzekraczalne linie zabudowy.

Rozdział 3.
Ogólne ustalenia realizacyjne
§ 5.1. Ustalenia zawarte w niniejszej
uchwale stanowią podstawę do określenia sposobu zabudowy i zagospodarowania terenu objętego zmianą planu.
2. Ustalenia ogólne zmiany planu wraz z
ustaleniami szczegółowymi dotyczącymi poszczególnych terenów, stanowią integralną część
ustaleń zmiany planu.
§ 6.1. Jako zgodne ze zmianą planu uznaje
się:
1) wyznaczenie dodatkowych dróg wewnętrznych do nowowydzielanych działek budowlanych w obrębie terenów przeznaczonych
do zabudowy, szerokość tych dróg nie może
być węższa niż wynika to z przepisów odrębnych, a linia zabudowy od ich pasa drogowego nie może być mniejsza niż 4,0 m,
2) wyznaczenie tras sieci infrastruktury technicznej oraz terenów obiektów i urządzeń
związanych z rozbudową systemów infrastruktury technicznej, o której mowa w rozdziale 10, stosownie do warunków wynikających ze szczegółowych rozwiązań technicznych, nie kolidujących z innymi ustaleniami
planu.
2. Realizacja nowych lub przebudowa,
rozbudowa i nadbudowa budynków, a także
zmiany sposobu zagospodarowania i użytkowania terenów nie mogą naruszać:
1) praw właścicieli, użytkowników i administratorów terenów sąsiednich,
2) norm technicznych, sanitarnych i przeciwpożarowych określonych odrębnymi przepisami
prawnymi,
3) innych wymagań, a w szczególności dotyczących ochrony środowiska, gospodarki
wodnej oraz ochrony dóbr kultury i krajobrazu, określonych w przepisach szczególnych.

§ 7.1. Na całym obszarze objętym ustaleniami zmiany planu, jeżeli ustalenia szczególne
nie stanowią inaczej dopuszcza się:
1) rozbudowę, nadbudowę, przebudowę i odbudowę zabudowy mieszkaniowej (jednorodzinnej i zagrodowej), usługowej i gospodarczej nie wyznaczonej na rysunku zmiany planu,
2) realizację nie wyznaczonych na rysunku
zmiany planu sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej niezbędnych dla potrzeb lokalnych z zakresu:
a) zaopatrzenia w wodę (w tym ujęć, stacji
uzdatniania wody, zbiorników wody, hydroforni i innych),
b) odprowadzania ścieków,
c) zaopatrzenia w energię elektryczną
(w tym stacji transformatorowych),
d) zaopatrzenia w gaz i ciepło oraz telekomunikacji,
3) wytyczanie dróg wewnętrznych.
2. Wyznaczanie i realizacji ścieżek rowerowych (nie wskazanych na rysunku zmiany planu) na terenie objętym ustaleniami zmiany planu, należy dokonywać z uwzględnieniem następujących zasad:
1) w obszarach zabudowy wsi ścieżki rowerowe
winny być realizowane w liniach rozgraniczających dróg, o ile szerokość pasa drogowego
pozwala na taką lokalizację,
2) w obszarach rolniczych i leśnych ścieżki rowerowe należy wyznaczać wykorzystując istniejący układ dróg polnych i leśnych.
§ 8.1. Dla całego obszaru objętego zmianą
planu w zakresie ochrony przeciwpożarowej i
przeciwdziałania poważnym awariom obowiązują:
1) pokrycie zapotrzebowania w wodę dla celów
przeciwpożarowych, zgodnie z przepisami
szczególnymi, przez istniejący i rozbudowywany system zaopatrzenia w wodę,
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2) wyposażenie nowo projektowanych sieci
wodociągowych w hydranty zewnętrzne,
zgodnie z przepisami i normami obowiązującymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
3) drogi pożarowe muszą spełniać warunki
określone w przepisach szczególnych,
4) w przypadku realizacji obiektów budowlanych użyteczności publicznej należy każdorazowo uwzględnić, w zakresie uzgodnionym z
Wydziałem Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, wymogi z zakresu obrony cywilnej zgodnie z
rozdziałem 1 i 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
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sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami),
5) wymogi dotyczące ochrony ludności zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 7 maja 2004 r. w sprawie sposobu
uwzględnienia w zagospodarowaniu przestrzennym potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr 125, poz. 1309),
2. Teren znajduje się w zasięgu istniejących syren alarmowych.

DZIAŁ II.
Rozdział 1.
Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach
zagospodarowania
§ 9.1. Stosuje się następujące symbole
identyfikujące tereny wyznaczone liniami rozgraniczającymi, wskazanymi na rysunku planu:
1) MM, MMX – tereny zabudowy zagrodowej,
mieszkaniowej jednorodzinnej usługowej
oraz rzemieślniczo-wytwórczej,
2) MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
3) MU – tereny zabudowy usługowej i mieszkaniowej,
4) UCT – tereny aktywności gospodarczej związanej z planowanym zbiornikiem wodnym,
5) UC, UC1, UC2, UCX – tereny działalności
gospodarczej,
6) UP, UP1 – tereny usług publicznych,
7) W – tereny zbiornika wodnego,
8) TW – teren urządzeń zaopatrzenia w wodę,
9) ZL – tereny lasów,
10) ZLz – tereny zalesień,
11) R, R1 – tereny rolnicze,
12) WS – tereny wód płynących,
13) KD – tereny dróg publicznych, w tym:
a) KD-G – wojewódzka droga klasy głównej,
b) KD-Z – powiatowa droga klasy zbiorczej

c) KD-L – powiatowa droga klasy lokalnej,
d) KD-L1 – gminna droga klasy lokalnej,
e) KD-D – gminne drogi klasy dojazdowej,
14) KDW, KDW1 – tereny dróg wewnętrznych,
15) EE15kV – istniejące linie energetyczne średniego napięcia 15kV wraz ze strefą techniczną,
16) EE400kV – projektowana linia energetyczna
wysokiego napięcia 400kV wraz ze strefą
techniczną,
17) EE220kV – istniejąca linia energetyczna wysokiego napięcia 220kV wraz ze strefą techniczną.
2. Określa się zasady wyposażenia terenu
w następujące systemy infrastruktury technicznej:
1) zaopatrzenia w wodę,
2) odprowadzenia ścieków,
3) zaopatrzenia w gaz,
4) zasilania energetycznego,
5) telekomunikacji,
6) gospodarki odpadami,
7) zaopatrzenia w ciepło.

Rozdział 2.
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
§ 10.1. Dla obszaru objętego zmianą planu
ustala się zasady ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego.
2. Realizacja nowych obiektów, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, remonty i zmiany
elewacji, budowa ogrodzeń i obiektów małej
architektury powinna uwzględniać warunki i
zasady określone w niniejszym paragrafie oraz

ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników
określone w rozdziale 6 działu II.
3. Ujednolicenie charakteru i wysokości
zabudowy zgodnie z dalszymi przepisami niniejszej uchwały.
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4. Rozwiązania architektoniczne dla realizacji obiektów nowych oraz rozbudowy, przebudowy i nadbudowy budynków, ogrodzeń i obiektów małej architektury w obrębie działki budowlanej, należy kształtować w sposób ujednolicony,
aby uniknąć powstawania elementów dysharmonijnych, pogarszających odbiór wizualny,
przy czym:
1) kolorystyka dachów budynków w odcieniach
czerwieni, brązu, zieleni i szarości,
2) witryny sklepowe:
a) rytm otworów w lokalach usługowych
powinien nawiązywać do rytmu otworów
okiennych w elewacji budynku,
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b) dopuszcza się stosowanie krat lub żaluzji
zabezpieczających, markiz z zastrzeżeniem, iż muszą stanowić wizualną pod
względem kolorystyki całość z fasadą budynku,
3) ogrodzenia działek w dostosowaniu do rozwiązań materiałowych i kolorystycznych architektury budynków. Zalecana wysokość
ogrodzeń do 2,2m. Zabrania się stosowania
ogrodzeń pełnych od strony dróg i placów
publicznych.

Rozdział 3.
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego
§ 11.1. W zakresie ochrony systemu środowiska obowiązują następujące zasady:
1) w celu zachowania obudowy biologicznej
cieków wodnych, w tym rowów melioracyjnych wprowadza się zakaz lokalizacji nowych
obiektów budowlanych innych niż urządzenia
wodne, urządzenia infrastruktury drogowej,
urządzenia infrastruktury technicznej w odległości mniejszej niż 10,0 m od linii brzegowej
cieków wodnych,
2) obowiązuje bezwzględna ochrona przed osuszaniem małych i okresowych zbiorników
wodnych.
3) stabilizacja przepływów cieków wodnych
poprzez właściwą gospodarkę w obszarach
źródliskowych i podnoszenie retencyjności
obszaru, prowadzenie regulacji cieków
przede wszystkim metodami biologicznymi.
2. W zakresie ograniczania uciążliwości
obiektów obowiązuje:
1) zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do gruntu i wód powierzchniowych,
2) warunkiem realizacji zabudowy jest wyposażenie budynków w urządzenia do odprowadzania ścieków,
3) ograniczenie uciążliwości lokalizowanych
obiektów do terenu, do którego odnosi się
tytuł prawny na podstawie udokumentowania zasięgu uciążliwości,
4) zakaz budowy ujęć wód podziemnych do
celów niezwiązanych z zaopatrzeniem w wodę ludności lub produkcją żywności,
5) zakaz prowadzenia rurociągów transportujących substancje chemiczne mogących zanieczyścić wody podziemne.

3. Obszar objęty planem położony jest częściowo w terenach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi od cieku - zgodnie z rysunkiem
zmiany planu teren oznaczony symbolem R1.
4. Na terenie, o którym mowa w ust. 3
wprowadza się zakaz budowy budynków.
5. Teren objęty zmianą planu położony jest
częściowo w obrębie Głównych Zbiorników Wód
Podziemnych GZWP Nr 414 „ZAGNAŃSK”, w
obrębie którego planowane na tym terenie budownictwo uwarunkowane jest niedopuszczeniem do pogorszenia bardzo dobrej jakości wód
podziemnych i poprawą jakości wód powierzchniowych, co w szczególności nakłada obowiązek
uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej i
zakaz bezpośredniego zrzutu ścieków do wód
powierzchniowych i gleby. Ponadto ustala się:
1) zakaz budowy ujęć wód podziemnych do
celów nie związanych z zaopatrzeniem w
wodę ludności lub produkcją żywności,
2) zakaz prowadzenia rurociągów transportujących substancje chemiczne mogące zanieczyścić wody podziemne,
3) nakaz stosowania odpowiednich zabezpieczeń przed przenikaniem zanieczyszczeń do
wód podziemnych w przypadku realizacji
nowych inwestycji. W szczególności dotyczy
to dróg wyższej kategorii oraz baz paliw
płynnych i obiektów ich przeładunku.
6. Teren objęty zmianą planu położony jest
częściowo w granicach pośredniej strefy ochrony ujęcia wód podziemnych, w obrębie której
obowiązują następujące zakazy:
1) lokalizowania nowych ujęć podziemnych,
2) wprowadzania ścieków do wód powierzchniowych i do ziemi,
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3) rolniczego wykorzystywania ścieków (w tym
gnojowice),
4) stosowania nawozów sztucznych i chemicznych środków ochrony roślin,
5) lokalizowania wysypisk i wylewisk komunalnych i przemysłowych,
6) lokalizowania cmentarzy i grzebania zwierząt,
7) wznoszenia urządzeń i wykonywania robót
lub czynności, które mogą zmniejszyć przydatność wody lub wydajność ujęcia,
8) dodatkowo w strefach ochrony pośredniej
wewnętrznej oprócz wymienionych zakazów
w pkt 1-7 wprowadza się zakazy:
a) urządzania parkingów i obozowisk,
b) lokalizowania zakładów przemysłowych i
ferm chowu zwierząt,
c) zakładania pastwisk,
d) zakładania gospodarstw ogrodniczych i
sadowniczych,
e) lokalizowania magazynów produktów ropopochodnych i innych substancji chemicznych oraz rurociągów do ich transportu.
§ 12.1. Teren objęty ustaleniami zmiany
planu położony jest w obrębie wielkoprzestrzennego systemu ochrony przyrody województwa
świętokrzyskiego, który na tym terenie tworzy Suchedniowsko-Oblęgorski Park Chronionego Krajobrazu, który stanowi otulinę SuchedniowskoOblęgorskiego Parku Krajobrazowego, w obrębie
których wprowadza się następujące zakazy:
1) zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i
miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z
wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz
wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką;
2) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie
wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa
drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy
urządzeń wodnych;
3) dokonywania zmian stosunków wodnych,
jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub rybacka;
4) likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodnobłotnych.
2. W zakresie czynnej ochrony ekosystemów na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się:

Poz. 1818

1) zachowanie i ochronę zbiorników wód powierzchniowych naturalnych i sztucznych,
utrzymanie meandrów na wybranych odcinkach cieków;
2) zachowanie śródpolnych i śródleśnych torfowisk, terenów podmokłych, oczek wodnych, polan wrzosowisk, muraw, niedopuszczenie do ich uproduktywnienia lub też sukcesji;
3) utrzymanie ciągłości i trwałości ekosystemów leśnych;
4) zachowanie i ewentualne odtwarzanie lokalnych i regionalnych korytarzy ekologicznych;
5) ochrona stanowisk chronionych gatunków
roślin, zwierząt i grzybów;
6) szczególna ochrona ekosystemów i krajobrazów wyjątkowo cennych, poprzez uznawanie
ich za rezerwaty przyrody, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe i użytki ekologiczne;
7) zachowanie wyróżniających się tworów przyrody nieożywionej.
§ 13. Ochronie podlegają istniejące zadrzewienia i zakrzewienia jako istotny element
krajobrazu zgodnie z warunkami wynikającymi z
przepisów odrębnych, w tym ustawy z dnia 16
kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tj. z 2009 r.
Dz. U. Nr 151, poz. 1221 z późniejszymi zmianami).
§ 14. Ustala się dopuszczalne poziomy hałasu w rozumieniu przepisów art. 113 ust. 2 w
związku z art. 114 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony środowiska (jednolity tekst z
2008r. Dz. U. Nr 25, poz. 150 ze zmianami) terenom oznaczonym w planie symbolami: MM,
MMX, MN, MU, UC, UC1, UC2, UCX, UP, UP1
przypisuje się dopuszczalny poziom hałasu określony jak dla terenów przeznaczonych na cele
mieszkaniowo-usługowe, dla terenu oznaczonego symbolem UP przypisuje się dopuszczalny
poziom hałasu określony jak dla budynków
związanych ze stałym lub czasowym pobytem
dzieci i młodzieży, dla terenu oznaczonego symbolem UCT – przypisuje się dopuszczalny poziom hałasu określony jak dla terenów przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
§ 15. Na całym obszarze objętym zmianą
planu wprowadza się zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać
na środowisko z wyłączeniem tras i obiektów
komunikacyjnych, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej oraz zbiorników wodnych.
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Rozdział 4.
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
§ 16.1. Wskazuje się obiekty wpisane do
ewidencji zabytków, podlegające ochronie
prawnej na podstawie przepisów szczególnych,
tj. budynek mieszkalny obecnie szkoła podstawowa, spichlerz oraz młyn motorowy.
2. Dla obiektów wpisanych do ewidencji
zabytków, podlegających prawnej ochronie dóbr
kultury na podstawie przepisów szczególnych,
wymienionych w ust. 1 ustala się następujące
warunki zagospodarowania:
1) utrzymuje się obiekty wymienione w ust. 1 i
zakazuje się przekształceń powodujących obniżenie ich wartości historycznych, estetycznych lub architektonicznych,
2) dopuszcza się przebudowę, nadbudowę i
rozbudowę oraz zmianę funkcji obiektów zabytkowych przy zachowaniu cech stylowych,
gabarytów bryły, kształtu dachu i detalu architektonicznego,
3) rozbiórka obiektów może być przeprowadzona w przypadkach uzasadnionych po uzyskaniu pozytywnej opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i wykonaniu na koszt
inwestora inwentaryzacyjnej dokumentacji
pomiarowo-fotograficznej,
4) dopuszcza się lokalizację nowych budynków
na tych samych działkach, na których znajdują się w/w obiekty i zespoły zabytkowe oraz
działkach do nich przyległych, pod warunkiem zharmonizowania skali zabudowy historycznej i współczesnej oraz wkomponowania
elementów współczesnych w sposób nie na-

ruszający charakteru miejsca i gabarytów
obiektów historycznych,
5) projekty zmian związane z naruszeniem elementów konstrukcyjnych lub przekształceniem wyglądu zewnętrznego wymienionych
obiektów i zespołów zabytkowych oraz działek do nich przyległych, mogą być realizowane w porozumieniu z właściwym organem
ds. ochrony zabytków.
§ 17. Na terenie objętym zmianą planu nie
występują strefy archeologicznej ochrony biernej.
§ 18.1. Obejmuje się ochroną znajdujące
się na terenie sołectwa dobra kultury współczesnej (nie wpisane do rejestru bądź ewidencji
zabytków), a w szczególności: pomniki, krzyże i
figury przydrożne.
2. Ustala się następujące zasady ochrony
dóbr kultury współczesnej:
1) utrzymuje się obiekty stanowiące dobra kultury współczesnej z zachowaniem ich substancji i detali technicznych,
2) zakazuje się przekształcania obiektów w sposób powodujący obniżenie ich wartości kulturowych,
3) dopuszcza się przebudowę obiektów pod
warunkiem, że nie spowoduje ona utraty
cech obiektu pierwotnego.

Rozdział 5.
Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej
§ 19. W zakresie potrzeb wynikających z kształtowania przestrzeni publicznej zmiana planu nie
wymaga ustaleń.
Rozdział 6.
Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy,
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy
§ 20. Dla terenów, wydzielonych liniami
rozgraniczającymi na obszarze opracowania
zmiany planu, oznaczonych na rysunku zmiany
planu, ustala się następujące warunki zabudowy
i zagospodarowania terenu:
1. Realizacja zabudowy na terenach objętych
systemami kanalizacji sanitarnej wymaga
podłączenia do tych systemów, z wyłączeniem przydomowych oczyszczalni ścieków,

2. Określa się nieprzekraczalne linie zabudowy
od pasa drogowego, zgodnie z ustaleniami
szczegółowymi zmiany planu,
3. Warunkiem realizacji inwestycji na działkach
w obrębie terenów inwestycyjnych jest uregulowany dostęp działki do drogi publicznej
poprzez bezpośredni dostęp do tej drogi, poprzez drogę wewnętrzną lub zapewnienie
służebności drogowej,
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4. Ustala się następujące zasady realizacji reklam:
1) dopuszcza się realizację reklam w terenie
zabudowy w formie:
a) słupów reklamowych o wysokości nie
większej niż 3,0 m i średnicy nie większej niż 1,5 m,
b) tablic, neonów, ekranów o powierzchni
mierzonej w obrysie zewnętrznym nie
większym niż 8,0 m2,
c) tablic, neonów w powiązaniu z obiektami małej architektury,
d) dopuszcza się realizację reklam w liniach rozgraniczających terenów dróg
publicznych jedynie na warunkach i za
zgodą zarządcy dróg.
§ 21.1. Tereny oznaczone na rysunku
zmiany planu symbolem MM i MMX – przeznacza się pod zabudowę zagrodową, mieszkaniową
jednorodzinną, usługową oraz rzemieślniczowytwórczą.
2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 jako
przeznaczenie dopuszczalne ustala się:
a) obiekty rekreacji indywidualnej,
b) obiekty małej architektury,
c) infrastruktura techniczna,
d) parkingi.
3. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1
ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania:
1) utrzymuje się istniejącą zabudowę z możliwością jej rozbudowy, przebudowy i nadbudowy, z zastrzeżeniem ust. 4,
2) budynki gospodarcze i garaże mogą być realizowane jako dobudowane do istniejących
budynków lub wolnostojące,
3) dopuszcza się możliwość lokalizacji budynków bezpośrednio przy granicy działki lub w
odległości 1,5 m od granicy działki, w przypadku działek wąskich, których szerokość nie
jest większa niż 18,0 m,
4) wskaźnik powierzchni zabudowy nie może
przekraczać 40% powierzchni działki,
5) powierzchnia biologicznie czynna min. 40%
powierzchni działki,
6) w przypadku dokonywania podziałów geodezyjnych w obrębie terenów MM i MMX obowiązuje wielkość nowo wydzielonych działek
min. 1200 m2 dla zabudowy wolnostojącej i
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min. 600 m2 dla zabudowy bliźniaczej. Dopuszcza się wydzielanie działek o powierzchni poniżej 1200 m2 i 600 m2, jeżeli podział taki
służy powiększeniu działki sąsiedniej lub regulacji prawa własności terenów, wydzielaniu działek pod drogi i urządzenia infrastruktury technicznej,
7) w celu zapewnienia właściwej obsługi parkingowej ustala się min. 1 miejsce parkingowe na jeden lokal mieszkalny, min. 2 miejsca
parkingowe na 100 m2 powierzchni użytkowej w przypadku lokalizacji usług lub zabudowy rzemieślniczo-wytwórczej, lecz nie
mniej niż 2 miejsca parkingowe,
8) w obrębie terenów oznaczonych symbolem
MMX wprowadza się zakaz budowy podpiwniczeń z uwagi na wysoki stan wód gruntowych,
9) dopuszcza się budowę budynków w drugiej
linii zabudowy.
4. W terenach MM i MMX ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy głównej bryły budynku:
1) ograniczenie wysokości nowo budowanych
budynków mieszkalnych, usługowych oraz
rzemieślniczo-wytwórczych do 2 kondygnacji
nadziemnych, przy czym nie dotyczy to tej części podpiwniczenia, dla której przekroczenie
w/w ograniczenia wynika ze zróżnicowanego,
naturalnego ukształtowania terenu objętego
zmianą planu, a także przypadku sytuowania
pomieszczenia w piwnicy budynku wymagającego wjazdu poniżej poziomu terenu,
2) wysokość nowo budowanych budynków
mieszkalnych, usługowych oraz rzemieślniczo-wytwórczych do kalenicy dachu nie może
być większa niż 10,0 m ponad średni poziom
terenu wokół budynku, w przypadku dokonywania przebudowy istniejących budynków, ich wysokość do kalenicy dachu nie
może być większa niż 13,0 m ponad średni
poziom terenu,
3) wysokość budynków gospodarczych lub garaży dla samochodów osobowych i dostawczych – 1 kondygnacja nadziemna, lecz nie
więcej niż 7,0 m do kalenicy dachu ponad
średni poziom terenu wokół budynku,
4) geometria dachów głównej bryły budynku –
dachy dwuspadowe, czterospadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych 25o do 50o, dopuszcza się dachy płaskie
jedynie w przypadku realizacji tarasu nad
częścią budynku,
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5) dopuszcza się budowę dachów jednospadowych o nachyleniu połaci dachowych min.
20o na budynkach gospodarczych i garażach,
jedynie w przypadku lokalizacji takiego budynku bezpośrednio przy granicy działki lub
w odległości 1,5 m od granicy działki oraz na
garażach dobudowywanych do budynku
mieszkalnego,
6) przy użytkowym poddaszu doświetlenie jego
pomieszczeń lukarnami. Dopuszcza się doświetlenie budynków oknami połaciowymi,
7) zaleca się stosowanie w budynkach poszerzonych okapów do 100 cm,
8) zakazuje się realizowania obiektów z dachem
pulpitowym i uskokowym z zastrzeżeniem
pkt. 5,
9) wyklucza się stosowanie form i detali deformujących architekturę np. schodkowe zakończenie ścian, osadzanie lusterek w elewacji.
§ 22.1. Tereny oznaczone na rysunku
zmiany planu symbolem MN – przeznacza się
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1
jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się:
1) usługi komercyjne podstawowe,
2) obiekty rekreacji indywidualnej,
3) infrastruktura techniczna,
4) obiekty małej architektury,
5) parkingi.
3. Dla terenów, o którym mowa w ust. 1
ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania:
1) utrzymuje się istniejącą zabudowę z możliwością jej rozbudowy, przebudowy i nadbudowy, z zastrzeżeniem ust. 3,
2) obiekty gospodarcze i garaże mogą być realizowane jako dobudowane do istniejących
budynków lub wolnostojące,
3) dopuszcza się możliwość lokalizacji budynków bezpośrednio przy granicy działki lub w
odległości 1,5 m od granicy działki, w przypadku działek wąskich, których szerokość nie
jest większa niż 18,0 m,
4) wskaźnik powierzchni zabudowy nie może
przekraczać 30% powierzchni działki,
5) powierzchnia biologicznie czynna min. 50%
powierzchni działki,
6) w celu zapewnienia właściwej obsługi parkingowej ustala się min. 1 miejsce parkingowe na jeden lokal mieszkalny lub min.
2 miejsca parkingowe na 100 m2 powierzchni
użytkowej w przypadku lokalizacji usług komercyjnych podstawowych, lecz nie mniej
niż 2 miejsca parkingowe,
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7) w przypadku dokonywania podziałów geodezyjnych w obrębie terenów MN obowiązuje
wielkość nowo wydzielonych działek min.
1200 m2 dla zabudowy wolnostojącej i min.
600 m2dla zabudowy bliźniaczej. Dopuszcza
się wydzielanie działek o powierzchni poniżej
1200 m2 i 600 m2, jeżeli podział taki służy powiększeniu działki sąsiedniej lub regulacji
prawa własności terenów, wydzielaniu działek pod drogi i urządzenia infrastruktury
technicznej,
8) dopuszcza się budowę budynków w drugiej
linii zabudowy.
4. W terenach MN ustala się następujące
zasady kształtowania zabudowy głównej bryły
budynku:
1) ograniczenie wysokości nowo budowanych
budynków mieszkalnych, usługowych oraz
rzemieślniczo-wytwórczych do 2 kondygnacji
nadziemnych, przy czym nie dotyczy to tej
części podpiwniczenia, dla której przekroczenie w/w ograniczenia wynika ze zróżnicowanego, naturalnego ukształtowania terenu objętego zmianą planu, a także przypadku sytuowania pomieszczenia w piwnicy budynku
wymagającego wjazdu poniżej poziomu terenu,
2) wysokość nowo budowanych budynków
mieszkalnych i usługowych do kalenicy dachu nie może być większa niż 10,0 m ponad
średni poziom terenu wokół budynku, w
przypadku dokonywania przebudowy istniejących budynków mieszkalnych i usługowych, ich wysokość do kalenicy dachu nie
może być większa niż 13,0 m ponad średni
poziom terenu,
3) wysokość budynków gospodarczych lub garaży dla samochodów osobowych i dostawczych – 1 kondygnacja nadziemna, lecz nie
więcej niż 7,0 m do kalenicy dachu ponad
średni poziom terenu wokół budynku,
4) geometria dachów głównej bryły budynku –
dachy dwuspadowe, czterospadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych 25o do 50o, dopuszcza się dachy płaskie
jedynie w przypadku realizacji tarasu nad
częścią budynku,
5) dopuszcza się budowę dachów jednospadowych o nachyleniu połaci dachowych min.
20o na budynkach gospodarczych i garażach,
jedynie w przypadku lokalizacji takiego budynku bezpośrednio na granicy działki lub w
odległości 1,5 m od granicy działki oraz na
garażach dobudowywanych do budynku
mieszkalnego,
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6) przy użytkowym poddaszu doświetlenie jego
pomieszczeń lukarnami. Dopuszcza się doświetlenie budynków oknami połaciowymi,
7) zaleca się stosowanie w budynkach poszerzonych okapów do 100 cm,
8) zakazuje się realizowania obiektów z dachem
pulpitowym i uskokowym z zastrzeżeniem
pkt. 5,
9) wyklucza się stosowanie form i detali deformujących architekturę np. schodkowe zakończenie ścian, osadzanie lusterek w elewacji.
§ 23.1. Tereny oznaczone na rysunku
zmiany planu symbolem MU – przeznacza się
pod zabudowę usługową i zabudowę mieszkaniową.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1
jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się:
1) rzemieślnicze obiekty produkcyjne,
2) budynki gospodarcze i garaże,
3) zieleń o funkcjach izolacyjnych,
4) infrastruktura techniczna,
5) mała architektura,
6) urządzenia sportu i rekreacji
3. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów
MU:
1) wskaźnik powierzchni zabudowy nie może
przekraczać 50% powierzchni działki,
2) powierzchnia biologicznie czynna powinna
stanowić min. 30% tych działek,
3) w celu zapewnienia właściwej obsługi parkingowej ustala się min. 1 miejsce parkingowe na jeden lokal mieszkalny lub min.
2 miejsca parkingowe na 100 m2 powierzchni
użytkowej w przypadku lokalizacji usług oraz
min. 5 miejsc parkingowych na 100 m2 w
przypadku lokalizacji rzemieślniczych obiektów produkcyjnych,
4) dopuszcza się budowę budynków w drugiej
linii zabudowy.
5) forma architektoniczna głównej bryły budynków powinna spełniać następujące wymagania:
a) ograniczenie wysokości budynków innych niż gospodarcze i garaże do 2 kondygnacji nadziemnych,
b) wysokość budynków do kalenicy nie może być większa niż 10,0 m ponad średni
poziom terenu wokół budynku,
c) wysokość budynków gospodarczych lub
garaży dla samochodów osobowych i
dostawczych – 1 kondygnacja nadziemna, lecz nie więcej niż 7,0 m do kalenicy
dachu ponad średni poziom terenu wokół
budynku,
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d) geometria dachów – dachy dwuspadowe,
czterospadowe lub wielospadowe o kącie
nachylenia połaci dachowych od 10o
do 45o,
e) przy użytkowym poddaszu doświetlenie
jego pomieszczeń lukarnami. Dopuszcza
się doświetlenie budynków oknami połaciowymi,
f) zaleca się stosowanie w budynkach poszerzonych okapów do 100 cm,
g) zakazuje się realizowania obiektów z dachem pulpitowym, płaskim, kopertowym
i uskokowym,
h) wyklucza się stosowanie form i detali deformujących architekturę np. schodkowe
zakończenie ścian, osadzanie lusterek w
elewacji.
4. W przypadku dokonywania nowych podziałów geodezyjnych obowiązuje wielkość nowo wydzielonych działek min. 1200 m2. Dopuszcza się inny podział, jeżeli służy on powiększeniu
działki sąsiedniej lub regulacji prawa własności
oraz wydzielaniu działek pod drogi lub urządzenia infrastruktury technicznej.
§ 24.1. Tereny oznaczone na rysunku
zmiany planu symbolem UCT – przeznacza się
pod tereny aktywności gospodarczej związanej z
planowanym zbiornikiem wodnym (obiekty obsługi ruchu turystycznego, obiekty rekreacji zbiorowej i indywidualnej).
2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 jako
przeznaczenie dopuszczalne ustala się:
1) usługi i zabudowa mieszkaniowa,
2) budynki gospodarcze i garaże,
3) zieleń o funkcjach izolacyjnych,
4) infrastruktura techniczna,
5) drogi dojazdowe, ciągi pieszo-jezdne, parkingi, ścieżki rowerowe,
6) urządzenia i budynki sportu i rekreacji,
7) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury
technicznej,
8) zieleń urządzona i zakrzewienia.
3. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów
UCT:
1) wskaźnik powierzchni zabudowy nie może
przekraczać 30%,
2) powierzchnia biologicznie czynna powinna
stanowić co najmniej 50%,
3) w celu zapewnienia właściwej obsługi parkingowej ustala się min. 3 miejsca parkingowe na
100 m2 powierzchni użytkowej budynku
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związanego z działalności gospodarczą lub
min. 2 miejsca parkingowe na 100 m2 w
przypadku lokalizacji usług,
4) forma architektoniczna głównej bryły budynków powinna spełniać następujące wymagania:
a) wysokość budynków innych niż garaże i
gospodarcze do 2 kondygnacji nadziemnych nie może być większa niż 12,0 m do
kalenicy dachu budynku ponad średni
poziom terenu wokół budynku,
b) wysokość budynków gospodarczych lub garaży dla samochodów osobowych i dostawczych – 1 kondygnacja nadziemna, lecz nie
więcej niż 7,0 m do kalenicy dachu ponad
średni poziom terenu wokół budynku,
c) geometria dachów – dachy dwuspadowe,
czterospadowe lub wielospadowe, symetryczne, o kącie nachylenia połaci dachowych 30o do 50o, w przypadku realizacji obiektów sportowych dopuszcza się
indywidualne rozwiązania,
d) przy użytkowym poddaszu doświetlenie
jego pomieszczeń lukarnami. Dopuszcza
się doświetlenie budynków oknami połaciowymi,
e) zakazuje się realizowania obiektów z dachem pulpitowym, kopertowym i uskokowym,
f) wyklucza się stosowanie form i detali deformujących architekturę np. schodkowe
zakończenie ścian, osadzanie lusterek w
elewacji.
§ 25.1. Tereny oznaczone na rysunku
zmiany planu symbolem UC, UC1, UC2, UCX –
przeznacza się pod tereny działalności gospodarczej.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1
jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się:
1) usługi komercyjne,
2) usługi publiczne,
3) budynki gospodarcze i garaże,
4) infrastruktura techniczna,
5) zieleń o funkcjach izolacyjnych,
6) drogi dojazdowe, ciągi pieszo-jezdne, parkingi,
7) place manewrowe.
3. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:
1) wskaźnik powierzchni zabudowy nie może
przekraczać 60% powierzchni działki,
2) powierzchnia biologicznie czynna powinna
stanowić min. 30% tych działek,
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3) w obrębie terenów oznaczonych symbolem
UCX wprowadza się zakaz budowy podpiwniczeń z uwagi na wysoki stan wód gruntowych,
4) w obrębie terenów UC2 dopuszcza się lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
5) w obrębie terenu UC1 wprowadza się zakaz
lokalizacji zabudowy mieszkaniowej,
6) w obrębie terenów UC, UC1, UCX dopuszcza
się budowę lokali mieszkalnych dla prowadzących działalność gospodarczą,
7) w celu zapewnienia właściwej obsługi parkingowej ustala się min. 3 miejsca parkingowe na 100 m2powierzchni użytkowej budynków związanych z działalnością gospodarczą
oraz min. 1 miejsce parkingowe dla zabudowy mieszkaniowej,
8) dopuszcza się budowę budynków w drugiej
linii zabudowy,
9) forma architektoniczna głównej bryły budynków powinna spełniać następujące wymagania:
a) ograniczenie wysokości budynków innych niż gospodarcze i garaże do 2 kondygnacji nadziemnych,
b) wysokość budynków do kalenicy nie może być większa niż 12,0 m ponad średni
poziom terenu wokół budynku,
c) wysokość budynków gospodarczych lub
garaży dla samochodów osobowych i
dostawczych – 1 kondygnacja nadziemna, lecz nie więcej niż 7,0 m do kalenicy
dachu ponad średni poziom terenu wokół
budynku,
d) geometria dachów głównej bryły budynków – dachy dwuspadowe, czterospadowe
lub wielospadowe, o kącie nachylenia połaci dachowych do 45o, przy użytkowym
poddaszu doświetlenie jego pomieszczeń
lukarnami. Dopuszcza się doświetlenie budynków oknami połaciowymi,
e) zaleca się stosowanie w budynkach poszerzonych okapów do 100 cm,
f) zakazuje się realizowania obiektów z dachem pulpitowym, płaskim, kopertowym
i uskokowym,
g) wyklucza się stosowanie form i detali deformujących architekturę np. schodkowe
zakończenie ścian, osadzanie lusterek w
elewacji.
10) w przypadku dokonywania nowych podziałów geodezyjnych obowiązuje wielkość nowo wydzielonych działek min. 1200 m2. Dopuszcza się inny podział, jeżeli służy on powiększeniu działki sąsiedniej lub regulacji
prawa własności oraz wydzielaniu działek
pod drogi lub urządzenia infrastruktury technicznej.
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§ 26.1. Teren oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem UP – przeznacza się pod
usługi publiczne oświaty.
2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 jako
przeznaczenie dopuszczalne ustala się:
1) obiekty i budynki sportu i rekreacji,
2) budynki gospodarcze i garaże,
3) infrastruktura techniczna,
4) mała architektura,
5) zieleń urządzona.
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2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 jako
przeznaczenie dopuszczalne ustala się:
1) obiekty sportu i rekreacji,
2) budynki gospodarcze i garaże,
3) infrastruktura techniczna,
4) zieleń urządzona,
5) mała architektura.

3. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów
UP:
1) nie dopuszcza się lokalizacji budynków
mieszkalnych,
2) wskaźnik powierzchni zabudowy nie może
przekraczać 30%,
3) powierzchnia biologicznie czynna powinna
stanowić co najmniej 50%,
4) w celu zapewnienia właściwej obsługi parkingowej ustala się min. 2 miejsca parkingowe na 100 m2 powierzchni budynków,
5) forma architektoniczna głównej bryły budynków powinna spełniać następujące wymagania:
a) wysokość budynków innych niż gospodarcze i garaże do 3 kondygnacji nadziemnych nie może być większa niż 15,0 m
w najwyższym punkcie budynku ponad
średni poziom terenu wokół budynku,
b) wysokość budynków gospodarczych lub
garaży dla samochodów osobowych –
1 kondygnacja nadziemna, lecz nie więcej
niż 7,0 m do kalenicy dachu ponad średni
poziom terenu wokół budynku,
c) geometria dachów – dachy dwuspadowe,
czterospadowe lub wielospadowe o kącie
nachylenia połaci dachowych 30o do 50o,
w przypadku realizacji budynków sportowych dopuszcza się indywidualne rozwiązania,
d) przy użytkowym poddaszu doświetlenie
jego pomieszczeń lukarnami. Dopuszcza
się doświetlenie budynków oknami połaciowymi,
e) zakazuje się realizowania obiektów z dachem pulpitowym, kopertowym i uskokowym,
f) wyklucza się stosowanie form i detali deformujących architekturę np. schodkowe
zakończenie ścian, osadzanie lusterek w
elewacji.

3. Ustala się następujące zasady kształtowania i zagospodarowania terenów UP1,
1) w celu zapewnienia właściwej obsługi parkingowej ustala się min. 2 miejsca parkingowe na 100 m2 powierzchni budynków,
2) maksymalna powierzchnia zabudowy kubaturowej może wynosić 30% powierzchni terenu,
3) powierzchnia biologicznie czynna powinna
stanowić co najmniej 40% powierzchni terenu,
4) forma architektoniczna głównej bryły budynków powinna spełniać następujące wymagania:
a) ograniczenie wysokości budynków innych niż gospodarcze i garaże do 2 kondygnacji nadziemnych,
b) wysokość budynków innych niż gospodarcze i garaże do kalenicy nie może być
większa niż 12,0 m ponad średni poziom
terenu wokół budynku,
c) wysokość budynków gospodarczych lub
garaży – 1 kondygnacja nadziemna, lecz
nie więcej niż 7,0 m do kalenicy dachu
ponad średni poziom terenu wokół budynku,
d) dachy nowo budowanych oraz przebudowywanych budynków należy wznosić
jako dwuspadowe lub czterospadowe, o
kącie nachylenia połaci dachowych 20o
do 50o z możliwością wprowadzenia przyczółków i naczółków. Warunki nie dotyczą
obiektów sportowych dla których dopuszcza się indywidualne rozwiązania,
e) przy użytkowym poddaszu doświetlenie
jego pomieszczeń lukarnami, dopuszcza
się doświetlenie budynków oknami połaciowymi,
f) zaleca się stosowanie w budynkach poszerzonych okapów (50-70 cm),
g) zakazuje się realizowania obiektów z dachem płaskim, pulpitowym, kopertowym
i uskokowym,
h) wyklucza się stosowanie form i detali deformujących architekturę np. schodkowe
zakończenie ścian, osadzanie lusterek w
elewacji.

§ 27.1. Teren oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem UP1 – przeznacza się pod
usługi publiczne.

§ 28.1. Teren oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem W – przeznacza się pod tereny zbiornika wodnego
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2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 jako
przeznaczenie dopuszczalne ustala się: ochronę
przeciwpowodziową, zwiększenie retencji obszaru, sporty wodne, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, pomosty do cumowania łodzi,
urządzenia wodne.
3. Warunki realizacji inwestycji:
1) realizacja zbiorników wymaga uzyskania
pozwolenia wodnoprawnego,
2) planowane zbiorniki zaliczone są do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko i wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania
na środowisko,
3) projekt budowlany zbiorników wymaga
uzgodnienia z właściwym Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej.
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1) zakaz prowadzenia wszelkich działań, które
mogą zagrażać zanieczyszczeniom wód lub
powodować obniżenie wydajności ujęć,
2) wszelkie działania muszą być zgodne z przepisami szczególnymi regulującymi ochronę
źródeł i ujęć wody,
3) wysokość zabudowy do 2 kondygnacji nadziemnych nie może być większa niż 8,0 m w
najwyższym punkcie budynku ponad średni
poziom terenu wokół budynku,
4) geometria dachów - dachy dwuspadowe lub
wielospadowe, symetryczne, o kącie nachylenia połaci dachowych 200 do 500 z możliwością wprowadzenia przyczółków i naczółków.
§ 31.1. Tereny oznaczone na rysunku
zmiany planu symbolem ZL– przeznacza się pod
tereny lasów.

§ 29.1. Dla terenów oznaczonych symbolem WS – tereny wód płynących, dla których
ustala się:
1) Przeznaczenie podstawowe – cieki wodne,
2) Przeznaczenie dopuszczalne:
a) zbiorniki wodne,
b) infrastruktura techniczna.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1
jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się:
1) obiekty budowlane związane z gospodarką
leśną - wymogi architektoniczne wg § 21 ust 4,
2) drogi dojazdowe,
3) ścieżki, szlaki turystyczne, ścieżki rowerowe,
4) obiekty małej architektury służące turystyce.

2. W terenach określonych w ust. 1 zabrania się wykonywania robót oraz czynności, które
mogą utrudnić ochronę przed powodzią, a w
szczególności:
a) wznoszenia innych obiektów budowlanych
niż obiekty hydrotechniczne oraz przejścia i
przeprawy,
b) zmiany ukształtowania terenu, składowania
materiałów oraz wykonywania innych robót,
z wyjątkiem robót związanych z regulacją
cieków wodnych.

3. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenów ZL:
1) zakazuje się prowadzenia wszelkich działań,
które mogłyby zagrażać funkcji leśnej,
2) prowadzenie gospodarki leśnej zgodnie z
planami urządzenia lasu.

§ 30.1. Dla terenu oznaczonego symbolem
TW – teren urządzeń zaopatrzenia w wodę, ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) ujęcia wód podziemnych,
b) infrastruktura techniczna,
c) obiekty i urządzenia związane z zaopatrzeniem w wodę.
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) obiekty technologiczne, gospodarcze
związane z zaopatrzeniem w wodę,
b) zieleń urządzona i nieurządzona.
2. Granica strefy ochrony bezpośredniej
pokrywa się z granicą linii rozgraniczających.
3. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenów związanych z
zaopatrzeniem w wodę:

§ 32.1. Tereny oznaczone na rysunku
zmiany planu symbolem ZLz – przeznacza się
pod tereny zalesień.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1
jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się:
grunty orne, użytki zielone, sady i ogrody, obiekty i urządzenia gospodarki leśnej, drogi dojazdowe, ścieżki i szlaki turystyczne oraz obiekty i
urządzenia infrastruktury technicznej oraz obiekty budowlane związane z gospodarką leśną wymogi architektoniczne wg § 21 ust 4.
§ 33.1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolem R – przeznacza się pod tereny rolnicze.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1
jako przeznaczenie uzupełniające ustala się:
obiekty oraz urządzenia infrastruktury technicznej i komunikacji lokalnej, zbiorniki wodne oraz
zabudowę zagrodową.
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3. Jako warunki zagospodarowania określa się:
1) utrzymanie istniejącej zabudowy jednorodzinnej, zagrodowej lub usługowej z możliwością jej przebudowy, nadbudowy, rozbudowy,
2) dopuszcza się lokalizację nowej zabudowy
zagrodowej, w przypadku gdy powierzchnia
gospodarstwa rolnego związanego z tą zabudową przekracza średnią powierzchnię gospodarstwa rolnego w gminie Strawczyn
oraz działka na której lokalizowana będzie taka zabudowa będzie posiadała uregulowany
dostęp do drogi publicznej z zachowaniem
wymogów architektonicznych wynikających z
§ 21 ust. 4,
3) zachowanie śródpolnych zadrzewień i zakrzewień oraz zieleni łęgowej,
4) dopuszcza się możliwość uzupełnień zabudowy w istniejących siedliskach, realizację
obiektów i urządzeń wyłącznie związanych z
prowadzoną gospodarką rolną oraz jej obsługą, adaptację opuszczonych zagród dla
funkcji rekreacji indywidualnej (letniskowej),
5) wprowadza się zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do gleb i wód powierzchniowych.
§ 34.1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolem R1 – przeznacza się pod tereny
rolnicze.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1
jako przeznaczenie uzupełniające ustala się:
obiekty oraz urządzenia infrastruktury technicznej i komunikacji lokalnej, zbiorniki wodne.
3. Jako warunki zagospodarowania określa się:
1) obowiązuje zakaz budowy nowych kubaturowych obiektów budowlanych z uwagi na
możliwość występowania okresowych podtopień,
2) zachowanie śródpolnych zadrzewień i zakrzewień oraz zieleni łęgowej,
3) dopuszcza się możliwość zmiany funkcji istniejącej zabudowy na cele rekreacji indywidualnej (letniskowej),
4) wprowadza się zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do gleb i wód powierzchniowych.
§ 35.1. W celu umożliwienia właściwej
eksploatacji oraz zapewnienia warunków bezpieczeństwa, stosownie do odrębnych przepisów,
ustala się strefę techniczną od istniejącej napowietrznej linii napięcia 220kV w odległości 25 m
od osi linii, oznaczonej na rysunku planu symbolem EE220kV.
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2. Na terenach położonych w strefie technicznej, o której mowa w ust. 1 dopuszcza się
rolnicze wykorzystanie gruntów. Zakazuje się
budowę budynków przeznaczonych na stały
pobyt ludzi.
§ 36.1. W celu umożliwienia właściwej
eksploatacji oraz zapewnienia warunków bezpieczeństwa, stosownie do odrębnych przepisów,
ustala się strefę techniczną od projektowanej
napowietrznej linii napięcia 400kV w odległości
40,0 m od osi linii, oznaczonej na rysunku planu
symbolem EE400kV.
2. Na terenach położonych w strefie technicznej, o której mowa w ust. 1 dopuszcza się
rolnicze wykorzystanie gruntów. Zakazuje się
budowę budynków przeznaczonych na stały
pobyt ludzi.
§ 37. Wyznacza się tereny dróg wewnętrznych, oznaczonych na rysunku zmiany planu
symbolem KDW, dla których ustala się następujące parametry techniczne:
1) szerokość w liniach rozgraniczających 8,0 m,
2) szerokość jezdni minimum 3,0 m,
3) chodniki jednostronne o szerokości minimum 1,5 m,
4) nieprzekraczalna linia zabudowy 6,0m mierzona od granicy linii rozgraniczających.
§ 38. Wyznacza się tereny dróg wewnętrznych, oznaczonych na rysunku zmiany planu
symbolem KDW1, dla których ustala się następujące parametry techniczne:
1) szerokość w liniach rozgraniczających 5,0 m,
z poszerzeniem w rejonie drogi oznaczonej
symbolem KDL zgodnie z rysunkiem zmiany
planu,
2) szerokość jezdni minimum 3,0 m,
3) chodniki jednostronne o szerokości minimum 1,5 m,
4) nieprzekraczalna linia zabudowy 5,0 m mierzona od granicy linii rozgraniczających.
§ 39. Układ komunikacyjny terenu objętego zmianą planu stanowią następujące drogi:
1. Wojewódzka droga klasy głównej o przekroju
jednojezdniowym wraz z niezbędnymi urządzeniami technicznymi wynikającymi z przepisów o drogach publicznych, oznaczona na
rysunku planu symbolem KD-G, dla której
ustala się następujące parametry techniczne:
1) szerokość w liniach rozgraniczających
25,0 m z poszerzeniem do 30,0 m w rejonie linii energetycznej E220kV zgodnie z
rysunkiem zmiany planu,
2) szerokość jezdni 7,0 m,
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3) nieprzekraczalna linia zabudowy dla
obiektów budowlanych 8,0 m mierzona
od krawędzi jezdni w terenie zabudowy i
20,0 m mierzona od krawędzi jezdni poza
terenem zabudowy, dla obiektów mieszkalnych przeznaczonych na stały pobyt
ludzi ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy min. 15,0 m od linii rozgraniczających w terenach zabudowanych i 20,0 m
od linii rozgraniczających poza terenami
zabudowanymi.
4) chodniki jedno lub dwustronne o min.
szerokości 1,5 m,
2. Powiatowa droga klasy zbiorczej o przekroju
jednojezdniowym wraz z niezbędnymi urządzeniami technicznymi wynikającymi z przepisów o drogach publicznych, oznaczona na
rysunku planu symbolem KD-Z, dla której
ustala się następujące parametry techniczne:
1) szerokość w liniach rozgraniczających
20,0 m,
2) szerokość jezdni min. 5,0 m,
3) nieprzekraczalna linia zabudowy dla
obiektów budowlanych 8,0 m mierzona
od linii rozgraniczających w terenie zabudowanym i 20,0 m mierzona od linii rozgraniczających w terenie niezabudowanym,
4) chodniki jedno lub dwustronne o min.
szerokości 1,5 m,
5) w pasie drogowym dopuszcza się realizację ścieżek rowerowych.
3. Powiatowa droga klasy lokalnej o przekroju
jednojezdniowym wraz z niezbędnymi urządzeniami technicznymi wynikającymi z przepisów o drogach publicznych, oznaczona na
rysunku planu symbolem KD-L, dla której
ustala się następujące parametry techniczne:
1) szerokość w liniach rozgraniczających
12,0 m – 15,0 m,
2) szerokość jezdni min. 5,0 m,
3) chodniki jednostronne lub dwustronne
min. 1,5 m,
4) nieprzekraczalna linia zabudowy – 6,0 m
w terenie zabudowanym i 15,0 m w terenie niezabudowanym mierzona od linii
rozgraniczających,
5) w pasie drogowym dopuszcza się realizację ścieżek rowerowych.
4. Gminna droga klasy lokalnej o przekroju
jednojezdniowym wraz z niezbędnymi urzą-
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dzeniami technicznymi wynikającymi z przepisów o drogach publicznych, oznaczona na
rysunku planu symbolem KD-L1, dla której
ustala się następujące parametry techniczne:
1) szerokość w liniach rozgraniczających
12,0 m, na terenie objętym ustaleniami
zmiany planu 6,0 m, pozostała część drogi zlokalizowana poza granicami zmiany
planu na terenie sołectwa Kuźniaki, z poszerzeniem w rejonie drogi KD-Z,
2) szerokość jezdni min. 5,0 m,
3) chodniki jednostronne lub dwustronne
min. 1,5 m,
4) nieprzekraczalna linia zabudowy – 6,0 m
w terenie zabudowanym i 15,0 m w terenie niezabudowanym mierzona od linii
rozgraniczających,
5) w pasie drogowym dopuszcza się realizację ścieżek rowerowych.
5. Gminne drogi klasy dojazdowej o przekroju
jednojezdniowym wraz z niezbędnymi urządzeniami technicznymi wynikającymi z przepisów o drogach publicznych, oznaczone na
rysunku planu symbolem KD-D, dla których
ustala się następujące parametry techniczne:
1) szerokość w liniach rozgraniczających
12,0 m,
2) szerokość jezdni min. 4,5 m,
3) chodniki obustronne lub jednostronne
min. 1,5 m, w szczególnie uzasadnionych
przypadkach dopuszcza się chodniki o
węższej szerokości,
4) nieprzekraczalna linia zabudowy – 6,0 m
w terenie zabudowanym i 15,0 m w terenie niezabudowanym mierzona od linii
rozgraniczających,
5) w pasie drogowym dopuszcza się realizację ścieżek rowerowych.
6. Na terenach, o których mowa w ust. 1-5 w
obrębie linii rozgraniczających zakazuje się
realizowania obiektów budowlanych z wyjątkiem urządzeń technicznych dróg związanych
z utrzymaniem i obsługą ruchu, dopuszcza
się realizację sieci uzbrojenia technicznego
oraz budowę zjazdów na zasadach i za zgodą
zarządcy drogi.
7. W przypadku, gdy działka budowlana przylega do dwóch dróg publicznych, to zjazd na tą
działkę należy lokalizować z drogi publicznej
o niższej klasie technicznej.
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Rozdział 7.
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na
podstawie przepisów szczególnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na
niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych
§ 40.1. Na obszarze objętym ustaleniami
zmiany planu nie występują:
1) tereny górnicze,
2) tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych.
2. Tereny narażone na niebezpieczeństwo
powodzi – zgodnie z § 11 ust 3.

3. Teren objęty ustaleniami planu położony jest w obrębie obszarów chronionych na
podstawie przepisów o ochronie przyrody –
ustalenia zgodnie z § 12.
4. W obrębie terenu objętego ustaleniami
zmiany planu występują obiekty chronione z
mocy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami – ustalenia zgodnie z § 16 i 17.

Rozdział 8.
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym
§ 41.1. Na obszarze objętym granicami
zmiany planu nie określa się granic obszarów
wymagających scaleń i podziału nieruchomości.
2. Dla terenów oznaczonych symbolem
MM, MMX i MN ustala się następujące zasady i
warunki scalenia i podziału nieruchomości:
1) scalenia i podziały należy przeprowadzić
procedurą przewidzianą ustawą o gospodarce nieruchomościami,
2) każda działka powinna mieć dostęp do drogi
publicznej,
3) kąt zawarty pomiędzy granicami działki dochodzącymi do drogi publicznej a granicą tej
drogi powinien być prosty lub zbliżony do
kąta prostego,
4) szerokość frontu powinna pozwalać na zachowanie warunków technicznych i odległości pomiędzy budynkami i być nie mniejsza
niż 20,0 m,
5) powierzchnia nowo wydzielonych działek
budowlanych nie może być mniejsza niż

1200,0m2 w przypadku lokalizacji zabudowy
wolnostojącej i min. 600m2w przypadku lokalizacji zabudowy bliźniaczej w obrębie terenów MN, MM i MMX,
6) dla nowo wydzielonych dróg w obrębie terenów MN, MM i MMX parametry dróg wewnętrznych powinny być zgodne z § 6 ust. 1
pkt 1.
3. Wymienione w ust. 2 minimalne wielkości działek nie obowiązują w przypadku dokonywania podziałów pod drogi, ulice, place, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej oraz
mających na celu regulację stanu faktycznego na
gruncie, a także podziałów mających na celu
powiększenie.
4. Na pozostałych terenach nie określa się
szczegółowych zasad i warunków scaleń i podziału nieruchomości.

Rozdział 9.
Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczania w ich użytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy
§ 42.1. W obrębie obszaru objętego planem wprowadza się zakaz:
1) budowy obiektów kubaturowych w obrębie
terenów oznaczonych symbolami: R1 i w
strefach technicznych linii energetycznych
wysokiego napięcia,
2) budowy przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko dla których sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko jest obligatoryjne, z zastrzeżeniem § 15.

2. W zakresie ograniczania uciążliwości
obiektów obowiązuje:
1) bezwzględny zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do gruntu i wód powierzchniowych,
2) podłączenie obiektów mieszkalnych, mieszkaniowo-usługowych i innych do sieci kanalizacyjnej w zasięgu obsługi sieci, sukcesywnie wraz z budową systemu kanalizacji.
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Rozdział 10.
Zasady modernizacji i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej
§ 43.1. W zakresie zaopatrzenia w wodę,
ustala się:
1) obszar objęty zmianą planu będzie zaopatrzony w wodę z istniejącej i projektowanej
sieci wodociągowej, na warunkach określonych przez właściciela sieci,
2) projektowaną sieć wodociągową należy włączyć do istniejących wodociągów i wyposażyć w zasuwy i hydranty przeciwpożarowe.
Sieć, o ile istnieje taka możliwość, należy
wykonać w postaci zamkniętego układu, z
możliwością zasilania obustronnego,
3) do czasu budowy gminnych sieci wodociągowych na terenach nie posiadających takich sieci dopuszcza się zaopatrzenie w wodę z indywidualnych studni z uwzględnieniem warunków określonych w przepisach odrębnych.
2. W zakresie odprowadzania ścieków sanitarno-bytowych, ustala się:
1) docelowo ścieki sanitarno-bytowe z obszaru
zmiany planu należy odprowadzić do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej pracującej
w systemie grawitacyjnym, grawitacyjnopompowym oraz niskociśnieniowym, na warunkach określonych przez zarządzającego
siecią,
2) ścieki za pośrednictwem sieci kanalizacyjnej
zostaną skierowane do oczyszczalni ścieków
w Strawczynie,
3) utrzymanie indywidualnych rozwiązań gromadzenia ścieków w szczelnych zbiornikach
bezodpływowych na terenach o braku kanalizacji tylko do czasu budowy sieci kanalizacji
sanitarnej,
4) dopuszcza się budowę i eksploatację przydomowych oczyszczalni ścieków sanitarnych
na terenach o odległym czasie budowy sieci
kanalizacji sanitarnej,
5) na terenach o braku kanalizacji, w okresie do
czasu jej wybudowania, dopuszcza się realizację szczelnych zbiorników bezodpływowych. Udzielenie pozwolenia na budowę
zbiornika bezodpływowego do czasowego
gromadzenia ścieków płynnych powinno być
poprzedzone umową na ich wywóz do
oczyszczalni ścieków.
3. W zakresie odprowadzania wód deszczowych, ustala się:
1) odprowadzenie wód opadowych z terenów
zabudowy jednorodzinnej powierzchniowo
na teren działki,

2) odprowadzenie wód opadowych z terenów
usług i terenów działalności gospodarczej
zagospodarować zgodnie z przepisami odrębnymi.
4. W zakresie zaopatrzenia w gaz, ustala
się:
1) budowę systemu sieci gazociągów średniego
ciśnienia zgodnego z programem gazyfikacji
gminy Strawczyn,
2) gazociągi średniego ciśnienia należy wykonać zgodnie z warunkami wynikającymi z
przepisów odrębnych,
3) W przypadku braku sieci gazowej dopuszcza
się rozwiązania indywidualne w oparciu o
gaz butlowy propan–butan.
5. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ustala się:
1) zasilanie terenów objętych zmianą planu z
istniejących sieci niskiego napięcia poprzez
jej rozbudowę na warunkach określonych
przez właściciela sieci,
2) budowę nowych stacji transformatorowych,
celem zaopatrzenia terenów budowlanych w
energię elektryczną,
3) stacje transformatorowe 15/0,4 kV nie mogą
kolidować z pozostałymi ustaleniami planu,
4) linie średniego i niskiego napięcia należy
budować zgodnie z warunkami wynikającymi
z przepisów odrębnych,
5) wprowadza się zakaz lokalizacji ferm wiatrowych,
6) przy realizacji zabudowy przeznaczonej na
stały pobyt ludzi należy zachować bezpieczny
odstęp od linii elektroenergetycznych zgodny
z PN – E – 05100 – Zaleca się przyjęcie następujących odległości dla budynków mieszkalnych:
a) min. 7,5 m od osi linii napowietrznych
średniego napięcia (EE15kV) i stacji transformatorowych,
b) min. 3 m od osi linii napowietrznych niskiego napięcia,
c) ewentualne zbliżenie budynków do osi linii należy uzgodnić z zarządcą linii.
6. W zakresie łączności telekomunikacyjnej, ustala się:
1) usługi telekomunikacji mogą świadczyć
wszyscy uprawnieni operatorzy sieci telekomunikacyjnych,
2) na obszarze objętym zmianą planu dopuszcza się lokalizację obiektów z urządzeniami
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infrastruktury telekomunikacyjnej, których
lokalizacje nie mogą kolidować z pozostałymi
ustaleniami planu,
na obszarze objętym zmianą planu dopuszcza
się lokalizację obiektów telefonii komórkowej
pod warunkiem, że nie zostaną przekroczone
dopuszczalne poziomy elektromagnetycznego
promieniowania niejonizującego, określone w
przepisach szczególnych oraz przy zachowaniu
walorów krajobrazowych,
wprowadza się zakaz budowy stacji telefonii
komórkowych w odległości do 200 m od istniejącej i projektowanej zabudowy oznaczonej symbolem MM, MMX, MN i MU.
napowietrzne linie telefoniczne należy sukcesywnie kablować,
w obrębie linii rozgraniczających istniejących
i projektowanych dróg dopuszcza się prowadzenie linii telekomunikacyjnych oraz lokalizację szafek z urządzeniami infrastruktury telekomunikacyjnej na warunkach określonych
przez zarządcę drogi.

3)

4)

5)
6)

7. W zakresie zaopatrzenia w ciepło, ustala

Poz. 1818

w systemie zaopatrzenia w ciepło przyjmuje się
rozwiązania oparte na paliwach stałych i ekologicznych (gaz, energia elektryczna, olej opałowy,
itp.). Dla kotłowni opalanych olejem opałowym
zbiorniki z tym medium grzewczym należy posadowić w szczelnych wannach plastikowych lub
stalowych.
8. W zakresie gospodarki odpadami stałymi, ustala się:
1) w zakresie gospodarowania odpadami stałymi dla mieszkańców ustala się zasadę odbioru odpadów w systemie zorganizowanym
pod nadzorem Urzędu Gminy lub na zasadzie
indywidualnych umów z odbiorcą odpadów i
wywóz ich na składowisko odpadów, ze
szczególnym uwzględnieniem segregacji odpadów u źródła ich powstawania,
2) gospodarka odpadami stałymi na terenach
obiektów usługowych i produkcyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi.
9. W zakresie komunikacji ustala się warunki i zasady określone w § 37, 38 i 39.

się:
Rozdział 11.
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów
§ 44. Do czasu zabudowy i zagospodarowania terenów objętych zmianą planu zagospodarowania przestrzennego na cele określone w

§ 9 pozostają one w dotychczasowym użytkowaniu, bez dopuszczenia zabudowy tymczasowej.

Rozdział 12.
Stawki procentowe, na podstawie, których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy
§ 45. W celu naliczenia opłaty, o której
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym, dla terenów
oznaczonych symbolami MM, MMX, MN, MU,

UCT, UC, UC1, UC2, UCX ustala się stawkę procentową wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 15%.

DZIAŁ III.
Ustalenia końcowe
Rozdział 1.
Przepisy uzupełniające
§ 46. Ustala się zakaz lokalizacji obiektów handlowych powyżej 2000 m2 powierzchni sprzedaży na
całym obszarze opracowania.
Rozdział 2.
Przepisy końcowe
§ 47. Wykonanie uchwały powierza się
Wójtowi Gminy Strawczyn.

§ 48. Uchwała wchodzi w życie po upływie
30 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Wiesław Piotrowski
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXVI/282/10
Rady Gminy w Strawczynie
z dnia 26 kwietnia 2010 r.
Załącznik graficzny
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXXVI/282/10
Rady Gminy w Strawczynie
z dnia 26 kwietnia 2010 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ruda Strawczyńska
na terenie gminy Strawczyn.
Rozstrzygnięcie Rady Gminy w Strawczynie w
sprawie sposobu rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ruda Strawczyńska na terenie gminy Strawczyn. Rada Gminy postanawia nie uwzględnić złożonych następujących uwag:

1. Pana Stefana Kurczyńskiego,
2. Pana Józefa Olczyka,
3. Pani Haliny Mazur,
4. Państwa Marii i Ryszarda Ciepluch,
5. Pana Janusza Ciepluch.
gdyż są niezgodne z Aktualizacją Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strawczyn.
Przewodniczący Rady Gminy:
Wiesław Piotrowski
Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXXVI/282/10
Rady Gminy w Strawczynie
z dnia 26 kwietnia 2010 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ruda Strawczyńska
na terenie gminy Strawczyn.
Rozstrzygnięcie Rady Gminy w Strawczynie w
sprawie sposobu realizacji zapisanych w zmianie
planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy
oraz zasad ich finansowania. Na podstawie
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami)
po zapoznaniu się z projektem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
sołectwa Ruda Strawczyńska, na terenie gminy
Strawczyn, Rada Gminy postanawia, co następuje:

1. Zadania inwestycyjne z zakresu infrastruktury technicznej wynikające z przedstawionego
Radzie Gminy Strawczyn projektu zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ruda Strawczyńska, na
terenie gminy Strawczyn będą realizowane
zgodnie z obowiązującym Planem Rozwoju
Lokalnego oraz Strategią Rozwoju Gminy
Strawczyn,
2. Finansowanie inwestycji ze środków budżetu
gminy – środki własne gminy i pozyskane
fundusze zgodnie z przepisami odrębnymi.
Przewodniczący Rady Gminy:
Wiesław Piotrowski

1818

1819
1819

UCHWAŁA NR XXXVIII/294/2010
RADY GMINY W STRAWCZYNIE
z dnia 17 czerwca 2010 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/282/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 kwietnia 2010 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ruda Strawczyńska
na obszarze gminy Strawczyn
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)

oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), po
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przedłożeniu przez Wójta Gminy Strawczyn projektu uchwały, Rada Gminy w Strawczynie
uchwala, co następuje:

2) w § 35 ust. 2 i w § 36 ust. 2 „kropkę” zastępuje się „przecinkiem” i dodaje sie zapis
„z uwzględnieniem § 11 ust. 3 i 4”.

§ 1. W Uchwale Nr XXXVI/282/10 Rady
Gminy w Strawczynie z dnia 26 kwietnia 2010 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ruda
Strawczyńska na terenie gminy Strawczyn
wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 14 po symbolu „UCX” skreśla się symbol „UP”,

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się
Wójtowi Gminy Strawczyn.
§ 3. Uchwała obowiązuje po upływie
30 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Wiesław Piotrowski

1819

1820
1820

OGŁOSZENIE NR 1
WÓJTA GMINY IWANISKA
z dnia 20 kwietnia 2010 r.
w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do
publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 rok położonych na obszarze Gminy Iwaniska
Wójt Gminy Iwaniska:
Marek Staniek
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Załącznik nr 1
do Ogłoszenia nr 1
Wójta Gminy Iwaniska
z dnia 20 kwietnia 2010 r.
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1820

Wójt Gminy Iwaniska:
Marek Staniek
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1821

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR PNK.I-0911/11/2010
WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
z dnia 10 lutego 2010 r.
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz.
1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,
z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,

Nr 214, poz. 1806, z 2005r. Nr 172, poz. 1441,
Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128,
Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138
poz. 974, Nr 173 poz. 1218 oraz z 2008r. Nr 180,
poz. 1111)

stwierdza się nieważność
uchwały Nr XXXV/278/2009 Rady Gminy Lipnik z
dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie określenia
wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świad-

czenie usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości lub
opróżniania zbiorników bezodpływowych i
transportu nieczystości ciekłych.

Uzasadnienie
Na sesji w dniu 29 grudnia 2009r. Rada
Gminy Lipnik podjęła uchwałę w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia
na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych.
Przeprowadzona przez Organ Nadzoru analiza przedmiotowej uchwały wykazała, iż została ona
podjęta z istotnym naruszeniem prawa.
Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy z dnia
13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz.
2008 ze zm.) na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie m.in. odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości lub
opróżniania zbiorników bezodpływowych i
transportu nieczystości ciekłych wymagane jest
uzyskanie zezwolenia. Zgodnie zaś z art. 7 ust. 3a
wymienionej ustawy rada gminy określa wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w tym zakresie.
Decydujące znaczenie dla oceny legalności
uchwał podejmowanych na podstawie cytowanego upoważnienia ustawowego ma ustalenie
ich charakteru prawnego.
Przedmiotowe uchwały stanowią akty
prawne, które w sposób generalny i abstrakcyjny normują warunki niezbędne do uzyskania
przez przedsiębiorcę zezwolenia na prowadzenie

działalności w zakresie odbierania odpadów
komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Uchwały te stanowią normatywną podstawę do
orzekania o udzieleniu (bądź odmowie udzielenia) zezwolenia na prowadzenie działalności
gospodarczej w tym zakresie. Tym samym akty
te, obok przepisów ustawowych i rozporządzeń
wykonawczych, kształtują sytuację prawną
przedsiębiorcy ubiegającego się o udzielenie
odpowiedniego zezwolenia.
Nie budzi zatem wątpliwości, iż uchwały
podjęte na podst. art. 7 ust. 3a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach stanowią
akty prawa miejscowego w rozumieniu art. 40
ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.
Ustalenie przedmiotowego charakteru
prawnego tych uchwał rodzi określone konsekwencje odnośnie ich treści.
W doktrynie i orzecznictwie panuje zgodność stanowisk co do nakazu ścisłej wykładni
prawotwórczych norm kompetencyjnych, zakazu
stosowania wykładni rozszerzającej oraz zakazu
stosowania analogii. Organ jednostki samorządu
terytorialnego wykonujący kompetencję prawotwórczą zawartą w upoważnieniu ustawowym
jest zobowiązany działać ściśle wedle tego upoważnienia. Nie jest uprawniony ani do regulowania tego co zostało już ustawowo uregulowane, ani też do wychodzenia poza zakres upoważnienia ustawowego.
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Zakres prawotwórczych kompetencji rady
gminy do regulowania kwestii prowadzenia
przez przedsiębiorców działalności dotyczącej
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
został określony w art. 7 ust. 3a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Powołany przepis upoważnia organ stanowiący gminy
do określenia wymagań jakie powinien spełniać
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w tym
zakresie. Jednocześnie przepis ten wskazuje
jakie kwestie organ ten jest zobowiązany
uwzględnić określając te wymagania. I tak, w
odniesieniu do obydwu tych rodzajów działalności - opis wyposażenia technicznego niezbędnego do realizacji zadań, a w odniesieniu do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - ponadto miejsca odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów komunalnych, do
których odpady mają być przekazywane.
Stanowiąc prawo w tym zakresie rady
gminy powinny uwzględniać również przepisy
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia
30 grudnia 2005r. w sprawie szczegółowego
sposobu określenia wymagań, jakie powinien
spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz. U. z 2006r. Nr 5, poz. 33).
Przepisy wymienionego rozporządzenia różniących wymagania dotyczące zezwoleń na:
1) odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
2) opróżnianie zbiorników bezodpływowych i
transportu nieczystości ciekłych.
Przepisy § 2 i § 3 rozporządzenia wskazuje na
elementy wspólne dla obydwu wymienionych
zezwoleń, do których należą: opis wyposażenia
technicznego, uwzględniający bazę transportową oraz zabiegi sanitarne i porządkowe związane
ze świadczonymi usługami. Przepisy te wskazują
ponadto na elementy dodatkowe dotyczące zezwoleń na odbieranie odpadów komunalnych od
właścicieli, do których należą wymagania dotyczące pojazdów, pojemników lub worków oraz
miejsca odzysku i unieszkodliwiania odpadów
komunalnych.
Cytowana wyżej norma kompetencyjna
upoważniająca radę gminy do określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, nie
może stanowić podstawy do przyjęcia, iż w zakresie tego pojęcia mieści się uprawnienie do
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określania warunków wykonywania działalności
objętej wymienionymi zezwoleniami.
Należy bowiem zwrócić uwagę na różnice
między warunkami wykonywania działalności
gospodarczej a warunkami uzyskania zezwolenia. Warunki jakie musi spełniać przedsiębiorca
ubiegający się o wydanie zezwolenia są inne od
warunków, jakim podlega samo wykonywanie
tej działalności. Zakres przedmiotowy uchwały,
w której rada określa wymagania jakie powinien
spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości oraz opróżnianie
zbiorników bezodpływowych wskazują przepisy
art. 7 ust. 3a ustawy oraz wymienionego rozporządzenia wykonawczego. Natomiast warunki
wykonywania przedmiotowej działalności należy
określić w zakresie wskazanym w ustawie, w
zezwoleniu na wykonywanie tej działalności,
zgodnie z art. 9 i art. 9a ustawy.
W świetle powyższego należy stwierdzić, iż
norma kompetencyjna stanowiąca podstawę
prawa materialnego do wydania przez Radę
Gminy kwestionowanej uchwały nie upoważnia
do zawarcia w akcie prawa miejscowego obowiązków przedsiębiorców wymienionych w § 2
ust. 5, § 3 ust. 6, 7 i 8, § 4 ust. 1, 2 i 3, § 5 ust. 5
lit. a) -h), ust. 6 oraz § 7 załącznika do uchwały.
Wymienione obowiązki dotyczą bowiem warunków wykonywania działalności, a nie warunków
uzyskania zezwolenia na wykonywanie tej działalności, do czego rada gminy została upoważniona w art. 7 ust. 3a ustawy.
Należy również zauważyć, iż określając w
§ 3 ust. 1-3 załącznika do uchwały dodatkowe
warunki jakie powinien spełnić przedsiębiorca
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych Rada Gminy przekroczyła zakres cytowanej delegacji ustawowej
do stanowienia aktów prawa miejscowego. Regulując przedmiotowe kwestie Rada Gminy nie
tylko wkroczyła w materię ustawową, lecz także
dokonała jej modyfikacji. Jest to bowiem materia szczegółowo uregulowana przepisami art. 8
ust. 1, 2 i 4 ustawy, które określają wymagania
formalne wniosku o udzielenie zezwolenia na
prowadzenie działalności w zakresie odbierania
odpadów komunalnych.
Uchwała w części określonej w § 2 ust. 1-4
załącznika również została podjęta bez upoważnienia ustawowego. Wszystkie bowiem wymienione w tych przepisach uchwały, warunki jakie
musi spełniać przedsiębiorca ubiegający się o
udzielenie zezwolenia zostały uregulowane
przepisami ustaw. Wymienić należy w szczególności art. 8 ust. 1a, ust. 2 i ust. 2a ustawy o
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utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz
art. 14 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie
działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007r. Nr 155,
poz. 1095 ze zm.)
Niezależnie od powyższego należy zauważyć, iż Rada Gminy w kwestionowanej uchwale
nie określiła wymagań, jakie powinien spełniać
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia, obejmujących:
1) opis wyposażenia technicznego uwzględniający wymagania dotyczące pojemników lub
worków na odpady oraz bazy transportowej,
2) zabiegi sanitarne i porządkowe związane ze
świadczonymi usługami.
Obowiązek uregulowania przedmiotowych
kwestii wynika z przepisów art. 7 ust. 3a ustawy
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o czystości i porządku w gminach oraz § 2 i § 3
rozporządzenia wykonawczego.
Mając na uwadze zakres i wagę przedstawionych naruszeń prawa, którym przypisać należało cechę istotności, uznać należy, iż uchwała
w całości dotknięta jest wadą nieważności. Zaistniały zatem przesłanki do stwierdzenia nieważności uchwały określone w art. 91 ust. 1
ustawy o samorządzie gminnym.
Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze
przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach,
za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego,
w terminie 30 dni od daty jego doręczenia.
Wojewoda Świętokrzyski:
Bożentyna Pałka-Koruba

1821

1822
1822

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR IG.III.7041/2-15/10
WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
z dnia 22 lutego 2010 r.
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. 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, Nr 173, poz.
1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.
1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420)

stwierdzam nieważność
uchwały Nr L/371/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 15 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obejmującego fragment terenu

miasta Końskie w granicach ulic: Kazanowskiej,
Krakowskiej, 16 Stycznia, Zamkowej, Ks. Granata
i Strażackiej.

Uzasadnienie
Na sesji w dniu 15 stycznia 2010r. Rada
Miejska
w
Końskich
podjęła
uchwałę
Nr L/371/2010 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obejmującego fragment terenu miasta Końskie
w granicach ulic: Kazanowskiej, Krakowskiej,
16 Stycznia, Zamkowej, Ks. Granata i Strażackiej.
W dniu 9 lutego 2010r. organ nadzoru wszczął
postępowanie nadzorcze oraz zobowiązał Gminę
do złożenia wyjaśnień i ustosunkowanie się do
przedłożonych do uchwały zarzutów.
Pismem z dnia 15 lutego 2010r., znak:
BR.0717/17/10 Przewodniczący Rady Miejskiej w
Końskich złożył wyjaśnienia odnoszące się do
stwierdzonych przez organ nadzoru nieprawidłowości.

Po dokonaniu analizy postanowień uchwały pod
względem ich zgodności z prawem, organ nadzoru stwierdza, że przedmiotowa uchwała podjęta została z naruszeniem prawa dotyczącym
istotnego naruszenia trybu sporządzania planu
miejscowego i zasad sporządzania planu miejscowego.
Przepis art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą stanowi, że naruszenie zasad sporządzania planu miejscowego oraz istotne naruszenie trybu jego sporządzania, powoduje nieważność uchwały rady gminy w całości lub
części.
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W zakresie istotnego naruszenia trybu sporządzania planu miejscowego:
Uchwała narusza art. 17 pkt 10 w związku z
art. 18 ust. 1 ustawy poprzez niewyłożenie do
publicznego wglądu zmienionego projektu
planu na skutek uwzględnienia uwag wniesionych do tego projektu planu wyłożonego
do publicznego wglądu.
Zgodnie z art. 17 pkt 10 ustawy wójt, burmistrz albo prezydent miasta wykłada projekt
planu do publicznego wglądu na okres co
najmniej 21 dni oraz organizuje w tym czasie
dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami.
Art. 18 ust. 1 ustawy stanowi natomiast, że
uwagi do projektu planu miejscowego może
wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, wyłożonym do publicznego wglądu.
Do projektu planu wyłożonego do publicznego wglądu wniesiono 2 uwagi. Burmistrz
Miasta i Gminy Końskie postanowił uwagi te
uwzględnić w całości.
Po uwzględnieniu uwag projekt planu zmieniono - zarówno w części tekstowej jak i graficznej. Należy podkreślić, że tych zmian dokonano w szerszym zakresie niż to wynikało z
uwzględnienia wniesionych uwag. Zmiana
projektu planu polegała na:
a) wprowadzeniu dodatkowych ustaleń dla
terenów 4MW/U i 5MW/U (tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z
usługami) - § 16 ust. 4 pkt 2 lit. „b”
uchwały, dotyczących zwiększenia liczby
kondygnacji z 2 kondygnacji do 3 kondygnacji,
b) wprowadzeniu dodatkowych ustaleń dla
terenów 1MW/U, 2MW/U, 3MW/U,
4MW/U, 5MW/U i 6MW/U (tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z
usługami) - § 16 ust. 5 pkt 2 uchwały, dotyczących zmniejszenia minimalnych
wielkości działek po podziale z 800 m2 do
500 m2 (uwaga dotyczyła jedynie terenu
5MW/U, a nie terenów 1MW/U, 2MW/U,
3MW/U, 4MW/U i 6MW/U),
c) zmianie nieprzekraczalnej linii zabudowy
na terenie 5MW/U (od ulicy Ks. Granata).
Burmistrz Miasta i Gminy Końskie po wprowadzeniu zmian do projektu planu miejscowego, przed-stawił ten projekt planu Radzie
Miejskiej w Końskich do uchwalenia.
Po wprowadzeniu zmian m.in. na skutek
uwzględnienia, przez Burmistrza, uwag
wniesionych do projektu planu wyłożonego
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do publicznego wglądu, powinna zostać powtórzona w odpowiedniej części procedura
sporządzania planu, gdyż w przeciwnym razie następuje ograniczenie prawa do złożenia
uwag do zmienionego projektu planu przez
zainteresowane osoby (art. 18 ust. 1 ustawy).
Organ wykonawczy gminy, po wprowadzeniu zmian do projektu planu miejscowego,
wynikających m.in. z rozpatrzenia uwag, powinien wyłożyć ponownie zmieniony projekt
planu do publicznego wglądu z możliwością
wniesienia uwag i zorganizowania dyskusji
publicznej.
Na taki pogląd wskazuje także:
- wyrok NSA w Warszawie z dnia
03.10.2008r., sygn. akt: lI OSK 367/08,
- komentarz Zdzisława Kostki i Jacka Hyli
do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z którego wynika,
że niewyłożenie zmienionego projektu
planu miejscowego uniemożliwi właścicielowi nieruchomości, którego prawo
własności zostało ograniczone dopiero
na skutek uwzględnienia uwagi innego
podmiotu, zajęcie stanowiska poprzez
wniesienie uwagi lub udział w publicznej
dyskusji nad projektem planu miejscowego. Powyższe opracowanie podaje
także, że: „(...) Ograniczenie to jest tym
bardziej niezasadne, gdy uwzględnić, że
zmiana projektu planu miejscowego dokonana w wyniku uwzględnienia uwag
przez radę gminy nie wyłącza ponownego wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu. W myśl bowiem z art. 19
ust. 1, jeżeli rada gminy stwierdzi konieczność dokonania zmian w przedstawionym do uchwalenia projekcie planu
miejscowego, w tym także w wyniku
uwzględnienia uwag do projektu, to
czynności wymienione w art. 17 ponawia
się w niezbędnym zakresie. (...)”.
II. Naruszenie zasad sporządzania planu miejscowego:
Uchwała narusza art. 15 ust. 1 ustawy w
związku z art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca
2004r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r.
Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) poprzez błędne
zdefiniowanie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy burmistrz
sporządza projekt planu miejscowego zgodnie z przepisami odrębnymi.
Zgodnie z art. 3 pkt 2a ustawy - Prawo budowlane przez budynek mieszkalny jednoro-
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dzinny należy rozumieć budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej,
szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący
konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym
dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż
dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o
powierzchni całkowitej nieprzekraczającej
30 % powierzchni całkowitej budynku.
W § 4 pkt 26 uchwały zdefiniowano pojęcie
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej jako zabudowę przeznaczoną na stały pobyt
ludzi składającą się z więcej niż jednego
mieszkania lub jednego mieszkania i lokalu
usługowego.
Skoro z definicji budynku mieszkalnego jednorodzinnego, określonej w ustawie - Prawo
budowlane, wynika że może się on składać
maksymalnie z 2 lokali mieszkalnych, to w
ustaleniach planu nie można definiować zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej jako
zabudowy składającej się z więcej niż jednego mieszkania (czyli np. z 2 mieszkań), ponieważ takie parametry zabudowy są zarezerwowane ustawowo dla zabudowy jednorodzinnej, a nie wielorodzinnej.
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Ponadto:
W świetle definicji „ściany pełnej” zawartej
w § 4 pkt 19 uchwały należy doprecyzować
zapis § 6 ust. 1 uchwały o rodzaj budynków,
które można lokalizować bezpośrednio przy
granicy działki. Zaznacza się, że sytuowanie
budynku bezpośrednio przy granicy działki
budowlanej reguluje przepis § 12 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
690 z późn. zm.).
Z uwagi na powyższe, organ nadzorczy stwierdza, iż w jego ocenie kwestionowana uchwała w
sposób istotny narusza obowiązujący porządek
prawny, a powyżej podniesione argumenty czynią zasadnym niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze, stwierdzające nieważność powołanej na
wstępie uchwały. Organ nadzoru zdecydował
zatem o stwierdzeniu nieważności przedmiotowej uchwały.
Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Kielcach, za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego, w terminie 30 dni od daty jego doręczenia.
Wojewoda Świętokrzyski:
Bożentyna Pałka-Koruba

1822

1823
1823

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR IG.III.7041/1-26/10
WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
z dnia 22 kwietnia 2010 r.
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. 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, Nr 173, poz.
1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.
1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420)

stwierdzam nieważność
uchwały Nr XXXVIII/184/2010 Rady Gminy w
Słupi Jędrzejowskiej z dnia 22 marca 2010r. w
sprawie zmiany uchwały Nr XXI/134/2005 Rady
Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 22 marca

2005r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu gminy Słupia Jędrzejowska.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 194
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Uzasadnienie
Na sesji w dniu 22 marca 2010r. Rada
Gminy w Słupi Jędrzejowskiej podjęła uchwałę
Nr XXXVIII/184/2010 w sprawie zmiany uchwały
Nr XXI/134/2005 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 22 marca 2005r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
gminy Słupia Jędrzejowska.
Przedmiotowa uchwała, wprowadza do uchwały
Nr XXI/134/2005 Rady Gminy w Słupi Jędrzejowskiej zmianę zapisu § 4, który otrzymuje
brzmienie; „Wójt Gminy Słupia Jędrzejowska
opracuje plan zagospodarowania przestrzennego Gminy zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupia Jędrzejowska zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXVIII/183/2010r Rady
Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 22 marca
2010 w sprawie; uchwalenia zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Słupia Jędrzejowska”.
Wojewoda Świętokrzyski rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 20 kwietnia 2010r., znak:
IG.III.7041/2-38/10 stwierdził nieważność uchwały Nr XXXVIII/183/2010 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 22 marca 2010r. w sprawie

uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Słupia Jędrzejowska. Oznacza to, iż ww.
zmiana studium nie weszła w życie z dniem podjęcia.
A zatem przedmiotowa uchwała nie może funkcjonować, ponieważ odwołuje się do uchwały,
której nieważność stwierdził Wojewoda Świętokrzyski.
Ponadto należy zaznaczyć, że przepisy ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
nie nakładają obowiązku publikacji uchwały w
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
(lub jego zmiany) w dzienniku urzędowym województwa.
Mając powyższe na uwadze stwierdzenie nieważności uchwały jest uzasadnione.
Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Kielcach, za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego, w terminie 30 dni od daty jego doręczenia.
Wojewoda Świętokrzyski:
Bożentyna Pałka-Koruba

1823

1824
1824

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR IG.III.7041/2-34/10
WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
z dnia 4 marca 2010 r.
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. 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, Nr 173, poz.
1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.
1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420)

stwierdzam nieważność
uchwały Nr XL/277/2010 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie
uchwalenia zmiany nr 5 miejscowego planu za-

gospodarowania przestrzennego gminy Nagłowice.

Uzasadnienie
Na sesji w dniu 28 stycznia 2010r. Rada
Gminy w Nagłowicach podjęła uchwałę
Nr XL/277/2010 w sprawie uchwalenia zmiany
nr 5 miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Nagłowice.

Pismem z dnia 23 lutego 2010r., znak: j.w.
organ nadzoru wszczął postępowanie nadzorcze
oraz zobowiązał Gminę do złożenia wyjaśnień i
ustosunkowanie się do przedłożonych do
uchwały zarzutów.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 194
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Pismem z dnia 1 marca 2010r. (pismo bez
znaku) Przewodniczący Rady Gminy w Nagłowicach złożył wyjaśnienia odnoszące się do
stwierdzonych przez organ nadzoru nieprawidłowości.
Po dokonaniu analizy postanowień uchwały pod względem ich zgodności z prawem, organ
nadzoru stwierdza, że przedmiotowa uchwała
podjęta została z naruszeniem prawa dotyczącym istotnego naruszenia trybu sporządzania
planu miejscowego i zasad sporządzania planu
miejscowego.
Przepis art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.) - zwanej dalej ustawą stanowi, że naruszenie zasad sporządzania planu miejscowego oraz
istotne naruszenie trybu jego sporządzania, powodują nieważność uchwały rady gminy w całości lub części.
I. W zakresie istotnego naruszenia trybu sporządzania planu miejscowego:
Uchwała narusza art. 17 pkt 8 ustawy
w związku z art. 7 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy
z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów
rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004r. Nr 121, poz.
1266 z późn. zm.) poprzez brak zgody na
zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na
cele nierolnicze.
Zgodnie z art. 17 pkt 8 ustawy wójt
uzyskuje zgodę na zmianę przeznaczenia
gruntów rolnych na cele nierolnicze.
Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, przeznaczenia
gruntów rolnych na cele nierolnicze, wymagającego zgody, dokonuje się w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 1 tej ustawy przeznaczenie na cele nierolnicze gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I-III, jeżeli ich zwarty obszar projektowany do takiego
przeznaczenia przekracza 0,5 ha - wymaga
uzyskania zgody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Działki znajdujące się w obszarze objętym granicami zmiany planu posiadają
III klasę bonitacyjną gruntu o powierzchni ok.
0,6 ha. Z pisma Przewodniczącego Rady
Gminy w Nagłowicach z dnia 1 marca 2010r.
również wynika, że obszar objęty zmianą
planu: „obejmuje powierzchnię 0,6 ha i leży
w całości w obszarze gruntów klasy III”.
Wobec powyższego zostały naruszone
ww. przepisy.
II. W zakresie naruszenia zasad sporządzania
zmiany planu miejscowego:

Poz. 1824

Uchwała nie spełnia wymogu art. 9
ust. 4 oraz art. 15 ust. 1 i art. 17 pkt 4 ustawy
poprzez brak zgodności przedmiotowej
zmiany planu miejscowego z ustaleniami
obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Nagłowice.
Art. 9 ust. 4 ustawy stanowi, że ustalenia studium są wiążące dla organów gminy
przy sporządzaniu planów miejscowych.
Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy wójt sporządza projekt planu miejscowego zgodnie z zapisami studium. Natomiast zgodnie z art. 17
pkt 4 ustawy wójt gminy sporządza projekt
planu miejscowego uwzględniając ustalenia
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
Przedmiotowa zmiana planu miejscowego (dotycząca części działek nr ewid.:
190, 191 i 192 położonych w miejscowości
Ślęcin) jest niezgodna ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nagłowice uchwalonym
uchwałą Nr XXI/154/2000 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 16 listopada 2000r. wraz ze
zmianą uchwaloną uchwałą Nr XLII/244/2005
Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 16 grudnia 2005r. Niezgodność ta dotyczy przeznaczenia części działek nr ewid.; 190, 191 i 192
w Ślęcinie. W rysunku obowiązującego studium (tworzącego wspólnie z tekstem całość)
obszar objęty zmianą planu przewidziany jest
pod „tereny rolne” oraz znajduje się w granicach „gleb chronionych przed zabudową
(I-III klasa bonitacyjna)”. Natomiast obszar
objęty przedmiotową zmianą planu przeznaczono pod „teren usług z zakresu handlu i
gastronomii oraz zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej”. Zaznacza się, że działki
znajdujące się w obszarze objętym granicami
zmiany planu posiadają III klasę bonitacyjną
gruntu.
Należy dodać, że zgodność ze studium
nie może być rozumiana ogólnie i nie może
oznaczać wyłącznie spójności rozwiązań
ustaleń planu ze studium, ponieważ wykładnia art. 9 ust. 4 ustawy nie pozostawia wątpliwości, że plan winien być nie tylko spójny,
ale i zgodny z ustaleniami studium. Na taki
pogląd wskazuje wyrok NSA, sygnatura akt:
II OSK 359/07.
Wobec powyższego, występuje niezgodność przedmiotowego planu miejscowego ze studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy
Nagłowice.

Dziennik Urzędowy
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III. W zakresie nieistotnego naruszenia prawa:
1. W § 1 ust. 9 uchwały nieprawidłowe jest
odesłanie do ust. 7, ponieważ ust. 7 tego
paragrafu nie dotyczy załączników do
uchwały.
2. Występuje niespójność między § 3 ust. 1
pkt 1 i § 13 uchwały, w których teren o
symbolu UG-MN-2 opisano jako „teren
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
oraz usług gastronomicznych” a tabelą
zawartą w § 13 uchwały i legendą rysunku zmiany planu, w których teren UGMN-2 opisano jako „teren usług z zakresu
handlu i gastronomii oraz zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej”.
3. W § 10 ust. 10 pkt 3 uchwały nieprawidłowe jest odesłanie do pkt 3.
4. Na rysunku zmiany nr 5 miejscowego
planu zagospodarowania gminy Nagłowice brak jest informacji, że jest on załącznikiem
Nr
1
do
uchwały
Nr XL/277/2010 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 28 stycznia 2010r.
5. Przedmiotową zmianę planu należy uzupełnić o dane autora planu i jego podpis.
1824
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6. Skala cyfrowa rysunku zmiany planu nie
odpowiada skali liniowej zaznaczonej na
tym rysunku. Pomimo informacji, że rysunek zmiany planu miejscowego wykonano w skali 1:1000 (skala prawidłowa),
to został on faktycznie wykonany w innej
skali (najprawdopodobniej sporządzono
go w skali 1:1400 - skala ta nie jest powszechnie stosowana).
Z uwagi na powyższe, organ nadzorczy
stwierdza, iż w jego ocenie kwestionowana
uchwała w sposób istotny narusza obowiązujący
porządek prawny, a powyżej podniesione argumenty czynią zasadnym niniejsze rozstrzygnięcie
nadzorcze, stwierdzające nieważność powołanej
na wstępie uchwały. Organ nadzoru zdecydował
zatem o stwierdzeniu nieważności przedmiotowej uchwały.
Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze
przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach,
za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego,
w terminie 30 dni od daty jego doręczenia.
Wojewoda Świętokrzyski:
Bożentyna Pałka-Koruba

– 15050 –

– 15051 –

– 15052 –

• 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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