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UCHWAŁA NR XLIII/1045/2009
RADY MIEJSKIEJ W KIELCACH
z dnia 19 listopada 2009 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE
POŁUDNIE - OBSZAR IV.3 - TELEGRAF”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.
984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102,
poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr
17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr
180, poz. 1111 i z 2009r. Nr 223, poz. 1458 i Nr 52, poz. 420), oraz art. 20 ust. 1 i art. 29 ust. 1 ustawy z
dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami z 2004r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087 oraz z 2006r. Nr
45, poz. 319 i Nr 225 poz. 1635; z 2007r. Nr 127, poz. 880 i z 2008r. Nr 123 poz. 803, Nr 199, poz. 1227 i Nr
201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413), w związku z uchwałą Nr VII/137/2007 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia
29 marca 2007r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE POŁUDNIE OBSZAR IV.3 - TELEGRAF” w Kielcach, Rada Miejska w Kielcach
uchwala, co następuje:
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Rozdział 1
Ustalenia wprowadzające
§ 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE POŁUDNIE OBSZAR IV.3 - TELEGRAF” w Kielcach po stwierdzeniu jego zgodności z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kielce uchwalonego Uchwałą Nr
580/2000r. Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 26 października 2000r. wraz ze zmianą Nr 1 wprowadzoną
uchwałą Nr XXXIV/674/2004 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 9 grudnia 2004r., zmianą Nr 3 wprowadzoną uchwałą Nr VIII/162/2007 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 26 kwietnia 2007r., zmianą Nr 5 wprowadzoną Uchwałą Nr XXIV/539/2008 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 29 maja 2008r., zmianą Nr 4 wprowadzoną uchwałą Nr XXVIII/648/2008 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 3 października 2008r., zmianą Nr 6
wprowadzoną uchwałą Nr XL/986/2009r. Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 17 września 2009r. zmianą Nr 8
wprowadzoną uchwałą Nr XL/987/2009r. Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 17 września 2009r., oraz zmianą Nr 9 wprowadzoną uchwałą Nr XLI/1017/2009r. Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 19 października
2009r., składający się z:
1) części tekstowej stanowiącej treść niniejszej uchwały planu;
2) załącznika nr 1 - rysunku planu składającego się z:
a) planszy podstawowej - części nr 1 w skali 1:1000,
b) planszy infrastruktury technicznej - części nr 2 w skali 1:1000;
3) załącznika nr 2 rozstrzygnięcia Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag
wniesionych do wyłoŜonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „KIELCE POŁUDNIE - OBSZAR IV.3 - TELEGRAF”;
4) załącznika nr 3 - rozstrzygnięcia Rady Miejskiej dotyczącego sposobu realizacji inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, które naleŜą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE POŁUDNIE - OBSZAR IV.3 - TELEGRAF”.
§ 2.1. Niniejszy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmuje teren, połoŜony w południowo-wschodniej części miasta, określony granicami:
1) od północy: południowymi granicami działek osiedla „Podhale” o nr ewidencyjnych: 3542/1, 3542/2,
3543, 3544, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1652, 1653, 1654, 1658, 1676, 1677, 1679/2, 1719,
1723, 1724, 1734/2,
2) od wschodu: po wschodniej granicy działki o nr ewidencyjnym 1726, następnie około 45 m w kierunku północno-zachodnim po granicy działki o nr ewidencyjnym 1726, następnie około 15 m w kierunku
południowo-zachodnim, następnie po terenie lasów 400 m w kierunku południowym,
3) od południa: po terenie lasów około 180 m w kierunku północno-zachodnim,
4) od zachodu: po terenie lasów około 400 m w kierunku północnym, następnie po terenie lasów około
240 m w kierunku zachodnim równolegle do granicy lasu, w odległości około 15 m od tej granicy,
następnie około 95 m w kierunku północnym do naroŜnika działki o numerze ewidencyjnym 3542/1.
2. Granice planu pokazane są na rysunku planu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. Celem planu jest przeznaczenie terenu i określenie sposobu zagospodarowania i warunków
zabudowy na obszarze objętym planem dla potrzeb usług o charakterze sportowym, turystycznym, rekreacyjnym i gastronomiczno-hotelowym - uwzględniające poszerzenie trasy narciarskiej na stoku Góry
Telegraf oraz regulacja granic terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
§ 4.1. Ilekroć w ustaleniach uchwały jest mowa o:
1) planie - naleŜy przez to rozumieć ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o
którym mowa w § 1 niniejszej uchwały;
2) uchwale - naleŜy przez to rozumieć niniejszą uchwałę, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;
3) rysunku planu - naleŜy przez to rozumieć rysunek stanowiący integralną część planu, będący załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały składający się z dwóch części:
a) część Nr 1 - plansza podstawowa w skali 1:1000,
b) część Nr 2 - plansza infrastruktury technicznej w skali 1:1000;
4) przepisach odrębnych - naleŜy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz
ograniczenia w dysponowaniu terenami, zawarte w prawomocnych decyzjach administracyjnych;
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5) obszarze obowiązywania planu - naleŜy przez to rozumieć obszar w granicach przedstawionych na
rysunku planu;
6) terenie - naleŜy przez to rozumieć teren o określonym przeznaczeniu lub o odrębnych zasadach zagospodarowania, wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi oznaczony symbolami cyfrowo-literowymi;
7) przeznaczeniu podstawowym naleŜy przez to rozumieć przeznaczenie, które przewaŜa na danym terenie według ustaleń szczegółowych;
8) przeznaczeniu dopuszczalnym - naleŜy przez to rozumieć przeznaczenie inne niŜ podstawowe, które
uzupełnia przeznaczenie podstawowe według ustaleń szczegółowych;
9) powierzchni zabudowy działki budowlanej - naleŜy przez to rozumieć powierzchnię działki zabudowaną budynkami;
10) intensywności zabudowy - naleŜy przez to rozumieć stosunek sumy powierzchni wszystkich kondygnacji nadziemnych wszystkich budynków zlokalizowanych na działce, liczonej po zewnętrznym obrysie murów, do powierzchni działki;
11) powierzchni biologicznie czynnej - naleŜy przez to rozumieć grunt rodzimy oraz wodę powierzchniową na terenie działki budowlanej, a takŜe 50 % sumy powierzchni tarasów i stropodachów o powierzchni nie mniejszej niŜ 10 m2 urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki na podłoŜu zapewniającym im naturalną wegetację;
12) maksymalnej wysokości zabudowy - naleŜy przez to rozumieć maksymalną wysokość obiektu mierzoną od poziomu terenu rodzimego przy najniŜej połoŜonym wejściu do budynku do najwyŜszego
punktu przekrycia dachu;
13) nieprzekraczalnej linii zabudowy - naleŜy przez to rozumieć linię, wyznaczoną na rysunku planu, określającą najmniejszą dopuszczalną odległość zewnętrznej ściany budynku od linii rozgraniczającej
drogi publicznej, ciągu pieszo-jezdnego, granicy działki lub innego obiektu, zgodnie z rysunkiem planu;
14) usługi o charakterze publicznym - usługi o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, poprawy jakości ich Ŝycia i sprzyjające nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na
ich połoŜenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne;
15) usługach naleŜy przez to rozumieć samodzielne budynki lub wydzielone pomieszczenia w budynkach
o innej funkcji niŜ usługowa oraz obiekty obszarowe słuŜące działalności, której celem jest zaspokojenie potrzeb ludności, nie wytwarzanej bezpośrednio, metodami przemysłowymi dóbr materialnych;
16) reklamie - naleŜy przez to rozumieć grafikę umieszczoną na materialnym podłoŜu lub formę przestrzenną niosącą przekaz informacyjno-reklamowy;
17) przyłączu - naleŜy przez to rozumieć odcinek rurociągu lub przewodu (z którego korzysta jeden lub
kilku uŜytkowników) łączących sieć infrastruktury technicznej uŜytku powszechnego z przyłączanym
obiektem lub obiektami;
18) sieci infrastruktury technicznej uŜytku powszechnego - naleŜy przez to rozumieć, będące w eksploatacji właścicieli lub zarządców, rurociągi i przewody rozdzielcze oraz związane z nimi obiekty i urządzenia techniczne, do których przyłączenie, na określonych warunkach, zagwarantowane jest przepisami
powszechnie obowiązującymi lub przepisami miejscowymi;
19) modernizacji systemów komunikacji i infrastruktury - naleŜy przez to rozumieć, w ramach istniejących systemów, wykonywanie robót budowlanych polegających na wprowadzeniu nowych rozwiązań technicznych i materiałowych oraz zmianie charakterystycznych parametrów w zakresie nie wymagającym zmiany granic pasa drogowego.
2. Definicje pozostałych pojęć, nie wymienionych powyŜej, a uŜytych w niniejszej uchwale, znajdują się w przepisach odrębnych.
§ 5. Dla obszaru objętego granicami określonymi w § 2 niniejszej uchwały ustala się:
podstawowe i dopuszczalne przeznaczenie terenu;
linie rozgraniczające tereny o róŜnym przeznaczeniu lub róŜnych zasadach zagospodarowania;
zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy, oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy;
6) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie
przepisów odrębnych;
7) zasady i warunki w zakresie scalania i podziału nieruchomości - zgodnie z § 14;
8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich uŜytkowaniu;
1)
2)
3)
4)
5)
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9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
10) zasady tymczasowego zagospodarowania, urządzania i uŜytkowania terenów;
11) stawkę procentową, na podstawie której określa się jednorazową opłatę wynikającą ze wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu.
§ 6. Niniejszy plan nie zawiera ustaleń - z racji braku ich występowania na terenie objętym granicami planu, dotyczących:
1) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
2) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
3) granic i sposobów zagospodarowania terenów górniczych, a takŜe naraŜonych na niebezpieczeństwo
powodzi oraz zagroŜonych osuwaniem się mas ziemnych.
§ 7.1. Następujące oznaczenia przedstawione na załączniku nr 1 - rysunku planu części nr 1 plansza
podstawowa - są ustaleniami obowiązującymi:
1) granice obszaru objętego planem;
2) linie rozgraniczające tereny o róŜnym przeznaczeniu lub róŜnych zasadach zagospodarowania;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy;
4) granice Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego;
5) strefa usytuowania platformy widokowej;
6) pas zieleni izolacyjnej;
7) przeznaczenie terenów - oznaczone symbolami cyfrowo-literowymi identyfikujące tereny o róŜnym
przeznaczeniu lub róŜnych zasadach zagospodarowania.
2. Oznaczenia graficzne na załączniku nr 1 - rysunku planu część 1 i 2 nie wymienione w ust. 1 mają
charakter informacyjny.
Rozdział 2
Ustalenia ogólne
§ 8. Na obszarze obowiązywania planu wydziela się tereny wyodrębnione liniami rozgraniczającymi, oznaczone na rysunku planu symbolami cyfrowo-literowymi, dla których ustala się następujące przeznaczenie:
1) tereny zieleni urządzonej towarzyszącej zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolami ZP/MN;
2) teren usług sportu, oznaczony symbolem US;
3) teren urządzeń telekomunikacyjnych oraz teletechnicznych, oznaczony symbolem T;
4) tereny urządzeń komunikacji kołowej, oznaczone symbolami KS;
5) teren zieleni urządzonej, oznaczony symbolami ZP;
6) tereny zieleni leśnej, oznaczone symbolami ZL;
7) tereny dróg dojazdowych, oznaczone symbolami KDD;
8) tereny ciągów pieszo-jezdnych, oznaczone symbolami KPJ;
9) teren ciągu pieszego, oznaczonego symbolem KP.
§ 9. Ustala się zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego poprzez:
1) obowiązek lokalizowania zabudowy na działce lub zespołach działek zgodnie z ustaleniami rysunku
planu dotyczącymi nieprzekraczalnej linii zabudowy;
2) obowiązek stosowania na terenach przeznaczonych do zabudowy budynków o podobnych parametrach w zakresie wysokości i kształtu dachu oraz o ujednoliconej kolorystyce elewacji oraz dachów,
zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla poszczególnych terenów;
3) zakaz stosowania jaskrawej, kontrastowej kolorystyki elewacji i dachów budynków;
4) zakaz lokalizowania tymczasowych obiektów usługowych i gospodarczych na całym obszarze planu;
5) obowiązek kształtowania nawierzchni jezdni, chodników, placów, ścieŜek pieszych i rowerowych w
sposób umoŜliwiający korzystanie osobom niepełnosprawnym;
6) ujednolicenie kolorystyki i rodzajów materiałów uŜytych do budowy:
a) nawierzchni chodników, placów, miejsc parkingowych,
b) obiektów małej architektury (latarnie, kosze, ławki itp.),
c) budowli i urządzeń technicznych (szafki energetyczne i telekomunikacyjne, stacje transformatorowe itp.);
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7) zakaz lokalizowania obiektów i urządzeń telefonii komórkowej na terenach oznaczonych na rysunku
planu symbolami: ZP/MN, US, ZL, ZP, KS;
8) zakaz rozmieszczania reklam w liniach rozgraniczających dróg, na całym obszarze planu; w pasach
drogowych dopuszcza się jedynie znaki drogowe i tablice informacyjne związane z ruchem drogowym oraz tablice gminnego systemu informacyjnego (nazwy ulic, numery posesji);
9) na terenach innych niŜ drogi dopuszczenie lokalizacji reklam i tablic informacyjnych, dotyczących
działalności usługowej prowadzonej na tych terenach, o maksymalnej powierzchni:
a) 3 m2 dla terenu oznaczonego symbolem US,
b) 1 m2 dla terenów oznaczonych symbolami ZP/MN,
c) postuluje się wkomponowanie reklam i tablic informacyjnych w ogrodzenie lub w elewację budynku.
§ 10. Ustala się następujące zasady lokalizacji i gabaryty ogrodzeń:
1) obowiązek lokalizowania ogrodzeń działek budowlanych w wyznaczonych na rysunku planu liniach
rozgraniczających dróg oraz ciągów pieszo-jezdnych i pieszych, z uwzględnieniem pkt 2;
2) obowiązek wycofania o minimum 2 m w stosunku do linii rozgraniczającej wyznaczonej na rysunku
planu bram wjazdowych usytuowanych w ogrodzeniach przy drogach oraz ciągach pieszo-jezdnych i
pieszych o szerokości mniejszej niŜ 10 m;
3) obowiązek stosowania aŜurowych ogrodzeń frontowych - min. 50 % prześwitu o maksymalnej wysokości 1,8 m, z zakazem stosowania ogrodzeń pełnych oraz ogrodzeń z prefabrykatów betonowych.
§ 11. Ustala się zasady tymczasowego zagospodarowania terenów - do czasu realizacji funkcji
określonej w planie na wszystkich terenach dopuszcza się utrzymanie dotychczasowego zagospodarowania i uŜytkowania tych terenów.
§ 12. Ustala się zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) na całym obszarze objętym planem zakazuje się wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód
powierzchniowych i do gruntu;
2) na obszarze Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego oznaczonym na rysunku planu obowiązują
zakazy zawarte w Rozporządzeniu nr 75/2005 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 lipca 2005r. w
sprawie Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Święt. Nr 156, poz. 1936 ze
zmianą z 2009r. Nr 42, poz. 617) - nie dotyczą one inwestycji celu publicznego realizowanych na terenie oznaczonym symbolem 1US;
3) na całym obszarze objętym planem nakazuje się:
a) ogrzewanie budynków z lokalnych źródeł ekologicznie czystych (energia elektryczna, gaz przewodowy lub z butli, olej opałowy nisko siarkowy do 0,3 % oraz inne ekologiczne nośniki energii),
b) ochronę powietrza atmosferycznego poprzez zastosowanie w obiektach o charakterze usługowym instalacji, których eksploatacja nie spowoduje przekroczenia standardów jakości powietrza
poza terenem, do którego prowadzący instalacje posiada tytuł prawny,
c) maksymalne zachowanie walorów środowiska przyrodniczego;
4) ustala się, zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony środowiska, następujące rodzaje
terenów podlegających ochronie akustycznej, dla których obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu
zgodnie z przepisami odrębnymi:
a) dla terenu ZP/MN tak jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
b) dla terenu US i ZP tak jak dla terenów przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe;
5) na całym obszarze objętym planem (połoŜonym poza granicami Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) Nr 417 Kielce - Rejon Eksploatacji (RE) Kielce, ale w obszarze jego zasilania - obszarze
zwykłej ochrony (OZO)), plan ustala stosowanie zakazów, nakazów i zaleceń wynikających z przepisów odrębnych oraz z decyzji Ministra OŚZNiL Nr KDH/013/5876/96 z dnia 11 maja 1996r., zatwierdzającej projekt stref ochrony zbiornika GZWP 417 Kielce.
§ 13.1. Ustala się parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
dotyczące:
1) nieprzekraczalnej linii zabudowy;
2) nieprzekraczalnej wysokości zabudowy;
3) maksymalnej intensywności zabudowy;
4) maksymalnej powierzchni zabudowy;
5) minimalnej powierzchni biologicznie czynnej;
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6) nachylenia połaci dachowych.
2. Wielkości parametrów i wskaźników, o których mowa w ust. 1. określone są w ustaleniach
szczegółowych dla terenów.
§ 14. Zasady i warunki w zakresie scalania i podziału nieruchomości.
1. Plan nie ustala granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości.
2. Plan nie ustala szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości.
3. Plan dopuszcza łączenie i dokonywanie podziałów istniejących działek w celu:
1) wyodrębnienia nowych działek według zasad zawartych w ustaleniach szczegółowych dla poszczególnych terenów;
2) powiększenia sąsiedniej nieruchomości lub regulacji istniejących granic działki na podstawie
wymagań zawartych w przepisach odrębnych.
4. Obowiązek zapewnienia obsługi komunikacyjnej dla działek budowlanych, zgodnej z ustaleniami
planu oraz przepisami odrębnymi.
§ 15.1. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury
technicznej:
1) istniejące urządzenia i sieci infrastruktury technicznej oraz przyłącza nie kolidujące z istniejącą i planowaną zabudową i układem dróg podlegają zachowaniu;
w przypadku kolizji z planowanym zagospodarowaniem lub układem dróg zapewnić naleŜy przebudowę urządzeń w uzgodnieniu z zarządzającym siecią;
2) nowe odcinki sieci infrastruktury technicznej oraz urządzenia z nimi związane powinny być lokalizowane w liniach rozgraniczających dróg, a w przypadku lokalizacji w innych terenach w sposób podporządkowany określonej w planie funkcji terenu;
3) dopuszcza się lokalizowanie sieci i urządzeń infrastruktury technicznej nie wyznaczonych w planie,
jeśli te sieci i urządzenia będą niezbędne dla obsługi terenów lub działek, a ich przebieg nie będzie
kolidował z istniejącym i planowanym zagospodarowaniem terenu;
4) podłączenie odbiorców do sieci oraz dostawa i odbiór mediów następować będzie przez istniejące i
planowane przyłącza w uzgodnieniu z zarządcą sieci.
2. Przedstawiony na rysunku planu (planszy infrastruktury technicznej - części nr 2 w skali 1:1000)
ideogram planowanego układu sieci uzbrojenia ma charakter informacyjny i nie przesądza o lokalizacji
sieci w przekrojach ulicznych.
3. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:
1) obsługę terenów i budynków na obszarze objętym planem poprzez sieć wodociągową istniejącą w
osiedlu „Podhale”, zasilaną z magistrali wodociągowej Ø 300 mm (I strefa ciśnień) i lokalnej pompowni II strefy ciśnień zlokalizowanej przy ul. Wrzosowej (poza granicami opracowania);
2) obowiązek zachowania studni, znajdującej się w liniach rozgraniczających ciągu pieszo-jezdnego
oznaczonego na rysunku planu symbolem 4KPJ, jako awaryjnego zaopatrzenia w wodę.
4. W zakresie odprowadzania ścieków sanitarnych ustala się obsługę terenów i budynków na obszarze objętym planem poprzez sieć kanalizacji sanitarnej istniejącą w ul. Karskiego, odprowadzającą
ścieki komunalne do kolektora sanitarnego „Wapiennikowa” (poza granicami opracowania).
5. W zakresie kanalizacji deszczowej ustala się obsługę terenów i budynków na obszarze objętym
planem poprzez sieć kanalizacji deszczowej istniejącą w ulicach: Grenadierów i Karskiego oraz projektowaną w ul. Narciarskiej, odprowadzającą ścieki deszczowe i wody napływowe do systemu kanalizacji
deszczowej w zlewni rzeki Silnicy.
6. W zakresie ochrony przed wodami napływowymi ustala się:
1) odprowadzenie wód za pomocą rowów odwadniających odstokowych, oznaczonych na rysunku planu symbolami kd-o, zbierających wodę z wyŜej połoŜonych obszarów:
a) rów odwadniający odstokowy oznaczony symbolem kd-o2 o planowanym przebiegu wzdłuŜ północnej granicy terenu oznaczonego symbolem 1ZL i zachodniej granicy terenu 1KS - do połączenia z układem rowów odwadniających odstokowych wyznaczonych poza granicą opracowania,
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b) rów odwadniający odstokowy oznaczony symbolem kd-o3 o planowanym przebiegu wzdłuŜ północnej granicy terenu parkingu 1KS, odprowadzającego wody do istniejącego kanału deszczowego Ø 0,40 m w ul. Grenadierów,
c) istniejący rów odwadniający odstokowy, oznaczony symbolem kd-o1, zlokalizowanego na obrzeŜach terenu 2ZL, odprowadzającego wody opadowe i napływowe do zbiornika retencyjnego na
terenie 1US, z nakazem utrzymania droŜności rowu i jego naleŜytego stanu technicznego;
2) stosowanie, przy projektowaniu nowych i przebudowie istniejących rowów, rozwiązań zwiększających retencję odpływu, np. krytych rowów retencyjno-infiltracyjnych, skrzynek infiltracyjnych lub innych urządzeń chłonnych, dla zatrzymania części wód opadowych w odwadnianych terenach i spowolnienie ich odprowadzania do odbiorników.
7. W zakresie zasilania w energię elektryczną ustala się:
1) zasilanie z sieci elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej średniego (15 kV) i niskiego napięcia;
bezpośredni dosył energii elektrycznej do odbiorców poprzez przyłącza elektroenergetyczne niskiego
napięcia w uzgodnieniu z zarządcą sieci;
2) lokalizację poza liniami rozgraniczającymi dróg:
a) linii energetycznych,
b) stacji trafo 15/0,4 kV na wydzielonych działkach z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej;
obudowanych lub wbudowanych w obiekty kubaturowe;
3) plan dopuszcza lokalizację słupowych stacji trafo w liniach rozgraniczających dróg.
8. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się:
1) ogrzewanie budynków z lokalnych źródeł ciepła ekologicznie czystych (energia elektryczna, gaz przewodowy lub z butli, olej opałowy niskosiarkowy do 0,3 %) - kominki stanowić mogą jedynie dodatkowe źródło ogrzewania obiektów;
2) stosowanie do ogrzewania alternatywnych nośników energetycznych (ze źródeł odnawialnych).
9. W zakresie zaopatrzenia w gaz do celów gospodarczych i grzewczych ustala się:
1) zasilanie w gaz z sieci gazowej niskiego ciśnienia w oparciu o gazociąg w ul. Grenadierów;
2) rozbudowę, przebudowę istniejącej sieci w uzgodnieniu z zarządcą sieci;
3) lokalizację szafek gazowych w linii ogrodzeń od strony drogi, otwieranych na zewnątrz; w pozostałych przypadkach w miejscu uzgodnionym z zarządcą sieci gazowej;
4) lokalizację ogrodzeń w odległości minimum 0,5 m od gazociągu;
5) dostawa gazu dla nowych odbiorców będzie moŜliwa o ile zostaną spełnione kryteria ekonomiczne
dla dostawy gazu i zawarte odpowiednie porozumienia z odbiorcami.
1)
2)
3)
4)

10. W zakresie łączy teletechnicznych ustala się:
zaopatrzenie w łącza teletechniczne z sieci dowolnego operatora teletechnicznego;
budowę sieci i urządzeń teletechnicznych w uzgodnieniu z zarządcą sieci;
budowę sieci w liniach rozgraniczających dróg w uzgodnieniu z zarządcą drogi;
dopuszcza się przebieg telefonicznych linii napowietrznych poza liniami rozgraniczającymi dróg
zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 16. Zasady gospodarki odpadami ustala się zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami, przyjętym
uchwałą Rady Miejskiej.
§ 17. Ustala się zasady modernizacji i rozbudowy istniejących dróg, ciągów pieszo-jezdnych i pieszych oraz budowy nowych na obszarze obowiązywania planu:
1) powiązanie układu komunikacyjnego obszaru objętego planem z układem zewnętrznym stanowią
istniejące drogi, oznaczone na rysunku planu symbolami 2KDD (przedłuŜenie ul. Grenadierów) i
3KDD (ul. Karskiego) łączące się dalej z ul. Wrzosową, znajdującą się poza granicami opracowania,
ciągi pieszo-jezdne 4KPJ, 5KPJ, ciąg pieszy 6KP;
2) bezpośrednią obsługę komunikacyjną obszaru objętego planem stanowią drogi dojazdowe, ciągi
pieszo-jezdne oraz ciąg pieszy oznaczone na rysunku planu symbolami:
a) KDD - drogi dojazdowe,
b) KPJ - ciągi pieszo-jezdne,
c) KP - ciąg pieszy;
3) pokazane na rysunku planu krawęŜniki planowanych jezdni są ustaleniem nieobowiązującym i ich
przebieg podlega uszczegółowieniu na etapie projektu budowlanego;
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4) dla terenów, o których mowa w pkt. 2 ustala się następujące szerokości w liniach rozgraniczających (z
poszerzeniami w rejonach skrzyŜowań):
a) dla drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KDD - szerokość 10 m,
b) dla drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 2KDD - szerokość 10 m,
c) dla drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 3KDD - szerokość 11 m,
d) dla ciągu pieszo-jezdnego oznaczonego na rysunku planu symbolem 4KPJ - szerokość zmienną
od 6 do 10 m,
e) dla ciągu pieszo-jezdnego oznaczonego na rysunku planu symbolem 5KPJ - szerokość 6 m,
f) dla ciągu pieszego oznaczonego na rysunku planu symbolem 6KP - szerokość 4 m;
5) ustala się obowiązek zapewnienia miejsc postojowych na działkach budowlanych, przy uwzględnieniu następujących wskaźników:
a) 1 miejsce postojowe/1 lokal mieszkalny,
b) 12 miejsc postojowych/100 uŜytkowników - dla usług sportu,
c) 15 miejsc postojowych/100 uŜytkowników dla obiektów hotelowych i gastronomicznych,
d) w przypadku terenów o dopuszczonych kilku funkcjach, miejsca postojowe naleŜy zapewnić oddzielnie dla kaŜdej funkcji;
6) dopuszcza się lokalizację w liniach rozgraniczających dróg, ciągów pieszo-jezdnych i ciągu pieszego:
a) obiektów małej architektury,
b) zielem urządzonej,
c) ciągów komunikacji pieszej i rowerowej,
d) urządzeń związanych z eksploatacją dróg oraz urządzeń infrastruktury technicznej, jeŜeli zezwalają
na to przepisy odrębne;
7) ustala się zakaz lokalizacji w liniach rozgraniczających dróg, ciągów pieszo-jezdnych i ciągu pieszego
miejsc parkingowych ogólnodostępnych;
8) obowiązek zachowania studni znajdującej się na terenie 4KPJ jako awaryjnego zaopatrzenia w wodę;
9) na terenach wyznaczonych przez linie rozgraniczające dróg obowiązują ustalenia dotyczące:
a) ochrony i kształtowania ładu przestrzennego zawarte w § 9,
b) tymczasowego zagospodarowania terenów zawarte w § 11,
c) ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zawarte w § 12,
d) modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej zawarte w § 15.
§ 18. W obszarze objętym planem ustala się obowiązek pokrycia wszystkich terenów oznaczonych
symbolami: ZP/MN, US, KS, T, ZP, KDD, KPJ, KP, zasięgiem sygnałów dźwiękowych, syren alarmowych,
działających w miejskim systemie wykrywania i alarmowania.
Rozdział 3
Ustalenia szczegółowe
§ 19. Dla terenu usług sportu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1US plan ustala:
1. Przeznaczenie podstawowe: teren usług sportu o charakterze publicznym (trasa narciarska, ciągi piesze i rowerowe, itp.) wraz z obiektami słuŜącymi ich obsłudze (wyciąg narciarski i inne).
2. Przeznaczenie dopuszczalne:
1) taras widokowy w „strefie usytuowania platformy widokowej” oznaczonej na rysunku planu
symbolem graficznym;
2) w północnej części obszaru, wyznaczonej nieprzekraczalnymi liniami zabudowy:
a) obiekt usługowy związany z obsługą ośrodka sportu,
b) obiekt gastronomiczno-hotelowy,
c) zieleń urządzona,
d) garaŜe i pomieszczenia gospodarcze, wbudowane w bryłę budynku,
e) zbiornik retencyjny,
f) urządzenia odwadniające i naśnieŜające;
3) urządzenia infrastruktury technicznej, niezbędne dla realizacji funkcji podstawowej (między innymi stacje transformatorowe - wbudowane w bryłę budynku lub wolnostojące wnętrzowe,
pompownie wody, itp.) z zapewnionym dojazdem w celach eksploatacyjnych.
3. Charakter działań:
1) adaptacja istniejących obiektów;
2) realizacja nowych obiektów;
3) pielęgnacja zieleni.
4. Warunki zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy:
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1) plan nie ustala zasad podziału na działki, z uwagi na rodzaj i charakter prowadzonej działalności
sportowo-rekreacyjnej;
2) nieprzekraczalna wysokość zabudowy:
a) usługowej związanej z obsługą ośrodka sportu - 2 kondygnacje naziemne, w tym poddasze,
które moŜe być poddaszem uŜytkowym, razem o maksymalnej wysokości 8 m,
b) gastronomiczno-hotelowej - 2 kondygnacje naziemne, w tym poddasze, które moŜe być uŜytkowe, razem o maksymalnej wysokości 10 m;
3) maksymalna powierzchnia zabudowy: 25 %;
4) maksymalna intensywność zabudowy: 0,5;
5) minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 50 %.
Architektura:
1) dachy: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci dachowych od 30° do 50° lub oparte na
łuku;
2) kolorystyka, forma oraz materiał dachów, elewacji i ogrodzeń:
a) dachy - dachówka ceramiczna, dachówka cementowa, blachodachówka w naturalnych barwach dachówki ceramicznej lub odcieniach koloru czerwonego z zachowaniem jednakowej
lub podobnej kolorystyki dla wszystkich obiektów zlokalizowanych na działce,
b) elewacje - tynki w gamie kolorów pastelowych oraz kamień, cegła, drewno, uszlachetnione
materiały imitujące kamień i cegłę w barwach naturalnych z zachowaniem jednakowej lub
podobnej kolorystyki dla wszystkich obiektów zlokalizowanych na działce; zakaz stosowania
okładzin z PCV oraz okładzin z blachy,
c) ogrodzenia frontowe - tynk, kamień, cegła, drewno, metal oraz uszlachetnione materiały imitujące kamień i cegłę, w barwach dostosowanych do kolorystyki obiektów zlokalizowanych na
działce.
Zasady rozbudowy i budowy systemu komunikacji:
1) obsługę komunikacyjną obszaru zapewniają: 1KDD, 3KDD, 4KPJ, 5KPJ, 6KP.
Warunki ochrony, nakazy, zakazy:
1) dopuszcza się lokalizację tarasu widokowego na terenie oznaczonym na rysunku planu jako „strefa usytuowania platformy widokowej”;
2) na etapie projektu budowlanego stoku narciarskiego naleŜy wykonać badania gruntu na wypadek
osuwania się mas ziemi i przewidzieć ewentualne zabezpieczenia;
3) obowiązują zakazy ustalone w Rozporządzeniu nr 75/2005 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14
lipca 2005r. w sprawie Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Święt. Nr 156,
poz. 1936);
4) obowiązek wykonania ciągu komunikacyjnego dla narciarzy między stokiem narciarskim i parkingiem (1KS);
5) w przypadku budowy obiektów o charakterze publicznym naleŜy przewidzieć stosowne przedsięwzięcia z zakresu obrony cywilnej określone w przepisach odrębnych;
6) obowiązuje zakaz podpiwniczania budynków;
7) obowiązek zapewnienia miejsc postojowych dla terenu 1US na terenach 1KS i 2KS;
8) obowiązek spełnienia ustaleń dotyczących:
a) ochrony i kształtowania ładu przestrzennego zawartych w § 9,
b) lokalizacji i gabarytów ogrodzeń zawartych w § 10,
c) tymczasowego zagospodarowania terenów zawartych w § 11,
d) ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zawartych w § 12,
e) scalania i podziału nieruchomości zawartych w § 14.
Zasady rozbudowy systemów infrastruktury technicznej:
1) zaopatrzenie w wodę na cele socjalne i przeciw poŜarowe oraz do naśnieŜania stoku narciarskiego z istniejącej sieci wodociągowej Ø 300 mm zlokalizowanej w ul. Wrzosowej oraz z wodociągu
rozdzielczego Ø 150 mm zlokalizowanego w ul. Karskiego poprzez istniejące przyłącza wodociągowe;
2) odprowadzanie ścieków komunalnych do kanału sanitarnego Ø 0,20 m zlokalizowanego w ul.
Karskiego:
a) poprzez istniejące przyłącze kanalizacyjne,
b) dla budynków projektowanych zapewnić naleŜy podłączenie instalacji tych budynków do istniejących na terenie ośrodka sportów wewnętrznych sieci i urządzeń kanalizacyjnych lub bezpośrednio do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, planowanej w ulicy Narciarskiej;
3) odprowadzanie wód opadowych i napływowych zgodnie z ustaleniami ogólnymi zawartymi w §
15;
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4) dopuszcza się budowę wnętrzowej stacji transformatorowej 15/04 kV, wbudowanej w kubaturę
budynku;
5) doprowadzenie gazu średniego ciśnienia do projektowanych obiektów na terenie 1US ze stacji
redukcyjnej II stopnia przy ul. Wrzosowej.
§ 20. Dla terenu infrastruktury technicznej, oznaczonego na rysunku planu symbolem 1T plan ustala:
1. Przeznaczenie podstawowe: tereny urządzeń telekomunikacyjnych oraz teletechnicznych.
2. Przeznaczenie dopuszczalne: inne urządzenia infrastruktury technicznej dla potrzeb lokalnych.
3. Charakter działań:
1) adaptacja istniejącego obiektu z dopuszczeniem przebudowy i rozbudowy;
2) realizacja nowych urządzeń i obiektów zgodnie z szczegółowymi projektami rozbudowy.
4. Warunki zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy:
1) adaptacja istniejących urządzeń i obiektów;
2) zachowanie istniejącej działki budowlanej.
5. Warunki ochrony, nakazy, zakazy:
1) obowiązują zakazy ustalone w Rozporządzeniu nr 75/2005 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14
lipca 2005r. w sprawie Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Święt. Nr 156,
poz.1936 ze zmianą z 2009r. Nr 42, poz. 617);
2) obowiązek spełnienia ustaleń dotyczących:
a) ochrony i kształtowania ładu przestrzennego zawartych w § 9,
b) lokalizacji i gabarytów ogrodzeń zawartych w § 10,
c) tymczasowego zagospodarowania terenów zawartych w § 11,
d) ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zawartych w § 12,
e) modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej zawartych w § 15.
§ 21. Dla terenu o funkcji zieleni urządzonej towarzyszącej zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego na rysunku planu symbolem od 1ZP/MN do 3ZP/MN plan ustala:
1. Przeznaczenie podstawowe: tereny zieleni urządzonej towarzyszącej funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej, przeznaczone na powiększenie ogrodów działek znajdujących się w sąsiedztwie.
2. Przeznaczenie dopuszczalne:
1) obiekty małej architektury;
2) urządzenia infrastruktury technicznej dla potrzeb lokalnych (stacje transformatorowe, stacje telekomunikacyjne itp.) z zapewnionym dostępem do drogi publicznej.
3. Charakter działań:
1) zakaz realizacji nowej zabudowy mieszkaniowej.
4. Warunki zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy:
1) plan nie ustala zasad podziału na nowe działki, zachowując istniejące podziały;
2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 70 %.
5. Architektura ogrodzeń:
1) ogrodzenia frontowe - tynk, kamień, cegła, drewno, metal oraz uszlachetnione materiały imitujące kamień i cegłę, w barwach dostosowanych do kolorystyki obiektów zlokalizowanych na działce.
6. Zasady rozbudowy i budowy systemu komunikacji: obsługę komunikacyjną obszaru zapewniają:
1) 2KDD - dla terenu 1ZP/MN;
2) 1KDD, 2KDD oraz 6KP- dla terenu 2ZP/MN;
3) 1KDD, 4KPJ oraz 6KP - dla terenu 3ZP/MN.
7. Warunki ochrony, nakazy, zakazy:
1) obowiązek spełnienia ustaleń dotyczących:
a) ochrony i kształtowania ładu przestrzennego zawartych w § 9,
b) lokalizacji i gabarytów ogrodzeń zawartych w § 10,
c) tymczasowego zagospodarowania terenów zawartych w § 11,
d) ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zawartych w § 12,
e) scalania i podziału nieruchomości zawartych w § 14,
f) modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej zawartych w § 15;
2) ustala się obowiązek zachowania istniejącego rowu otwartego w jego dotychczasowym przebiegu na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 2ZP/MN i 3ZP/MN, z dopuszczeniem
jego modernizacji i zakazem przegradzania uniemoŜliwiającego przepływ wody.
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§ 22. Dla terenu zieleni urządzonej, oznaczonego na rysunku planu symbolem 1ZP plan ustala:
1. Przeznaczenie podstawowe: zieleń urządzona.
2. Charakter działań: ochrona istniejącej zieleni.
3. Warunki urbanistyczne:
1) zakaz grodzenia terenu;
2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 80 %.
4. Warunki ochrony, nakazy, zakazy:
1) zakaz wprowadzania zabudowy;
2) nakaz zachowania istniejących rowów odwadniających;
3) obowiązek spełnienia ustaleń dotyczących:
a) ochrony i kształtowania ładu przestrzennego zawartych w § 9,
b) tymczasowego zagospodarowania terenów zawartych w § 11,
c) ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zawartych w § 12,
d) scalania i podziału nieruchomości zawartych w § 14,
e) modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej zawartych w § 15.
§ 23. Dla terenów zieleni leśnej, oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1 ZL do 3ZL plan
ustala:
1. Przeznaczenie podstawowe: zieleń leśna.
2. Przeznaczenie dopuszczalne: urządzenia infrastruktury technicznej.
3. Charakter działań: adaptacja stanu istniejącego - zachowanie leśnego charakteru działek.
4. Warunki ochrony, nakazy, zakazy:
1) obowiązują zakazy ustalone w Rozporządzeniu nr 75/2005 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14
lipca 2005r. w sprawie Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Święt. Nr 156,
poz. 1936 ze zmianą z 2009r. Nr 42, poz. 617);
2) zakaz wprowadzania zabudowyz wyjątkiem obiektów związanych z gospodarką leśną;
3) zakaz urządzania parkingów;
4) obowiązek spełnienia ustaleń dotyczących:
a) ochrony i kształtowania ładu przestrzennego zawartych w § 9,
b) tymczasowego zagospodarowania terenów zawartych w § 11,
c) ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zawartych w § 12,
d) scalania i podziału nieruchomości zawartych w § 14,
e) modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej zawartych w § 15.
§ 24. Dla terenów urządzeń komunikacji kołowej, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KS i
2KS plan ustala:
1. Przeznaczenie podstawowe: tereny urządzeń komunikacji kołowej - parkingi dla potrzeb usług sportu
znajdujących się na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1US.
2. Przeznaczenie dopuszczalne: urządzenia infrastruktury technicznej dla potrzeb lokalnych (stacje transformatorowa, itp.) z zapewnionym dostępem do drogi publicznej.
3. Charakter działań: realizacja dróg wewnętrznych i parkingów.
4. Warunki zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy:
1) zakaz wprowadzania zabudowy;
2) plan nie ustala zasad podziału na działki, z uwagi na wskazany w planie sposób zagospodarowania terenu;
3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 20 %.
5. Warunki ochrony, nakazy, zakazy:
1) przy urządzaniu parkingu plan ustala obowiązek dokonania nowych nasadzeń zieleni wysokiej w
miejscach wkomponowanych w planowane zagospodarowanie i nie będących w kolizji z istniejącym uzbrojeniem od strony drogi. PodłoŜe części parkingowych wykonać naleŜy z płyt z otworami umoŜliwiającymi rozwój traw i infiltrację wody do gruntu;
2) obowiązek wykonania ciągu komunikacyjnego dla narciarzy między parkingiem (1KS) a stokiem
narciarskim w terenie usług sportu (1US);
3) obowiązek nasadzeń zieleni izolacyjnej piętrowej, zróŜnicowanej gatunkowo, z preferencją gęstej
zieleni zimozielonej, o minimalnej szerokości 3 m, zgodnie z rysunkiem planu, na terenie oznaczonym symbolem 1KS;
4) na terenie 2KS obowiązek urządzenia miejsc parkingowych w układzie skośnym lub prostopadłym przy głębokości zatoki parkingowej 4,5 m;
5) obowiązek spełnienia ustaleń dotyczących:
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a) ochrony i kształtowania ładu przestrzennego zawartych w § 9,
b) lokalizacji i gabarytów ogrodzeń zawartych w § 10
c) tymczasowego zagospodarowania terenów zawartych w § 11,
d) ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zawartych w § 12,
e) scalania i podziału nieruchomości zawartych w § 14.
6. Zasady rozbudowy systemów infrastruktury technicznej:
1) odprowadzanie wód opadowych przez infiltrację powierzchniową do gruntu, z zachowaniem warunków wynikających z odrębnych przepisów;
2) występujące okresowo nadmierne wody opadowe podlegają odciąŜeniu do planowanego krytego rowu odwadniającego kd-o3 na terenie parkingu 1KS i odprowadzaniu do istniejącego kanału
deszczowego Ø 0,40 m w ul. Grenadierów;
3) odwodnienie poprzez planowany kanał deszczowy w 1KDD z odpływem do istniejącego kanału w
ulicy Grenadierów;
4) ujmowanie wód napływowych z wyŜej połoŜonych terenów zgodnie z § 15, ust. 6;
5) pozostałe ustalenia zgodnie z § 15.
Rozdział 4
Przepisy końcowe
§ 25. Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 i art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się wysokość stawki procentowej, słuŜącej naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu
wartości nieruchomości związanego z uchwaleniem planu w wysokości 30 % dla terenów oznaczonych
symbolami ZP/MN.
§ 26. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.
§ 27. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz
na stronie internetowej Urzędu Miasta Kielce.
§ 28. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej: K. Słoń
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Rady Miejskiej w Kielcach
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Załącznik Nr 2
Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie rozpatrzenia
nieuwzględnionych uwag wniesionych do wyłoŜonego do publicznego wglądu projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego „KIELCE POŁUDNIE - OBSZAR IV.3 - TELEGRAF”
na obszarze miasta Kielce
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska, po zapoznaniu się z nieuwzględnionymi uwagami, podtrzymuje stanowisko Prezydenta Miasta Kielce w sprawie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag wniesionych do wyłoŜonego do
publicznego wglądu panu miejscowego, które przedstawiają się następująco:
1) uwaga złoŜona w dniu 10.07.2009r., dotycząca zagospodarowania działek nr ewidencyjny 1642/2 i
1517/103.
Treść uwagi:
1. Wnioskodawca kwestionuje w całości celowość realizowania parkingu u stoku wzgórza., ze
względu na brak zapotrzebowania na miejsca parkingowe w tej okolicy (stanie się miejscem ćwiczeń uczących się jeździć, zakłóci spokój mieszkańców i harmonię przyrody, ingeruje w park krajobrazowy, ponadto ocieplenie klimatu skraca sezon narciarski w tym miejscu). Wnioskodawca
proponuje utrzymanie w tym miejscu terenów zielonych pozostających w harmonii z przyrodą
oraz realizację ewentualnych ciągów pieszych). Realizacja parkingu będzie bardzo uciąŜliwa dla
mieszkańców, ze względu na wprowadzenie na teren cięŜkich maszyn i hałas.
Według wnioskodawcy niepotrzebne jest łączenie ulicy Karskiego i Grenadierów ze względu na
mały ruch w tym rejonie oraz istniejące połączenie z ulicą Dąbrowszczaków.
Inwestycja pochłonie środki które moŜna by wykorzystać w bardziej uzasadniony sposób.
2. Uwaga dotycząca uwarunkowań technicznych realizacji parkingu i drogi:
Wnioskodawca podkreśla, Ŝe wg rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, konieczne jest oddalenie parkingu od granicy
działki, w związku z czym proponuje stworzenie między parkingiem i terenami działek mieszkańców kilkumetrowej strefy ochronnej.
Zwraca uwagę na problem wód opadowych spływających ze stoku - przy budowie parkingu konieczne jest przemyślenie odwodnienia.
Wnioskodawca posiada prawomocne pozwolenie na budowę w granicy swojej działki a takŜe
zgodę na budowę kanalizacji deszczowej, w związku z czym wnosi o sprawdzenie czy projektowane drogi nie będą z nimi kolidować.
Wnioskodawca zwraca równieŜ uwagę na trudności związane z budową dróg na terenie tak
ukształtowanym.
Uzasadnienie:
Działka wnioskodawcy (ul. Grenadierów 66) znajduje się poza obszarem opracowania niniejszego
planu.
Ad 1.
Rozbudowa istniejącego ośrodka sportu i rekreacji (działki o nr ew. 11/3, 1726, 1678/10, 1678/13,
1678/14), związanego z górą Telegraf, obejmującego sporty letnie i zimowe, wymaga zapewnienia
odpowiedniej obsługi komunikacyjnej, poprzez zorganizowanie dojazdu oraz odpowiedniej liczby
miejsc parkingowych.
Obsługa istniejącego ośrodka odbywa się obecnie poprzez ul. Karskiego, która jest jedyną drogę dojazdową do ośrodka,. W sezonie narciarskim droga ta jest przeciąŜona, a liczba istniejących miejsc
parkingowych jest niewystarczająca, co powoduje Ŝe uŜytkownicy stoku parkują w istniejących uliczkach, ograniczając ich przepustowość.
W celu poprawy stanu bezpieczeństwa, udroŜnienia ruchu w rejonie stoku oraz umoŜliwienia dostępu
do ośrodka większej liczbie uŜytkowników, plan zakłada:
1) połączenie ul. Karskiego i Grenadierów drogą dojazdową o szerokości w liniach rozgraniczających 10 m.
2) stworzenie dodatkowych miejsc parkingowych poza granicami CHKPK.
Jednocześnie naleŜy podkreślić, Ŝe urządzenie w tym miejscu parkingu nie oznacza Ŝe będzie to
wyłącznie przestrzeń utwardzona. Plan zakłada zachowanie na tym terenie przynajmniej 20 %
powierzchni biologicznie czynnej co będzie związane z wprowadzeniem nowych nasadzeń.
Ad 2.
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Plan miejscowy wyznacza teren na którym powinny być urządzone miejsca do parkowania. Szczegółowe rozwiązania dotyczące zagospodarowania tego terenu (takie jak odległość stanowisk parkingowych od okien budynków mieszkalnych oraz od granic działek budowlanych) zostaną rozstrzygnięte
w ramach projektu budowlanego parkingu..
Propozycja wnioskodawcy dotycząca stworzenia pomiędzy działkami mieszkańców a parkingiem kilkumetrowej strefy ochronnej znajduje odzwierciedlenie w ustaleniach planu, dotyczacej zrealizowania w tym miejscu pasa zieleni izolacyjnej (§ 24, ust. 5, pkt 3 uchwały).
Problem wód opadowych został uwzględniony w planie poprzez ustalenia o konieczności zrealizowania odpowiednich rowów odwadniających (§ 15 oraz § 24, ust. 5, pkt 6 uchwały).
Istniejąca ulica Grenadierów zgodnie z mapa ewidencyjna ma szerokość ok. 14 m w liniach rozgraniczających, natomiast jej przedłuŜenie ma charakter drogi dojazdowej o szerokości 10 m.
Jeśli pozwolenie (decyzja nr 65/09) jest w granicy działki o nr ew. 3544 z działką 1517/86 (ulica Grenadierów), nie będzie to stanowić problemu technicznego.
PoniewaŜ wnioskodawca nie wskazał terenów, które dzierŜawi od miasta Kielce, nie sposób się odnieść do uwagi dotyczącej terenu który nie jest objęty planem. Uwaga dotycząca moŜliwości technicznych realizacji przedłuŜenia ul. Grenadierów jest do rozwiązania w projekcie budowlanym tej
drogi.
2) uwaga złoŜona w dniu 16.07.2009r., złoŜona przez wnioskodawcę uwagi nr 1 w imieniu mieszkańców
osiedla „Pod Telegrafem”, dotycząca zagospodarowania działek nr ewidencyjny 1642/2 i 1517/103 uzupełnienie uwagi nr 1).
Treść uwagi:
Uzupełnienie uwagi nr 1 (sprzeciw dla budowy parkingu zgodnie z projektem mpzp „Kielce - Południe Obszar IV.3 - Telegraf oraz budowy połączenia drogowego ulicy Karskiego z ulicą Grenadierów)
o listę z podpisami mieszkańców.
Uzasadnienie:
Jak w uwadze nr 1.
3) uwaga złoŜona w dniu 24.07.2009r., dotycząca zagospodarowania działek: ul. Karskiego nr 57/2 i
działki o nr ewidencyjnym 1725 (ul. Narciarska - 5KPJ).
Treść uwagi:
1. Podkład mapowy jest nieaktualny.
2. Planowana droga 5KPJ nie istnieje w rzeczywistości - jest to tak naprawdę rów odwadniający i
pas zieleni.
3. Droga 5KPJ jest niepotrzebna - właściciele działek sąsiadujących z nią mają juŜ dojazdy.
4. W związku z wysokim poziomem połoŜenia ulicy Karskiego, droga 5KPJ równieŜ będzie wysoko
połoŜona, według wnioskodawcy na poziomie okien jego domu.
5. Wnioskodawca zwraca uwagę na brak istniejącego odwodnienia (rowu odwadniającego) przy
wyciągu oraz fakt zalewania działki jego i sąsiednich wodami spływającymi ze zbocza góry.
6. Jeśli droga 5KPJ nie istniała to wszelkie pozwolenia na rozbudowę i działalności gospodarcze
mogą być wydane z naruszeniem prawa.
7. Na działce wnioskodawcy znajduje się studnia. Ma on obawy czy po wybudowaniu drogi studnia
ta nie wyschnie.
8. Dom wnioskodawcy w związku z tym, Ŝe powstał w czasach gdy materiały budowlane były gorszej jakości oraz w związku z tym Ŝe ruch na Karskiego zwiększył się, ma popękane ściany i sufity.
Wnioskodawca obawia się Ŝe droga 5KPJ (2 m od okien) pogorszy ten stan.
9. Propozycja zrealizowania zamiast drogi 5KPJ ciągu pieszo-rowerowego i rowu odwadniającego
w tym miejscu.
10. Rozbudowa wyciągu spowoduje wycięcie cennych drzew.
11. Działalność wyciągu, a takŜe organizowane tam wesela są bardzo uciąŜliwe dla mieszkańców,
podobnie jak cukiernia „Podhale”.
Uzasadnienie:
Działka wnioskodawcy (ul. Karskiego nr 57/2) znajduje się poza granicami projektu planu.
Ad 1.
Podstawą sporządzenia rysunku planu stanowi mapa zasadnicza w skali 1:500 wydana przez Grodzki
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w dniu 13.03.2007r. Za stopień aktualności mapy odpowiada w/w składnica geodezyjna.
Ad 2.
Ulica Narciarska jest działką drogową, wydzieloną na mapie ewidencyjnej w skali 1:1000, wydanej
przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji w Kielcach w dniu 07.09.2007r. W rejestrze
gruntów ulica ta posiada nr ewidencyjny 1725 a właścicielem jej jest Skarb Państwa.
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Ad 3.
Ulica Narciarska w części oznaczonej na rysunku planu symbolem 5KPJ stanowi ciąg pieszo-jezdny,
w którym umiejscowiono kanalizację deszczową chroniącą działki niŜej połoŜone przed zalewaniem
wodami opadowymi oraz stanowiący awaryjne (strategiczne) połączenie ul. Karskiego z dalszą częścią ul. Narciarskiej.
Ad 4.
Poziom posadowienia drogi 5KPJ będzie rozstrzygnięty w projekcie budowlanym tej drogi i powinien
uwzględnić relacje między drogą a działkami.
Ad 5.
W ul. Narciarskiej, w części oznaczonej na rysunku planu symbolem 5KPJ, plan przewiduje budowę
kanalizacji deszczowej, która będzie odprowadzała wody deszczowe i wody napływowe.
Ad 6.
W związku z tym, Ŝe ulica Narciarska jest działką drogową wydzieloną geodezyjnie, uwaga wnioskodawcy nie znajduje uzasadnienia.
Ad 7.
Działka wnioskodawcy znajduje się poza obszarem opracowania planu. Plan nie ingeruje w zagospodarowanie tej działki. Projekt budowlany przebudowy ulicy Narciarskiej musi uwzględniać relacje
między droga i działkami sąsiednimi w tym równieŜ istniejącej studni. Ponadto wnioskodawca ma
moŜliwość podłączenia się do istniejącego wodociągu, przebiegającego w ul. Karskiego.
Ad 8.
Projektowana droga 5KPJ będzie mieć charakter ciągu pieszo-jezdnego o szerokości 6 m, poprowadzenia odwodnienia (kanalizacja deszczowa) oraz połączenia awaryjnego (strategicznego) ul. Karskiego z dalszym odcinkiem ul. Narciarskiej. Ze względu na swe parametry nie powinna generować
duŜego ruchu.
Ad 9.
Droga 5KPJ moŜe być ciągiem pieszo-rowerowym - na mocy ustaleń organizacji ruchu przez MZD.
Ad 10.
Urząd Miasta uzyskał zgodę od ministra na zmianę przeznaczenia części gruntów leśnych przeznaczonych wyłącznie pod rozbudowę stoku, w celu dostosowania szerokości stoku do wymogów technicznych dla tras narciarskich i zjazdowych.
Ad 11.
Na uciąŜliwości wynikające z form działalności gospodarczej prowadzonej przez właścicieli usług,
plan nie ma wpływu. Ograniczenie uciąŜliwości moŜe nastąpić po zgłoszeniu do właściwych organów
na drodze administracyjnej.
4) uwaga złoŜona w dniu 30.07.2009r., dotycząca zagospodarowania działek nr ewidencyjny 1723 i 1722.
Treść uwagi:
1. Wnioskodawca ma wątpliwości czy po zrealizowaniu drogi 5KPJ działka nr 23 będzie nadal działka budowlaną. Obecnie działka jest zaniŜona o 1 m.
Projekt zrobiony jest pod właścicieli wyciągu - chodnik biegnie wzdłuŜ ich działki, droga zaś
wchodzi w teren wnioskodawcy.
2. Projekt planu nie określa gdzie ma się znaleźć obiekt hotelowy i jakie obiekty są projektowane na
terenie US.
3. Wnioskodawca sprzeciwia się budowie drogi 5KPJ.
Uzasadnienie:
Ad 1.
Działka ta znajduje się poza granicami opracowania planu. Droga 5KPJ nie jest poszerzona kosztem
działki wnioskodawcy.
Ad 2.
Plan ustala przeznaczenie terenu oraz warunki zagospodarowania, natomiast sprawa lokalizacji nowego obiektu na działce zostanie określona w ramach planu zagospodarowania terenu stanowiącego
część składowa projektu budowlanego.
Ad 3.
Projektowana droga 5KPJ jest potrzebna, natomiast będzie mieć charakter ciągu pieszo-jezdnego o
szerokości 6 m i znajdzie się poza granicami działki wnioskodawcy.
5) Uwaga złoŜona w dniu 03.08.2009r., dotycząca zagospodarowania działek nr ewidencyjnych
1724/1,1724/2 i 1725.
Treść uwagi:
1. W planie brakuje zapisów dotyczących zabezpieczeń i rozwiązań technicznych chroniących nieruchomości przed awarią lub rozszczelnieniem zbiornika do naśnieŜania stoku narciarskiego.
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2. Rozwiązania dotyczące odwodnienia w planie nie są spójne.
Uzasadnienie:
Ad 1.
Nadmiar wód z istniejącego zbiornika jest odprowadzany kanałem deszczowym kdØ160 do kanalizacji istniejącej w ulicy Karskiego. Sprawy innych zabezpieczeń regulują przepisy odrębne i odpowiada
za nie prowadzący działalność na tym terenie.
Ad 2.
Odwodnienie terenu zostało opracowane przy zachowaniu spójności z obowiązującymi planami zagospodarowania przestrzennego dla obszarów sąsiednich (tj. mpzp terenu „Podhale 2” oraz „Centrum usług biurowych - Wrzosowa”. Projekt planu miejscowego zawiera ustalenia dotyczące odwodnienia terenu określone w § 15 ust. 5 i 6, dostosowane do uwarunkowań wynikających z ukształtowania terenu. W związku z tym przyjęto, Ŝe w ulicy 5KPJ wystarczające będzie zrealizowanie kanalizacji deszczowej
Załącznik Nr 3
Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 19 listopada 2009r. dotyczące sposobu realizacji
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które naleŜą do zadań własnych gminy oraz zasad
ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych, zapisanych w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE POŁUDNIE - OBSZAR IV.3 - TELEGRAF”
na obszarze miasta Kielce
Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), rozstrzyga się o sposobie realizacji zapisanych w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, naleŜących do
zadań własnych Gminy, oraz ustala się zasady finansowania wymienionych w planie inwestycji, zgodnie
z przepisami o finansach publicznych.
1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE POŁUDNIE - OBSZAR IV.3 - TELEGRAF” na obszarze miasta Kielce, wyznacza następujące tereny oraz sieci infrastruktury technicznej pod inwestycje naleŜące do zadań własnych Gminy:
1) teren usług sportu, oznaczony symbolem 1US;
2) teren zieleni urządzonej, oznaczony na rysunku planu symbolem 1ZP;
3) tereny urządzeń komunikacji kołowej, oznaczone symbolami 1KS i 2KS;
4) tereny dróg dojazdowych, oznaczone na rysunku planu symbolami 1KDD, 2KDD i 3KDD;
5) tereny ciągów pieszo-jezdnych, oznaczone na rysunku planu symbolami 4KPJ i 5KPJ;
6) teren ciągu pieszego, oznaczonego na rysunku planu symbolem 6KP;
7) sieci infrastruktury technicznej:
a) sieć wodociągowa, oznaczona symbolem w,
b) sieć kanalizacji sanitarnej, oznaczona symbolem ks,
c) sieć kanalizacji deszczowej oraz rowów odwadniających, oznaczona symbolem kd,
d) sieć elektroenergetyczna, oznaczona symbolem eNN,
e) sieć teletechniczna, oznaczona symbolem t.
2. Środki na realizację inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, naleŜących do zadań własnych
Gminy, będą pochodzić z budŜetu Gminy oraz będą pozyskiwane z Funduszy Unii Europejskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami. Dopuszcza się równieŜ moŜliwość współpracy Gminy i partnera prywatnego w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego zgodnie z ustawą z dnia 19
grudnia 2008r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009r., Nr 19, poz. 100).
3. Realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej prowadzona będzie przy uwzględnieniu zasady wspierania interesu publicznego, we współdziałaniu z innymi podmiotami publicznymi i prywatnymi działającymi i inwestującymi na terenie Gminy z uwzględnieniem rachunku ekonomicznego.
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UCHWAŁA NR XXXII/215/09
RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU
z dnia 30 listopada 2009 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Osiek na
rok 2010
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. z 2001
r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591z późn. zm./ oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
opłatach lokalnych1 / t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm. / w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat
lokalnych w 2010 r. /Monitor Polski z 2009 r. Nr 52, poz. 742 /
Rada Miejska w Osieku, uchwala co następuje:
§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Miasta i
Gminy Osiek:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków – 0,77 zł od 1m kwadratowego powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,04 zł od 1 ha
powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności poŜytku publicznego
przez organizacje poŜytku publicznego - 0,20 zł od 1 m kwadratowego powierzchni;
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,20 zł od 1 m kwadratowego powierzchni uŜytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich
części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 20,51 zł od 1 m kwadratowego powierzchni uŜytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym – 9,57 zł od 1m kwadratowego powierzchni uŜytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych
– 4,16 zł od 1 m kwadratowego powierzchni uŜytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności poŜytku publicznego przez organizacje poŜytku publicznego - 1,00 zł od 1 m kwadratowego powierzchni uŜytkowej;
3) od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Osiek.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2010 r.

1

1) Odnośnik nr 1 dodany do tytułu ustawy przez art.6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w
związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 96, poz. 959), która weszła w Ŝycie
z dniem 1 maja 2004 r. 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdroŜenia następujących dyrektyw Wspólnot
Europejskich: 1)dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów
transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992). 2)dyrektywy
1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za uŜytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy
cięŜarowe ( Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej
ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.
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UCHWAŁA NR XXXII/216/09
RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU
z dnia 30 listopada 2009 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j.
Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, zmiany Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.
1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,z 2006 r. Nr 17,
poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111,Nr 223, poz.1458,z 2009 r., Nr 52,poz. 420, Nr 157, poz.1241/, art.10 ust.1 i 2 ustawy z dnia 12
stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych2(t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, zmiany Dz.U. z 2005
r. Nr 143, poz .1199, z 2006 r. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 249, poz. 1828, Nr 245, poz. 1775,
Nr 251, poz. 1847, z 2008r.Nr 93, poz.585, Nr 116, poz. 730, Nr 223,poz.1463 z 2009r. Nr 56, poz.458/
Rada Miejska w Osieku uchwala co następuje:
§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Osiek jak
w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Zwalnia się z podatku od środków transportowych – niezaleŜnie od zwolnień wynikających z
ustaw – środki transportowe zarejestrowane na jednostki organizacyjne i zakłady budŜetowe finansowane z budŜetu miasta.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Osiek.
§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXI/139/08 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i ma zastosowanie do podatku naleŜnego od 1 stycznia 2010 r.

2

„Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdroŜenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. W sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi ( Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992 ), 2) dyrektywy 1999/ 62/WE z dnia 17 czerwca
1999 r. w sprawie pobierania opłat za uŜytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy cięŜarowe ( Dz. Urz. WE L 187 z
20 07.1999 ). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – dniem uzyskania
przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej – wydanie specjalne.”

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 4

– 50 –

Poz. 19

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 4

– 51 –

Poz. 19

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXII/216/09
Rady Miejskiej w Osieku
z dnia 30 listopada 2009 r.
Załącznik do Uchwały Nr XXXII/216/09 Rady Miejskiej w Osieku
1) od samochodu cięŜarowego o którym mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w
zaleŜności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:
a/ powyŜej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
b/ powyŜej 5,5 tony do 9 ton włącznie
c/ powyŜej 9 ton

500,00
800,00
1.100,00

2) od samochodu cięŜarowego o którym mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o
dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyŜszej niŜ 12 ton w zaleŜności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia jak poniŜej:
Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita (w tonach)
Nie mniej niŜ
Mniej niŜ
Dwie osie
12
13
14
15
Trzy osie
12
17
19
21
23
25
Cztery osie i więcej
12
25
27
29
31

Stawka podatku (w złotych)
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub z
zawieszeniem uznanym za równowaŜne

Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych

13
14
15

1.800,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00

1.800,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00

17
19
21
23
25
-

1.900,00
1.900,00
1.900,00
2.100,00
2.100,00
2.100,00

1.900,00
1.900,00
1.900,00
2.100,00
2.100,00
2.100,00

25
27
29
31

2.400,00
2.400,00
2.650,00
2.650,00
2.650,00

2.400,00
2.400,00
2.650,00
2.650,00
2.650,00

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniŜej 12 ton:
a/ od 3,5 tony i poniŜej 12 ton

1.100,00

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyŜszej niŜ 12 ton w
zaleŜności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia jak poniŜej:
Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita (w tonach)
Nie mniej niŜ
Mniej niŜ
Dwie osie
12
18
25
31
Trzy osie i więcej
12
36
40

Stawka podatku(w złotych)
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub z
zawieszeniem uznanym za równowaŜne

Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych

18
25
31

1.900,00
1.900,00
2.050,00
2.050,00

1.900,00
1.900,00
2.050,00
2.050,00

36
40

2.050,00
2.050,00
2.605,00

2.050,00
2.050,00
2.605,00

5) od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art.8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
które włącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalna masę całkowitą od 7 ton i poniŜej 12
ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku
rolnego
a/ od 7 ton i poniŜej 12 ton

900,00

6) od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art.8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyŜszą niŜ 12
ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku
rolnego.
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Nie mniej niŜ
Mniej niŜ
Jedna oś
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18
25
Dwie osie
12
28
33
380
Trzy osie
12
38
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Stawka podatku (w złotych)
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub z
zawieszeniem uznanym za równowaŜne

Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych

18
25

1.400,00
1.400,00
1.400,00

1.400,00
1.400,00
1.400,00

28
33
38

1.400,00
1.400,00
1.440,00
1.800,00

1.400,00
1.400,00
1.440,00
1.800,00

38

1.440,00
1.800,00

1.440,00
1.800,00

7) od autobusów o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w zaleŜności
od liczby miejsc do siedzenia:
a/ mniejszej niŜ 30 miejsc
b/ równej lub wyŜszej niŜ 30 miejsc

1.400,00
1.660,00

19

20
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UCHWAŁA NR VLV/288/2009
RADY MIEJSKIEJ W STĄPORKOWIE
z dnia 22 grudnia 2009 r.
w sprawie wysokości stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru, określenia inkasentów oraz
wynagrodzenia za pobór tej opłaty.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j.
Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591z późn. zm) oraz art. 19 pkt 1 lit a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o
podatkach i opłatach lokalnych /t. j. Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844/ oraz pkt 4 lit a Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat
lokalnych w 2010r. /M.P. Nr 52 , poz. 742/ Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaŜy na targowiskach, tj. na wszystkich
miejscach zajętych pod handel.
§ 2. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej w wysokości:
1) przy sprzedaŜy z samochodu, platformy, przyczepy samochodowej:
a) z samochodu osobowego - 12,00 zł,
b) z samochodu dostawczego do 2t lub z przyczepy ciągnikowej - 18,00 zł,
c) z samochodu dostawczego powyŜej 2t - 23,00 zł,
d) z samochodu dostawczego powyŜej 2t z przyczepą i meblowozu - 26,00 zł,
2) przy sprzedaŜy obnośnej z ręki, kosza, skrzynki, wiadra, wózka ręcznego, roweru - 2,00 zł,
3) przy sprzedaŜy ze stoiska lub budki przenośnej o szerokości:
a) do 1,5 m – 6 zł,
b) do 3 m – 12 zł,
c) do 6 m – 18 zł,
d) powyŜej 6 m – 18 zł plus 4 zł za kaŜdy następny metr.
4) za sprzedaŜ z samochodu uwaŜa się równieŜ sprzedaŜ prowadzoną przed samochodem na szerokości
nie większej niŜ szerokość samochodu, a w przypadku sprzedaŜy mebli na szerokości lub długości
samochodu.
§ 3. Pobór opłaty targowej na zlokalizowanym przez gminę targowisku lub innych miejscach handlu powierza się Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie.
§ 4. Opłata targowa podlega uiszczeniu do rąk inkasenta za otrzymaniem dowodu wpłaty.
§ 5. Za pobór opłaty targowej przyznaje się wynagrodzenie w wysokości 30% brutto dla Zakładu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie.
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
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§ 8. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010r.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Stanisław Pietras
20
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UCHWAŁA NR XLV/289/2009
RADY MIEJSKIEJ W STĄPORKOWIE
z dnia 22 grudnia 2009 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/157/2008 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 listopada 2008r.
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia inkasentów i stawek za inkaso
podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
Na podstawie art.18 ust 2 pkt 8 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) art.6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121,poz.844 z późn. zm.) art.6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 Nr 136,poz.969 z późn. zm.) art.6 ust . 8 ustawy z dnia 30 października 2002r.
o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz.1682 z późn. zm.) oraz art.4 ust.1 i art.13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007r. Nr 68
,poz.449) uchwala się co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXVII/157/2008 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 listopada 2008r. w
sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia inkasentów i stawek za inkaso podatku od nieruchomości rolnego i leśnego, wprowadza się następujące zmiany: 1. Zmienia się treść wykazu inkasentów podatku od nieruchomości , rolnego i leśnego, który otrzymuje nowe brzmienie i stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
2.
§
3
otrzymuje
nowe
brzmienie:
Ustala się jednakową prowizję dla inkasentów w wysokości 16 % zainkasowanych kwot oraz wyznacza
się termin płatności dla inkasentów do 14-go dnia po ostatnim dniu, w którym, zgodnie z przepisami
prawa podatkowego powinna nastąpić wpłata podatku.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stąporkowa.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i
wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Stanisław Pietras
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Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLV/289/2009 z dnia
22 grudnia 2009r.
Wykaz inkasentów podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Sołectwo
Adamek
Bień
Boków
Błaszków
Błotnica
Czarna
Czarniecka Góra
Duraczów
Furmanów
Gosań
Grzybów
Gustawów
Hucisko
Janów
Kamienna Wola
Krasna
Komorów
Lelitków
Luta
Kozia Wola
Modrzewina
Mokra
Nadziejów
Niekłań Mały
Niekłań Wielki
OdrowąŜ
Pardołów
Piasek
Smarków
Świerczów
Wąglów
Włochów
Wielka Wieś
Wólka Plebańska
Wólka Zychowa

Nazwisko i imię
Lisowski Marian
Chrzan Zdzisław
Matynia Henryk
Kołodziejczyk Marcin
Jedynak Danuta
CzyŜ Krzysztof
Krzystek Mirosława
Poniewierka Leszek
Dobrowolski Ignacy
Jóźwik Maria
Werns Witold
Świercz Halina
Jedynak Czesława
Słoka Barbara
Majchrzak BoŜena
Wąchała Władysław
Gonciarz Aneta
Dobrowolski Tadeusz
Bednarz Jan
Rurarczyk Roman
Sykuła Andrzej
Naorecki Alfred
Socha Krzysztof
Telecki Jan
Sroka Krzysztof
Kołodziej ElŜbieta
Polakowski Leszek
Stępień Kazimierz
Sałuda Mirosław
Nowek Jan
Sidor Zofia
Okła Ewa
Solarz Tadeusz
Okła Salomeja
Zych Urszula
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UCHWAŁA NR XXX/57/09
RADY GMINY W GOWARCZOWIE
z dnia 28 grudnia 2009 r.
w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych w drodze inkasa naleŜności pienięŜnych pobieranych
w formie łącznego zobowiązania pienięŜnego, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od
nieruchomości, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj.
Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) w związku z art.6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tj. Dz.U. z 2006 Nr 136, poz.969 ze zm.),art. 19 pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o
podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2006 roku Nr 121, poz.844 ze zm.) i art.6 ust.8 ustawy z dnia 30
października 2002 roku o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1. Zarządza się pobór od osób fizycznych w drodze inkasa naleŜności pienięŜnych pobieranych w
formie łącznego zobowiązania pienięŜnego, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości.
§ 2. 1. Na inkasentów upowaŜnionych do poboru naleŜności określonych w § 1 wyznacza się osoby według imiennego wykazu stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały.
2. Inkasentowi przysługuje wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 15% zainkasowanych kwot.
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§ 3. Rozliczenie prowizji tytułem wynagrodzenia następować będzie w terminie do 10 następnego
miesiąca po miesiącu, w którym dokonano zainkasowanych kwot.
§ 4. Traci moc uchwała Nr VI/40/07 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 28 marca 2007 roku w
sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych w drodze inkasa naleŜności pienięŜnych pobieranych w
formie łącznego zobowiązania pienięŜnego, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 6. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Gowarczowie i
sołectw.
Przewodniczący Rady Gminy:
mgr Sławomir Konieczny
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXX/57/09
Rady Gminy w Gowarczowie
z dnia 28 grudnia 2009 r.
Załącznik Nr 1
Imienny wykaz inkasentów sołectw Gminy Gowarczów.
1. Sarba Joanna
2. Pluta Edyta
3. Galant Marek
4. Zielińska Helena
5. Sarba Edward
6. Szambelan Stefan
7. Młynarczyk Tomasz
8. Gołacka Iwona
9. Stańczyk Marcin
10. Orzechowska Agnieszka
11. Dyk Stanisław
12. Śmietana Benedykta
13.Dajer Barbara
14. Arcab Edward
15. Ciołkiewicz Józefa
16. Urbańczyk Piotr
22

- Bernów
- Bębnów
- Borowiec
- Brzeźnica
- Giełzów
- Gowarczów
- Kamienna Wola
- Komaszyce
- Korytków
- Kupimierz
- Miłaków
- Kurzacze
- Morzywół
- Rogówek
- Ruda Białaczowska
- Skrzyszów
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• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzędowego:
Prenumerata roczna Dziennika Urzędowego Województwa Świętokrzyskiego wynosi 3.500,00 zł. Nr konta Bank Pekao S.A. O/Kielce, Nr
47124044161111000049541542 Dziennik w Internecie – http://www.kielce.uw.gov.pl/dziennik.htm Zbiory Dzienników Urzędowych wraz ze skorowidzami wyłoŜone 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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