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N A D Z O R C Z E :

nr IG.III.4130.1.2011 Wojewody Ņwiętokrzyskiego z dnia 26 stycznia 2011 r.
stwierdzajace nieważnoņć uchwały Nr III/6/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia
28 grudnia 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego sołectwa Oblęgorek na obszarze gminy Strawczyn, poprzez naruszenie zasad sporządzania planu miejscowego: I. W częņci, która dotyczy: - terenu
wyznaczonego na rysunku zmiany planu miejscowego liniami rozgraniczającymi i
oznaczonego symbolem ZLz. II. Wskazuje się na nieistotne naruszenie prawa, w
zakresie: braku w legendzie rysunku zmiany planu miejscowego oznaczenia i
opisu cienkiej, przerywanej, niebieskiej linii, która znajduje się na tym rysunku.
III. Wada okreņlona w punkcie II niniejszego rozstrzygnięcia powinna zostać
usunięta przez podjęcie stosownej uchwały na jednej z najbliższych sesji...............
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UCHWAŁA NR V/38/2011
RADY POWIATU W PIŃCZOWIE
z dnia 10 marca 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.)
oraz art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4, art. 222
ust. 1, art. 236 ust. 3 pkt 4, ust. 4 pkt 1 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada
Powiatu w Pińczowie po uzyskaniu pozytywnej
opinii komisji do spraw budżetu i finansów
uchwala:
§ 1. Wprowadza się zmiany do uchwały
nr IV/28/2011 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia
10 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2011 rok w następujący sposób:
1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu powiatu na 2011 rok zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2011 rok zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Załącznik nr 3 – Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2011 r. otrzymuje brzmienie zgodnie
z załącznikiem nr 3.
4. Załącznik nr 5 – Wydatki na programy i projekty realizowane ze ņrodków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej oraz innych
źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2011 rok otrzymuje nowe brzmienie
zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Załącznik nr 5a – Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze ņrodków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2011 rok otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5.
6. Załącznik nr 5b – Wydatki majątkowe na
programy i projekty realizowane ze ņrodków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2011 rok otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 2. W związku ze zmianami wynikającymi
z § 1 ust. 1 i 2 niniejszej uchwały § 3 wraz z załącznikiem nr 6 – Przychody i rozchody budżetu
do uchwały nr IV/28/2011 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 10 lutego 2011 roku otrzymuje
nowe brzmienie:
1. Deficyt budżetu powiatu w wysokoņci
3.593.952,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciągniętych kredytów w kwocie 881.999 zł,
2) wolnych ņrodków, jako nadwyżki ņrodków pieniężnych na rachunku bieżącym
budżetu, powiatu wynikającej z rozliczeń
kredytów z lat ubiegłych w kwocie
2.711.953,00 zł.
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2. Przychody budżetu w wysokoņci 6.751.953,00 zł,
Rozchody budżetu w wysokoņci 3.158.001,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej
uchwały.
§ 3. W związku ze zmianami wynikającymi z § 1 ust. 2 niniejszej uchwały dokonuje się
sprostowania w częņci § 4 pkt 1 uchwały
nr IV/28/2011 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia
10 lutego 2011 roku w sposób następujący:

Poz. 1140

-

w miejsce kwoty 40.000 zł, wpisać kwotę
54.000,00 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Ņwiętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu:
mgr Zbigniew Kierkowski
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Załącznik nr 1
do uchwały nr V/38/2011
Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 10 marca 2011 r.
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Załącznik nr 2
do uchwały nr V/38/2011
Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 10 marca 2011 r.
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Załącznik nr 3
do uchwały nr V/38/2011
Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 10 marca 2011 r.
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Załącznik nr 4
do uchwały nr V/38/2011
Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 10 marca 2011 r.
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Załącznik nr 5
do uchwały nr V/38/2011
Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 10 marca 2011 r.
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Załącznik nr 6
do uchwały nr V/38/2011
Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 10 marca 2011 r.
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Załącznik nr 7
do uchwały nr V/38/2011
Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 10 marca 2011 r.

1140

1141
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UCHWAŁA NR VII/46/11
RADY GMINY PACANÓW
z dnia 7 marca 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2011 rok
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(j.t. w Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z póz.
zm.), art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 ustawy

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z póz. zm.) Rada
Gminy Pacanów uchwala co następuje:
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§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2011 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2011 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2.
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2011 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5
do niniejszej uchwały zawierający wszystkie
dotychczasowe zmiany w zakresie wydatków na
programy i projekty realizowane ze ņrodków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
innych źródeł zagranicznych, niepodlegających
zwrotowi na 2011 rok.

§ 3. Załącznik nr 3 do uchwały Rady
Gminy Pacanów Nr V/35/11 z dnia 14 stycznia
2011 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3
do niniejszej uchwały zawierający wszystkie
dotychczasowe zmiany w zakresie limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2011 roku.

§ 6. Załącznik nr 7 do uchwały Rady
Gminy Pacanów Nr IV/29/10 z dnia 30 grudnia
2010 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7
do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 4 do uchwały Rady
Gminy Pacanów Nr IV/29/10 z dnia 30 grudnia
2010 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4
do niniejszej uchwały.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Ņwiętokrzyskiego.

§ 5. Załącznik nr 5 do uchwały Rady
Gminy Pacanów Nr V/35/11 z dnia 14 stycznia

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pacanów.

Przewodniczący Rady Gminy:
Jan Nowicki
Załącznik nr 1
do uchwały nr VII/46/11
Rady Gminy Pacanów
z dnia 7 marca 2011 r.
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Załącznik nr 2
do uchwały nr VII/46/11
Rady Gminy Pacanów
z dnia 7 marca 2011 r.
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Załącznik nr 3
do uchwały nr VII/46/11
Rady Gminy Pacanów
z dnia 7 marca 2011 r.
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Załącznik nr 4
do uchwały nr VII/46/11
Rady Gminy Pacanów
z dnia 7 marca 2011 r.
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Załącznik nr 5
do uchwały nr VII/46/11
Rady Gminy Pacanów
z dnia 7 marca 2011 r.
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Załącznik nr 7
do uchwały nr VII/46/11
Rady Gminy Pacanów
z dnia 7 marca 2011 r.
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UCHWAŁA NR III/6/10
RADY GMINY W STRAWCZYNIE
z dnia 28 grudnia 2010 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Oblĉgorek
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 Oblęgorek, po stwierdzeniu zgodnoņci ustaleń projektu zmiany miej-

scowego planu zagospodarowania z zapisami
„Aktualizacji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Strawczyn”, uchwalonym Uchwałą Nr IX/67/07
Rady Gminy w Strawczynie z dnia 20 wrzeņnia
2007 r. w sprawie zatwierdzenia Aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strawczyn, Rada
Gminy w Strawczynie uchwala co następuje:

DZIAŁ I.
Postanowienia ogólne
Rozdział 1.
Ustalenia wprowadzające
§ 1.1. Uchwaleniu podlega zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Oblęgorek, zwana dalej „ zmianą
planu”.
2. Zmiana planu obejmuje teren położony
w granicach administracyjnych sołectwa Oblęgorek, 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, zmienionej Uchwałą
Nr XLIII/338/10 Rady Gminy w Strawczynie
z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie odstąpienia od sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w częņci
sołectwa Oblęgorek, do której Rada Gminy
w Strawczynie przystąpiła Uchwałą Nr VII/57/07
z dnia 28 czerwca 2007 r.
3. Częņci składowe zmiany planu stanowią:
1) treņć niniejszej uchwały,
2) Zał. Nr 1 - Rysunek zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Oblęgorek na obszarze gminy Strawczyn – „Przeznaczenie i zasady zagospoda-

rowania terenu”; skala 1: 2000”, (do uzgodnień i opiniowania przedłożono rysunek
w skali 1: 5000),
3) Zał. Nr 2 – Rozstrzygnięcie Rady Gminy w
Strawczynie 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. Do zmiany planu dołączone zostały,
jako odrębne opracowania nie podlegające
uchwaleniu:
1) Prognoza oddziaływania projektu zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Oblęgorek, na ņrodowisko przyrodnicze,
2) Prognoza skutków finansowych uchwalenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Oblęgorek.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) zmianie planu – rozumie się przez to zmianę
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Oblęgorek,
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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
nieruchomoņć gruntową lub działkę gruntu,
której wielkoņć 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 częņci 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 10m2 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 okreņlające najmniejszą, dopuszczalną
odległoņć zewnętrznego lica ņciany budynku
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 1,5m,
10) dostępie do drogi publicznej – należy przez
to rozumieć bezpoņredni dostęp do tej drogi
albo przez drogę wewnętrzną lub przez ustanowienie służebnoņci drogowej,
11) służebnoņci drogowej – należy przez to rozumieć dostępnoņć gruntową do przejazdu,
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przechodu lub uzbrojenia technicznego potwierdzoną notarialnie z wpisem do księgi
wieczystej,
12) przeznaczeniu podstawowym – należy przez
to rozumieć planowany rodzaj użytkowania
terenu, który przeważa w min. 70% na danym terenie wraz z elementami zagospodarowania towarzyszącego, związanego bezpoņrednio z funkcją terenu,
13) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez
to rozumieć rodzaj użytkowania inny niż
podstawowy, który nie stanowi więcej niż
30% na danym terenie wydzielonym liniami
rozgraniczającymi,
14) usługach nieuciążliwych – należy przez to
rozumieć działalnoņć, która nie powoduje
oddziaływań szkodliwych dla ņrodowiska i
zdrowia ludzi oraz oddziaływań mogących
pogorszyć stan ņrodowiska, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na ņrodowisko nie jest wymagane w rozumieniu przepisów o ochronie ņrodowiska z- wyłączeniem infrastruktury technicznej i komunikacji,
15) usługach komercyjnych podstawowych –
należy rozumieć usługi służące zaspokojeniu
potrzeb ludnoņci w zakresie handlu i rzemiosła, które mogą być realizowane w granicach
terenów zabudowy mieszkaniowej, dla których raport o oddziaływaniu na ņrodowisko
nie jest obligatoryjny i wymagany w rozumieniu przepisów o ochronie ņrodowiska,
16) usługach publicznych – należy przez to
rozumieć działalnoņć związaną z realizacją
celów publicznych w rozumieniu przepisów
art. 6 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomoņciami,
17) obiektach wytwórczoņci i rzemiosła – należy
przez to rozumieć usługi o charakterze
produkcyjnym, wytwórczym oraz naprawczym i konserwacyjnym,
18) obiektach rekreacji indywidualnej – należy
przez to rozumieć budynki przeznaczone do
okresowego wypoczynku rodzinnego o powierzchni zabudowy do 70m2,
19) obiektach rekreacji zbiorowej – należy przez
to rozumieć budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku w oņrodkach wypoczynkowych,
20) zabudowie zagrodowej – należy przez to
rozumieć w szczególnoņci budynki mieszkalne, budynki gospodarcze lub inwentarskie w
rodzinnych gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych oraz w gospodarstwach leņnych,
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21) zabudowie jednorodzinnej – należy przez
to rozumieć jeden budynek mieszkalny jednorodzinny lub zespół takich budynków,
wraz z budynkami garażowymi i gospodarczymi,
22) obiektach budowlanych związanych z gospodarką leņną – należy przez to rozumieć
obiekty budowlane związane z gospodarką
leņną oraz wykorzystywane dla potrzeb gospodarki leņnej: budynki i budowle, urządzenia melioracji wodnych, linie podziału przestrzennego lasu, drogi leņne, tereny pod liniami energetycznymi, szkółki leņne, miejsca
składowania drewna, a także wykorzy-
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stywany na parkingi leņne i urządzenia turystyczne,
23) komunikacji lokalnej – należy rozumieć układ
dróg publicznych i wewnętrznych prowadzący ruch komunikacyjny lokalny,
24) drogach wyższej kategorii – należy rozumieć
drogi o klasie technicznej wyższej niż drogi
dojazdowe,
25) drugiej linii zabudowy – należy przez to rozumieć możliwoņć budowy dwóch budynków z zakresu przeznaczenia podstawowego
i dopuszczalnego na tej samej działce w drugiej linii zabudowy od pasa przylegającej
drogi (budowa budynków jeden za drugim).

Rozdział 2.
Zakres przedmiotowy oraz cel opracowania planu
§ 3.1. Przedmiotem ustaleń zmiany planu
są zagadnienia okreņlone 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 ņrodowiska przyrodniczego, kulturowego, krajobrazu i ładu przestrzennego,

b) ogólne zasady zagospodarowania terenów, podziałów nieruchomoņci 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.
§ 4. Rysunek zmiany planu zawiera:
1) oznaczenia cyfrowe i literowe terenów funkcjonalnych,
2) oznaczenia będące ustaleniami zmiany planu, w tym w szczególnoņci:
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 okreņlenia sposobu zabudowy i zagospodarowania terenu objętego zmianą planu.
2. Ustalenia ogólne zmiany planu wraz
z ustaleniami szczegółowymi dotyczącymi poszczególnych terenów funkcjonalnych, stanowią
integralną częņć ustaleń zmiany planu.
3. Zmiana przepisów szczególnych związanych z treņcią ustaleń zmiany planu nie powoduje potrzeby zmiany tych ustaleń, jeżeli w sposób oczywisty daje się je dostosować do nowego
stanu prawnego, bez uszczerbku dla ich istoty.

§ 6.1. Jako zgodne ze zmianą planu
uznaje się:
1) wyznaczenie dodatkowych dróg wewnętrznych do nowo wydzielanych działek budowlanych w obrębie terenów przeznaczonych
do zabudowy, szerokoņć nowo wydzielanych
dróg nie może być węższa niż wynika to
z przepisów odrębnych i być nie węższa niż
5,0m, a linia zabudowy od nich nie może być
mniejsza niż 4,0m,
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 wynikają-

Dziennik Urzędowy
Województwa Ņwiętokrzyskiego Nr 107

– 9929 –

cych 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 właņcicieli, użytkowników i administratorów terenów sąsiednich,
2) norm technicznych, sanitarnych i przeciwpożarowych okreņlonych odrębnymi przepisami prawnymi,
3) innych wymagań, a w szczególnoņci dotyczących ochrony ņrodowiska, gospodarki
wodnej oraz ochrony dóbr kultury i krajobrazu, okreņlonych w przepisach szczególnych.
§ 7. Wyznaczanie i realizacji ņcieżek rowerowych (nie wskazanych na rysunku zmiany
planu) na terenie objętym ustaleniami zmiany
planu, należy dokonywać z uwzględnieniem
następujących zasad:
1) w obszarach zabudowy wsi ņcieżki rowerowe
winny być realizowane w liniach rozgraniczających dróg, o ile szerokoņć pasa drogowego
pozwala na taką lokalizację,
2) w obszarach rolniczych i leņnych, ņcieżki
rowerowe należy wyznaczać wykorzystując
istniejący układ dróg polnych i leņnych.
§ 8.1. Dla całego obszaru objętego zmianą
planu w zakresie ochrony przeciwpożarowej i
przeciwdziałania poważnym awariom obowiązują:
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1) pokrycie zapotrzebowania w wodę dla celów
przeciwpożarowych, zgodnie z przepisami
szczególnymi, przez istniejący i rozbudowywany system zaopatrzenia w wodę,
2) wyposażenie nowo projektowanych sieci
wodociągowych w hydranty, zgodnie z przepisami i normami obowiązującymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
3) drogi pożarowe muszą spełniać warunki
okreņlone w przepisach szczególnych.
4) w przypadku realizacji obiektów budowlanych użytecznoņci publicznej należy każdorazowo uwzględnić, w zakresie uzgodnionym z
Wydziałem Zarządzania Kryzysowego Ņwiętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, wymogi z zakresu obrony cywilnej zgodnie
z rozdziałem 1 i 6 Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
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 ludnoņci zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 7 maja 2004 r. w sprawie sposobu
uwzględnienia w zagospodarowaniu przestrzennym potrzeb obronnoņci i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr 125, poz. 1309),
2. Teren położony jest w zasięgu istniejących syren alarmowych.
3. Teren położony jest poza zasięgiem obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi.

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) MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
2) MM, MMX – tereny zabudowy zagrodowej,
mieszkaniowej jednorodzinnej usługowej
oraz rzemieņlniczo-wytwórczej,
3) MN, MN1, MNX – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
4) MU, MUX – tereny zabudowy usługowej
i mieszkaniowej,
5) U - tereny usług i handlu,
6) UC – tereny działalnoņci gospodarczej,

7) UC1 – tereny działalnoņci gospodarczej związanej z rolnictwem,
8) UCT – teren aktywnoņci gospodarczej związanej z rekreacją i turystyką,
9) UPK – tereny usług publicznych kultury,
10) UP – teren usług publicznych,
11) UPo – tereny usług publicznych oņwiaty,
12) ZI – teren zieleni izolacyjnej,
13) ZP1 – zabytkowa aleja lipowa,
14) ZU – teren zieleni urządzonej,
15) TW – teren urządzeń zaopatrzenia w wodę,
16) ZL – tereny lasów,
17) R – tereny rolnicze,
18) KP - teren parkingu samochodowego,
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19) KD – tereny dróg publicznych, w tym:
a) KD-Z – droga klasy zbiorczej
b) KD-L – droga klasy lokalnej,
c) KD-L1 – droga klasy lokalnej,
d) KD-D – drogi klasy dojazdowej,
20) KDW – tereny dróg wewnętrznych,
21) E15kV – istniejące linie energetyczne ņredniego napięcia 15kV wraz ze strefą techniczną.
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2. Okreņla się zasady wyposażenia terenu w następujące systemy infrastruktury technicznej:
1) zaopatrzenia w wodę,
2) odprowadzenia ņcieków,
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 okreņlone w niniejszym paragrafie oraz
ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników
okreņlone w rozdziale 6 działu II.
3. Ujednolicenie charakteru i wysokoņci
zabudowy zgodnie z dalszymi przepisami niniejszej uchwały.
4. Rozwiązania architektoniczne dla realizacji obiektów nowych oraz rozbudowy, przebudowy i nadbudowy budynków, ogrodzeń i obiek-

tów 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 szaroņci,
2) witryny sklepowe:
a) rytm otworów w lokalach usługowych
powinien nawiązywać do rytmu otworów
okiennych w elewacji budynku,
b) dopuszcza się stosowanie krat lub żaluzji
zabezpieczających, markiz z zastrzeżeniem,
iż muszą stanowić wizualną pod względem kolorystyki całoņć z fasadą budynku,
3) ogrodzenia działek w dostosowaniu do rozwiązań materiałowych i kolorystycznych architektury budynków. Zalecana wysokoņć
ogrodzeń do 2,2m.

Rozdział 3.
Zasady ochrony ņrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego
§ 11.1. W zakresie ochrony systemu ņrodowiska obowiązują następujące zasady:
1) w celu zachowania obudowy biologicznej
cieków wodnych, w tym rowów melioracyjnych na terenach rolniczych i przewidzianych
pod zainwestowanie wprowadza się zakaz
lokalizacji nowych obiektów budowlanych
innych niż urządzenia wodne, urządzenia infrastruktury drogowej, urządzenia infrastruktury technicznej w odległoņci mniejszej niż
10,0m od linii brzegowej cieków wodnych,
2) obowiązuje bezwzględna ochrona przed osuszaniem małych i okresowych zbiorników
wodnych.
3) stabilizacja przepływów cieków wodnych
poprzez właņciwą gospodarkę w obszarach
źródliskowych i podnoszenie retencyjnoņci
obszaru, prowadzenie regulacji cieków
przede wszystkim metodami biologicznymi.

2. W zakresie ograniczania uciążliwoņci
obiektów obowiązuje:
1) zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ņcieków do gruntu i wód powierzchniowych,
2) warunkiem realizacji zabudowy jest wyposażenie budynków w urządzenia do odprowadzania ņcieków,
3) ograniczenie uciążliwoņci lokalizowanych
obiektów do terenu, do którego odnosi się
tytuł prawny na podstawie udokumentowania zasięgu uciążliwoņci,
4) zakaz budowy ujęć wód podziemnych do
celów niezwiązanych z zaopatrzeniem w wodę ludnoņci lub produkcją żywnoņci,
5) zakaz prowadzenia rurociągów transportujących substancje ropopochodne mogących
zanieczyņcić wody podziemne.
3. Teren objęty zmianą planu położony
jest w obrębie Głównych Zbiorników Wód Podziemnych GZWP:
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1) Nr 414 „ZAGNAŃSK”, w obrębie którego
planowane na tym terenie budownictwo
uwarunkowane jest niedopuszczeniem do
pogorszenia bardzo dobrej jakoņci wód podziemnych i poprawą jakoņci wód powierzchniowych, co w szczególnoņci nakłada obowiązek uporządkowania gospodarki wodnoņciekowej i zakaz bezpoņredniego zrzutu
ņcieków do wód powierzchniowych i gleby.
Ponadto ustala się:
a) zakaz budowy ujęć wód podziemnych do
celów nie związanych z zaopatrzeniem w
wodę ludnoņci lub produkcją żywnoņci,
b) zakaz prowadzenia rurociągów transportujących substancje ropopochodne mogące zanieczyņcić wody podziemne,
c) nakaz stosowania odpowiednich zabezpieczeń przed przenikaniem zanieczyszczeń do wód podziemnych w przypadku
realizacji nowych inwestycji. W szczególnoņci dotyczy to dróg wyższej kategorii
oraz baz paliw płynnych i obiektów ich
przeładunku.
2) Nr 417 „KIELCE”, w obrębie którego obowiązują następujące zakazy:
a) lokalizacji nowych obiektów przemysłowych potencjalnie uciążliwych dla wód
podziemnych,
b) wprowadzania ņcieków do ziemi i wód
powierzchniowych,
c) rolniczego wykorzystywania ņcieków,
d) budowy nowych osiedli o zabudowie
zwartej jeņli ta zabudowa powoduje
ograniczenie infiltracji opadów atmosferycznych na powierzchni większej niż
20% osiedla,
e) zakaz eksploatacji i dokumentowania
nowych złóż surowców skalnych występujących poniżej zwierciadła wód podziemnych,
f) lokalizowania nowych ferm chowu
zwierząt,
g) lokalizowania wysypisk i wylewisk odpadów komunalnych i przemysłowych,
h) lokalizowania
mogielników
ņrodków
ochrony roņlin i przeterminowanych nawozów sztucznych,
i) lokalizowania mogielników zwierząt,
j) lokalizowania nowych magazynów produktów ropopochodnych, nowych stacji
paliw i rurociągów do ich transportu,
k) lokalizowania dużych magazynów substancji chemicznych,
l) budowy nowych wodociągów wiejskich
i osiedlowych w mieņcie bez kanalizacji
lokalnej.
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4. Teren objęty zmianą planu położony
jest częņciowo w granicach poņredniej strefy
zewnętrznej ochrony ujęcia wód podziemnych,
w obrębie której obowiązują następujące zakazy:
1) lokalizowania nowych ujęć podziemnych,
2) lokalizowania wysypisk i wylewisk odpadów
komunalnych i przemysłowych,
3) zakładania cmentarzy i grzebania zwierząt,
4) wykonywania wierceń i odkrywek, wydobywania kopalin,
5) przechowywania i składowania odpadów
promieniotwórczych,
6) lokalizacji zbiorników i rurociągów do magazynowania lub transportu produktów ropochodnych, olejów itp.,
7) przechowywania i składowania odpadów
promieniotwórczych,
8) wznoszenia urządzeń i wykonywania robót
lub czynnoņci, które mogą zmniejszyć przydatnoņć wody lub wydajnoņć ujęcia,
9) na wewnętrznym terenie ochrony poņredniej
oprócz zakazów wskazanych w pkt 1-8 zabrania się również:
a) wprowadzenia ņcieków do wód powierzchniowych i do ziemi,
b) rolniczego wykorzystywania ņcieków,
w tym gnojowicy,
c) składowania lub gromadzenia ņmieci,
które mogą zanieczyszczać wody gruntowe,
d) urządzania pastwisk i pojenia zwierząt
gospodarskich,
e) stosowania nawozów sztucznych i chemicznych ņrodków ochrony roņlin,
f) urządzania parkingów i obozowisk,
g) lokalizowania zakładów przemysłowych
i ferm chowu zwierząt,
h) zakładania gospodarstw ogrodniczych
i sadowniczych o intensywnej uprawie
owoców i warzyw,
i) budowy dróg publicznych,
j) budowy osiedli mieszkaniowych.
§ 12.1. Teren objęty ustaleniami zmiany
planu położony jest w obrębie systemu ochrony
przyrody województwa ņwiętokrzyskiego, który
na tym terenie tworzy:
1) Suchedniowsko-Oblęgorski Park Krajobrazowy w obrębie których obowiązują następujące zakazy:
a) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na ņrodowisko w rozumieniu art. 51 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony ņrodowiska
(jednolity tekst Dz. U. Nr 25, poz. 150 ze
zmianami);
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b) umyņlnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowiska, innych schronień i miejsc rozrodu
oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem
amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynnoņci w ramach racjonalnej
gospodarki rolnej, leņnej, rybackiej i łowieckiej;
c) likwidowania i niszczenia zadrzewień
ņródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają z potrzeby
ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych;
d) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie
przyrody lub racjonalnej gospodarce rolnej, leņnej, wodnej lub rybackiej;
e) likwidowania, zasypywania i przekształcania zbiorników wodnych, starorzeczy
oraz obszarów wodno-błotnych;
f) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia własnych gruntów rolnych,
g) prowadzenia chowu i hodowli zwierząt
metodą bezņciółową.
2) Suchedniowsko-Oblęgorski Obszar Chronionego Krajobrazu, będący otuliną Suchedniowsko-Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego, w obrębie którego obowiązują następujące zakazy:
a) zabijania dziko występujących zwierząt,
niszczenia ich nor, legowisk, innych
schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk,
złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego
połowu ryb oraz wykonywania czynnoņci
związanych z racjonalną gospodarką rolną, leņną, rybacką i łowiecką;
b) likwidowania i niszczenia zadrzewień
ņródpolnych, 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;
c) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leņnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub rybacka;
d) likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodnobłotnych.
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2. Do szczególnych celów ochrony Parku
należy:
1) Zachowanie cennych biocenoz z chronionymi i rzadkimi gatunkami flory i fauny,
2) Racjonalne wykorzystanie zasobów złóż kopalin,
3) Zachowanie naturalnych fragmentów ekosystemów wodnych (rozlewisk i starorzeczy),
4) Zachowanie populacji roņlin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową,
5) Zachowanie siedlisk zagrożonych wyginięciem, rzadkich i chronionych gatunków roņlin, zwierząt i grzybów, w tym w szczególnoņci torfowisk,
6) Zachowanie różnorodnoņci geologicznej
w tym obszarów występowania rzeźby
lessowej,
7) Zachowanie układów i obiektów zabytkowych, w tym pozostałoņci Staropolskiego
Okręgu Przemysłowego, a także licznych
miejsc pamięci narodowej,
8) Preferowanie zabudowy nawiązującej do
regionalnej tradycji i otaczającego krajobrazu,
9) Zachowanie wartoņci historycznych, kulturowych i etnograficznych,
10) Zachowanie istniejących punktów i ciągów
widokowych,
11) Ograniczenie negatywnego wpływu działalnoņci gospodarczej na krajobraz.
3. Uzupełnieniem w/w form ochrony przyrody jest rezerwat przyrody „Barania Góra” wpisany do rejestru Wojewódzkiego Konserwatora
Przyrody pod nr R-048, na obszarze którego
obowiązują następujące zakazy:
1) budowy lub rozbudowy obiektów budowlanych i urządzeń technicznych, z wyjątkiem
obiektów i urządzeń służących celom parku
narodowego albo rezerwatu przyrody;
2) rybactwa, z wyjątkiem obszarów ustalonych
w planie ochrony albo w zadaniach ochronnych;
3) chwytania lub zabijania dziko występujących
zwierząt, zbierania lub niszczenia jaj, postaci
młodocianych i form rozwojowych zwierząt,
umyņlnego płoszenia zwierząt kręgowych,
zbierania poroży, niszczenia nor, gniazd,
legowisk i innych schronień zwierząt oraz ich
miejsc rozrodu;
4) polowania, z wyjątkiem obszarów wyznaczonych w planie ochrony lub zadaniach
ochronnych ustanowionych dla rezerwatu
przyrody;
5) pozyskiwania, niszczenia lub umyņlnego
uszkadzania roņlin oraz grzybów;
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6) użytkowania, niszczenia, umyņlnego uszkadzania, zanieczyszczania i dokonywania zmian
obiektów przyrodniczych, obszarów oraz zasobów, tworów i składników przyrody;
7) zmiany stosunków wodnych, regulacji rzek
i potoków, jeżeli zmiany te nie służą ochronie
przyrody;
8) pozyskiwania skał, w tym torfu, oraz skamieniałoņci, w tym kopalnych szczątków roņlin
i zwierząt, minerałów i bursztynu;
9) niszczenia gleby lub zmiany przeznaczenia
i użytkowania gruntów;
10) palenia ognisk i wyrobów tytoniowych oraz
używania źródeł ņwiatła o otwartym płomieniu, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych przez
organ uznający obszar za rezerwat przyrody;
11) prowadzenia działalnoņci wytwórczej, handlowej i rolniczej, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych w planie ochrony;
12) stosowania chemicznych i biologicznych
ņrodków ochrony roņlin i nawozów;
13) zbioru dziko występujących roņlin i grzybów
oraz ich częņci, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych przez organ uznający obszar za rezerwat przyrody;
14) amatorskiego połowu ryb, z wyjątkiem
miejsc wyznaczonych w planie ochrony lub
zadaniach ochronnych;
15) ruchu pieszego, rowerowego, narciarskiego
i jazdy konnej wierzchem, z wyjątkiem szlaków i tras narciarskich wyznaczonych przez
organ uznający obszar za rezerwat przyrody;
16) wprowadzania psów na obszary objęte
ochroną ņcisłą i czynną, z wyjątkiem miejsc
wyznaczonych w planie ochrony oraz psów
pasterskich wprowadzanych na obszary
objęte ochroną czynną, na których plan
ochrony albo zadania ochronne dopuszczają
wypas;
17) wspinaczki, eksploracji jaskiń lub zbiorników
wodnych, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych
przez organ uznający obszar za rezerwat
przyrody;
18) ruchu pojazdów poza drogami publicznymi
oraz poza drogami położonymi na nieruchomoņciach będących w trwałym zarządzie
parku narodowego, wskazanymi przez organ
uznający obszar za rezerwat przyrody;
19) umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków niezwiązanych
z ochroną przyrody, udostępnianiem parku
albo rezerwatu przyrody, edukacją ekologiczną, z wyjątkiem znaków drogowych i innych znaków związanych z ochroną bezpieczeństwa i porządku powszechnego;
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20) zakłócania ciszy;
21) używania łodzi motorowych i innego sprzętu
motorowego, uprawiania sportów wodnych i
motorowych, pływania i żeglowania, z wyjątkiem akwenów lub szlaków wyznaczonych
przez organ uznający obszar za rezerwat
przyrody;
22) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu;
23) biwakowania, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych przez organ uznający obszar za rezerwat przyrody;
24) prowadzenia badań naukowych bez zgody
organu uznającego obszar za rezerwat
przyrody;
25) wprowadzania gatunków roņlin, zwierząt
lub grzybów, bez zgody ministra właņciwego
do spraw ņrodowiska;
26) wprowadzania organizmów genetycznie
zmodyfikowanych;
27) organizacji imprez rekreacyjno-sportowych
bez zgody organu uznającego obszar za
rezerwat przyrody.
4. Zakazy o których mowa w ust. 3
nie dotyczą:
1) wykonywania zadań wynikających z planu
ochrony lub zadań ochronnych;
2) likwidacji nagłych zagrożeń oraz wykonywania czynnoņci nieujętych w planie ochrony
lub zadaniach ochronnych, za zgodą organu
ustanawiającego plan ochrony lub zadania
ochronne;
3) prowadzenia akcji ratowniczej oraz działań
związanych z bezpieczeństwem powszechnym;
4) wykonywania zadań z zakresu obronnoņci
kraju w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa;
5) obszarów objętych ochroną krajobrazową w
trakcie ich gospodarczego wykorzystywania
przez jednostki organizacyjne, osoby prawne
lub fizyczne oraz wykonywania prawa własnoņci, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
5. Północny teren położony jest w obszarze NATURA 2000 – Lasy Suchedniowskie
PLH260010.
6. Na terenie, o którym mowa w ust. 5
zabrania się:
1) pogarszania stanu siedlisk przyrodniczych
lub siedlisk gatunków roņlin i zwierząt,
dla których ochrony wyznaczono obszar
NATURA 2000,
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2) wpływania negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar NATURA 2000,
3) pogarszania integralnoņci obszaru NATURA
2000 lub jego powiązań z innymi obszarami.
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§ 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. Dz. U.
Nr 151, poz. 1220 z późniejszymi zmianami).

w planie symbolami: MW, MM, MMX, MN,
MN1, MNX, MU, MUX, UC, UC1, U przypisuje
się dopuszczalny poziom hałasu okreņlony jak
dla terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowo-usługowe, dla terenu oznaczonego symbolem UPo przypisuje się dopuszczalny poziom
hałasu okreņlony jak dla budynków związanych
ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, dla terenu oznaczonego symbolem UCT
– przypisuje się dopuszczalny poziom hałasu
okreņlony jak dla terenów przeznaczonych na
cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

§ 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 ņrodowiska (jednolity
tekst z 2008r. Dz. U. Nr 25, poz. 150 ze zmianami)
w następujący sposób: terenom oznaczonym

§ 15. Na całym obszarze objętym zmianą
planu wprowadza się zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać
na ņrodowisko z wyłączeniem tras i obiektów
komunikacyjnych oraz urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej.

Rozdział 4.
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
§ 16.1. Wskazuje się obiekty wpisane
do rejestru i ewidencji zabytków, podlegające
ochronie prawnej na podstawie przepisów szczególnych, tj. kapliczkę, zespół pałacyku H. Sienkiewicza (obecnie Muzeum H. Sienkiewicza), w tym: pałacyk, bramę wjazdową
oraz park.
2. Dla obiektów, 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 wartoņci 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 naruszający 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 właņciwym organem
ds. ochrony zabytków.
3. Wskazuje się strefę ochrony konserwatorskiej, wyznaczoną na rysunku zmiany planu,
w obrębie której obowiązują następujące zasady
i wymagania ochrony:
1) ochrona pełna istniejącej substancji zabytkowej, w szczególnoņci obiektów kubaturowych,
2) nie dopuszcza się lokalizacji nowych budynków,
3) dopuszcza się remonty, rozbudowę, przebudowę, istniejących współczesnych obiektów
budowlanych pod warunkiem przystosowania wyglądu wymienionych obiektów do zasadniczych cech formy architektonicznej
obiektów zabytkowych,
4) projekty zmian dotyczące przekształceń
obiektów zabytkowych i terenów wymagają
uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem
Zabytków.
§ 17. Wyznacza się strefy archeologicznej
ochrony biernej, w obrębie których obowiązują
następujące zasady i wymagania:
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1) zakaz dewastacji terenu poprzez zmiany
ukształtowania terenu,
2) wszelka działalnoņć inwestycyjna wymaga
uzgodnień z właņciwym organem ds. ochrony zabytków,
3) nakaz objęcia wszelkich robót ziemnych na
terenie strefy nadzorem archeologicznym
lub wyprzedzającymi inwestycję badaniami
ratowniczymi prowadzonymi na koszt inwestora.
§ 18.1. Obejmuje się ochroną znajdujące
się na terenie sołectwa dobra kultury współczesnej (nie wpisane do rejestru bądź ewidencji
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zabytków), a w szczególnoņci: 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 wartoņci 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 intensywnoņci 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 ņcieków,
2. Okreņla się nieprzekraczalne linie zabudowy
od linii rozgraniczających drogi, zgodnie
z ustaleniami szczegółowymi zmiany planu,
3. Warunkiem realizacji inwestycji na działkach
w obrębie terenów inwestycyjnych jest uregulowany dostęp działki do drogi publicznej
poprzez bezpoņredni dostęp do tej drogi, poprzez drogę wewnętrzną lub zapewnienie
służebnoņci drogowej,
4. Ustala się następujące zasady realizacji reklam:
1) dopuszcza się realizację reklam o ile pozostałe ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej w formie:
a) słupów reklamowych o wysokoņci nie
większej niż 3,0m i ņrednicy nie większej niż 1,5m,
b) tablic, neonów, ekranów o powierzchni mierzonej w obrysie zewnętrznym nie większym niż 8,0m2,
c) tablic, neonów w powiązaniu z obiektami małej architektury.

2) dopuszcza się realizację reklam w liniach
rozgraniczających terenów dróg publicznych jedynie na warunkach i za zgodą zarządcy dróg.
§ 21.1. Teren oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem MW – przeznacza się pod
zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.
2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 jako
przeznaczenie dopuszczalne okreņla się:
1) usługi publiczne,
2) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury
technicznej,
3) budynki gospodarcze i garaże,
4) zieleń urządzona.
3. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenów MW:
1) utrzymuje się istniejącą zabudowę z możliwoņcią jej rozbudowy i przebudowy z zastrzeżeniem warunków okreņlonych w ust. 3,
2) obowiązuje zakaz lokalizacji wolnostojących
obiektów wytwórczoņci i rzemiosła produkcyjnego,
3) wskaźnik powierzchni zabudowy nie może
przekraczać 50%,
4) wielkoņć powierzchni biologicznie czynnej
min. 30% powierzchni działki,
4. W terenach MW ustala się następujące
zasady kształtowania zabudowy:
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1) ograniczenie wysokoņci budynków do 3 kondygnacji nadziemnych,
2) dopuszcza się przebudowę dachów płaskich
na dachy dwuspadowe symetryczne o kącie
nachylenia połaci dachowych w przedziale
200 – 500,
3) wysokoņć do kalenicy nowych, rozbudowywanych i przebudowywanych budynków
wielorodzinnych nie może być większa niż
15,0m,
4) wysokoņć budynków gospodarczych lub
garaży nie może być większa niż 7,0m do kalenicy dachu,
5) poddasza mogą być doņwietlone oknami
połaciowymi lub lukarnami nakrytymi daszkami dwuspadowymi,
6) ustala się minimalną iloņć miejsc parkingowych o współczynniku 1,1 miejsca parkingowego na 1 lokal mieszkalny.
§ 22.1. Tereny oznaczone na rysunku
zmiany planu symbolem MM i MMX – przeznacza się pod zabudowę zagrodową, mieszkaniową jednorodzinną, usługową oraz rzemieņlniczowytwórczą.
2. Dla terenu, o którym mowa w ust 1 jako
przeznaczenie dopuszczalne ustala się:
a) usługi komercyjne podstawowe,
b) usługi publiczne,
c) budynki rekreacji indywidualnej,
d) budynki gospodarcze i garaże,
e) obiekty małej architektury.
3. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1
ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania:
1) utrzymuje się istniejącą zabudowę z możliwoņcią 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 możliwoņć lokalizacji budynków w granicy działki lub w odległoņci 1,5m
od granic działki, w przypadku działek
wąskich, których szerokoņć nie jest większa
niż 18,0m,
4) wskaźnik powierzchni zabudowy nie może
przekraczać 50% powierzchni działki,
5) powierzchnia biologicznie czynna min. 40%
powierzchni działki,
6) w przypadku dokonywania podziałów geodezyjnych w obrębie terenów MM i MMX
obowiązuje wielkoņć nowo wydzielonych
działek min. 1200m2 dla zabudowy wolnostojącej i min. 600m2 dla zabudowy bliźniaczej.

– 9936 –

Poz. 1142

Dopuszcza się wydzielanie działek o powierzchni poniżej 1200m2 i 600m2, jeżeli podział taki służy powiększeniu działki sąsiedniej lub regulacji prawa własnoņci terenów,
wydzielaniu działek pod drogi i urządzenia
infrastruktury technicznej,
7) w obrębie terenów oznaczonych symbolem
MMX wprowadza się zakaz budowy podpiwniczeń z uwagi na wysoki stan wód gruntowych,
8) w celu zapewnienia właņciwej obsługi parkingowej ustala się min. 1 miejsce parkingowe na jeden budynek mieszkalny lub
min. 2 miejsca parkingowe w przypadku lokalizacji usług oraz budynków rzemieņlniczowytwórczych.
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 wysokoņci nowo budowanych
budynków mieszkalnych, usługowych oraz
rzemieņlniczo-wytwórczych do 2 kondygnacji
nadziemnych, przy czym nie dotyczy to tej
częņci podpiwniczenia, dla której przekroczenie w/w ograniczenia wynika ze zróżnicowanego, naturalnego ukształtowania terenu objętego zmianą planu, a także w przypadku sytuowania pomieszczenia w piwnicy budynku
wymagającego wjazdu poniżej poziomu
terenu,
2) wysokoņć
nowobudowanych
budynków
mieszkalnych, usługowych oraz rzemieņlniczo-wytwórczych do kalenicy dachu nie może być większa niż 11,0m ponad ņredni poziom terenu wokół budynku,
3) wysokoņć budynków gospodarczych lub
garaży dla samochodów osobowych i dostawczych – 1 kondygnacja nadziemna, lecz
nie więcej niż 7,0m do kalenicy dachu ponad
ņredni poziom terenu wokół budynku,
4) geometria dachów głównej bryły budynku –
dachy dwuspadowe, czterospadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych 250 do 500, dopuszcza się dachy płaskie
jedynie w przypadku realizacji tarasu nad
częņcią budynku,
5) dopuszcza się budowę dachów jednospadowych o nachyleniu połaci dachowych min.
200 na budynkach gospodarczych i garażach,
jedynie w przypadku lokalizacji takiego budynku w granicy działki lub w odległoņci
1,5m metra od granicy działki oraz na garażach dobudowywanych do budynku mieszkalnego,
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6) przy użytkowym poddaszu doņwietlenie jego
pomieszczeń lukarnami. Dopuszcza się doņwietlenie budynków oknami połaciowymi,
7) zaleca się stosowanie w budynkach poszerzonych okapów do 100cm,
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 ņcian, osadzanie lusterek w elewacji,
10) dopuszcza się nadbudowę istniejących budynków z dachem płaskim w dniu wejņcia w
życie niniejszej zmiany planu o jedną kondygnację nadziemną.
§ 23.1. Tereny oznaczone na rysunku
zmiany planu symbolem MN, MN1, MNX – przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1
jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się:
a) usługi komercyjne podstawowe,
b) obiekty małej architektury.
3. Dla terenów, o którym mowa w ust. 1
ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania:
1) utrzymuje się istniejącą zabudowę z możliwoņcią 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 możliwoņć lokalizacji budynków w granicy działki lub w odległoņci 1,5m
od granic działki, w przypadku działek wąskich, których szerokoņć nie przekracza 18,0m,
4) wskaźnik powierzchni zabudowy nie może
przekraczać 40% powierzchni działki,
5) powierzchnia biologicznie czynna min. 50%
powierzchni działki,
6) w przypadku dokonywania podziałów geodezyjnych w obrębie terenów MN, MN1,
MNX obowiązuje wielkoņć nowo wydzielonych działek min. 1200m2 dla zabudowy
wolnostojącej i min. 600m2 dla zabudowy
bliźniaczej. Dopuszcza się wydzielanie działek o powierzchni poniżej 1200m2 i 600m2,
jeżeli podział taki służy powiększeniu działki
sąsiedniej lub regulacji prawa własnoņci terenów, wydzielaniu działek pod drogi i urządzenia infrastruktury technicznej,
7) w obrębie terenów oznaczonych symbolem
MN1 dopuszcza się lokalizację zabudowy
pensjonatowej,
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8) w obrębie terenów oznaczonych symbolem
MNX wprowadza się zakaz budowy podpiwniczeń z uwagi na wysoki stan wód gruntowych
9) w celu zapewnienia właņciwej obsługi parkingowej ustala się min. 1 miejsce parkingowe na jeden budynek mieszkalny, min.
2 miejsca parkingowe w przypadku lokalizacji usług komercyjnych podstawowych oraz
min. 5 miejsc parkingowych w przypadku lokalizacji zabudowy pensjonatowej.
10) dopuszcza się budowę budynków w drugiej
linii zabudowy
4. W terenach MN, MN1 i MNX ustala się
następujące zasady kształtowania zabudowy
głównej bryły budynku:
1) ograniczenie wysokoņci nowobudowanych
budynków mieszkalnych oraz usługowych
do 2 kondygnacji nadziemnych, przy czym
nie dotyczy to tej częņci 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. W przypadku realizacji zabudowy pensjonatowej dopuszcza się
budynki o 3 kondygnacjach nadziemnych,
2) wysokoņć
nowobudowanych
budynków
mieszkalnych oraz usługowych i pensjonatowych do kalenicy dachu nie może być
większa niż 10,0m ponad ņredni poziom terenu wokół budynku. Dla budynków pensjonatowych ich wysokoņć nie może być większa niż 13,0m ponad ņredni poziom terenu
wokół budynku,
3) wysokoņć budynków gospodarczych lub
garaży dla samochodów osobowych i dostawczych – 1 kondygnacja nadziemna, lecz
nie więcej niż 7,0m do kalenicy dachu ponad
ņredni poziom terenu wokół budynku,
4) geometria dachów głównej bryły budynku –
dachy dwuspadowe, czterospadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych 250 do 500, dopuszcza się dachy płaskie
jedynie w przypadku realizacji tarasu nad
częņcią budynku,
5) dopuszcza się budowę dachów jednospadowych o nachyleniu połaci dachowych
min. 200 na budynkach gospodarczych i garażach, jedynie w przypadku lokalizacji takiego budynku w granicy działki lub w odległoņci 1,5m metra od granicy działki oraz na garażach dobudowywanych do budynku
mieszkalnego,
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6) przy użytkowym poddaszu doņwietlenie jego
pomieszczeń lukarnami. Dopuszcza się doņwietlenie budynków oknami połaciowymi,
7) zaleca się stosowanie w budynkach poszerzonych okapów do 100cm,
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 ņcian, osadzanie lusterek w elewacji,
10) dopuszcza się nadbudowę istniejących budynków z dachem płaskim w dniu wejņcia w
życie niniejszej zmiany planu o jedną kondygnację nadziemną.
§ 24.1. Tereny oznaczone na rysunku
zmiany planu symbolem MU, MUX – przeznacza
się pod zabudowę usługową i zabudowę mieszkaniową.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1
jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się:
a) rzemieņlnicze obiekty produkcyjne,
b) budynki gospodarcze i garaże,
c) zieleń o funkcjach izolacyjnych,
d) mała architektura,
e) urządzenia sportu i rekreacji.
3. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów
MU i MUX:
1) wskaźnik powierzchni zabudowy nie może
przekraczać 50% powierzchni działki,
2) powierzchnia biologicznie czynna powinna
stanowić min. 30% tych działek,
3) w obrębie terenów oznaczonych symbolem
MUX wprowadza się zakaz budowy podpiwniczeń z uwagi na wysoki stan wód gruntowych,
4) w celu zapewnienia właņciwej obsługi parkingowej ustala się min. 1 miejsce parkingowe na jeden budynek mieszkalny lub
min. 2 miejsca parkingowe na działce w przypadku lokalizacji usług oraz min. 5 miejsc parkingowych w przypadku lokalizacji obiektów
rzemieņlniczych budynków produkcyjnych.
5) dopuszcza się budowę budynków w drugiej
linii zabudowy.
6) forma architektoniczna głównej bryły budynków powinna spełniać następujące wymagania:
a) ograniczenie wysokoņci budynków do 2 kondygnacji nadziemnych,
b) wysokoņć budynków usługowych, mieszkalnych i rzemieņlniczych do kalenicy nie
może być większa niż 12,0m ponad ņredni poziom terenu wokół budynku,
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c) wysokoņć budynków gospodarczych lub
garaży dla samochodów osobowych i
dostawczych – 1 kondygnacja nadziemna, lecz nie więcej niż 7,0m do kalenicy
dachu ponad ņredni poziom terenu wokół
budynku,
d) geometria dachów – dachy dwuspadowe, czterospadowe lub wielospadowe
o kącie nachylenia połaci dachowych
od 100 do 450,
e) przy użytkowym poddaszu doņwietlenie
jego pomieszczeń lukarnami. Dopuszcza
się doņwietlenie budynków oknami połaciowymi,
f) zaleca się stosowanie w budynkach poszerzonych okapów do 100cm/,
g) zakazuje się realizowania obiektów z dachem pulpitowym, płaskim, kopertowym,
uskokowym i asymetrycznym,
h) wyklucza się stosowanie form i detali deformujących architekturę np. schodkowe
zakończenie ņcian, osadzanie lusterek w
elewacji.
4. W przypadku dokonywania nowych podziałów geodezyjnych obowiązuje wielkoņć nowo wydzielonych działek min. 1200m2. Dopuszcza się inny podział, jeżeli służy on powiększeniu
działki sąsiedniej lub regulacji prawa własnoņci
oraz wydzielaniu działek pod drogi lub urządzenia infrastruktury technicznej.
§ 25.1. Dla terenu oznaczonego symbolem
U – tereny usług i handlu, ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: budynki usługowe i handlowe,
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) lokale mieszkalne dla prowadzących
usługi,
b) budynki gospodarcze i garaże,
c) zieleń o funkcjach izolacyjnych,
d) ciągi pieszo-jezdne, parkingi,
e) zieleń urządzona i zadrzewienia o charakterze izolacyjnym.
2. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu U:
1) wskaźnik intensywnoņci zabudowy nie może
przekraczać 0,7,
2) powierzchnia biologicznie czynna powinna
stanowić min. 20%,
3) forma architektoniczna głównej bryły budynków powinna spełniać następujące wymagania:
a) ograniczenie wysokoņci budynków do
2 kondygnacji nadziemnych, z możliwoņcią adaptacji poddasza na cele użytkowe
jako trzecia kondygnacja,
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b) całkowita wysokoņć budynków nie może
być większa niż 11,0m ponad ņredni poziom terenu,
c) geometria dachów główniej bryły budynku - dachy budynków należy wznosić jako
dwuspadowe, czterospadowe lub wielospadowe, symetryczne, o kącie nachylenia połaci dachowych 250 do 450 z możliwoņcią wprowadzenia naczółków,
d) przy użytkowym poddaszu doņwietlenie
jego pomieszczeń lukarnami nie może
zajmować więcej niż połowę długoņci połaci dachowej, a zadaszenie nad lukarnami winno być dwuspadowe. Dopuszcza się doņwietlenie budynków oknami
połaciowymi,
e) zaleca się stosowanie w budynkach poszerzonych okapów /50-70 cm/,
f) zakazuje się realizowania obiektów z dachem pulpitowym, kopertowym, uskokowym i asymetrycznym,
g) wyklucza się stosowanie form i detali deformujących architekturę np. schodkowe
zakończenie ņcian, osadzanie lusterek w
elewacji.
3. W celu zapewnienia właņciwej obsługi
parkingowej ustala się min. 5 miejsc parkingowych.
§ 26.1. Teren oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem UC – przeznacza się pod
tereny działalnoņci gospodarczej.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1
jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się:
1) lokale mieszkalne,
2) budynki gospodarcze i garaże,
3) zieleń o funkcjach izolacyjnych,
4) drogi dojazdowe, ciągi pieszo-jezdne, parkingi,
5) 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,
3) w celu zapewnienia właņciwej obsługi parkingowej ustala się min. 2 miejsca parkingowe na 100m2 powierzchni użytkowej budynku,
4) forma architektoniczna głównej bryły budynków usługowych powinna spełniać następujące wymagania:
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a) ograniczenie wysokoņci budynków innych niż gospodarcze i garaże do 2 kondygnacji nadziemnych,
b) wysokoņć budynków do kalenicy nie może być większa niż 12,0m ponad ņredni
poziom terenu wokół budynku,
c) wysokoņć budynków gospodarczych lub
garaży dla samochodów osobowych i
dostawczych – 1 kondygnacja nadziemna, lecz nie więcej niż 7,0m do kalenicy
dachu ponad ņredni poziom terenu wokół
budynku,
d) geometria dachów głównej bryły budynku – dachy dwuspadowe, czterospadowe
lub wielospadowe, o kącie nachylenia
połaci dachowych do 450, przy użytkowym poddaszu doņwietlenie jego pomieszczeń lukarnami. Dopuszcza się
doņwietlenie budynków oknami połaciowymi,
e) zaleca się stosowanie w budynkach poszerzonych okapów do 100cm,
f) zakazuje się realizowania obiektów z dachem pulpitowym, płaskim, kopertowym,
i uskokowym,
g) wyklucza się stosowanie form i detali deformujących architekturę np. schodkowe
zakończenie ņcian, osadzanie lusterek
w elewacji.
5) w przypadku dokonywania nowych podziałów geodezyjnych obowiązuje wielkoņć nowo wydzielonych działek min. 1200m2. Dopuszcza się inny podział, jeżeli służy on powiększeniu działki sąsiedniej lub regulacji
prawa własnoņci oraz wydzielaniu działek
pod drogi lub urządzenia infrastruktury technicznej.
§ 27.1. Tereny oznaczone na rysunku
zmiany planu symbolem UC1 – przeznacza się
pod tereny działalnoņci gospodarczej związanej
z rolnictwem.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1
jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się:
1) budynki gospodarcze i garaże,
2) zieleń o funkcjach izolacyjnych,
3) drogi dojazdowe, ciągi pieszo-jezdne, parkingi,
4) 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 celu zapewnienia właņciwej obsługi parkingowej ustala się min. 2 miejsca parkingowe na 100m2 powierzchni użytkowej budynku,
4) forma architektoniczna głównej bryły budynków usługowych powinna spełniać następujące wymagania:
a) ograniczenie wysokoņci budynków innych niż gospodarcze i garaże do 2 kondygnacji nadziemnych,
b) wysokoņć budynków do kalenicy dachu
innych niż gospodarcze i garaże nie może
być większa niż 12,0m ponad ņredni poziom terenu wokół budynku,
c) wysokoņć budynków gospodarczych lub
garaży dla samochodów osobowych i
dostawczych – 1 kondygnacja nadziemna, lecz nie więcej niż 7,0m do kalenicy
dachu ponad ņredni poziom terenu wokół
budynku,
d) geometria dachów głównej bryły budynku – dachy dwuspadowe, czterospadowe
lub wielospadowe, o kącie nachylenia
połaci dachowych do 450, przy użytkowym poddaszu doņwietlenie jego
pomieszczeń lukarnami. Dopuszcza się
doņwietlenie budynków oknami połaciowymi,
e) zaleca się stosowanie w budynkach poszerzonych okapów do 100cm,
f) zakazuje się realizowania obiektów z dachem pulpitowym, płaskim, kopertowym,
i uskokowym,
g) wyklucza się stosowanie form i detali
deformujących architekturę np. schodkowe zakończenie ņcian, osadzanie lusterek w elewacji.
5) w przypadku dokonywania nowych podziałów geodezyjnych obowiązuje wielkoņć nowo wydzielonych działek min. 1200m2. Dopuszcza się inny podział, jeżeli służy on powiększeniu działki sąsiedniej lub regulacji
prawa własnoņci oraz wydzielaniu działek
pod drogi lub urządzenia infrastruktury technicznej.
§ 28.1. Teren oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem UCT – przeznacza się
pod tereny aktywnoņci gospodarczej związanej
z rekreacją i turystyką.
2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 jako
przeznaczenie dopuszczalne ustala się:
1) usługi komercyjne podstawowe,
2) obiekty sportowe,
3) budynki gospodarcze i garaże,
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4) drogi dojazdowej, ciągi pieszo-jezdne, parkingi, ņcieżki rowerowe,
5) terenowe urządzenia sportu i rekreacji,
6) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury
technicznej,
7) zieleń urządzona i zakrzewienia.
3. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów UCT:
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 właņciwej obsługi parkingowej ustala się min. 5 miejsc parkingowych,
5) forma architektoniczna budynków powinna
spełniać następujące wymagania:
a) wysokoņć budynków innych niż gospodarcze i garaże do 4 kondygnacji nadziemnych nie może być większa niż
13,0m w najwyższym punkcie budynku
ponad ņredni poziom terenu wokół budynku, przy czym 4 kondygnacja może
być jedynie w poddaszu,
b) wysokoņć budynków gospodarczych lub
garaży dla samochodów osobowych i
dostawczych – 1 kondygnacja nadziemna, lecz nie więcej niż 7,0m do kalenicy
dachu ponad ņredni poziom terenu wokół
budynku,
c) geometria dachów – dachy dwuspadowe, czterospadowe lub wielospadowe,
symetryczne, o kącie nachylenia połaci
dachowych 300 do 500, w przypadku realizacji obiektów sportowych dopuszcza
się indywidualne rozwiązania,
d) przy użytkowym poddaszu doņwietlenie
jego pomieszczeń lukarnami nie może
zajmować więcej niż połowę długoņci połaci dachowej. Dopuszcza się doņwietlenie budynków oknami połaciowymi,
e) zakazuje się realizowania obiektów z dachem pulpitowym, kopertowym, uskokowym i asymetrycznym,
f) wyklucza się stosowanie form i detali deformujących architekturę np. schodkowe
zakończenie ņcian, osadzanie lusterek w
elewacji.
§ 29.1. Teren oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem UPK – przeznacza się pod
usługi publiczne kultury.
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2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 jako
przeznaczenie dopuszczalne ustala się:
1) mała architektura,
2) zieleń urządzona.
3. W odniesieniu do terenu UPK, stanowiącego teren zabytkowego muzeum H. Sienkiewicza, wpisanego do rejestru zabytków obowiązują ustalenia okreņlone w § 16 oraz obowiązuje zakaz lokalizacji nowych obiektów budowlanych.
4. Utrzymuje się istniejącą zieleń parkową.
§ 30.1. Teren oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem UPo – przeznacza się pod
usługi publiczne oņwiaty.
2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 jako
przeznaczenie dopuszczalne ustala się:
1) terenowe obiekty sportu i rekreacji,
2) mała architektura,
3) zieleń urządzona.
3. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów UPo:
1) nie dopuszcza się lokalizacji budynków
mieszkalnych,
2) wskaźnik powierzchni zabudowy nie może
przekraczać 50%,
3) powierzchnia biologicznie czynna powinna
stanowić co najmniej 30%,
4) w celu zapewnienia właņciwej obsługi parkingowej ustala się min. 5 miejsc parkingowych,
5) forma architektoniczna budynków powinna
spełniać następujące wymagania:
a) wysokoņć zabudowy do 3 kondygnacji
nadziemnych nie może być większa niż
15,0m w najwyższym punkcie budynku,
b) geometria dachów – dachy dwuspadowe, czterospadowe lub wielospadowe
o kącie nachylenia połaci dachowych 300
do 500, przypadku realizacji obiektów
sportowych dopuszcza się indywidualne
rozwiązania,
c) przy użytkowym poddaszu doņwietlenie
jego pomieszczeń lukarnami. Dopuszcza
się doņwietlenie budynków oknami połaciowymi,
d) zakazuje się realizowania obiektów z dachem pulpitowym i kopertowym.
e) wyklucza się stosowanie form i detali deformujących architekturę np. schodkowe
zakończenie ņcian, osadzanie lusterek w
elewacji.
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§ 31.1. Dla terenu oznaczonego symbolem
UP – tereny usług publicznych, dla których ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: obiekty i urządzenia służące realizacji celów publicznych,
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) usługi komercyjne,
b) budynki gospodarcze i garaże,
c) obiekty obsługi ruchu turystycznego,
d) obiekty sportu, rekreacji i turystyki,
e) ciągi pieszo-jezdne, parkingi i ņcieżki rowerowe,
f) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury
technicznej,
g) zieleń urządzona.
2. Ustala się następujące zasady kształtowania i zagospodarowania terenów UP,
1) nie dopuszcza się lokalizacji budynków
mieszkalnych,
2) w celu zapewnienia właņciwej obsługi parkingowej ustala się min. 2 miejsca parkingowe na 100m2 powierzchni użytkowej budynku,
3) wskaźnik powierzchni zabudowy nie może
przekraczać 60%,
4) powierzchnia biologicznie czynna powinna
stanowić co najmniej 30% powierzchni tych
działek,
5) forma architektoniczna głównej bryły budynków usługowych powinna spełniać następujące wymagania:
a) wysokoņć zabudowy z wyłączeniem
budynków gospodarczych i garaży do
2 kondygnacji nadziemnych nie może być
większa niż 15,0m w najwyższym punkcie
budynku ponad ņredni poziom terenu
wokół budynku,
b) wysokoņć budynków gospodarczych lub
garaży – 1 kondygnacja nadziemna, przy
czym wysokoņć budynków do kalenicy
nie może przekraczać 8,0m ponad ņredni
poziom terenu wokół budynku,
c) dachy nowobudowanych oraz nadbudowywanych i przebudowywanych budynków należy wznosić jako dwuspadowe
lub wielospadowe, o kącie nachylenia
połaci dachowych 200 do 600,
d) przy użytkowym poddaszu doņwietlenie
jego pomieszczeń lukarnami nie może
zajmować więcej niż 60% długoņci połaci
dachowych. Dopuszcza się doņwietlenie
budynków oknami połaciowymi,
e) zaleca się stosowanie w budynkach poszerzonych okapów do 100cm,
f) zakazuje się realizowania obiektów z dachem pulpitowym, kopertowym i uskokowym,
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g) wyklucza się stosowanie form i detali deformujących architekturę np. schodkowe
zakończenie ņcian, osadzanie lusterek
w elewacji.
6) w przypadku dokonywania nowych podziałów geodezyjnych obowiązuje wielkoņć nowo wydzielonych działek min. 1000m2. Dopuszcza się inny podział, jeżeli służy on powiększeniu działki sąsiedniej lub regulacji
prawa własnoņci oraz wydzielaniu działek
pod drogi.
§ 32.1. Dla terenu oznaczonego na rysunku
zmiany planu symbolem ZP1, którym jest zabytkowa Aleja Lipowa, stanowiąca dojņcie i dojazd
do Muzeum H. Sienkiewicza, obowiązują następujące ustalenia:
1) dopuszcza się wykorzystanie fragmentu alei,
tj. od drogi KD-Z do drogi KD-D jako dojazd
do terenów MN1,
2) dopuszcza się realizację małej architektury,
3) obowiązuje zakaz budowy obiektów kubaturowych i lokalizacji reklam nie związanych
z Muzeum Henryka Sienkiewicza.
§ 33.1. Teren oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem ZU – przeznacza się pod
zieleń urządzoną stanowiącą barierę ochronną
dla ekspozycji Alei Lipowej,
2. Obowiązuje zakaz budowy obiektów kubaturowych i reklam nie związanych z Muzeum
Henryka Sienkiewicza,
3. Dopuszcza się lokalizację elementów
małej architektury.
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2. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenów związanych
z zaopatrzeniem w wodę:
1) zakaz prowadzenia wszelkich działań, które
mogą powodować zanieczyszczenie wód,
2) całkowita wysokoņć nowo budowanych budynków wraz ze wszystkimi urządzeniami nie
może być większa niż 8,0m ponad ņredni poziom terenu,
3) geometria dachów - dachy dwuspadowe
o kącie nachylenia połaci dachowych 100
do 400 z możliwoņcią wprowadzenia przyczółków i naczółków. Dopuszcza się dachy
płaskie.
§ 36.1. Ustala się przeznaczenie terenów
oznaczonych na rysunku zmiany planu symbolem ZL – tereny lasów:
1) Przeznaczenie podstawowe: tereny leņne,
2) Przeznaczenie dopuszczalne:
a) obiekty obsługi gospodarki leņnej,
b) drogi dojazdowe,
c) ņcieżki, szlaki turystyczne, ņcieżki rowerowe,
d) obiekty małej architektury służące turystyce.
2. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenów ZL:
1) wprowadza się zakaz realizacji obiektów budowlanych, które wymagać będą zgody na
zmianę przeznaczenia gruntów leņnych na
cele nieleņne,
2) zakazuje się prowadzenia wszelkich działań,
które mogłyby zagrażać funkcji leņnej,
3) prowadzenie gospodarki leņnej zgodnie
z planami urządzenia lasu.

4. Utrzymuje się istniejącą zieleń parkową.
§ 34. Teren oznaczony na rysunku zmiany
planu symbolem ZI przeznacza się pod zieleń
izolacyjną, dla którego ustala się:
1. Przeznaczenie podstawowe: zieleń izolacyjną,
2. Przeznaczenie uzupełniające: infrastruktura
techniczna,
3. Wprowadza się zakaz budowy obiektów budowlanych kubaturowych.
§ 35.1. Dla terenu oznaczonego symbolem TW – teren urządzeń zaopatrzenia
w wodę, ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe - urządzenia
związane z zaopatrzeniem w wodę.
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) obiekty technologiczne związane z zaopatrzeniem w wodę,
b) zieleń urządzona i nieurządzona.

§ 37.1. 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.
3. Jako warunki zagospodarowania okreņla się:
1) utrzymanie istniejącej zabudowy jednorodzinnej, zagrodowej lub usługowej z możliwoņcią jej przebudowy, nadbudowy, rozbudowy z zachowaniem wymogów architektonicznych wynikających z § 22,
2) dopuszcza się lokalizację nowej zabudowy
zagrodowej, pod warunkiem gdy powierzchnia gospodarstwa rolnego związanego z tą
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zabudową przekracza ņrednią 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 § 22,
3) zachowanie ņródpolnych zadrzewień i zakrzewień oraz zieleni łęgowej,
4) dopuszcza się możliwoņć 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 ņcieków do gleb i wód powierzchniowych.
§ 38.1. Dla terenu oznaczonego symbolem KP – teren parkingu samochodowego,
ustala się przeznaczenie podstawowe parkingi
dla samochodów osobowych.
2. Przeznaczanie dopuszczalne infrastruktura techniczna.
§ 39. Układ komunikacyjny terenu objętego zmianą planu stanowią następujące drogi:
1. 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) szerokoņć w liniach rozgraniczających
20,0m,
2) szerokoņć jezdni min. 5,0m,
3) nieprzekraczalna linia zabudowy dla
obiektów budowlanych 8,0m mierzona
od linii rozgraniczających w terenie zabudowanym i 20,0m mierzona od linii
rozgraniczających w terenie niezabudowanym,
4) chodniki jedno lub dwustronne o min.
szerokoņci 1,5m,
5) w pasie drogowym dopuszcza się realizację ņcieżek rowerowych.
2. 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) szerokoņć w liniach rozgraniczających
12,0m,
2) szerokoņć jezdni min. 5,0m,
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3) chodniki jednostronne lub dwustronne
min. 1,5m,
4) nieprzekraczalna linia zabudowy – 6,0m
w terenie zabudowanym i 15,0m w terenie niezabudowanym mierzona od linii
rozgraniczających,
5) w pasie drogowym dopuszcza się realizację ņcieżek rowerowych.
3. Droga klasy lokalnej o przekroju jednojezdniowym wraz z niezbędnymi urządzeniami
technicznymi wynikającymi z przepisów
o drogach publicznych, oznaczona na rysunku planu symbolem KD-L1, dla której ustala
się następujące parametry techniczne:
1) szerokoņć w liniach rozgraniczających
12,0m – 15,0m zgodnie z rysunkiem
zmiany planu,
2) szerokoņć jezdni min. 5,0m,
3) chodniki jednostronne lub dwustronne
min. 1,5m,
4) nieprzekraczalna linia zabudowy – 6,0m
w terenie zabudowanym i 15,0m w terenie niezabudowanym mierzona od linii
rozgraniczających,
5) w pasie drogowym dopuszcza się realizację ņcieżek rowerowych.
4. 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) szerokoņć
w
liniach
rozgraniczających 10,0m,
2) szerokoņć jezdni min. 4,5m,
3) chodniki obustronne lub jednostronne
min. 1,5m, w szczególnie uzasadnionych
przypadkach dopuszcza się chodniki
o węższej szerokoņci,
4) nieprzekraczalna linia zabudowy – 6,0m
w terenie zabudowanym i 15,0m w terenie niezabudowanym mierzona od linii
rozgraniczających,
5) w pasie drogowym dopuszcza się realizację ņcieżek rowerowych.
5. Drogi wewnętrzne, oznaczone na rysunku
planu symbolem KDW, dla których ustala się
następujące parametry techniczne:
1) szerokoņć w liniach rozgraniczających 5,0m,
2) szerokoņć jezdni min. 3,0m,
3) chodniki jednostronne min. 1,5m, w
szczególnie uzasadnionych przypadkach
dopuszcza się chodniki o węższej szerokoņci
4) nieprzekraczalna linia zabudowy 6,0m
mierzona od granicy linii rozgraniczających,
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6. Na terenach, o których mowa w ust. 1-4
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 terenu pod warunkiem nie naruszania wymogów okreņlo-
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nych w przepisach dotyczących dróg publicznych a także uzyskania zgody 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.

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 siĉ mas ziemnych
§ 40.1. Na obszarze objętym ustaleniami
planu nie występują:
1) tereny górnicze,
2) tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych,
3) tereny narażone na niebezpieczeństwo
powodzi.

2. Teren objęty ustaleniami planu położony jest w obrębie obszarów chronionych na
podstawie przepisów o ochronie przyrody –
ustalenia zgodnie z § 12.
3. W obrębie terenu objętego ustaleniami
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 nieruchomoņci objĉtych planem miejscowym
§ 41.1. Na obszarze objętym granicami
zmiany planu nie okreņla się granic obszarów
wymagających scaleń i podziału nieruchomoņci.
2. Dla terenów oznaczonych symbolem
MM, MMX, MN, MN1 i MNX ustala się następujące zasady i warunki scalenia i podziału nieruchomoņci:
1) scalenia i podziały należy przeprowadzić
procedurą przewidzianą ustawą o gospodarce nieruchomoņciami,
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) szerokoņć frontu powinna pozwalać na zachowanie warunków technicznych i odległoņci pomiędzy budynkami i być nie mniejsza
niż 20,0m,

5) powierzchnia nowo wydzielonych działek
budowlanych nie może być mniejsza niż
1200,0m2 w obrębie terenów MN, MN1,
MNX, MM i MMX,
6) dla nowo wydzielonych dróg w obrębie
terenów MN, MNX, MM i MMX parametry
dróg wewnętrznych powinny być zgodne
z § 6 ust 1 pkt 1.
3. Wymienione w ust. 2 minimalne wielkoņci 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 okreņla się
szczegółowych zasad i warunków scaleń i podziału nieruchomoņci.

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: budowy przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać
na ņrodowisko, dla których sporządzenie raportu
oddziaływania na ņrodowisko jest obligatoryjne,
z zastrzeżeniem § 15,

2. W zakresie ograniczania uciążliwoņci
obiektów obowiązuje:
1) bezwzględny zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ņcieków do gruntu i wód powierzchniowych,
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2) podłączenie obiektów mieszkalnych, mieszkaniowo-usługowych i innych do sieci kana-
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lizacyjnej w zasięgu obsługi sieci, sukcesywnie wraz z budową systemu kanalizacji.

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 okreņlonych przez właņciciela sieci,
2) projektowaną sieć wodociągową należy włączyć do istniejących wodociągów i wyposażyć w zasuwy i hydranty przeciwpożarowe.
Sieć, o ile istnieje taka możliwoņć, należy
wykonać w postaci zamkniętego układu,
z możliwoņcią 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 okreņlonych w przepisach odrębnych.
2. W zakresie odprowadzania ņcieków sanitarno-bytowych, ustala się:
1) docelowo ņcieki sanitarno-bytowe z obszaru
objętego zmianą planu należy odprowadzić
do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej
pracującej w systemie grawitacyjnym, grawitacyjno-pompowym oraz niskociņnieniowym, na warunkach okreņlonych przez zarządzającego siecią,
2) utrzymanie indywidualnych rozwiązań gromadzenia ņcieków w szczelnych zbiornikach
bezodpływowych na terenach o braku kanalizacji tylko do czasu budowy sieci kanalizacji
sanitarnej,
3) dopuszcza się budowę i eksploatację przydomowych oczyszczalni ņcieków sanitarnych
na terenach do czasu budowy gminnej sieci
kanalizacji sanitarnej,
4) na terenach o braku kanalizacji, w okresie do
czasu jej wybudowania, dopuszcza się realizację szczelnych zbiorników bezodpływowych.
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 działalnoņci gospodarczej
zagospodarować zgodnie z przepisami odrębnymi.

4. W zakresie zaopatrzenia w gaz,
ustala się:
1) budowę systemu sieci gazociągów ņredniego ciņnienia zgodnego z programem gazyfikacji gminy Strawczyn,
2) gazociągi ņredniego ciņnienia 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 planem z istniejących sieci niskiego napięcia poprzez jej rozbudowę na warunkach okreņlonych przez
właņciciela 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 ņredniego i niskiego napięcia należy
budować zgodnie z warunkami wynikającymi
z przepisów odrębnych,
5) przy realizacji zabudowy przeznaczonej na
stały pobyt ludzi należy zachować bezpieczny odstęp od linii elektroenergetycznych
zgodny z PN – E – 05100. Zaleca się przyjęcie
następujących odległoņci dla budynków
mieszkalnych:
a) min. 7,5m od osi linii napowietrznych
ņredniego napięcia i stacji transformatorowych,
b) min. 3m od osi linii napowietrznych niskiego napięcia,
c) ewentualne zbliżenie budynków do osi
linii należy uzgodnić z zarządcą linii.
6. W zakresie łącznoņci telekomunikacyjnej, ustala się:
1) usługi telekomunikacji mogą ņwiadczyć
wszyscy uprawnieni operatorzy sieci telekomunikacyjnych,
2) na obszarze objętym zmianą planu dopuszcza się lokalizację obiektów z urządzeniami infrastruktury telekomunikacyjnej przy
uwzględnieniu dopuszczalnych poziomów
pól elektromagnetycznych jakie muszą być
spełnione dla terenów przeznaczonych pod
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zabudowę mieszkaniową i miejsc przebywania dla ludzi, oraz jeżeli taka inwestycja jest
zgodna z przepisami odrębnymi.
3) napowietrzne linie telefoniczne należy sukcesywnie kablować,
4) w obrębie linii rozgraniczających istniejących
i projektowanych dróg dopuszcza się prowadzenie linii telekomunikacyjnych oraz lokalizację szafek z urządzeniami infrastruktury telekomunikacyjnej na warunkach okreņlonych
przez zarządcę drogi.
7. W zakresie zaopatrzenia w ciepło,
ustala się:
1) 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

Poz. 1142

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 okreņlone w § 39.

Rozdział 11.
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów
§ 44. Do czasu zabudowy i zagospodarowania terenów objętych planem zagospodarowania przestrzennego na cele okreņlone w § 9

pozostają one w dotychczasowym użytkowaniu,
z możliwoņcią wprowadzenia zieleni urządzonej,
bez dopuszczenia zabudowy tymczasowej.

Rozdział 12.
Stawki procentowe, na podstawie, których ustala siĉ opłatĉ, 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, ustala się
stawkę procentową wzrostu wartoņci nierucho-

moņci dla terenów oznaczonych symbolami:
MW, MM, MMX, MN, MN1, MNX, MU, MUX,
UC, UC1, U w wysokoņci 15%.

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

§ 48. Uchwała obowiązuje po upływie
30 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Ņwiętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
inż. Stanisław Zdyb
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Załącznik nr 1
do uchwały nr III/6/10
Rady Gminy w Strawczynie
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Załącznik graficzny

Przewodniczący Rady Gminy:
inż. Stanisław Zdyb
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Załącznik nr 2
do uchwały nr III/6/10
Rady Gminy w Strawczynie
z dnia 28 grudnia 2010 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Oblĉgorek
na terenie gminy Strawczyn
Rozstrzygnięcie Rady Gminy w Strawczynie w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu
projektu zmiany miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego sołectwa Oblęgorek
na terenie gminy Strawczyn.
Uwagi nieuwzględnione nie występują.
Przewodniczący Rady Gminy:
inż. Stanisław Zdyb
Załącznik nr 3
do uchwały nr III/6/10
Rady Gminy w Strawczynie
z dnia 28 grudnia 2010 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Oblĉgorek na
terenie gminy Strawczyn
Rozstrzygnięcie Rady Gminy w Strawczynie w sprawie sposobu realizacji zapisanych w
zmienie 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 Oblęgorek, 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 Oblęgorek, na terenie
gminy Strawczyn będą realizowane zgodnie
z obowiązującym Planem rozwoju lokalnego
oraz Strategią rozwoju gminy Strawczyn.
2. Finansowanie inwestycji ze ņrodków budżetu
gminy - ņrodki własne gminy i pozyskane
fundusze zgodnie z przepisami odrębnymi.
Przewodniczący Rady Gminy:
inż. Stanisław Zdyb
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UCHWAŁA NR V/26/2011
RADY GMINY W STRAWCZYNIE
z dnia 14 marca 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr III/6/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2010 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Oblĉgorek
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 pro-

jektu uchwały, Rada Gminy w Strawczynie
uchwala, co następuje:
§ 1.1. W załączniku Nr 1 do uchwały
Nr III/6/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia
28 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
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nego
sołectwa
Oblęgorek
na
terenie
gminy Strawczyn oznaczenia uzupełnia się
o "wewnętrzny teren ochrony poņredniej ujęcia
wód podziemnych" zgodnie z załącznikiem
graficznym Nr 1.
2. Załącznik graficzny Nr 1 stanowi integralną całoņć niniejszej uchwały.
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strawczyn.
§ 3. Uchwała obowiązuje po upływie
30 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Ņwiętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
inż. Stanisław Zdyb
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr V/26/2011
Rady Gminy w Strawczynie
z dnia 14 marca 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy:
inż. Stanisław Zdyb
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UCHWAŁA NR V/28/2011
RADY GMINY W STRAWCZYNIE
z dnia 14 marca 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2011r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)
oraz art. 212 ust 1 pkt 1 i 2, 4, 5, 6, 8, ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)
uchwala się co następuje:
§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 119 148,00 zł
§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 16 799,00 zł
§ 3. Szczegółową klasyfikację zmian
dochodów i wydatków w ramach działów, rozdziałów i paragrafów okreņla załącznik Nr 1
do niniejszej Uchwały.
§ 4. Zmienia się zapis § 3 Uchwały
Nr IV/17/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia
10 lutego 2011 r. w ten sposób, że otrzymuje on
brzmienie:
1. Deficyt budżetu gminy w wysokoņci
2 889 047,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) kredytów w kwocie - 2 453 100,00 zł,
2) pożyczek w kwocie - 300 000,00 zł,
3) wolnych ņrodków, jako nadwyżki ņrodków pieniężnych na rachunku bieżącym
budżetu gminy wynikającej z rozliczeń
kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w
kwocie - 135 947,00 zł.
2. Przychody budżetu w wysokoņci 4 047 749,00 zł,
rozchody w wysokoņci 1 158 702,00 zł,”
zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 5. Zmienia się załączniki inwestycyjne
Nr 3 i 4 do Uchwały Nr IV/17/2011 Rady Gminy
w Strawczynie z dnia 10 lutego 2011 r. w ten
sposób, że otrzymują one brzmienie jak w
załączniku Nr 3 i 4 do niniejszej Uchwały.
§ 6. Zmienia się zapis § 2 Uchwały
Nr IV/17/2011 Rady Gminy w Strawczynie z
dnia 10 lutego 2011 r. w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie:
„Wydatki na programy i projekty realizowane ze ņrodków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych,

niepodlegających zwrotowi realizowane w roku
budżetowym w wysokoņci 12573195,00 zł,
a) wydatki bieżące – 1 554 533,00 zł
b) wydatki majątkowe – 11 018 662,00 zł”
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.
§ 7. Zmienia się załącznik Nr 7 „Dochody
i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami w 2011 r.” do Uchwały
Nr IV/17/2011 Rady Gminy w Strawczynie
z dnia 10 lutego 2011 r. w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej Uchwały
§ 8. Zmienia się załącznik Nr 8 „Dochody i
wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) miedzy
jednostkami
samorządu
terytorialnego
w
2011r.” do Uchwały Nr IV/17/2011 Rady Gminy
w Strawczynie z dnia 10 lutego 2011 r. w ten
sposób, że otrzymuje on brzmienie jak w załączniku Nr 7 do niniejszej Uchwały.
§ 9. Zmienia się załącznik Nr 12 „Dotacje
celowe w 2011 r.” do Uchwały Nr IV/17/2011
Rady Gminy w Strawczynie z dnia 10 lutego
2011 r. w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie
jak w załączniku Nr 8 do niniejszej Uchwały.
§ 10. Zmienia się zapis § 12 Uchwały
Nr IV/17/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia
10 lutego 2011 r w ten sposób, że dodaje się
pkt 4 o treņci:
„4) dokonywania zmian w wydatkach na zadania
inwestycyjne roczne w ramach paragrafu”.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się
Wójtowi Gminy.
§ 12. Uchwała podlega ogłoszeniu w
Dzienniku Urzędowym Województwa Ņwiętokrzyskiego oraz przez wywieszenie na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Gminy.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy:
inż. Stanisław Zdyb
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Załącznik nr 1
do uchwały nr V/28/2011
Rady Gminy w Strawczynie
z dnia 14 marca 2011 r.
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Przewodniczący Rady Gminy:
inż. Stanisław Zdyb

Dziennik Urzędowy
Województwa Ņwiętokrzyskiego Nr 107
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Załącznik nr 2
do uchwały nr V/28/2011
Rady Gminy w Strawczynie
z dnia 14 marca 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy:
inż. Stanisław Zdyb
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Załącznik nr 3
do uchwały nr V/28/2011
Rady Gminy w Strawczynie
z dnia 14 marca 2011 r.
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Przewodniczący Rady Gminy:
inż. Stanisław Zdyb

Dziennik Urzędowy
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Dziennik Urzędowy
Województwa Ņwiętokrzyskiego Nr 107

– 9957 –

Poz. 1144

Załącznik nr 4
do uchwały nr V/28/2011
Rady Gminy w Strawczynie
z dnia 14 marca 2011 r.
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Przewodniczący Rady Gminy:
inż. Stanisław Zdyb

Dziennik Urzędowy
Województwa Ņwiętokrzyskiego Nr 107
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Załącznik nr 5
do uchwały nr V/28/2011
Rady Gminy w Strawczynie
z dnia 14 marca 2011 r.

Dziennik Urzędowy
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Załącznik nr 6
do uchwały nr V/28/2011
Rady Gminy w Strawczynie
z dnia 14 marca 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy:
inż. Stanisław Zdyb
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Załącznik nr 7
do uchwały nr V/28/2011
Rady Gminy w Strawczynie
z dnia 14 marca 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy:
inż. Stanisław Zdyb
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Załącznik nr 8
do uchwały nr V/28/2011
Rady Gminy w Strawczynie
z dnia 14 marca 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy:
inż. Stanisław Zdyb
1144

1145
1145

UCHWAŁA NR V/32/2011
RADY GMINY W STRAWCZYNIE
z dnia 14 marca 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr VI/31/07 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 kwietnia 2007 r.
w sprawie poboru podatku od nieruchomoņci, rolnego i leņnego w drodze inkasa
oraz okreņlenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
art. 6b i 6c ust.1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.
o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 136 poz.
969 z późn. zm.) art. 6 ust 12 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn.
zm.) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leņnym (Dz. U. Nr 200
poz. 1682 z późn. zm.) Rada Gminy w Strawczynie postanawia:
§ 1. § 1 ust. 2 Uchwały Nr VI/31/07 Rady
Gminy w Strawczynie z dnia 26 kwietnia 2007
roku w sprawie poboru podatku od nieruchomoņci, rolnego i leņnego w drodze inkasa oraz okreņlenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
otrzymuje brzmienie:
2. „Na inkasentów do poboru należnoņci
wyznacza się niżej wymienione osoby w poszczególnych sołectwach:
1) Chełmce - Piec Marian,
2) Hucisko - Piec Kazimiera,
1145

3) Korczyn - Stępień Barbara,
4) Kuźniaki - Wnuk Mirosław,
5) Małogoskie - Szczykutowicz-Gos Anna,
6) Niedźwiedź - Raczyńska Teresa,
7) Promnik - Stępień Grzegorz,
8) Ruda Strawczyńska - Picheta Tadeusz,
9) Oblęgór - Zapała Henryk,
10) Oblęgorek - Wieczorek Kazimierz,
11) Strawczyn - Jabłońska Monika,
12) Strawczynek - Jarząbek Kazimiera."
§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Ņwiętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
inż. Stanisław Zdyb
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UCHWAŁA NR V/33/2011
RADY GMINY W STRAWCZYNIE
z dnia 14 marca 2011 r.
w sprawie okreņlenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów
i wysokoņci stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)
oraz art. 31 ust. 1 i ust. 3 ustawy o sporcie z dnia
25 czerwca 2010 r. (Dz. U. Nr 127 poz.857 z późn.
zm.) Rada Gminy w Strawczynie uchwala co
następuje:
§ 1.1. Ustanawia się stypendia sportowe
Gminy Strawczyn dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie wojewódzkim, krajowym lub międzynarodowym oraz okreņla się zasady, tryb ich przyznawania i pozbawiania, zgodnie z załącznikiem
Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Okreņla się rodzaje wyróżnień i wysokoņć nagród dla zawodników, którzy osiągnęli
wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie wojewódzkim, międzynarodowym lub krajowym, trenerów i działaczy sportowych zasłużonych w osiąganiu tych wyników oraz zasady
i tryb ich przyznawania, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXII/161/08
Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 grudnia
2008 r. w sprawie okreņlenia szczegółowych
zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz
rodzajów i wysokoņci stypendiów sportowych,
nagród i wyróżnień.
§ 3. Wysokoņć ņrodków przeznaczonych
na stypendia sportowe, nagrody i wyróżnienia
okreņla Rada Gminy w Strawczynie w uchwale
budżetowej.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strawczyn.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Ņwiętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
inż. Stanisław Zdyb

Dziennik Urzędowy
Województwa Ņwiętokrzyskiego Nr 107

– 9967 –

Poz. 1146

Załącznik nr 1
do uchwały nr V/33/2011
Rady Gminy w Strawczynie
z dnia 14 marca 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Ņwiętokrzyskiego Nr 107

– 9968 –

Poz. 1146

Dziennik Urzędowy
Województwa Ņwiętokrzyskiego Nr 107

– 9969 –

Poz. 1146

Załącznik Nr 1 regulaminu
przyznawania stypendiów sportowych

Dziennik Urzędowy
Województwa Ņwiętokrzyskiego Nr 107

– 9970 –

Poz. 1146

Załącznik Nr 2 do Regulaminu
przyznawania stypendiów sportowych

Załącznik Nr 3 do Regulaminu
przyznawania stypendiów sportowych

Dziennik Urzędowy
Województwa Ņwiętokrzyskiego Nr 107

– 9971 –

Poz. 1146

Załącznik Nr 4 do Regulaminu
przyznawania stypendiów sportowych

Dziennik Urzędowy
Województwa Ņwiętokrzyskiego Nr 107

– 9972 –

Poz. 1146

Załącznik nr 2
do uchwały nr V/33/2011
Rady Gminy w Strawczynie
z dnia 14 marca 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Ņwiętokrzyskiego Nr 107

– 9973 –

Poz. 1146

Dziennik Urzędowy
Województwa Ņwiętokrzyskiego Nr 107

– 9974 –

Poz. 1146

Załącznik Nr 1 do regulaminu w sprawie przyznawania, trybu i zasad oraz rodzajów wyróżnień i wysokoņci nagród dla zawodników, którzy osiągnęli
wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie
wojewódzkim, międzynarodowym lub krajowym
trenerów i działaczy sportowych zasłużonych w
osiąganiu tych wyników

Dziennik Urzędowy
Województwa Ņwiętokrzyskiego Nr 107

– 9975 –

Poz. 1146

Załącznik Nr 2 do regulaminu w sprawie przyznawania, trybu i zasad oraz rodzajów wyróżnień i wysokoņci nagród dla zawodników,którzy osiągnęli
wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie
wojewódzkim, międzynarodowym lub krajowym
trenerów i działaczy sportowych zasłużonych w
osiąganiu tych wyników
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Dziennik Urzędowy
Województwa Ņwiętokrzyskiego Nr 107

– 9976 –

Poz. 1147
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UCHWAŁA NR V/36/2011
RADY GMINY W STRAWCZYNIE
z dnia 14 marca 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/308/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 16 wrzeņnia 2010 r.
w sprawie nadania nazw ulic w sołectwie Oblĉgór na terenie gminy Strawczyn
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy
z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity z 2001 r. - Dz. U. Nr 142, poz.1591
z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 1a ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst
jednolity z 2007 r. – Dz. U. Nr 19, poz. 115 z późn.
zm.), Rada Gminy w Strawczynie uchwala,
co następuje:
§ 1. Załączniki: tekstowy Nr 1 i graficzny
Nr 2 do uchwały Nr XLI/308/10 Rady Gminy
w Strawczynie z dnia 16 wrzeņnia 2010 r.
w sprawie nadania nazw ulic w sołectwie

Oblęgór na terenie gminy Strawczyn otrzymują
brzmienie, jak załączniki: tekstowy Nr 1 i graficzny Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strawczyn.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Ņwiętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
inż. Stanisław Zdyb

Dziennik Urzędowy
Województwa Ņwiętokrzyskiego Nr 107

– 9977 –

Poz. 1147

Załącznik nr 1
do uchwały nr V/36/2011
Rady Gminy w Strawczynie
z dnia 14 marca 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Ņwiętokrzyskiego Nr 107

– 9978 –

Poz. 1147

Dziennik Urzędowy
Województwa Ņwiętokrzyskiego Nr 107

– 9979 –

Poz. 1147

Załącznik nr 2
do uchwały nr V/36/2011
Rady Gminy w Strawczynie
z dnia 14 marca 2011 r.
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Przewodniczący Rady Gminy:
inż. Stanisław Zdyb

Dziennik Urzędowy
Województwa Ņwiętokrzyskiego Nr 107

– 9980 –

Poz. 1148
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UCHWAŁA NR 44/2011
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W KIELCACH
z dnia 13 kwietnia 2011 r.
w sprawie stwierdzenia nieważnoņci w czĉņci Uchwały Nr VI/31/2011 Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomoņci,
podatku rolnego i podatku leņnego, okreņlenia inkasentów, terminów płatnoņci
dla inkasentów oraz ustalenia wysokoņci wynagrodzenia prowizyjnego za inkaso
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Kielcach w składzie:
Przewodniczący: Henryk Rzepa - Prezes Izby
Członkowie: Stanisław Banasik, Wojciech Czerw, Monika Dębowska–Sołtyk - sprawozdawca, Iwona Kudła,
Joanna Marczewska, Ewa Midura, Zbigniew Rękas
na podstawie art. 18 ust 1 ustawy z dnia 7 października 1992r, o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U z 2001 r. Nr 55, poz. 577
z późn. zm) oraz art. 91 ust 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
2001 Nr 142 poz. 1591 z późn. zm).

postanawia
stwierdzić w częņci nieważnoņć Uchwały
Nr VI/31/2011 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia
10 marca 2011 r. w sprawie poboru w drodze
inkasa podatku od nieruchomoņci, podatku rolnego i podatku leņnego, okreņlenia inkasentów,
terminów płatnoņci dla inkasentów oraz ustalenia wysokoņci wynagrodzenia prowizyjnego za
inkaso tj. § 5 z powodu braku podstaw prawnych
do jej podjęcia.

Uzasadnienie
W dniu 16 marca 2011 r do Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Kielcach Zespół Zamiejscowy
w Sandomierzu wpłynęła Uchwała Nr VI/31/2011
Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 10 marca 2011 r.
w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od
nieruchomoņci, podatku rolnego i podatku leņnego, okreņlenia inkasentów, terminów płatnoņci dla inkasentów oraz ustalenia wysokoņci wynagrodzenia prowizyjnego za i na podstawie art.
11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992r
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U.
z 2001r Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) została objęta postępowaniem nadzorczym.
W § 5 przedmiotowej uchwały Rada Miejska w
Opatowie powierzyła nadzór nad wykonaniem
przez Burmistrza podjętej uchwały Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i
Mienia Rady Miejskiej w Opatowie.
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
stwierdziło, że brak jest podstaw prawnych do
nadania Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju
Gospodarczego i Mienia uprawnień nadzorczych
w stosunku do Burmistrza w zakresie wykony-

wania przez niego poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomoņci, podatku rolnego i podatku leņnego, okreņlenia inkasentów, terminów
płatnoņci dla inkasentów oraz ustalenia wysokoņci wynagrodzenia prowizyjnego za inkaso.
Zgodnie bowiem z art. 6 ust 12 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 roku, o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 roku Nr 95, poz. 613 z
późn. zm.), na który powołano się w podstawie
prawnej badanej uchwały, rada gminy może zarządzić pobór podatku od nieruchomoņci od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczać inkasentów i okreņlać wysokoņć wynagrodzenia za inkaso.
Podobny zakres uprawnień rady gminy wynika
również z wskazanych w podstawie prawnej badanej uchwały przepisów ustawy z dnia 15 listopada
1984 roku, o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r, Nr 136
poz. 969 z późn. zm.) i ustawy z dnia 30 października
2002 roku, o podatku leņnym (Dz. U. Nr 200, poz.
1682 z późn. zm.) i nie stanowi podstawy do dokonania zapisów wynikających z § 5 podjętej uchwały.
Biorąc powyższe pod uwagę Kolegium postanowiło jak na wstępie.

Pouczenie
Od niniejszej uchwały Kolegium Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Kielcach przysługuje w
terminie 30 dni od daty doręczenia skarga do
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Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w
Kielcach za poņrednictwem Regionalnej Izby
Obrachunkowej.
Przewodniczący Kolegium
Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach:
mgr Henryk Rzepa

Dziennik Urzędowy
Województwa Ņwiętokrzyskiego Nr 107

– 9981 –

Poz. 1149,1150
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INFORMACJA
z dnia 13 kwietnia 2011 r.
W dniu 12 kwietnia 2011 r., na wniosek
przedsiębiorstwa działającego pod firmą: PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnoņcią w Pińczowie
z siedzibą w Pińczowie, Prezes Urzędu Regulacji

Energetyki zmienił koncesję na przesyłanie i dystrybucję ciepła udzieloną decyzją z dnia 10 lipca
2009 r., Nr PCC/1167/18682/W/OŁO/2009/TB,
w zakresie dotyczącym przedmiotu działalnoņci
Koncesjonariusza.

Uzasadnienie
Pismem z dnia 14 lutego 2011 r. (Znak
DN/37/2011), uzupełnionym w dniach: 18 marca
2011 r., 11 kwietnia 2011 r. oraz 12 kwietnia 2011
r. Koncesjonariusz wystąpił z wnioskiem o zmianę koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła
udzielonej przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki decyzją z dnia 10 lipca 2009 r.,
Nr PCC/1167/18682/W/OŁO/2009/TB, w częņci
dotyczącej adresu siedziby (aktualnie: Pińczów,
ul. Batalionów Chłopskich 173) oraz przedmiotu
działalnoņci. Powodem wystąpienia Koncesjonariusza z wnioskiem o dokonanie zmiany w koncesji jest nadanie nowego numeru porządkowego nieruchomoņci obejmującej działkę zabudowaną budynkami kotłowni zlokalizowanej w Pińczowie przy ul. Batalionów Chłopskich 126 oraz
obniżenie parametrów temperaturowych pracy

eksploatowanej przez Koncesjonariusza sieci
cieplnej.
Na podstawie art. 155 i art. 104 stawy z
dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.
1071 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 41 ust. 1
w związku z art. 30 ust. 1 oraz art. 32 ust. 1 pkt 3
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn.
zm.), zgodnie z wnioskiem Koncesjonariusza, decyzją z dnia 12 kwietnia 2011 r.,
Nr PCC/1167A/18682/W/OŁO/2011/HZ, Prezes
Urzędu Regulacji Energetyki zmienił koncesję na
przesyłanie i dystrybucję ciepła, w częņci dotyczącej przedmiotu działalnoņci Koncesjonariusza.
Przedmiotowa decyzja została doręczona Koncesjonariuszowi.
z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Ņrodkowo-Zachodniego Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Łodzi:
Tadeusz Polak
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ROZSTRZYGNIĈCIE NADZORCZE NR IG.III.4130.1.2011
WOJEWODY ŅWIĈTOKRZYSKIEGO
z dnia 26 stycznia 2011 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 późn. zm.) w związku

z art. 28 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)

stwierdzam nieważnoņć
uchwały Nr III/6/10 Rady Gminy w Strawczynie
z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Oblęgorek na obszarze gminy
Strawczyn, poprzez naruszenie zasad sporządzania planu miejscowego:

I.

W częņci, która dotyczy:
- terenu wyznaczonego na rysunku zmiany
planu miejscowego liniami rozgraniczającymi i oznaczonego symbolem ZLz.

Dziennik Urzędowy
Województwa Ņwiętokrzyskiego Nr 107

– 9982 –

II. Wskazuje się na nieistotne naruszenie prawa,
w zakresie:
braku w legendzie rysunku zmiany
planu miejscowego oznaczenia i opisu cienkiej, przerywanej, niebieskiej linii, która znajduje się na tym rysunku.

Poz. 1150

III. Wada okreņlona w punkcie II niniejszego
rozstrzygnięcia powinna zostać usunięta
przez podjęcie stosownej uchwały na jednej z
najbliższych sesji.

Uzasadnienie
Na sesji w dniu 28 grudnia 2010r. Rada
Gminy w Strawczynie podjęła uchwałę Nr III/6/10
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Oblęgorek
na obszarze gminy Strawczyn.
W dniu 14 stycznia 2011r. organ nadzoru
wszczął postępowanie nadzorcze oraz zobowiązał Gminę do złożenia wyjaņnień i ustosunkowanie się do przedłożonych do uchwały zarzutów.
Pismem z dnia 20 stycznia 2011r., znak:
BRG.0065.7.2011 Przewodniczący Rady Gminy w
Strawczynie złożył wyjaņnienia odnoszące się do
stwierdzonych przez organ nadzoru nieprawidłowoņci.
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 nieważnoņć uchwały rady gminy w całoņci lub częņci.
Oceniając przedmiotową uchwałę tut. organ związany był przepisem art. 4 ust. 2 ustawy
z dnia 25 czerwca 2010r. o zmianie ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz
ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871), zgodnie z którym
do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (lub jego zmiany), w stosunku do
którego podjęto uchwałę o przystąpieniu do
sporządzenia a postępowanie nie zostało zakończone do dnia wejņcia w życie ustawy, stosuje
się przepisy dotychczasowe.
Po dokonaniu analizy postanowień uchwały pod względem ich zgodnoņci z prawem oraz
złożonych wyjaņnień, organ nadzoru stwierdza,
że przedmiotowa uchwała podjęta została z naruszeniem prawa dotyczącym zasad sporządzania planu miejscowego.
W przypadku naruszenia zasad sporządzania planu miejscowego (lub jego zmiany) ustawodawca nie wymaga, aby przedmiotowe naruszenie miało charakter istotny. Tak więc każde
naruszenie zasad sporządzania planu miejscowego powinno skutkować stwierdzeniem nieważnoņci uchwały.

I.

W zakresie naruszenia zasad sporządzania
zmiany planu miejscowego:
Stwierdza się nieważnoņć częņci planu miejscowego, która dotyczy:
- terenu wyznaczonego na rysunku zmiany
planu liniami rozgraniczającymi i oznaczonego symbolem ZLz,
ponieważ:
uchwała narusza art. 15 ust. 2 pkt 1
ustawy oraz § 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w
sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587) poprzez
brak ustaleń dotyczących przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu oznaczonego
na rysunku planu symbolem ZLz.
Art. 15 ust. 2 pkt 1 ustawy stanowi, że
w planie miejscowym okreņla się obowiązkowo przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu
lub różnych zasadach zagospodarowania.
§ 4 pkt 1 rozporządzenia stanowi, że w
projekcie tekstu planu miejscowego ustala
się przeznaczenie poszczególnych terenów
lub zasady ich zagospodarowania, a także
symbol literowy i numer wyróżniający go
spoņród innych terenów.
Na rysunku zmiany planu miejscowego, będącego załącznikiem Nr 1 do opiniowanej uchwały, wyznaczono liniami rozgraniczającymi teren o symbolu ZLz (opisany w
legendzie rysunku zmiany planu jako tereny
zalesień). Natomiast w tekņcie uchwały w
ogóle nie odniesiono się do terenu o takim
symbolu.
II. W zakresie nieistotnego naruszenia prawa:
Braku w legendzie rysunku zmiany
planu oznaczenia i opisu cienkiej, przerywanej, niebieskiej linii, która znajduje się na tym
rysunku (najprawdopodobniej jest to strefa
wewnętrzna ochrony poņredniej ujęcia wód
podziemnych).
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

Dziennik Urzędowy
Województwa Ņwiętokrzyskiego Nr 107
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rozstrzygnięcie nadzorcze, stwierdzające nieważnoņć powołanej na wstępie uchwały w
zakresie okreņlonym sentencją niniejszego
rozstrzygnięcia nadzorczego. Organ nadzoru
zdecydował zatem o stwierdzeniu nieważnoņci przedmiotowej uchwały w takiej częņci,
która pozwala na zafunkcjonowanie uchwały
w obrocie prawnym w pozostałym zakresie.
1150

Poz. 1150

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze
przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w
Kielcach, za poņrednictwem Wojewody Ņwiętokrzyskiego, w terminie 30 dni od daty jego
doręczenia.
Wojewoda Ņwiętokrzyski;
Bożentyna Pałka-Koruba

– 9984 –

• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzędowego:
Prenumerata roczna Dziennika Urzędowego Województwa Ņwiętokrzyskiego wynosi 3.500,00 zł. Nr konta NBP O/O w Kielcach,
Nr 67 1010 1238 0853 4222 3100 0000 Dziennik w Internecie – http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ Zbiory Dzienników Urzędowych wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w siedzibie Ņwiętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, pok. 350
w godzinach pracy Urzędu
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