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UCHWAŁA NR VII/38/2011
RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU
z dnia 28 marca 2011 r.
w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych
na terenie gminy Chmielnik
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz.1591
z póňniejszymi zmianami) w związku z art.16
ust. 1, 4, 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r.,
o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jednolity Dz. U. z 2011r. Nr 5, poz.13) Rada Miejska
w Chmielniku uchwala co następuje:

za jedno zatrzymanie ņrodka transportu na przystanku komunikacyjnym .
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chmielnik.
§ 3. Uchwała wchodzi z Ŋycie w terminie
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Ņwiętokrzyskiego.

§ 1. Ustala się stawkę opłaty za korzystanie
z przystanków komunikacyjnych, których właņcicielem jest gmina Chmielnik w wysokoņci 0,05 zł

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chmielniku:
Marianna Wira
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UCHWAŁA NR VI/44/2011
RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ
z dnia 31 marca 2011 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Krasińskiego-Okrzei”
na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej
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 zm.) po przedłoŊeniu przez Prezydenta Miasta SkarŊyskaKamiennej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Krasińskiego-

Okrzei” na terenie miasta SkarŊyska-Kamiennej,
po stwierdzeniu zgodnoņci projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ze
Zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta SkarŊysko-Kamienna uchwaloną Uchwałą Nr XXIII/57/2008
Rady Miasta SkarŊyska - Kamiennej z dnia
29 maja 2008 r., Rada Miasta SkarŊyska-Kamiennej uchwala co następuje:
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DZIAŁ I.
Postanowienia ogólne
Rozdział 1.
Ustalenia wprowadzające
§ 1.1. Uchwaleniu podlega miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego zwany „Krasińskiego-Okrzei” na terenie miasta SkarŊyskaKamiennej, zwany dalej „planem”.
2. Plan obejmuje teren, o którym mowa
w uchwale Nr XXXVIII/66/2009 Rady Miasta
SkarŊyska-Kamiennej z dnia 30 czerwca 2009 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Krasińskiego-Okrzei” na terenie
miasta SkarŊyska-Kamiennej" i obejmuje obszar
o powierzchni ok. 3,0 ha.
3. Częņci składowe planu stanowią:
1) treņć niniejszej uchwały,
2) Zał. Nr 1 – Rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego
„Krasińskiego-Okrzei” na terenie miasta
SkarŊyska-Kamiennej, skala 1: 500,
3) Zał. Nr 2 – Rozstrzygnięcie Rady Miasta
SkarŊyska-Kamiennej w sprawie rozpatrzenia
uwag wniesionych do wyłoŊonego do publicznego wglądu projektu planu,
4) Zał. Nr 3 – Rozstrzygnięcia Rady Miasta
SkarŊyska-Kamiennej w sprawie sposobu realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które naleŊą
do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania.
4. Do planu dołączone zostały, jako odrębne opracowania nie podlegające uchwaleniu:
1) Prognoza oddziaływania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego zwanego
„Krasińskiego-Okrzei” na terenie miasta SkarŊyska-Kamiennej, na ņrodowisko przyrodnicze,
2) Prognoza skutków finansowych uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Krasińskiego-Okrzei”
na terenie miasta SkarŊyska-Kamiennej.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) planie - rozumie się przez to miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego zwany
„Krasińskiego - Okrzei” na terenie miasta
SkarŊyska-Kamiennej,
2) rysunku planu - rozumie się przez to rysunek opracowany z wykorzystaniem map zasadniczych pozyskanych z zasobów Starostwa Powiatowego w SkarŊysku-Kamiennej

w skali 1: 500, 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 póňniejszymi zmianami),
4) działce budowlanej - rozumie się przez to
nieruchomoņć gruntową lub działkę gruntu,
której wielkoņć, cechy geometryczne, dostęp
do drogi publicznej oraz wyposaŊenie w
urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych
wynikające z odrębnych przepisów i aktów
prawa miejscowego,
5) wskaňniku zabudowy – rozumie się przez to
stosunek powierzchni częņci zabudowanej
działki do całej powierzchni działki,
6) powierzchni biologicznie czynnej - naleŊy
przez to rozumieć grunt rodzimy oraz wodę
powierzchniową na terenie działki budowlanej, a takŊe 50 % sumy powierzchni tarasów i
stropodachów o powierzchni nie mniejszej
niŊ 10,0m2 urządzonych jako stałe trawniki
lub kwietniki na podłoŊu zapewniającym im
naturalną wegetację,
7) liniach rozgraniczających - naleŊy przez to
rozumieć granicę pomiędzy terenami o róŊnym przeznaczeniu lub róŊnych zasadach zagospodarowania,
8) nieprzekraczalnych liniach zabudowy - naleŊy 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,
nie wliczając wysuniętych poza ten obrys
schodów, okapów oraz balkonów,
9) dostępie do drogi publicznej - naleŊy przez to
rozumieć bezpoņredni dostęp do tej drogi albo przez drogę wewnętrzną lub przez ustanowienie słuŊebnoņci drogowej,
10) słuŊebnoņci drogowej - naleŊy przez to rozumieć dostępnoņć gruntową do przejazdu,
przechodu lub uzbrojenia technicznego potwierdzoną notarialnie z wpisem do księgi
wieczystej,
11) przeznaczeniu podstawowym - naleŊy przez
to rozumieć planowany rodzaj uŊytkowania
terenu, który przewaŊa w min. 70% na danym terenie wraz z elementami zagospodarowania towarzyszącego, związanego bezpoņrednio z funkcją terenu,
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12) przeznaczeniu dopuszczalnym - naleŊy przez
to rozumieć rodzaj uŊytkowania inny niŊ
podstawowy, który nie stanowi więcej niŊ
30% na danym terenie wydzielonym liniami
rozgraniczającymi, realizacja funkcji dopuszczalnej nie moŊe następować przed realizacją
funkcji podstawowej poza inwestycjami z zakresu infrastruktury technicznej i komunikacji,
13) usługach - naleŊy przez to rozumieć usługi
inne niŊ publiczne związaną z realizacją celów publicznych w rozumieniu przepisów art.
6 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomoņciami,

Poz. 1532

14) sieci infrastruktury technicznej - naleŊy przez
to rozumieć będące w eksploatacji zakładów
lub przedsiębiorstw, sieci techniczne rozdzielcze, do których moŊliwoņć przyłączenia
na okreņlonych warunkach zagwarantowana
jest przepisami powszechnie obowiązującymi lub przepisami miejscowymi oraz związane z nimi sieci przesyłowe,
15) terenie funkcjonalnym – naleŊy przez to rozumieć teren wyznaczony liniami rozgraniczającymi teren o róŊnym przeznaczeniu lub
róŊnych zasadach zagospodarowania.

Rozdział 2.
Zakres przedmiotowy oraz cel opracowania planu
§ 3.1. Przedmiotem ustaleń planu są zagadnienia okreņlone w art. 15 ust. 2 ustawy.
2. Przy wydawaniu na podstawie ustaleń
planu rozstrzygnięć administracyjnych, których
przedmiotem jest sposób zagospodarowania
terenów, naleŊy uwzględniać łącznie:
1) wymogi wynikające z ustaleń 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,
d) ustalenia w zakresie komunikacji,

2) wymogi wynikające z przepisów powszechnie obowiązujących oraz przepisów prawa
miejscowego.
§ 4. Rysunek planu zawiera:
1) oznaczenia literowe i cyfrowe terenów funkcjonalnych,
2) oznaczenia będące ustaleniami planu, w tym
w szczególnoņci:
a) linie rozgraniczające tereny o róŊnym
przeznaczeniu lub róŊnych zasadach zagospodarowania,
b) nieprzekraczalne linie zabudowy,
c) granice obszaru objętego miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego,
3) pozostałe oznaczenia stanowią oznaczenia
informacyjne.

Rozdział 3.
Ogólne ustalenia realizacyjne
§ 5.1. Ustalenia zawarte w niniejszej
uchwale stanowią podstawę do okreņlenia sposobu zabudowy i zagospodarowania terenu objętego planem.
2. Zmiana przepisów odrębnych związanych z treņcią ustaleń planu nie powoduje potrzeby zmiany tych ustaleń, jeŊeli w sposób
oczywisty daje się je dostosować do nowego
stanu prawnego, bez uszczerbku dla ich istoty.
§ 6. Jako zgodne z planem uznaje się wyznaczenie tras urządzeń liniowych oraz urządzeń
związanych z rozbudową systemów infrastruktury technicznej, o której mowa w rozdziale 10
działu II, stosownie do warunków wynikających
ze szczegółowych rozwiązań technicznych.

§ 7.1. Na całym obszarze objętym ustaleniami planu o ile ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej dopuszcza się:
1) rozbudowę, przebudowę i nadbudowę istniejącej zabudowy, uwzględniając parametry
jak dla nowej zabudowy,
2) dla budynków istniejących znajdujących się
przed linią zabudowy przy rozbudowie i
przebudowie naleŊy uwzględnić parametry
jak dla nowej zabudowy nie przekraczając
wyznaczonych linii zabudowy,
3) budowę lub przebudowę dróg, sieci i urządzeń technicznych.
2. Ustala się obowiązek zapewnienia dla
nowo projektowanych obiektów niezbędnego
programu parkingowego, zgodnego z ustaleniami szczegółowymi.
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§ 8. Dla całego obszaru objętego planem
w zakresie ochrony przeciwpoŊarowej i przeciwdziałania awariom ustala się:
1. Pokrycie zapotrzebowania w wodę dla celów
przeciwpoŊarowych, zgodnie z przepisami
odrębnymi, przez istniejący i rozbudowywany system zaopatrzenia w wodę,
2. WyposaŊenie nowo projektowanych przewodów wodociągowych w hydranty, zgodnie z przepisami i normami obowiązującymi
w zakresie ochrony przeciwpoŊarowej,

Poz. 1532

3. Drogi poŊarowe muszą spełniać warunki
okreņlone w przepisach odrębnych.
4. Teren objęty ustaleniami niniejszego planu
połoŊony jest w zasięgu syren alarmowych.
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).

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 funkcjonalne wyznaczone
liniami rozgraniczającymi, na rysunku planu:
1) UC1, UC2 - tereny rozmieszczenia obiektów
handlowych o powierzchni sprzedaŊy powyŊej 2000m2,
2) U1, U2 - tereny usług,
3) KS1, KS2 - tereny parkingów,
4) ZP1, ZP2, ZP3 - tereny zieleni urządzonej,
5) E - teren istniejącej stacji transformatorowej,
6) KDW - teren drogi wewnętrznej,
7) KD - tereny dróg publicznych, w tym:
a) KD-G - droga powiatowa klasy głównej,
b) KD-Z - droga powiatowa klasy zbiorczej,
c) KD-L1- droga gminna klasy lokalnej,

d) KD-L2 - droga gminna klasy lokalnej,
e) KD-L3 - projektowana droga gminna klasy lokalnej stanowiąca przedłuŊenie ulicy
Mickiewicza.
2. Okreņla się zasady wyposaŊenia 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. Rozwiązania architektoniczne dla realizacji i rozbudowy budynków, ogrodzeń i
obiektów małej architektury w obrębie działki
budowlanej naleŊy kształtować w sposób ujednolicony, aby uniknąć powstawania elementów
dysharmonijnych, pogarszających odbiór wizualny, przy czym:
1. dopuszcza się stosowanie kolorów zastrzeŊonych jako identyfikacja firm,
2. obowiązuje zakaz lokalizacji ogrodzeń o ile
ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej,
3. obowiązuje nakaz realizacji elementów maskujących urządzenia techniczne zrealizowane na dachach obiektów usługowych,
4. dopuszcza się stosowanie w elewacjach paneli aluminiowych, stalowych oraz powlekanych,

5. dopuszcza się realizację reklam w terenie
zabudowy, chyba Ŋe ustalenia szczegółowe
stanowią inaczej w formie:
1) słupów reklamowych o wysokoņci nie
przekraczającej 15,0 m,
2) tablic, neonów, ekranów o powierzchni
nie większej niŊ 50,0 m2,
3) zabrania się realizacji reklam w liniach
rozgraniczających terenów dróg publicznych, chyba Ŋe ustalenia szczegółowe
stanowią inaczej,
4) zakaz stosowania reklam ņwietlnych migających i dňwiękowych.
6. zakaz lokalizacji budynków gospodarczych
i garaŊy typu blaszak.
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Rozdział 3.
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego
§ 11.1. W celu utrzymania równowagi
przyrodniczej i racjonalnej gospodarki zasobami
ņrodowiska plan ustala:
1) zasadę ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, parametry i wskaňniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy,
2) kompleksowe rozwiązanie problemów zabudowy miasta ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodnej, odprowadzania
ņcieków, gospodarki odpadami.
2. W zakresie ograniczania uciąŊliwoņci
obiektów obowiązuje:
1) zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ņcieków do gruntu,
2) zakaz składowania odpadów przemysłowych,
3) obowiązkiem realizacji zabudowy jest wyposaŊenie budynków w urządzenia do odprowadzania ņcieków,
4) zakaz prowadzenia rurociągów transportujących substancje ropopochodne mogące zanieczyņcić wody podziemne,
5) nakaz pozostawienia cennych przyrodniczo
drzewostanów.
3. Teren połoŊony jest w ukształtowanej
urbanistycznie i zabudowanej częņci miasta.
4. Wprowadza się zakaz budowy przedsięwzięć mogących zawsze i potencjalnie znacząco oddziaływać na ņrodowisko za wyjątkiem
inwestycji celu publicznego i obiektów handlowych wielkopowierzchniowych.
5. Teren połoŊony jest poza formami
ochrony przyrody, o których mowa w przepisach
o ochronie przyrody.
§ 12. Teren objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
połoŊony jest częņciowo w obrębie strefy poņredniej ujęcia komunalnego wód podziemnych.
W związku z powyŊszym obowiązują następujące
zakazy (zgodnie z decyzją Wojewody Kieleckiego
z dnia 9 wrzeņnia 1997 r. znak OŅI-6210/82/ 97):
1. Budowy nowych ujęć wód podziemnych dla
zbiorowego zaopatrzenia ludnoņci w wodę
i dla działalnoņci gospodarczej,
2. Lokalizowania inwestycji mogących znacząco oddziaływać na ņrodowisko, które wymagają obligatoryjnie sporządzenia raportu
o oddziaływaniu na ņrodowisko zgodnie
z obowiązującymi przepisami Prawa Ochrony Ņrodowiska i przepisami odrębnymi,

3. Wprowadzania nie naleŊycie oczyszczonych
(niespełniających wymogów III klasy czystoņci wód powierzchniowych i ņcieków sanitarnych i przemysłowych do ziemi i wód powierzchniowych,
4. Rolniczego wykorzystania ņcieków i gnojowicy,
5. Lokalizacji nowych zbiorników i rurociągów
do magazynowania lub transportu produktów ropopochodnych, olejów, materiałów łatwopalnych i innych substancji chemicznych.
Dopuszczenie lokalizacji zbiorników gazu
płynnego lub w przypadku zmiany sposobu
opalania istniejących kotłowni – zbiorników
oleju opałowego, w terenie zewnętrznej strefy moŊliwe będzie po pozytywnym uzgodnieniu z Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Kielcach,
6. Zakładania nowych cmentarzy i grzebania
zwierząt,
7. Lokalizowania wysypisk i wylewisk odpadów
komunalnych i przemysłowych,
8. Przechowywania i składowania odpadów
promieniotwórczych,
9. Stosowania nawozów sztucznych oraz chemicznych ņrodków ochrony roņlin w iloņciach przekraczających zdolnoņci sorbcyjne
roņlin,
10. Lokalizowanie nowych zakładów przemysłowych i ferm chowu zwierząt,
11. Zakładania gospodarstw ogrodniczych i sadowniczych o intensywnej uprawie owoców
i warzyw,
12. Wykonywania wierceń i odkrywek, wydobywania kopalin oraz prowadzenia odwodnień
budowlanych i górniczych.
§ 13. Teren połoŊony jest w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP Nr 415
Górna Kamienna w jego najwyŊszym obszarze
ochrony (ONO), dla którego wprowadza się następujące zakazy:
1. zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących
zawsze i potencjalnie znacząco oddziaływać
na ņrodowisko za wyjątkiem inwestycji celu
publicznego i obiektów handlowych wielkopowierzchniowych;
2. zakaz wprowadzania do rzek ņcieków nieoczyszczonych w odpowiednim stopniu;
3. zakaz przeprowadzania rurociągów transportujących substancje ropopochodne.
§ 14. Dla terenów oznaczonych symbolami
UC1, UC2, U1 i U2 ustala się dopuszczalne
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poziomy hałasu w rozumieniu przepisów
art. 113 ust. 2 w związku z art. 114 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony ņrodowiska

Poz. 1532

(jednolity tekst z 2008r. Dz. U. Nr 25, poz. 150
ze zmianami) jak dla terenów przeznaczonych
na cele mieszkaniowo-usługowe.

Rozdział 4.
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
§ 15. W granicach opracowania planu nie
występują obszary i obiekty chronione na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie

zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162,
poz. 1568 ze zmianami), oraz dobra kultury
współczesnej i stanowiska archeologiczne.

Rozdział 5.
Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej
§ 16. W zakresie potrzeb wynikających
z kształtowania przestrzeni publicznej plan
nie wymaga ustaleń, gdyŊ Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

przestrzennego miasta SkarŊysko-Kamienna nie
wyznacza takich obszarów dla terenu objętego
planem.

Rozdział 6.
Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy,
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy.
§ 17.1. Dla terenu oznaczonego symbolem UC1 (o powierzchni 0,2464ha) – teren rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaŊy powyŊej 2000m2, ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) handel,
b) usługi,
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury
technicznej,
b) drogi dojazdowe, ciągi pieszo-jezdne,
c) zieleń urządzona,
d) obiekty malej architektury.
2. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu UC1:
1) obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów wytwórczoņci i rzemiosła produkcyjnego,
2) wskaňnik zabudowy nie moŊe przekraczać
80% powierzchni terenu,
3) wielkoņć powierzchni biologicznie czynnej
minimum 8% powierzchni działki.
3. Na terenie oznaczonym symbolem UC1
ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy:
1) forma architektoniczna budynków powinna
spełniać następujące wymagania:
a) ustala się, Ŋe wysokoņć zabudowy liczona
od poziomu terenu do górnej krawędzi attyki wynosić będzie maksymalnie 15,0m,
b) geometria dachów – dachy płaskie o nachyleniu do 6% z dopuszczeniem innych
form zwieńczenia sylwety,

c) elewacje od strony ulic i placów naleŊy
rozwiązać z uŊyciem szlachetnych materiałów budowlanych, szkła, ceramiki,
drewna. Elewacje tylne (te, które nie są
od strony ulic i placów) naleŊy rozwiązać
w sposób eliminujący duŊe płaskie powierzchnie ņcian o charakterze architektury przemysłowej, poprzez wprowadzenie róŊnorodnych materiałów budowlanych, stosowanie ryzalitów oraz wykształcenie zieleni architektonicznej stanowiącej tworzywo elewacji (np. pnącza,
zieleń wnękowa, kaskadowa),
d) nieprzekraczalna linia zabudowy zmienna
zgodnie z rysunkiem planu, tj. w linii rozgraniczającej w północnej częņci terenu
graniczącego z KS1, 4,0 m od pozostałych częņci terenu funkcjonalnego KS1
i drogi KDW, oraz od 8,0 m do 12,0 m
od linii rozgraniczającej drogi KD-Z.
4. Parkingi – obowiązek wykonania minimum 2 miejsca parkingowe na 100,0 m2 powierzchni wewnętrznej budynku. Iloņć miejsc
parkingowych naleŊy bilansować dla całego
terenu UC1 przy kaŊdej budowie, rozbudowie,
przebudowie i nadbudowie budynku.
§ 18.1. Dla terenu oznaczonego symbolem U1 (o powierzchni 0,3194ha) – tereny usług,
ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) handel,
b) usługi,
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2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury
technicznej,
b) drogi dojazdowe, ciągi pieszo-jezdne,
c) zieleń urządzona,
d) obiekty malej architektury.
2. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu U1:
1) obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów wytwórczoņci i rzemiosła produkcyjnego,
2) wskaňnik zabudowy nie moŊe przekraczać
80% powierzchni terenu,
3) wielkoņć powierzchni biologicznie czynnej
minimum 10% powierzchni działki.
3. Na terenie oznaczonym symbolem U1
ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy, forma architektoniczna powinna spełniać następujące wymagania:
1) ustala się maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne budynków,
2) ustala się, Ŋe wysokoņć zabudowy liczona od
poziomu terenu do górnej krawędzi attyki
wynosić będzie maksymalnie 12,0m,
3) geometria dachów – dachy płaskie o nachyleniu do 6% z dopuszczeniem innych form
zwieńczenia sylwety,
4) elewacje od strony ulic i placów naleŊy rozwiązać z uŊyciem szlachetnych materiałów
budowlanych, szkła, ceramiki, drewna. Elewacje tylne (te, które nie są od strony ulic i
placów) naleŊy rozwiązać w sposób eliminujący duŊe płaskie powierzchnie ņcian o charakterze architektury przemysłowej, poprzez
wprowadzenie róŊnorodnych materiałów
budowlanych, stosowanie ryzalitów oraz wykształcenie zieleni architektonicznej stanowiącej tworzywo elewacji (np. pnącza, zieleń
wnękowa, kaskadowa),
5) nieprzekraczalna linia zabudowy zmienna
zgodnie z rysunkiem planu, tj. w linii rozgraniczającej drogi KD-L3, 5,0 m od linii rozgraniczającej drogi KD-L2, oraz od 6,0 m do 9,0
m od linii rozgraniczającej drogi KD-Z.
4. Parkingi – obowiązek wykonania minimum 1 miejsca parkingowego na kaŊde rozpoczęte 50,0 m2 powierzchni wewnętrznej budynku pomniejszonej o powierzchnię garaŊy, dopuszcza się wykorzystanie w bilansie miejsc
postojowych zlokalizowanych w liniach rozgraniczających KD-L2, KD-L3 i KD-Z na odcinkach
przyległych do terenu U1. Iloņć miejsc parkingowych naleŊy bilansować dla całego terenu U1
przy kaŊdej budowie, rozbudowie, przebudowie i
nadbudowie budynków.
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§ 19.1. Dla terenu oznaczonego symbolem UC2 (o powierzchni 0,6824ha) – teren rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaŊy powyŊej 2000m2, ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) handel,
b) usługi,
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury
technicznej,
b) drogi dojazdowe, ciągi pieszo-jezdne,
c) zieleń urządzona,
d) obiekty malej architektury.
2. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu UC2:
1) obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów wytwórczoņci i rzemiosła produkcyjnego,
2) wskaňnik zabudowy nie moŊe przekraczać
80% powierzchni terenu,
3) wielkoņć powierzchni biologicznie czynnej
minimum 8% powierzchni terenu.
3. Na terenie oznaczonym symbolem UC2
ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy:
1) forma architektoniczna nowo budowanych
budynków powinna spełniać następujące
wymagania:
a) ustala się maksymalnie 3 kondygnacje
nadziemne budynków,
b) ustala się, Ŋe wysokoņć zabudowy liczona
od poziomu terenu do górnej krawędzi
attyki wynosić będzie maksymalnie
15,0m. Dopuszcza się wypiętrzenie zabudowy na powierzchni 50% do wysokoņci
20,0m. Dopuszcza się lokalizację masztu
reklamowego o wysokoņci do 20,0m,
c) geometria dachów – dachy płaskie; spadek dachu do 6% z dopuszczeniem innych form zwieńczenia sylwety,
d) elewacje od strony ulic i placów naleŊy
rozwiązać z uŊyciem szlachetnych materiałów budowlanych, szkła, ceramiki,
drewna. Elewacje tylne (te, które nie są
od strony ulic i placów) naleŊy rozwiązać
w sposób eliminujący duŊe płaskie powierzchnie ņcian o charakterze architektury przemysłowej, poprzez wprowadzenie róŊnorodnych materiałów budowlanych, stosowanie ryzalitów oraz wykształcenie zieleni architektonicznej stanowiącej tworzywo elewacji (np. pnącza,
zieleń wnękowa, kaskadowa),
e) nieprzekraczalna linia zabudowy zmienna
zgodnie z rysunkiem planu, tj. od 3,0 m
do 7,0 m od linii rozgraniczającej drogi
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KD-L1, od 5,0 m do 10,0 m od linii rozgraniczającej drogi KD-L2, oraz od 8,5 m
do 11,0 m od linii rozgraniczającej
drogi KD-Z,
zakazuje się realizacji reklam ņwietlnych
od strony ulicy oznaczonej symbolem KD-L2,

4. Parkingi – obowiązek wykonania minimum 2 miejsca parkingowe na 100,0 m2 powierzchni wewnętrznej budynku pomniejszonej
o powierzchnię garaŊy, dopuszcza się budowę
hali parkingowej w kondygnacji podziemnej
budynku. Iloņć miejsc parkingowych naleŊy bilansować dla całego terenu UC2 przy kaŊdej
budowie, rozbudowie, przebudowie i nadbudowie budynku. Dopuszcza się by program parkingowy realizować maksymalnie w połowie na
terenie KS2 po jego rozbudowie, do bilansu
moŊna wliczyć tylko te miejsca parkingowe, które powstaną ponad liczbę istniejących 90 miejsc
parkingowych.
§ 20.1. Dla terenu oznaczonego symbolem U2 (o powierzchni 0,0557ha) – tereny usług,
ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: handel i usługi,
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury
technicznej,
b) drogi dojazdowe, ciągi pieszo-jezdne,
c) zieleń urządzona,
d) obiekty malej architektury.
2. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu U2:
1) obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów wytwórczoņci i rzemiosła produkcyjnego,
2) realizowane budynki usługowe winny tworzyć ciągłoņć zabudowy w jednej linii,
3) wskaňnik zabudowy nie moŊe przekraczać
80% powierzchni terenu,
4) wielkoņć powierzchni biologicznie czynnej
minimum 8% powierzchni działki.
3. Na terenie oznaczonym symbolem U2
ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy:
1) forma architektoniczna nowo budowanego
budynku powinna spełniać następujące wymagania:
a) ustala się, Ŋe wysokoņć zabudowy liczona
od poziomu terenu do górnej krawędzi
attyki wynosić będzie maksymalnie 4,0m,
b) geometria dachu – dach płaski z attyką,
spadek do 10%,
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c) nadproŊa okienne na jednej wysokoņci,
proste bez łuków,
d) nieprzekraczalna linia zabudowy 7,0m od
krawędzi jezdni ulicy Słowackiego, połoŊonej poza granicami planu, oraz 4,0m od
terenu KS1,
e) forma zabudowy – zwarta,
f) zastosować przeszklenia pionowe o charakterze okien wystawowych na minimum 50% powierzchni elewacji frontowych
od strony ul. Słowackiego i terenu KS1.
2) obowiązuje zakaz rozbudowy, nadbudowy i
odbudowy istniejącej zabudowy.
4. Parkingi – obowiązek wykonania minimum 1 miejsca parkingowego na kaŊde rozpoczęte 50,0 m2 powierzchni wewnętrznej budynku.
§ 21.1. Dla terenu oznaczonego symbolem KS1 (o powierzchni 0,2503ha) – teren parkingu, ustala się przeznaczenie podstawowe
parkingi dla samochodów osobowych.
2. Przeznaczanie dopuszczalne – infrastruktura techniczna, zieleń urządzona.
3. Przy przebudowie parkingu naleŊy zabezpieczyć bezkolizyjny dojazd samochodów
dostawczych niezbędnych dla zaopatrzenia istniejących obiektów handlowych.
§ 22.1. Dla terenu oznaczonego symbolem KS2 (o powierzchni 0,3471ha) – teren parkingu, ustala się przeznaczenie podstawowe
parkingi dla samochodów osobowych.
2. Przeznaczanie dopuszczalne – infrastruktura techniczna, zieleń urządzona.
3. Dopuszcza się budowę parkingu wielopoziomowego o następującej formie:
1) gabaryt budynku 1 kondygnacja nadziemna,
z moŊliwoņcią wykorzystania powierzchni
dachu na miejsca parkingowe,
2) wysokoņć maksymalnie do 4,0 m ponad poziom terenu,
3) dach płaski.
4. Wskaňnik zabudowy do 100%.
5. Zaleca się obsadzenie budynku parkingu zielenią.
6. Zaleca się maksymalne zachowanie istniejącej zieleni.
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7. Dopuszcza się ogrodzenie terenu nie
wyŊsze niŊ 1,2m, aŊurowe z siatki zgrzewalnej.
8. Przy przebudowie parkingu naleŊy zabezpieczyć bezkolizyjny dojazd samochodów
dostawczych niezbędnych dla zaopatrzenia istniejących obiektów handlowych.

2.

§ 23. Dla terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolem ZP1, ZP2, ZP3 (o powierzchni
0,1029ha) – teren zieleni urządzonej, ustala się:
1. Przeznaczenie podstawowe – zieleń urządzona,
2. Przeznaczenie dopuszczalne – infrastruktura
techniczna, mała architektura, parkingi, oraz
komunikacja pieszo - jezdna.
§ 24.1. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem E (o powierzchni 0,0144ha) teren istniejącej kontenerowej stacji transformatorowej, ustala się przeznaczenie podstawowe infrastruktura techniczna.

3.

2. W granicy terenu E ustala się następujące warunki zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy:
1) istniejące obiekty i urządzenia mogą podlegać remontom i przebudowie, a takŊe zmianie technologii z utrzymaniem obowiązującego przeznaczenia terenu,
2) w przypadku przebudowy budynku, jego
wysokoņć nie moŊe być wyŊsza niŊ 4,0m ponad ņredni poziom terenu, dach płaski,
3) nakaz stosowania kolorystyki zewnętrznej
obiektów umoŊliwiającej wkomponowanie
ich w otoczenie i krajobraz.
§ 25. Wyznacza się teren drogi wewnętrznej, oznaczonej symbolem KDW (o powierzchni
0,1066ha), dla której ustala się następujące parametry techniczne:
1) szerokoņć w liniach rozgraniczających zmienna zgodnie z rysunkiem planu od 6,0 m do 10,0 m,
2) szerokoņć jezdni minimum 4,0 m,
3) nieprzekraczalna linia zabudowy 4,0 m mierzona od granicy linii rozgraniczających.
§ 26. Układ komunikacyjny terenu objętego planem stanowią następujące drogi:
1. Droga klasy głównej, oznaczona symbolem
KD-G (ulica Piłsudskiego) połoŊona poza
granicami planu, o przekroju dwujezdniowym wraz z niezbędnymi urządzeniami technicznymi wynikającymi z przepisów o drogach publicznych. Plan obejmuje niewielki
fragment terenu o powierzchni 0,0042ha,
będący w liniach rozgraniczających drogi,
dla której ustala się:

4.

5.
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1) w pasie drogi zakazuje się budowy
miejsc postojowych i parkingowych.
Droga klasy zbiorczej, oznaczona symbolem
KD-Z (ulica Krasińskiego) o przekroju jednojezdniowym wraz z niezbędnymi urządzeniami technicznymi wynikającymi z przepisów o drogach publicznych, o powierzchni
0,7166ha, dla której ustala się następujące
parametry techniczne:
1) szerokoņć w liniach rozgraniczających
zmienna zgodnie z rysunkiem planu od
22,0 m do 40,0 m,
2) szerokoņć jezdni minimum 7,0m,
3) chodniki,
4) nieprzekraczalna linia zabudowy –
zmienna zgodnie z rysunkiem planu od
6,0 m do 12,0 m,
5) w pasie drogi dopuszcza się budowę
miejsc postojowych.
Gminna droga klasy lokalnej, oznaczona
symbolem KD-L1 (ulica Okrzei) o przekroju
jednojezdniowym wraz z niezbędnymi urządzeniami technicznymi wynikającymi z przepisów o drogach publicznych, o powierzchni
0,2994ha, dla której ustala się następujące
parametry techniczne:
1) szerokoņć w liniach rozgraniczających
w granicach planu, zmienna zgodnie z
rysunkiem planu od 9,0 m do 40,0 m,
2) szerokoņć jezdni minimum 6,0m,
3) chodniki,
4) nieprzekraczalna linia zabudowy –
zmienna zgodnie z rysunkiem planu
od 3,0 m do 7,0 m,
5) w pasie drogi dopuszcza się budowę
miejsc postojowych.
Gminna droga klasy lokalnej, oznaczona
symbolem KD-L2 (ulica Mickiewicza) o przekroju jednojezdniowym wraz z niezbędnymi
urządzeniami technicznymi wynikającymi z
przepisów o drogach publicznych, o powierzchni 0,1930ha, dla której ustala się następujące parametry techniczne:
1) szerokoņć w liniach rozgraniczających
zmienna zgodnie z rysunkiem planu od
14,0 m do 19,0 m,
2) szerokoņć jezdni minimum 6,0m,
3) chodniki,
4) nieprzekraczalna linia zabudowy –
zmienna zgodnie z rysunkiem planu od
5,0 m do 10,0 m od linii rozgraniczających drogę KD-L2,
5) w pasie drogi dopuszcza się budowę
miejsc postojowych.
Projektowana droga gminna klasy lokalnej
stanowiąca przedłuŊenie ulicy Mickiewicza,
oznaczona na rysunku planu symbolem KD-L3
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o przekroju jednojezdniowym wraz z niezbędnymi urządzeniami technicznymi wynikającymi z przepisów o drogach publicznych,
o powierzchni 0,1056ha, dla której ustala się
następujące parametry techniczne:
1) szerokoņć w liniach rozgraniczających 16,0 m,
2) szerokoņć jezdni minimum 6,0m,
3) chodniki,
4) nieprzekraczalna linia zabudowy – w linii
rozgraniczającej drogi,
5) w pasie drogi dopuszcza się budowę
miejsc postojowych.
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6. Ustala się moŊliwoņć lokalizacji miejsc postojowych dla samochodów osobowych w
formie zatok postojowych, wiat przystankowych, obiektów małej architektury w obrębie
linii rozgraniczających dróg z wyjątkiem drogi oznaczonej symbolem KD-G.
7. Budowa zjazdów, reklam oraz sieci infrastruktury technicznej w pasach drogowych
na warunkach i zasadach okreņlonych przez
zarządców dróg.

Rozdział 7.
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na
podstawie przepisów szczególnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na
niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych
§ 27. Na obszarze objętym ustaleniami
planu nie występują:
1. tereny górnicze,
2. tereny zagroŊone osuwaniem się mas ziemnych,

3. tereny naraŊone na niebezpieczeństwo
powodzi,
4. tereny objęte ochroną z mocy ustawy
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
5. tereny objęte ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody.

Rozdział 8.
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym
§ 28. Na obszarze objętym granicami planu nie okreņla się granic obszarów wymagających scaleń i podziału nieruchomoņci. Nie ustala

się równieŊ szczegółowych zasad i warunków
scalenia i podziału nieruchomoņci.

Rozdział 9.
Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczania w ich użytkowaniu,
w tym zakaz zabudowy
§ 29. W zakresie ograniczania uciąŊliwoņci
obiektów obowiązuje:
1) bezwzględny zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ņcieków do gruntu,

2) podłączenie obiektów budowlanych do sieci
kanalizacyjnej sanitarnej.

Rozdział 10.
Zasady modernizacji i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej
§ 30.1. W zakresie zaopatrzenia w wodę,
ustala się:
1) obszar objęty planem przewiduje się zasilić
w wodę z miejskiej sieci wodociągowej, włączonej do miejskiego, istniejącego wodociągu grupowego, na warunkach okreņlonych
przez zarządzającego siecią,
2) projektowaną sieć wodociągową naleŊy włączyć do istniejących wodociągów i wyposaŊyć w zasuwy i hydranty przeciwpoŊarowe.
Sieć, o ile jest to moŊliwe naleŊy wykonać w
postaci zamkniętego układu, z moŊliwoņcią
zasilania obustronnego.

2. W zakresie odprowadzania ņcieków sanitarno-bytowych, ustala się:
1) docelowo ņcieki sanitarno-bytowe z obszaru
planu naleŊy odprowadzić do miejskiej sieci
kanalizacji sanitarnej pracującej w systemie
grawitacyjno-pompowym, na warunkach
okreņlonych przez zarządzającego siecią,
2) projektowaną sieć kanalizacyjną, naleŊy kierować do miejskiej oczyszczalni ņcieków,
3. W zakresie odprowadzania wód deszczowych, ustala się: odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu objętego planem
do kanalizacji deszczowej.
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4. W zakresie zaopatrzenia w gaz, ustala
się: obszar planu przewiduje się zasilić w gaz
przewodowy z miejskiej sieci gazu niskopręŊnego na warunkach okreņlonych przez zarządzającego siecią.
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 naleŊy
budować zgodnie z warunkami wynikającymi
z przepisów szczególnych.
5) przy realizacji zabudowy przeznaczonej na
stały pobyt ludzi naleŊy zachować bezpieczny odstęp od linii elektroenergetycznych
zgodny z PN – E – 05100 – 1.
6) wprowadza się zakaz budowy linii energetycznych napowietrznych, istniejące linii napowietrzne naleŊy sukcesywnie kablować.
6. W zakresie łącznoņci telekomunikacyjnej, ustala się:
1) usługi telekomunikacji mogą ņwiadczyć
wszyscy uprawnieni operatorzy sieci telekomunikacyjnych.
2) na obszarze objętym planem dopuszcza się
lokalizację obiektów z urządzeniami infra-
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struktury telekomunikacyjnej przy uwzględnieniu dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych jakie muszą być spełnione dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową i miejsc przebywania
dla ludzi, oraz jeŊeli taka lokalizacja zgodna
jest z przepisami odrębnymi.
3) napowietrzne linie telefoniczne z poszczególnych central naleŊy 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: z miejskiej sieci c.o. lub indywidualne rozwiązania oparte na paliwach ekologicznych (gaz,
energia elektryczna itp.).
8. W zakresie gospodarki odpadami stałymi, ustala się: w zakresie gospodarowania
odpadami stałymi ustala się zasadę odbioru
odpadów w systemie zorganizowanym pod nadzorem Urzędu Miasta lub na zasadzie indywidualnych umów zawartych z odbiorcą odpadów na
wywóz ich na wysypisko odpadów, z uwzględnieniem przepisów szczególnych, ze szczególnym uwzględnieniem segregacji odpadów
u ňródła ich powstawania.
9. W zakresie komunikacji ustala się warunki i zasady okreņlone w § 25 i 26.

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

pozostają one w dotychczasowym uŊytkowaniu,
z moŊliwoņcią wprowadzenia zieleni urządzonej,
bez dopuszczenia zabudowy tymczasowej.

Rozdział 12.
Stawki procentowe, na podstawie, których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy
§ 32. W celu naliczenia opłaty, o której
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, dla tere-

nów U1, U2, UC1, UC2, KS1 i KS2 ustala się
stawkę procentową wzrostu wartoņci nieruchomoņci - 30%.

DZIAŁ III.
Ustalenia końcowe
§ 33. Wykonanie uchwały powierza się
Prezydentowi Miasta SkarŊysko-Kamienna.

§ 34. Uchwała obowiązuje po upływie
30 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Ņwiętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Miasta:
Andrzej Dąbrowski

Dziennik Urzędowy
Województwa Ņwiętokrzyskiego Nr 137

– 13049 –

Poz. 1532

Załącznik nr 1
do uchwały nr VI/44/2011
Rady Miasta SkarŊyska-Kamiennej
z dnia 31 marca 2011 r.
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Załącznik nr 2
do uchwały nr VI/44/2011
Rady Miasta SkarŊyska-Kamiennej
z dnia 31 marca 2011 r.
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Załącznik nr 3
do uchwały nr VI/44/2011
Rady Miasta SkarŊyska-Kamiennej
z dnia 31 marca 2011 r.
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UCHWAŁA NR VII/29/2011
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU
z dnia 31 marca 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póňn. zm.)
oraz art. 211, 212 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240
z póňn. zm.) Rada Miejska w Wąchocku uchwala,
co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w budŊecie na
2011 rok :
a) dokonuje się zmian w planie dochodów budŊetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1.
b) dokonuje się zmian w planie wydatków budŊetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2.

c) dokonuje się zmiany załącznika Nr 4 do
Uchwały Nr VI/24/2011 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie
uchwalenia budŊetu Gminy Wąchock na
2011 rok, który otrzymuje brzmienie zgodnie
z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wąchock.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŋycie z dniem
podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Ņwiętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wąchocku:
mgr inż. Robert Janus
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Załącznik nr 1
do uchwały nr VII/29/2011
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 31 marca 2011 r.
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Załącznik nr 2
do uchwały nr VII/29/2011
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 31 marca 2011 r.
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Załącznik nr 3
do uchwały nr VII/29/2011
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 31 marca 2011 r.
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UCHWAŁA NR VII/30/2011
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU
z dnia 31 marca 2011 r.
w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń placówek oświatowych
na terenie Gminy Wąchock
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40
ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (tj. z 2001r. Dz. U. Nr 142,
poz. 1591 z póŊn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce
komunalnej (Dz. U. z 1997r.Nr 9, poz. 43 z póňn.
zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Wprowadzić odpłatnoņć za wynajem
pomieszczeń w obiektach szkolnych w Gminie
Wąchock:
1. Za korzystanie z hali sportowej w Gimnazjum
Publicznym w Wąchocku
1) cała sala gimnastyczna (płyta główna boiska)
- tenis ziemny - 35 zł brutto za 60 minut
- pozostałe – 40 zł brutto za 60 minut
2) ½ sali gimnastycznej – 25 zł brutto za
60 minut
3) mała sala gimnastyczna (sala gimnastyczna, sala lustrzana) – 20 zł brutto za
60 minut
4) siłownia – 3 zł brutto od osoby za
60 minut
5) boisko wielofunkcyjne o sztucznej nawierzchni zewnętrzne – 25 zł brutto za
60 minut
2. Za korzystanie z hali sportowej w Wielkiej
Wsi:
- tenis ziemny – 35 zł brutto za 60 minut
- pozostałe - 40 zł brutto za 60 minut
3. Za korzystanie z sali sportowej w ZPO w Wąchocku i SP w Parszowie na prezentacje
prowadzone przez firmy i spółki – 300 zł
brutto od prezentacji
4. Za wynajem sal lekcyjnych we wszystkich
szkołach na terenie Gminy:
- jednorazowe wynajęcie – 10 zł brutto
za 60 minut
1534

-

miesięczne/roczne wynajęcie – 6 zł brutto
za godzinę lekcyjną
5. Za wynajem miejsca pod automat z napojami i słodyczami – 150 zł brutto miesięcznie
od jednego automatu.
§ 2. Z opłat za korzystanie z sal gimnastycznych i sal lekcyjnych w placówkach oņwiatowych zwalnia się:
1) Uczniowskie Kluby Sportowe,
2) osoby korzystające z zajęć prowadzonych
przez instruktorów MGOK,
3) organizatorów imprez, zebrań i spotkań organizowanych lub zlecanych przez Gminę.
§ 3. Szczegółowe zasady korzystania
z obiektów oņwiatowych okreņlone zostaną
w regulaminie ustalonym przez kierownika jednostki.
§ 4.1. Opłaty za korzystanie z obiektów
i urządzeń placówek oņwiatowych uiszcza się
po wystawieniu rachunku przez kierownika
jednostki.
2. Kierownik jednostki dokonuje wpłat niezwłocznie na konto Gminy Wąchock.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się
Burmistrzowi Miasta i Gminy Wąchock.
§ 6. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Ņwiętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wąchocku:
mgr inż. Robert Janus

Dziennik Urzędowy
Województwa Ņwiętokrzyskiego Nr 137

– 13059 –

Poz. 1535

1535
1535

UCHWAŁA NR VII/31/2011
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU
z dnia 31 marca 2011 r.
w sprawie uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąchocku
Na podstawie art.18 ust.2, pkt.15, art. 40
ust. 2, pkt. 2 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z
2001r. Nr 142, poz.1591, z póňn. zm.) art.11 ust.2
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2009r.Nr 157, poz.124

z póňn. zm.), art.110 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z
2009r. Nr 175, poz.1362 z póň. zm.) Rada Miejska
w Wąchocku uchwala statut w następującym
brzmieniu:

Rozdział I.
Postanowienia ogólne
§ 1.1. Miejsko-Gminny Oņrodek Pomocy
Społecznej w Wąchocku, zwany w dalszej częņci
„oņrodkiem” jest samodzielną jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowoņci prawnej,
działającą jako wyodrębniona jednostka budŊetowa Gminy Wąchock.
2. Oņrodek działa i wykonuje zadania na
podstawie:
1) uchwały Nr XI/54/90 Gminnej Rady Narodowej w Wąchocku z dnia 10 kwietnia 1990r. w
sprawie utworzenia jednostki budŊetowej
pod nazwą „Gminny Oņrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku”;
2) ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie
gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591
póňn. zm);
3) ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223,
poz.1458 z póňn. zm);
4) ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy
społecznej (tj. Dz. U. z 2009r. Nr 175,
poz.1362 z póňn. zm);
5) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240
z póňn. zm);
6) ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o ņwiadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2006r. Nr 139,
poz.992 z póňn. zm);

7) ustawy z dnia 7 wrzeņnia 2007r. o pomocy
osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U.
z 2009r.Nr 1, poz. 7 z póňn. zm.);
8) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o ņwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze ņrodków publicznych (tj. Dz. U. z 2008r.
Nr 164, poz. 1027 z póňn. zm.);
9) ustawy z dnia 13 paňdziernika 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tj. Dz. U.
z 2009r. Nr 205, poz. 1585 z poňn. zm.);
10) ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180,
poz. 1493 z póňn. zm.);
11) ustawy z dnia 7 wrzeņnia 1991r. o systemie
oņwiaty (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572
z póz. zm.);
12) regulaminu organizacyjnego oņrodka;
13) niniejszego statutu.
§ 2.1. Terenem działania oņrodka jest teren
Miasta i Gminy Wąchock.
2. Siedziba oņrodka mieņci się w Wąchocku.
3. Bezpoņredni nadzór nad oņrodkiem
sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock.
4. Oņrodek uŊywa pieczęci podłuŊnej z nazwą w pełnym brzmieniu, adresem siedziby,
numerem telefonu oraz numerem NIP i REGON.

Rozdział II.
Cele i zadania Ośrodka
§ 3.1. Oņrodek jest jednostką organizacyjną gminy powołaną do realizacji zadań pomocy
społecznej w zakresie ustalonym ustawą o pomocy społecznej i innymi przepisami z zakresu
pomocy społecznej.

2. Celem działania oņrodka jest rozpoznanie i zaspokojenie niezbędnych potrzeb Ŋyciowych osób i rodzin, które własnym staraniem
nie są w stanie pokonać trudnoņci Ŋyciowych
oraz umoŊliwienie im bytowania w warunkach
odpowiadających godnoņci człowieka.
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3. Oņrodek powinien w miarę moŊliwoņci
doprowadzić do Ŋyciowego usamodzielnienia się
osób i rodzin, oraz integracji tych osób i rodzin
ze ņrodowiskiem, a takŊe zapobiegać powstawaniu nowych trudnych sytuacji Ŋyciowych rodzących zapotrzebowanie na pomoc społeczną.
4. Oņrodek realizuje zadania własne gminy
i zadania zlecone gminie przez administrację
rządową wymienione w ustawie o pomocy społecznej oraz inne zadania zabezpieczenia społecznego wskazane do realizacji przez oņrodek,
bądň powierzone w drodze porozumień, uchwał
Rady Miejskiej oraz zarządzeń lub upowaŊnień
Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock.
§ 4.1. Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym okreņlonych w ustawie o
pomocy społecznej realizowanych przez oņrodek
naleŊy w szczególnoņci:
1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i okresowych;
2) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku
oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;
3) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych
w wyniku zdarzenia losowego;
4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na ņwiadczenia
zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym
osobom niemającym dochodu i moŊliwoņci
uzyskania ņwiadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;
5) przyznawanie zasiłków celowych w formie
biletu kredytowanego;
6) opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z
zatrudnienia w związku z koniecznoņcią
sprawowania bezpoņredniej, osobistej opieki
nad długotrwale lub cięŊko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie zamieszkującym
matką ojcem lub rodzeństwem;
7) praca socjalna na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin;
8) organizowanie i ņwiadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu
zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
9) kierowanie osób do domów pomocy i ponoszenie odpłatnoņci za pobyt mieszkańca w
tym domu;
10) prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo–wychowawczych wsparcia
dziennego lub mieszkaniach chronionych;

Poz. 1535

11) tworzenie gminnego systemu profilaktyki i
opieki nad dzieckiem i rodziną;
12) doŊywianie dzieci;
13) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;
14) pomoc osobom mającym trudnoņci w przystosowaniu się do Ŋycia po zwolnieniu z zakładu karnego;
15) sporządzanie sprawozdawczoņci;
16) zapewnienie ņrodków na utrzymanie oņrodka
pomocy społecznej i wynagrodzenia pracowników;
17) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;
18) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne okreņlonych w przepisach o ņwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
ņrodków publicznych;
19) koordynację realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych.
2. Do zadań własnych gminy z zakresu
pomocy społecznej realizowanych przez oņrodek
naleŊy w szczególnoņci:
1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;
2) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, poŊyczek praz pomocy w naturze;
3) prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach
pomocy społecznej i oņrodkach wsparcia
o zasięgu gminnym;
4) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy
wynikających z rozeznanych potrzeb gminy;
5) współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy
w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz
informacji o wolnych miejscach pracy.
3. Do zadań zleconych gminie z zakresu
administracji rządowej okreņlonych w ustawie
o pomocy społecznej realizowanych przez oņrodek naleŊy w szczególnoņci:
1) organizowanie i ņwiadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
2) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z
klęską Ŋywiołową lub ekologiczną;
3) realizacja zadań wynikających z rządowych
programów pomocy społecznej, mających na
celu ochronę poziomu Ŋycia osób, rodzin i
grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;
4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych a takŊe udzielanie schronienia, posiłku i
niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy
uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
5) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie
opieki.
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§ 5. Oņrodek realizuje zadania wskazane
do realizacji przez oņrodek w ustawie z dnia
29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie w zakresie prowadzenia postępowania wobec osób dotkniętych przemocą w rodzinie i osób stosujących przemoc oraz prowadzenia
obsługi organizacyjno-technicznej zespołu interdyscyplinarnego do spraw przemocy w rodzinie
§ 6. Oņrodek realizuje zadania własne
gminy okreņlone w ustawie o systemie oņwiaty
na podstawie upowaŊnienia udzielonego przez
Radę Miejską w zakresie prowadzenia postępowań w sprawach o przyznanie uczniom pomocy
materialnej o charakterze socjalnym tj. w formie
stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego oraz wypłata stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych.
§ 7. Oņrodek realizuje zadania własne
gminy okreņlone w ustawie o ņwiadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze ņrodków
publicznych w oparciu o upowaŊnienie udzielone przez Burmistrza Gminy w zakresie podejmowania działań umoŊliwiających korzystanie ze
ņwiadczeń opieki zdrowotnej osobom o których
mowa w art. 2 ust.1 pkt.2 cytowanej ustawy
tj. prowadzenie postępowania i wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania ze
ņwiadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze
ņrodków publicznych osobom nie objętych
ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu,
znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej
w przypadku których nie zachodzi okolicznoņć o
której mowa w art. 12 w/w ustawy.
§ 8. Oņrodek realizuje zadania zlecone
gminie z zakresu administracji rządowej powierzone do realizacji na podstawie upowaŊnienia
Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock wynikające
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z ustawy o ņwiadczeniach rodzinnych do których
naleŊy w szczególnoņci:
1. prowadzenie postępowania i przyznawanie
zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłków
rodzinnych;
2. przyznawanie ņwiadczeń opiekuńczych tj.:
zasiłków pielęgnacyjnych i ņwiadczeń pielęgnacyjnych;
3. opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i zdrowotne za osoby pobierające ņwiadczenia pielęgnacyjne;
4. wypłata jednorazowej zapomogi z tyt. urodzenia dziecka.
§ 9. Oņrodek realizuje zadania zlecone
gminie z zakresu administracji rządowej okreņlone w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów na podstawie upowaŊnienia
Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock do których
naleŊy w szczególnoņci:
1. prowadzenie postępowania w sprawie przyznania i wypłaty ņwiadczeń z funduszu alimentacyjnego;
2. podejmowanie działań wobec dłuŊników
alimentacyjnych.
§ 10.1. Oņrodek opracowuje i realizuje lokalne programy z zakresu pomocy społecznej na
rzecz ograniczania i rozwiązywania występujących problemów społecznych.
2. Oņrodek uczestniczy w realizacji gminnych programów z zakresu polityki społecznej.
§ 11. Oņrodek realizuje zadania pomocy
społecznej współpracując z organami administracji rządowej, samorządowej, stowarzyszeniami, fundacjami, związkami wyznaniowymi
oraz innymi podmiotami działającymi w obszarze polityki społecznej.

Rozdział III.
Gospodarka finansowa Ośrodka
§ 12.1. Działalnoņć oņrodka finansowana
jest w zakresie zadań własnych ze ņrodków budŊetu Miasta i Gminy Wąchock a w zakresie zadań zleconych z budŊetu państwa.

5. Podstawą gospodarki finansowej oņrodka jest roczny plan finansowy obejmujący dochody i wydatki oņrodka.

2. Oņrodek moŊe korzystać ze ņrodków pozabudŊetowych, w tym darowizn.

§ 13.1. Kontrolę prawidłowoņci rozliczenia
z budŊetem sprawuje skarbnik-główny księgowy
budŊetu.

3. Oņrodek prowadzi samodzielnie obsługę
administracyjną i finansowo-księgową.

2. Oņrodek posiada wyodrębniony rachunek bankowy.

4. Oņrodek prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z przepisami ustawy o finansach
publicznych.

3. Bankową obsługę finansową oņrodka
wykonuje Bank wybrany przez Radę Miejską
do obsługi budŊetu Gminy.
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4. Kierownik oņrodka przedkłada corocznie
Burmistrzowi projekt planu dochodów i wydat-
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ków w formie i terminach ustalonych uchwałą
o procedurze budŊetowej.

Rozdział IV.
Organizacja i zarządzanie ośrodkiem
§ 14.1. Kierownik zarządza oņrodkiem, organizuje jego pracę, ponosi odpowiedzialnoņć za
całokształt działalnoņci i reprezentuje go na zewnątrz.
2. Stosunek pracy z kierownikiem nawiązuje i rozwiązuje Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock.
3. Kierownik kieruje oņrodkiem przy pomocy głównego księgowego i pracowników
w liczbie okreņlonej w regulaminie organizacyjnym.
4. Kierownik jest pracodawcą w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy w stosunku do
zatrudnionych w oņrodku pracowników.
5. W razie nieobecnoņci kierownika, oņrodek w jego imieniu reprezentuje osoba wyznaczona przez kierownika.
§ 15.1. Kierownik oņrodka realizuje zadania
własne gminy i zadania zlecone, działa w granicach upowaŊnień do zawierania umów, porozumień oraz wydawania decyzji w indywidualnych

sprawach, udzielonych przez Radę Miejską lub
Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock.
2. Na wniosek kierownika Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock udziela upowaŊnienia pracownikom oņrodka.
3. Kierownik oņrodka na podstawie upowaŊnień udzielonych przez burmistrza moŊe
występować o przyznanie ņrodków z funduszy
unijnych.
§ 16. Szczegółową strukturę organizacyjną,
zakres działania oņrodka oraz zakresy uprawnień
i obowiązków poszczególnych pracowników
zatrudnionych w oņrodku ustala kierownik w
regulaminie organizacyjnym zaopiniowanym
przez Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock.
§ 17. Kierownik oņrodka składa Radzie
Miejskiej w Wąchocku coroczne sprawozdanie
z działalnoņci oņrodka.
§ 18. Merytoryczny nadzór nad działalnoņcią oņrodka w zakresie zadań zleconych sprawuje Wojewoda Ņwiętokrzyski.

Rozdział V.
Postanowienia końcowe
§ 19. Zmian w statucie dokonuje się
w trybie właņciwym dla jego nadania.

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się
Burmistrzowi Miasta i Gminy Wąchock.

§ 20. Traci moc uchwała Nr IX/56/2007
Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 maja
2007r. w sprawie statutu Miejsko-Gminnego
Oņrodka Pomocy Społecznej w Wąchocku.

§ 22. Uchwała podlega ogłoszeniu w
Dzienniku Urzędowym Województwa Ņwiętokrzyskiego i wchodzi w Ŋycie po upływie 14 dni
od daty jej ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wąchocku:
mgr inż. Robert Janus

1535

Dziennik Urzędowy
Województwa Ņwiętokrzyskiego Nr 137

– 13063 –

Poz. 1536

1536
1536

UCHWAŁA NR VII/32/2011
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU
z dnia 31 marca 2011 r.
w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia
inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z póňn. zm.) w związku z art. 6b ustawy z dnia
15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z póňn
zm.), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych1) (tekst jednoli1)

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji
wdroŊenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie
ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za uŊytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy cięŊarowe (Dz. Urz. WE L 187 z
20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej,
zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez
Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej –
dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej – wydanie specjalne.

§ 4. Pobrane w danym miesiącu podatki
powinny być przez inkasenta wpłacone na rachunek lub w kasie Urzędu Miasta i Gminy najpóňniej w terminie 7 dni od dnia, w którym wpłata podatku przez podatnika zgodnie z przepisami
prawa powinna nastąpić.
§ 5. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w
wysokoņci 10 % od sumy zainkasowanych i terminowo przekazanych do Urzędu Miasta i Gminy podatków.
§ 6. Z dniem wejņcia w Ŋycie niniejszej
uchwały, traci moc uchwała Nr XLII/240/2009

ty: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z póňn. zm.)
oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 paňdziernika
2002 r. o podatku leņnym (Dz. U. Nr 200, poz.
1682 z póňn. zm.) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst
jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z póňn.
zm.), uchwala się co następuje:
§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Miejska w
Wąchocku
1) zarządza pobór podatku rolnego, podatku
leņnego i podatku od nieruchomoņci od osób
fizycznych w drodze inkasa;
2) okreņla inkasentów ww. podatków;
3) okreņla termin płatnoņci dla inkasentów;
4) wyprowadza i okreņla wynagrodzenie dla
inkasentów.
§ 2. Zarządza się na terenie Gminy Wąchock pobór podatku rolnego, podatku leņnego i
podatku od nieruchomoņci od osób fizycznych w
drodze inkasa.
§ 3. Okreņla się następujących inkasentów
uprawnionych do pobierania wymienionych
w § 2 podatków:

Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 listopada
2009r. w sprawie poboru podatku od nieruchomoņci, rolnego i leņnego w drodze inkasa oraz
okreņlenia inkasentów, terminów płatnoņci dla
inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
§ 7. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Ņwiętokrzyskiego
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wąchocku:
mgr inż. Robert Janus
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UCHWAŁA NR VI/30/11
RADY GMINY MIEDZIANA GÓRA
z dnia 16 marca 2011 r.
w sprawie uchwalenia zmiany Nr 3 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
sołectwa Porzecze na terenie gminy Miedziana Góra
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
przedłoŊeniu przez Wójta Gminy Miedziana Góra

Zmiany Nr 3 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Porzecze na
terenie gminy Miedziana Góra, Rada Gminy
Miedziana Góra, po stwierdzeniu zgodnoņci
zmiany Nr 3 ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Miedziana Góra, uchwala co następuje:

DZIAŁ I.
Postanowienia ogólne
Rozdział 1.
Ustalenia wprowadzajace
§ 1.1. Uchwaleniu podlega Zmiana Nr 3 w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Porzecze, na terenie gminy
Miedziana Góra, zwana dalej „zmianą planu”.
2. Zmiana planu obejmuje teren połoŊony
na terenie sołectwa Porzecze, o którym mowa w
Uchwale XXVI/218/09 Rady Gminy Miedziana
Góra z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany Nr 3 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
sołectwa Porzecze na terenie gminy Miedziana Góra,
3. Integralnymi częņciami uchwały są:
1) Zał. Nr 1 – Rysunek Zmiany planu w skali
1:1000,
2) Zał. Nr 2 – Rozstrzygnięcie Rady Gminy Miedziana Góra w sprawie rozpatrzenia uwag
wniesionych do wyłoŊonego do publicznego
wglądu projektu zmiany Nr 3 w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego
sołectwa Porzecze na terenie gminy Miedziana Góra,
3) Zał. Nr 3 – Rozstrzygnięcie Rady Gminy Miedziana Góra w sprawie sposobu realizacji,
zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które naleŊą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania.
§ 2.1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) uchwale – rozumie się przez to niniejszą
uchwałę Rady Gminy Miedziana Góra;

2) zmianie planu – rozumie się przez to Zmianę
Nr 3 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Porzecze na terenie gminy Miedziana Góra,
3) rysunku zmiany planu – rozumie się przez to
opracowanie graficzne sporządzone na aktualnej kopii mapy zasadniczej w skali 1:1000
przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
4) 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 póňniejszymi zmianami),
5) działce budowlanej – rozumie się przez to
nieruchomoņć gruntową lub działkę gruntu,
której wielkoņć cechy geometryczne, dostęp
do drogi publicznej oraz wyposaŊenie w
urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych
wynikające z odrębnych przepisów i aktów
prawa miejscowego,
6) intensywnoņci zabudowy terenu (działki budowlanej) – rozumie się przez to wskaňnik
definiowany jako stosunek powierzchni
wszystkich kondygnacji nadziemnych budynków zlokalizowanych na danym terenie
(działce budowlanej) do powierzchni tego
terenu; powierzchnię budynku liczy się
w obrysie ņcian zewnętrznych lub, w przypadku kondygnacji poddasza, w obrysie
stropodachu na wysokoņci 1,0m od poziomu
podłogi,
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7) powierzchni biologicznie czynnej – naleŊy
przez to rozumieć grunt rodzimy oraz wodę
powierzchniową na terenie działki budowlanej, a takŊe 50 % sumy powierzchni tarasów i
stropodachów o powierzchni nie mniejszej
niŊ 10m2 urządzonych jako stałe trawniki lub
kwietniki na podłoŊu zapewniającym im naturalną wegetację,
8) nieprzekraczalnej linii zabudowy – naleŊy
przez to rozumieć wyznaczone na działce linie okreņlające najmniejszą, dopuszczalną
odległoņć zewnętrznego głównego lica ņciany budynku od ulicy, ciągu pieszego, granicy
działki lub innego obiektu, zgodnie z rysunkiem planu, bez wysuniętych poza ten obrys
okapów, schodów, ganków, garaŊy, wykuszy
oraz balkonów, przy czym wysunięcie nie
moŊe być większe niŊ 2,0m,
9) dostępie do drogi publicznej – naleŊy przez
to rozumieć bezpoņredni dostęp do tej drogi,
lub poprzez drogę wewnętrzną,
10) przeznaczeniu podstawowym – naleŊy przez
to rozumieć planowany rodzaj uŊytkowania
terenu, który przewaŊa w min. 50% na danym terenie wraz z elementami zagospoda-
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rowania towarzyszącego, związanego bezpoņrednio z funkcją terenu,
11) przeznaczeniu dopuszczalnym – naleŊy przez
to rozumieć rodzaj uŊytkowania inny niŊ
podstawowy, który nie stanowi więcej niŊ
50% na danym terenie wydzielonym liniami
rozgraniczającymi,
12) usługach komercyjnych podstawowych –
naleŊy przez to rozumieć usługi słuŊące zaspokojeniu potrzeb ludnoņci w zakresie handlu podstawowego, rzemiosła (np.: usługi
fryzjerskie, krawieckie, szklarskie, pralnicze,
biurowe, radiowo-telewizyjne, naprawy sprzętu domowego, małej gastronomii), które
mogą być realizowane w granicach terenów
zabudowy mieszkaniowej, po spełnieniu
wszelkich wymogów wynikających z przepisów szczególnych. UciąŊliwoņć powyŊszych
przedsięwzięć powinna ograniczać się do terenu do którego inwestor posiada tytuł
prawny.
2. Pojęcia niezdefiniowane naleŊy rozumieć zgodnie z obowiązującymi przepisami
szczególnymi

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 oraz z ustaleń
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miedziana Góra.
3. Przy wydawaniu na podstawie ustaleń
zmiany planu rozstrzygnięć administracyjnych,
których przedmiotem jest sposób zagospodarowania terenów, naleŊy uwzględniać łącznie:
1) wymogi wynikające z ustaleń planu, w tym:
a) warunki ochrony i kształtowania ņrodowiska przyrodniczego, kulturowego, krajobrazu i ładu przestrzennego,
b) ogólne zasady zagospodarowania terenów i kształtowania zabudowy,
c) przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów,
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 literowe i cyfrowe terenów, dla
których mają zastosowania uregulowania
wynikające z przepisów prawnych powszechnie obowiązujących,
2. oznaczenia będące ustaleniami zmiany planu, w tym w szczególnoņci:
a) granice obszaru objętego zmianą planu
miejscowego,
b) linie rozgraniczające tereny o róŊnym
przeznaczeniu lub roŊnych zasadach zagospodarowania,
c) nieprzekraczalne linie zabudowy,
d) strefa zbliŊenia do linii elektroenergetycznej,
e) przeznaczenia terenu.
§ 5. Zamierzeniem ustaleń zmiany planu
jest uwzględnienie zasady zrównowaŊonego
rozwoju i zapewnienie integracji wszelkich działań podejmowanych w jego granicach, w celu:
1. Ochrony interesu publicznego,
2. Zapewnienia warunków przestrzennych dla
poprawy zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych,
3. Łagodzenia konfliktów pomiędzy uŊytkownikami przestrzeni.
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Rozdział 3.
Ogólne ustalenia realizacyjne
§ 6.1. 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 i infrastruktury technicznej, stanowią integralną częņć ustaleń zmiany
planu. Pominięcie lub wybiórcze stosowanie
poszczególnych ustaleń, powoduje niezgodnoņć
z niniejszym planem.
3. Zmiana przepisów szczególnych związanych z treņcią ustaleń zmiany planu nie powoduje potrzeby zmiany tych ustaleń, jeŊeli w sposób oczywisty daje się je dostosować do nowego stanu prawnego, bez uszczerbku dla ich
istoty.
§ 7.1. Na terenie objętym zmianą planu,
sposób usytuowania nowych obiektów i urządzeń budowlanych, pozostawia się do uņciņlenia
w postępowaniu administracyjnym w sprawie
wydania pozwolenia na budowę, z zachowaniem
wymogów wynikających z przepisów prawa oraz
Norm Polskich, mających odniesienie do okreņlonego w zmianie planu sposobu uŊytkowania
terenu.
2. Jako zgodne ze zmianą planu uznaje się
wyznaczenie tras urządzeń liniowych oraz terenów urządzeń związanych z rozbudową systemów infrastruktury technicznej, o których mowa
w rozdziale 10 działu II, stosownie do warunków
wynikających ze szczegółowych rozwiązań technicznych, nie kolidujących z innymi ustaleniami
zmiany planu,

3. W granicach całego terenu objętego
zmianą planu dopuszcza się lokalizowanie nie
wyznaczonych na rysunku planu urządzeń i sieci
infrastruktury technicznej, niezbędnych dla obsługi terenu.
§ 8. Na obszarze objętym ustaleniami
zmiany planu dopuszcza się realizację sieci i
urządzeń infrastruktury technicznej niezbędnych
dla potrzeb lokalnych z zakresu:
1. zaopatrzenia w wodę,
2. odprowadzania ņcieków,
3. zaopatrzenia w energię elektryczną,
4. zaopatrzenia w gaz i ciepło oraz telekomunikację.
§ 9. Dla całego obszaru objętego zmianą
planu w zakresie ochrony przeciwpoŊarowej i
przeciwdziałania powaŊnym awariom ustala się:
1. Pokrycie zapotrzebowania w wodę dla celów
przeciwpoŊarowych, zgodnie z przepisami
szczególnymi, przez istniejący i rozbudowywany system zaopatrzenia w wodę,
2. Wyprzedzającą lub równoległą w stosunku
do nowego zainwestowania rozbudowę sieci
wodociągowej dla zapewnienia odbiorcom
wymaganych standardów w zakresie iloņci i
jakoņci wody z uwzględnieniem ochrony
przeciwpoŊarowej,
3. WyposaŊenie nowoprojektowanych przewodów wodociągowych w hydranty zewnętrzne, zgodnie z przepisami i normami obowiązującymi w zakresie ochrony przeciwpoŊarowej,
4. Teren znajduje się w zasięgu istniejących
syren alarmowych.

DZIAŁ II.
Rozdział 1.
Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu
lub różnych zasadach zagospodarowania
§ 10.1. Stosuje się następujące symbole
identyfikujące tereny wyznaczone liniami rozgraniczającymi, wskazanymi na rysunku zmiany planu:
1) 1MN i 2MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
2) NO – tereny urządzeń oczyszczania ņcieków,
3) KDW – teren drogi wewnętrznej,
4) KDL – teren na poszerzenie drogi publicznej powiatowej.

2. Okreņla się wyposaŊenie 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.
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Rozdział 2.
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
§ 11.1. Dla obszaru objętego zmianą planu
ustala się zasady ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego zgodnie z ustanowionymi odrębnymi przepisami obowiązującymi w tym zakresie oraz ustaleniami okreņlonymi w przepisach niniejszego paragrafu.
2. Realizacja nowych obiektów, budowa
ogrodzeń i obiektów małej architektury powinna
uwzględniać warunki i zasady okreņlone w niniejszym paragrafie oraz ustalenia dotyczące
parametrów i wskaňników okreņlone w Rozdziale 6 niniejszego działu,
3. Utrzymanie podstawowych elementów
rozplanowania i kompozycji przestrzennej, tj.
nieprzekraczalne linie zabudowy oraz charakter
zabudowy.
4. Ujednolicenie charakteru i wysokoņci
zabudowy zgodnie z dalszymi przepisami niniejszej uchwały.

5. Rozwiązania architektoniczne dla realizacji i rozbudowy budynków ogrodzeń i obiektów małej architektury w obrębie działki budowlanej naleŊy kształtować w sposób ujednolicony,
aby uniknąć powstawania elementów dysharmonijnych, pogarszających odbiór wizualny,
przy czym:
1) zaleca się stosowanie materiałów tradycyjnych, naturalnych w szczególnoņci takich jak:
dachówka, kamień, cegła, drewno,
2) zakazuje się stosowania materiałów wykończeniowych sztucznych typu „siding” na
elewacjach budynków,
3) nakazuje się stosowanie odcieni czerwieni,
brązu i szaroņci na pokryciach dachowych,
4) dopuszcza się stosowanie cegły klinkierowej
w elewacjach i ogrodzeniach,
5) ogrodzenie działek:
a) dostosowanie rozwiązań materiałowych i
kolorystyki do cech architektury budynku,
b) zalecana wysokoņć ogrodzenia działki
do 1,8m.

Rozdział 3.
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego
§ 12. W zakresie ochrony systemu ņrodowiska obowiązują następujące zasady:
1. zakaz przekraczania dopuszczalnych norm
hałasu,
2. ograniczenie uciąŊliwoņci lokalizowanych
obiektów do terenu, do którego odnosi się
tytuł prawny na podstawie udokumentowania zasięgu uciąŊliwoņci,
3. zakaz budowy ujęć wód podziemnych do
celów nie związanych z zaopatrzeniem w
wodę ludnoņci lub produkcją Ŋywnoņci,
4. zakaz wprowadzania nieoczyszczonych ņcieków do wód lub do ziemi.
§ 13. Teren objęty ustaleniami zmiany
planu połoŊony jest w obrębie wielkoprzestrzennego systemu ochrony przyrody województwa
ņwiętokrzyskiego, który na terenie objętym
zmianą planu tworzy Suchedniowsko-Oblęgorski
Obszar Chronionego Krajobrazu połoŊony w
granicach
otuliny
Suchedniowsko-Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego, w obrębie którego wprowadza się następujące zakazy:
1. zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i
miejsc rozrodu oraz tarlisk, złoŊonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynnoņci związanych z racjonalną
gospodarką rolną, leņną, rybacką i łowiecką;

2. likwidowania i niszczenia zadrzewień ņródpolnych, przydroŊnych i nadwodnych, jeŊeli nie
wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa
drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy
urządzeń wodnych;
3. dokonywania zmian stosunków wodnych,
jeŊeli słuŊą innym celom niŊ ochrona przyrody lub zrównowaŊone wykorzystanie uŊytków rolnych i leņnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub rybacka;
4. likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych.
§ 14. Ustala się dopuszczalny poziom
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 2008 r. Dz. U. Nr 25 poz. 150) dla terenu
oznaczonego w zmianie planu symbolem 1MN
i 2MN, któremu przypisuje się dopuszczalny
poziom hałasu jak dla terenów przeznaczonych
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
§ 15. Na całym obszarze objętym zmianą
planu wprowadza się zakaz lokalizacji przedsięwzięć, dla których wymagane jest postępowanie
w sprawie oceny oddziaływania na ņrodowisko.
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§ 16. Z uwagi na połoŊenie terenu zmiany
planu w bezpoņrednim sąsiedztwie obszaru o
wysokich zasobach w wody podziemne – obszar
Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP
Nr 414 „ZAGNAŃSK” planowane na tym terenie
budownictwo mieszkaniowe i usługowe uwarunkowane jest niedopuszczeniem do pogorszenia bardzo dobrej jakoņci wód podziemnych i
poprawą jakoņci wód powierzchniowych, co w
szczególnoņci nakłada obowiązek uporządkowania gospodarki wodno-ņciekowej i zakaz bezpo-

Poz. 1537

ņredniego zrzutu ņcieków do wód powierzchniowych i gleby. Ponadto ustala się:
1. zakaz budowy ujęć wód podziemnych do
celów nie związanych z zaopatrzeniem w
wodę ludnoņci lub produkcją Ŋywnoņci,
2. zakaz prowadzenia rurociągów transportujących substancje chemiczne mogące zanieczyņcić wody podziemne,
3. nakaz stosowania odpowiednich zabezpieczeń przed przenikaniem zanieczyszczeń do
wód podziemnych.

Rozdział 4.
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
§ 17. Na terenie objętym ustaleniami
zmiany planu nie występują obiekty wpisane do

rejestru i ewidencji zabytków oraz stanowiska
archeologiczne.

Rozdział 5.
Wymagania wynikajace z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej
§ 18. W zakresie potrzeb wynikających z kształtowania przestrzeni publicznej zmiana planu nie
wymaga ustaleń.
Rozdział 6.
Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy,
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy.
§ 19. Dla terenów, wydzielonych liniami
rozgraniczającymi na obszarze opracowania
zmiany planu, oznaczonych na rysunku zmiany
planu, ustala się następujące warunki zabudowy
i zagospodarowania terenu:
1. Warunkiem realizacji zabudowy na działce
jest uregulowany dostęp tej działki do drogi
publicznej,
2. Warunkiem realizacji zabudowy jest zapewnienie ochrony przeciwpoŊarowej zgodnie
z przepisami odrębnymi.

1) obiekty gospodarcze i garaŊe mogą być realizowane jako dobudowane do budynków
mieszkalnych lub wolnostojące,
2) dopuszcza się moŊliwoņć lokalizacji budynków gospodarczych i garaŊy bezpoņrednio
przy granicy działki lub w odległoņci 1,5m
od granicy działki,
3) wskaňnik intensywnoņci zabudowy nie moŊe
przekraczać 0,4,
4) wielkoņć powierzchni biologicznie czynnej
min. 30% powierzchni działki.

§ 20.1. Dla terenu oznaczonego na rysunku
planu symbolem 1MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ustala się:
1) przeznaczenie
podstawowe:
zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna.
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) usługi komercyjne podstawowe,
b) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury
technicznej,
c) budynki gospodarcze,
d) garaŊe dla samochodów osobowych,
e) zieleń urządzona towarzysząca obiektom
budowlanym.

3. Dla terenu 1MN ustala się następujące
zasady kształtowania zabudowy:
1) ograniczenie wysokoņci budynków mieszkalnych i usługowych do dwóch kondygnacji
nadziemnych z moŊliwoņcią wprowadzenia
uŊytkowego poddasza jako trzeciej kondygnacji,
2) wysokoņć budynków mieszkalnych i usługowych do kalenicy dachu nie moŊe być większa niŊ 11,0m ponad ņredni poziom terenu,
3) wysokoņć budynków gospodarczych lub
garaŊy – 1 kondygnacja nadziemna, z moŊliwoņcią wprowadzenia poddasza jako drugiej
kondygnacji przy czym ich wysokoņć nie moŊe być większa niŊ 7,0m ponad ņredni poziom terenu,

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1
ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania:
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4) geometria dachów głównej bryły budynków:
dwuspadowe, czterospadowe lub wielospadowe, symetryczne, o kącie nachylenia połaci dachowych 250 do 500 z moŊliwoņcią
wprowadzenia naczółków i przyczółków,
5) dopuszcza się dachy jednospadowe jedynie
na budynkach gospodarczych i garaŊach lokalizowanych bezpoņrednio przy granicy
działki lub w odległoņci 1,5m od granicy
działki oraz na budynkach garaŊowych dobudowywanych do budynków mieszkalnych.
Kąt nachylenia połaci dachowych takiego
dachu nie moŊe być mniejszy niŊ 150,
6) przy uŊytkowym poddaszu doņwietlenie jego
pomieszczeń lukarnami nie moŊe zajmować
więcej niŊ połowę długoņci połaci dachowej
a zadaszenie nad lukarnami winno być dwuspadowe lub krzywolinijne tzw. „wole oko”,
dopuszcza się doņwietlenie budynków oknami
połaciowymi,
7) zaleca się stosowanie w budynkach poszerzonych okapów /50-70 cm/,
8) zakazuje się realizowania obiektów budowlanych z dachem płaskim, kopertowym,
uskokowym i asymetrycznym,
9) wyklucza się stosowanie form i detali deformujących architekturę np. schodkowe zakończenie ņcian, osadzanie lusterek w elewacji,
10) dopuszcza się podpiwniczenie budynku, przy
czym wysokoņć podpiwniczenia nie moŊe
wynosić więcej niŊ 0,9m ponad ņredni poziom terenu.
11) w celu zapewnienia właņciwej obsługi parkingowej ustala się min. 1 miejsce parkingowe, zlokalizowane na działce przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
12) nieprzekraczalna linia zabudowy od pasa
drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem
KDW - 5,0m i 6,0m zgodnie z załącznikiem
graficznym,
4. Dopuszcza się podział terenu oznaczonego symbolem 1MN na działki budowlane, na
następujących zasadach:
1) kaŊda nowo wydzielona działka powinna
mieć bezpoņredni dostęp do drogi publicznej
lub poprzez drogę wewnętrzną oznaczoną na
rysunku zmiany planu symbolem KDW,
2) kąt zawarty pomiędzy granicami działki dochodzącymi do drogi wewnętrznej a granicą
tej drogi powinien być zbliŊony do kąta prostego lub podział winien być równoległy do
granic z działkami sąsiednimi,
3) szerokoņć frontu działki powinna pozwalać
na zachowanie warunków technicznych i odległoņci pomiędzy budynkami i być nie
mniejsza niŊ 20,0m,
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4) powierzchnia nowo wydzielonych działek
połoŊonych w terenie 1MN nie moŊe być
mniejsza niŊ 800m2,
5) wymieniona w pkt 4 niniejszego ustępu minimalna wielkoņć działek nie obowiązuje w
przypadku dokonywania podziałów mających na celu regulację stanu faktycznego na
gruncie, a takŊe podziałów mających na celu
powiększenie działek sąsiednich.
§ 21.1. Dla terenu oznaczonego na rysunku
planu symbolem 2MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) usługi komercyjne podstawowe,
b) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury
technicznej,
c) budynki gospodarcze,
d) garaŊe dla samochodów osobowych,
e) zieleń urządzona towarzysząca obiektom
budowlanym.
2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1
ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania:
1) obiekty gospodarcze i garaŊe mogą być realizowane jako dobudowane do budynków
mieszkalnych lub wolnostojące,
2) dopuszcza się moŊliwoņć lokalizacji budynków gospodarczych i garaŊy bezpoņrednio
przy granicy działki lub w odległoņci 1,5m od
granicy działki,
3) wskaňnik intensywnoņci zabudowy nie moŊe
przekraczać 0,4,
4) wielkoņć powierzchni biologicznie czynnej
min. 30% powierzchni działki.
3. Dla terenu 2MN ustala się następujące
zasady kształtowania zabudowy:
1) ograniczenie wysokoņci budynków mieszkalnych i usługowych do dwóch kondygnacji
nadziemnych z moŊliwoņcią wprowadzenia
uŊytkowego poddasza jako trzeciej kondygnacji,
2) wysokoņć budynków mieszkalnych i usługowych do kalenicy dachu nie moŊe być większa niŊ 11,0m ponad ņredni poziom terenu,
3) wysokoņć budynków gospodarczych lub
garaŊy – 1 kondygnacja nadziemna, z moŊliwoņcią wprowadzenia poddasza jako drugiej
kondygnacji przy czym ich wysokoņć nie moŊe być większa niŊ 7,0m ponad ņredni poziom terenu,
4) geometria dachów głównej bryły budynków:
dwuspadowe, czterospadowe lub wielospadowe, symetryczne, o kącie nachylenia poła-
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ci dachowych 250 do 500 z moŊliwoņcią
wprowadzenia naczółków i przyczółków,
5) dopuszcza się dachy jednospadowe jedynie
na budynkach gospodarczych i garaŊach lokalizowanych bezpoņrednio przy granicy
działki lub w odległoņci 1,5m od granicy
działki oraz na budynkach garaŊowych dobudowywanych do budynków mieszkalnych.
Kąt nachylenia połaci dachowych takiego
dachu nie moŊe być mniejszy niŊ 150,
6) przy uŊytkowym poddaszu doņwietlenie jego
pomieszczeń lukarnami nie moŊe zajmować
więcej niŊ połowę długoņci połaci dachowej
a zadaszenie nad lukarnami winno być dwuspadowe lub krzywolinijne tzw. „wole oko”,
dopuszcza się doņwietlenie budynków oknami
połaciowymi,
7) zaleca się stosowanie w budynkach poszerzonych okapów /50-70 cm/,
8) zakazuje się realizowania obiektów budowlanych z dachem płaskim, kopertowym,
uskokowym i asymetrycznym,
9) wyklucza się stosowanie form i detali deformujących architekturę np. schodkowe zakończenie ņcian, osadzanie lusterek w elewacji,
10) dopuszcza się podpiwniczenie budynku, przy
czym wysokoņć podpiwniczenia nie moŊe
wynosić więcej niŊ 0,9m ponad ņredni poziom terenu.
11) w celu zapewnienia właņciwej obsługi parkingowej ustala się min. 1 miejsce parkingowe, zlokalizowane na działce przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
12) nieprzekraczalna linia zabudowy od pasa
drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem
KDW - 4,0m i 6,0m zgodnie z załącznikiem
graficznym,
4. Dopuszcza się podział terenu oznaczonego symbolem 2MN na działki budowlane,
na następujących zasadach:
1) kaŊda nowo wydzielona działka powinna
mieć bezpoņredni dostęp do drogi publicznej
lub poprzez drogę wewnętrzną oznaczoną na
rysunku zmiany planu symbolem KDW,
2) kąt zawarty pomiędzy granicami działki dochodzącymi do drogi wewnętrznej a granicą
tej drogi powinien być zbliŊony do kąta prostego lub podział winien być równoległy do
granicy z działkami sąsiednimi,
3) szerokoņć frontu działki powinna pozwalać
na zachowanie warunków technicznych i odległoņci pomiędzy budynkami i być nie
mniejsza niŊ 20m,
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4) powierzchnia nowo wydzielonych działek
połoŊonych w terenie 2MN nie moŊe być
mniejsza niŊ 800m2,
5) wymieniona w pkt 4 niniejszego ustępu minimalna wielkoņć działek nie obowiązuje w
przypadku dokonywania podziałów mających na celu regulację stanu faktycznego na
gruncie, a takŊe podziałów mających na celu
powiększenie działek sąsiednich.
§ 22.1. Dla terenu oznaczonego symbolem NO – teren urządzeń oczyszczania ņcieków, ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) przepompownia ņcieków,
b) obiekty i urządzenia związane z doprowadzeniem i odprowadzeniem ņcieków.
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) zieleń urządzona i nieurządzona oraz zadrzewienia.
2. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenów związanych z
oczyszczaniem i odprowadzaniem ņcieków:
1) projektowana przepompownia ņcieków przewidziana do budowy na warunkach okreņlonych w przepisach szczególnych;
2) zapewnienie osiągnięcia stopnia oczyszczania ņcieków zgodnie z obowiązującymi przepisami,
3) ograniczenie uciąŊliwoņci obiektu,
§ 23.1. Droga wewnętrzna obsługująca tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
oznaczona na rysunku zmiany planu symbolem
KDW, dla której ustala się następujące parametry techniczne:
1) szerokoņć w liniach rozgraniczających 8,0m,
2) szerokoņć jezdni min. 4,0m,
3) nieprzekraczalna linia zabudowy 4,0m i 5,0m
mierzona od granicy linii rozgraniczających –
zgodnie z załącznikiem graficznym,
4) w pasie terenu dopuszcza się budowę sieci
infrastruktury technicznej.
§ 24.1. Teren przeznaczony na powiększenie pasa drogowego istniejącej drogi powiatowej, oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem KDL, dla którego ustala się następujące
parametry techniczne:
1) pas drogowy po poszerzeniu powinien wynosić 15,0m w liniach rozgraniczających,
2) szerokoņć jezdni min. 4,0m,
3) nieprzekraczalna linia zabudowy 6,0m mierzona od granicy linii rozgraniczających,
4) w pasie terenu dopuszcza się budowę sieci
infrastruktury technicznej.
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Rozdział 7.
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na
podstawie przepisów szczególnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na
niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych
§ 25.1. Na obszarze objętym ustaleniami
zmiany planu występują tereny chronione na
podstawie przepisów szczególnych, tj. Suchedniowsko-Oblęgorski Obszar Chronionego Krajobrazu, stanowiący otulinę SuchedniowskoOblęgorskiego Parku Krajobrazowego, w obrębie którego obowiązują zakazy zgodnie z § 13.

2. Na terenie objętym ustaleniami zmiany
planu tereny górnicze nie występują.
3. Tereny zagroŊone osuwaniem się mas
ziemnych – nie występują
4. Tereny zagroŊone niebezpieczeństwem
powodzi – nie występują.

Rozdział 8.
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych zmianą planu miejscowego
§ 26.1. Na obszarze objętym granicami
planu nie okreņla się granic obszarów wymagających scaleń i podziału nieruchomoņci.
2. Dla terenów oznaczonych symbolem
1MN i 2MN dopuszcza się scalenie i podział nieruchomoņci na następujących zasadach i warunkach:
1) scalenia i podziały naleŊy przeprowadzić
procedurą przewidzianą ustawą o gospodarce nieruchomoņciami,
2) kaŊda 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 zbliŊony do
kąta prostego, lub podział winien być równoległy do granicy z działkami sąsiednimi
4) szerokoņć frontu powinna pozwalać na zachowanie warunków technicznych i odległoņci pomiędzy budynkami i być nie mniejsza
niŊ 20,0m,
5) powierzchnia nowo wydzielonych działek
budowlanych nie moŊe być mniejsza niŊ
800,0m2,
3. Dla pozostałych terenów nie wyznacza
się zasad i warunków scalania i podziału nieruchomoņci.

Rozdział 9.
Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczania w ich użytkowaniu,
w tym zakaz zabudowy
§ 27.1. W obrębie obszaru objętego zmianą planu wprowadza się zakaz:
1) budowy przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na ņrodowisko dla których sporządzenie raportu oddziaływania na ņrodowisko
jest obligatoryjne za wyjątkiem sieci i urządzeń
infrastruktury technicznej i komunikacji,
2) wznoszenia obiektów stwarzających uciąŊliwoņć dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

3) lokalizacji obiektów naruszających krajobrazową kompozycję obszaru,
2. W zakresie ograniczania uciąŊliwoņci
obiektów obowiązuje nakaz podłączenia obiektów mieszkalnych i usługowych, będących
w zasięgu obsługi sieci kanalizacji sanitarnej,
w przypadku kiedy taka sieć zostanie wybudowana.

Rozdział 10.
Zasady modernizacji i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej
§ 28.1. W zakresie zaopatrzenia w wodę,
ustala się: obszar objęty zmianą planu przewiduje się zasilić w wodę z istniejącej sieci wodociągowej poprzez jej rozbudowę, na warunkach
zarządcy sieci. Do czasu budowy sieci wodociągowej dopuszcza się budowę i uŊytkowanie
studni.

2. W zakresie odprowadzania ņcieków sanitarno-bytowych, ustala się:
1) Docelowo ņcieki sanitarno-bytowe z obszaru
zmiany planu naleŊy odprowadzić do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej, na warunkach okreņlonych przez zarządzającego
siecią,
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2) Do czasu budowy sieci kanalizacji sanitarnej
dopuszcza się budowę indywidualnych systemów odprowadzania i oczyszczania ņcieków sanitarnych (budowa szczelnego zbiornika bezodpływowego lub indywidualnej
oczyszczalni ņcieków).
3. W zakresie odprowadzania wód deszczowych, ustala się: odprowadzenie wód opadowych z terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - powierzchniowo na teren działki.
4. W zakresie zaopatrzenia w gaz,
ustala się:
1) Rozwiązania indywidualne w oparciu o gaz
butlowy propan – butan.
2) Przewiduje się realizację programu gazyfikacji sołectwa Porzecze.
3) Dopuszcza się zastosowanie gazu ziemnego
do celów grzewczych dla odbiorców indywidualnych.
5. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ustala się:
1) Zasilanie terenu objętego zmianą planu
z istniejących i projektowanych sieci niskiego
napięcia poprzez jej budowę oraz rozbudowę
i przebudowę na warunkach okreņlonych
przez właņciciela sieci.
2) Budowa nowych oraz rozbudowa i przebudowa (w tym przełoŊenie linii napowietrznych) istniejących sieci rozdzielczych preferowana jest w wykonaniu kablowym
z uwzględnieniem ust. 1.
3) Przy realizacji zabudowy przeznaczonej na
stały pobyt ludzi naleŊy zachować bezpieczny odstęp od linii elektroenergetycznych
zgodny z PN – E – 05100 – 1. Zaleca się przyjęcie strefy technicznej dla linii energetycznej
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niskiego napięcia 3,0m od osi linii oraz dla
linii energetycznych ņredniego napięcia 7,5m
od osi linii. W strefie tej wprowadza się zakaz
budowy budynków przeznaczonych na stały
pobyt ludzi.
6. W zakresie łącznoņci telekomunikacyjnej, ustala się: Usługi telekomunikacji mogą
ņwiadczyć wszyscy uprawnieni operatorzy sieci
telekomunikacyjnych.
7. W zakresie zaopatrzenia w ciepło, ustala
się: W systemie zaopatrzenia w ciepło przyjmuje
się rozwiązania oparte na paliwach stałych i ekologicznych (gaz, energia elektryczna, olej opałowy, itp.). Dla kotłowni opalanych olejem opałowym zbiorniki z tym medium grzewczym naleŊy
posadowić w szczelnych wannach plastikowych
lub stalowych z uwagi na ochronę wód powierzchniowych i podziemnych.
8. W zakresie gospodarki odpadami stałymi, ustala się:
1) W zakresie gospodarowania odpadami stałymi ustala się zasadę odbioru odpadów w
systemie zorganizowanym pod nadzorem
Urzędu Gminy lub na zasadzie indywidualnych umów z odbiorcą odpadów i wywóz ich
na wysypisko odpadów, ze szczególnym
uwzględnieniem segregacji odpadów u ňródła ich powstawania.
2) Gospodarka odpadami stałymi na terenach
obiektów usługowych i produkcyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi.
9. W zakresie komunikacji ustala się warunki i zasady: zgodnie z § 23 i § 24 niniejszej
uchwały.

Rozdział 11.
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów
§ 29. Do czasu zabudowy i zagospodarowania terenów objętych planem zagospodarowania przestrzennego na cele okreņlone w § 10

pozostają one w dotychczasowym uŊytkowaniu,
z moŊliwoņcią wprowadzenia zieleni urządzonej,
bez dopuszczenia zabudowy tymczasowej.

Rozdział 12.
Stawki procentowe, na podstawie, których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy
§ 30. W celu naliczenia opłaty, o której
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się

stawkę procentową wzrostu wartoņci nieruchomoņci w wysokoņci 10%.
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DZIAŁ III.
Ustalenia końcowe
Rozdział 1.
Przepisy uzupełniające
§ 31. Teren objęty ustaleniami zmiany
planu nie wymaga zgody na przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze zgodnie z art. 7
ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leņnych (Dz. U. Nr 16, poz. 78
z póňniejszymi zmianami).
§ 32. Dla terenu objętego Zmianą Nr 3 tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego sołectwa Porzecze,
uchwalonego Uchwałą Nr XV/112/2004 Rady
Gminy w Miedzianej Górze z dnia 25 czerwca
2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Porzecze
na terenie Gminy Miedziana Góra (Dz. Urz.
Woj. Ņwiętokrzyskiego Nr 265, poz. 3262 ze
zmianami).

Rozdział 2.
Przepisy końcowe
§ 33. Wykonanie uchwały powierza się
Wójtowi Gminy.
§ 34. Zobowiązuje się Wójta Gminy Miedziana Góra do ogłoszenia uchwały w Dzienniku
Urzędowym Województwa Ņwiętokrzyskiego.

§ 35. Uchwała obowiązuje po upływie
30 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Ņwiętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Robert Pokrzywiński
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Załącznik nr 1
do uchwały nr VI/30/11
Rady Gminy Miedziana Góra
z dnia 16 marca 2011 r.
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Załącznik nr 2
do uchwały nr VI/30/11
Rady Gminy Miedziana Góra
z dnia 16 marca 2011 r.

Załącznik nr 3
do uchwały nr VI/30/11
Rady Gminy Miedziana Góra
z dnia 16 marca 2011 r.

1537

1538
1538

UCHWAŁA NR 11/III/10
RADY GMINY W MNIOWIE
z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r.
Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984,

Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717,
Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,
Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441,
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337,
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z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974
i Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111,
Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420,
Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz.
146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 263 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157 poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz.
146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020 oraz
Nr 96, poz. 620) Rada Gminy Mniów uchwala,
co następuje :
§ 1. Ustala się wykaz wydatków budŊetowych, które nie wygasają z upływem roku budŊetowego oraz ostateczny termin ich dokonania, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
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§ 2. Ustala się plan finansowy wydatków,
o których mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 3. Ņrodki finansowe okreņlone w załączniku Nr 1 pozostają na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego jednostki samorządu terytorialnego.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mniów.
§ 5. Uchwała wchodzi w Ŋycie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Ņwiętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Krzysztof Augustyniak
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Załącznik nr 1
do uchwały nr 11/III/10
Rady Gminy w Mniowie
z dnia 30 grudnia 2010 r.
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Załącznik nr 2
do uchwały nr 11/III/10
Rady Gminy w Mniowie
z dnia 30 grudnia 2010 r.
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UCHWAŁA NR IX/48/2011
RADY GMINY W NOWYM KORCZYNIE
z dnia 15 kwietnia 2011 r.
w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Nowy Korczyn na 2011 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. c i d
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z póňn. zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1
pkt 1, 2, 6 art. 235, art. 236 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy uchwala,
co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budŊetowych gminy na rok 2011 zgodnie
z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budŊetowych gminy na rok 2011 zgodnie
z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Paragraf nr 10 ust. 1 i 2 uchwały
nr VI/30/2011 Rady Gminy w Nowym Korczynie
z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia
budŊetu Gminy na 2011 rok otrzymuje odpowiednio nowe brzmienie:
Ustala się limity zobowiązań zaciąganych w celu:
1) sfinansowania przejņciowego deficytu budŊetu w łącznej kwocie 2 549 401,00 zł.
w tym:
a) z tytułu kredytów - w kwocie 2 549 401,00 zł,
w tym kredyty:
- zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym ņrodkami, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 u.f.p. w kwocie - 1.779.054,00 zł.

-

zaciągane na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze ņrodków pochodzących z budŊetu Unii
Europejskiej w kwocie - 770.347,00 zł.
2) sfinansowanie planowanego deficytu budŊetu w łącznej kwocie 1 415 579,00 zł. w tym:
a) z tytułu kredytów - w kwocie 1 415 579,00 zł.
w tym kredyty:
- zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym ņrodkami, o których mowa w art. 5 ust 1
pkt 2 ufp - w kwocie zł 1 415 579,00 zł.
- zaciągane na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze ņrodków pochodzących z budŊetu Unii
Europejskiej -w kwocie zł 0
§ 4. Załącznik nr 4 do uchwały nr VI/30/2011
Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budŊetu Gminy
na 2011 rok otrzymuje nowe brzmienie zgodnie
z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 6. Uchwała wchodzi w Ŋycie z dniem
podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Ņwiętokrzyskiego oraz
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy w Nowym Korczynie:
mgr Paweł Kulik
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Załącznik nr 1
do uchwały nr IX/48/2011
Rady Gminy w Nowym Korczynie
z dnia 15 kwietnia 2011 r.
1.
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Załącznik nr 2
do uchwały nr IX/48/2011
Rady Gminy w Nowym Korczynie
z dnia 15 kwietnia 2011 r.
1.
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Załącznik nr 3
do uchwały nr IX/48/2011
Rady Gminy w Nowym Korczynie
z dnia 15 kwietnia 2011 r.
1.
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UCHWAŁA NR IX/49/2011
RADY GMINY W NOWYM KORCZYNIE
z dnia 15 kwietnia 2011 r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. c
i art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z póňn. zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt. 2 i 3
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) w związku
z § 11 uchwały Rady Gminy nr VI/30/2011 z dnia
10 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budŊetu Gminy Nowy Korczyn na 2010 rok. Rada
Gminy Nowy Korczyn uchwala, co następuje:

2. Ňródłem spłaty kredytu, o którym mowa
w § 1 będą wpływy z dochodów własnych
Gminy.

§ 1. Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy w 2011 roku na kwotę 2.735.903,00 zł
(słownie: dwa miliony siedemset trzydzieņci pięć
tysięcy dziewięćset trzy zł. 00/100) z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budŊetu gminy
na 2011 rok w kwocie 1.415.579,00 zł oraz na
spłatę zobowiązań z tytułu wczeņniej zaciągniętych kredytów kwocie 1.320.324,00 zł.

towi.

3. Całkowita spłata kredytu nastąpi do
2022 roku.
4. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie
weksel In blanco.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wój§ 4. Uchwała wchodzi w Ŋycie z dniem
podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Ņwiętokrzyskiego oraz na
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy w Nowym Korczynie:
mgr Paweł Kulik

§ 2.1. Kredyt zostanie zaciągnięty w banku
wybranym w trybie ustawy prawo zamówień
publicznych.
1540
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UCHWAŁA NR IX/52/2011
RADY GMINY W NOWYM KORCZYNIE
z dnia 15 kwietnia 2011 r.
w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Ostrowcach
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze
zm.) oraz art. 59 ust. 1,2 i 3 w zw. 5c pkt. 1 ustawy z dnia 7 wrzeņnia 1991r. o systemie oņwiaty
(Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), po uzyskaniu opinii Kuratora Oņwiaty w Kielcach, Rada
Gminy w Nowy Korczynie uchwala, co następuje:
§ 1. Likwiduje się z dniem 31 sierpnia 2011 roku Publiczna Szkołę Podstawową w Ostrowcach
§ 2. Uczniom zlikwidowanej Szkoły zapewnia się moŊliwoņć kontynuowania nauki

w Szkole Podstawowej w Nowym Korczynie i
Brzostkowie
§ 3. NaleŊnoņci i zobowiązania likwidowanej jednostki przejmuje Gmina Nowy Korczyn.
Majątek likwidowanej jednostki pozostaje własnoņcią Gminy Nowy Korczyn.
§ 4. Dokumentacja zlikwidowanej Szkoły
przejmie Wójt Gminy Nowy Korczyn z wyjątkiem
dokumentacji przebiegu nauczania, która naleŊy
przekazać Ņwiętokrzyskiemu Kuratorowi Oņwiaty
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowy Korczyn
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§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w DzienUrzędowym Województwa Ņwiętokrzy-
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skiego i uchwała wchodzi w ŉycie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Gminy w Nowym Korczynie:
mgr Paweł Kulik
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UCHWAŁA NR VI/51/2011
RADY GMINY W PIEKOSZOWIE
z dnia 20 kwietnia 2011 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Piekoszów na 2011 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt.9
lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z póňn. zm.) w związku z art. 166 ust. 1, art. 166a,
art. 184 ust. 1, pkt. 7, 8, 10 lit. a i b ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.) oraz
w związku art. 211, art. 212 ust. 1 pkt.1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10 ust.2 pkt.1, 2, art. 217 pkt. 1, 2,
art. 222 ust., ust.2 pkt. 1, 2, 3,art. 235, art.236,
art.237 ust. 1, ust. 2, pkt. 1, 2, 3, art. 258 ust. 1
pkt.1, 2, 3, art.264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157 poz. 1240) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody budŊetu Gminy
o kwotę 594.717 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2.1. Zwiększa się wydatki o kwotę
1.423.377 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku
budŊetowym 2011, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze ņrodków pochodzących z budŊetu
Unii Europejskiej oraz innych ňródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi realizowane w
roku budŊetowym, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 3.1. Deficyt budŊetu Gminy wynosi
828.660 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągnięcia poŊyczki w kwocie
828.660 zł.

2. Przychody budŊetu wynoszą 2.582.380 zł,
a rozchody w wysokoņci 1.753.720 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 5.
§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów), między jednostkami samorządu
terytorialnego stanowi załącznik Nr 6
§ 5. Dotacje celowe stanowi załącznik Nr 7.
§ 6. Wykaz zadań inwestycyjnych stanowi
załącznik Nr 8.
§ 7.1. Ustala się limit zobowiązań zaciągniętych w celu sfinansowania planowanego
deficytu budŊetu w łącznej kwocie 828.660 zł,
1) z tytułu poŊyczek w kwocie 828.660 zł.
2. Spłaty wczeņniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartoņciowych
oraz zaciągniętych kredytów i poŊyczek w łącznej
kwocie 1.753.720 zł.
§ 8. UpowaŊnia się Wójta do zaciągnięcia
poŊyczki do kwoty wynikającej z limitów, o której
mowa w § 6 pkt.1 w celu sfinansowania planowanego deficytu budŊetu.
§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się
Wójtowi Gminy.
§ 10. Uchwała wchodzi w Ŋycie z dniem
podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Ņwiętokrzyskiego oraz na
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy w Piekoszowie:
Jan Ciszek
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Załącznik nr 1
do uchwały nr VI/51/2011
Rady Gminy w Piekoszowie
z dnia 20 kwietnia 2011 r.
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Załącznik nr 2
do uchwały nr VI/51/2011
Rady Gminy w Piekoszowie
z dnia 20 kwietnia 2011 r.
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Załącznik nr 3
do uchwały nr VI/51/2011
Rady Gminy w Piekoszowie
z dnia 20 kwietnia 2011 r.
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Załącznik nr 4
do uchwały nr VI/51/2011
Rady Gminy w Piekoszowie
z dnia 20 kwietnia 2011 r.
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Załącznik nr 5
do uchwały nr VI/51/2011
Rady Gminy w Piekoszowie
z dnia 20 kwietnia 2011 r.
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Załącznik nr 6
do uchwały nr VI/51/2011
Rady Gminy w Piekoszowie
z dnia 20 kwietnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Ņwiętokrzyskiego Nr 137

– 13096 –

Poz. 1542

Załącznik nr 7
do uchwały nr VI/51/2011
Rady Gminy w Piekoszowie
z dnia 20 kwietnia 2011 r.
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Załącznik nr 8
do uchwały nr VI/51/2011
Rady Gminy w Piekoszowie
z dnia 20 kwietnia 2011 r.
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UCHWAŁA NR IX/33/11
RADY GMINY SAMBORZEC
z dnia 15 kwietnia 2011 r.
w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Samborzec
Działając na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591
z póňn. zm.) oraz art. 27 ust. 2 i art.28 ustawy
z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U.
Nr 127, poz. 857) Rada Gminy Samborzec
uchwala co następuje:
§ 1. Gmina Samborzec wspiera rozwój
sportu propagującego rozwój fizyczny mieszkańców Gminy, krzewienie kultury fizycznej
i sportu wņród mieszkańców ze szczególnym
uwzględnieniem dzieci i młodzieŊy oraz budowę
urządzeń sportowych.
§ 2.1. Gmina Samborzec wspiera rozwój
sportu poprzez:
1) budowę, rozbudowę i modernizację gminnych obiektów sportowych, które mogą być
wykorzystywane przez kluby sportowe dla
przeprowadzenia zawodów i innych zajęć
sportowych,
2) udostępnienie
mieszkańcom
gminnych
obiektów sportowych dla potrzeb sportu,
3) utrzymywanie gminnych obiektów sportowych,
4) pełne przygotowanie gminnych obiektów
sportowych, których gmina jest właņcicielem
do rozgrywania na nich imprez sportowych,
zwłaszcza rozgrywek ligowych np. poprzez
przygotowanie murawy itp.
5) zapewnienie ubezpieczenia uczestnikom gminnych sportowych zawodów amatorskich,
6) udzielanie z budŊetu gminy dotacji celowych
dla klubów sportowych, działających na obszarze Gminy Samborzec i niedziałający w
celu osiągnięcia zysku.
2. Przez cel publiczny z zakresu sportu rozumie się:
1) poprawę warunków uprawiania sportu na
terenie gminy Samborzec,
2) upowszechnianie i krzewienie sportu wņród
mieszkańców gminy Samborzec,
3) poprawę kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców poprzez uczestnictwo w aktywnym stylu Ŋycia,

4) zwiększanie dostępnoņci dla dzieci i młodzieŊy z gminy Samborzec do działalnoņci sportowej.
§ 3. Dotacja celowa dla klubów sportowych działających na obszarze Gminy Samborzec i niedziałających w celu osiągnięcia zysku
moŊe być przyznana na:
1) realizację programów szkolenia sportowego,
2) zakup sprzętu sportowego,
3) pokrycie kosztów organizowania zawodów
sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,
4) pokrycie kosztów korzystania z obiektów
sportowych dla celów szkolenia sportowego,
5) sfinansowanie stypendiów sportowych i
wynagrodzenia kadry szkoleniowej.
§ 4.1. Warunkiem otrzymania dotacji celowej, o której mowa w § 3 jest złoŊenie do Wójta Gminy wniosku o udzielenie dotacji celowej,
który powinien zawierać:
1) nazwę i siedzibę klubu sportowego,
2) szczegółowy opis zakresu rzeczowego wnioskowanego wsparcia finansowego,
3) informację o zasobach kadrowych, rzeczowych i finansowych wskazujących na moŊliwoņć uczestnictwa w zawodach,
4) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji przedsięwzięć sportowych,
5) wnioskowaną wysokoņć dotacji oraz udziału
ņrodków własnych i z innych ňródeł,
6) planowany terminarz i miejsca zawodów
oraz termin realizacji innych przedsięwzięć.
2. Wniosek składa się na formularzu zgodnym z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
3. Wniosek powinien być podpisany przez
osoby uprawnione do reprezentowania klubu
sportowego, w tym głównego księgowego lub
skarbnika klubu.
4. Wnioski o przyznanie dotacji na rok następny powinny być składane do Wójta Gminy
w terminie do 15 wrzeņnia roku poprzedzającego
rok budŊetowy, a w przypadku składania wniosku o dotację dotyczącej 2011 r. do 25.04.2011r.
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zawarta

do

5. Wnioski niekompletne, bądň zgłoszone
po terminie, nie będą uwzględniane przy przyznawaniu dotacji.
6. Wsparcie finansowe moŊe być udzielone w kwocie mniejszej od wnioskowanej przez
klub sportowy i musi zawierać się w łącznej
kwocie wsparcia zaplanowanej w budŊecie
gminy.
7. Wsparcie finansowe w postaci dotacji
celowej nie moŊe być udzielone podmiotom
które uzyskały wsparcie na identyczne cele na
podstawie konkursu ofert na powierzenie lub
wsparcie zadań publicznych gminy Samborzec
z zakresu kultury fizycznej i sportu.
§ 5.1. Dotacje przekazywane są na podstawie zawartych umów okreņlających zasady
przekazania ņrodków finansowych.
2. Umowa powinna okreņlać:
1) szczegółowy opis zadania i termin jego wykonania, na którego realizację są przekazywane ņrodki dotacji,
2) wysokoņć dotacji naleŊnej klubowi sportowemu i tryb płatnoņci,
3) tryb kontroli wykonania zadania,
4) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji
i termin zwrotu dotacji niewykorzystanej częņci dotacji celowej.

Poz. 1543

§ 6.1. Kluby sportowe otrzymujące dotacje
przedstawiają Wójtowi Gminy półroczne rozliczenia finansowe i rzeczowe z otrzymanych dotacji do dnia 21 lipca kaŊdego roku.
2. Ostateczne rozliczenie finansowe i rzeczowe dotacji następuje w terminach okreņlonych w umowie, nie póňniej niŊ do 15 stycznia
roku następnego, wraz z załączonymi kserokopiami rachunków okreņlających na jaki cel dotacja została wykorzystana, co będzie stanowiło
podstawę ustalenia prawidłowoņci wykorzystania dotacji, z zachowaniem terminu okreņlonego
w art.251 ust.1 ustawy o finansach publicznych.
3. Klub sportowy przedstawia rozliczenie rzeczowo–finansowe zgodnie z załącznikiem
Nr 2 do uchwały.
§ 7.1. W trakcie realizacji umowy Gmina
ma prawo kontroli, przyznanej dotacji.
2. Kontrola winna obejmować w szczególnoņci:
1) prawidłowoņć wykorzystania dotacji,
2) prowadzoną dokumentację realizacji warunków umowy.
§ 8.1. Dotacje pobrane w nadmiernej wysokoņci oraz wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem podlegają zwrotowi do budŊetu
gminy wraz z odsetkami w wysokoņci jak
dla zaległoņci podatkowych, w ciągu 15 dni
od dnia stwierdzenia okolicznoņci, o których
mowa wyŊej.

3. Wydatki dotyczące częņci zadania, którą
klub sportowy zrealizował przed zawarciem
umowy, mogą być sfinansowane ze ņrodków
dotacji, o ile zostały poniesione przed zawarciem
umowy, zgodnie z art.251 ust.4 ustawy o finansach publicznych.

2. W przypadku odstąpienia od realizacji umowy dotacje podlegają zwrotowi w terminie 3 dni od dnia odstąpienia od umowy wraz
z odsetkami w wysokoņci jak dla zaległoņci
podatkowych liczonymi od dnia przekazania
dotacji.

4. Częņć zadania, o której mowa w ust.3
powinna:
1) być zrealizowana w roku budŊetowym, na
który udzielona jest dotacja
2) realizować cele, o których mowa w § 2 ust.2
3) być objęta wnioskiem, o którym mowa w § 4
ust.1.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 10. Uchwała wchodzi w Ŋycie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Ņwiętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
mgr Stanisław Baska

Dziennik Urzędowy
Województwa Ņwiętokrzyskiego Nr 137

– 13103 –

Poz. 1543

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr IX/33/11
Rady Gminy Samborzec
z dnia 15 kwietnia 2011r.
Wniosek o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Samborzec dla klubu sportowego na rozwój
sportu

Dziennik Urzędowy
Województwa Ņwiętokrzyskiego Nr 137

– 13104 –

Poz. 1543

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IX/33/11
Rady Gminy Samborzec
z dnia 15 kwietnia 2011r.
Rozliczenie rzeczowo-finansowe

Dziennik Urzędowy
Województwa Ņwiętokrzyskiego Nr 137

– 13105 –

Poz. 1544

1544
1544

UCHWAŁA NR IX/35/11
RADY GMINY SAMBORZEC
z dnia 15 kwietnia 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Samborzec na 2011 rok
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 póňn. zm.)
oraz art. 235 ust 1 i art.236 ust.1 i ust.4 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.157, poz. 1240), Rada Gminy Samborzec uchwala, co następuje:

-

§ 1. Dokonuje się zmian w budŊecie gminy
na rok 2011:
- dokonuje się zmian w zał. „Limity wydatków
na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do
poniesienia w 2011 roku” (zał. nr 1)
- dokonuje się zmian w zał. „Zadania inwestycyjne roczne w 2011 r” (zał. nr 2)
- dokonuje się zmiany wielkoņci dotacji celowych w 2011 r. (zał. nr 3)

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się
Wójtowi Gminy Samborzec.

-

dokonuje się zmiany wielkoņci dotacji
przedmiotowych w 2011 r. (zał. nr 4)
dokonuje się zmian w planie przychodów
i kosztów zakładu budŊetowego w 2011r.
(zał. nr 5)
dokonuje się zmian wielkoņci dotacji podmiotowych w 2011 r. (zał. nr 6).

§ 3. Uchwała wchodzi w Ŋycie z dniem
podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Ņwiętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Stanisław Baska

Dziennik Urzędowy
Województwa Ņwiętokrzyskiego Nr 137

– 13106 –

Poz. 1544

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr IX/35/11
Rady Gminy Samborzec
z dnia 15.04.2011r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Ņwiętokrzyskiego Nr 137

– 13107 –

Poz. 1544

Dziennik Urzędowy
Województwa Ņwiętokrzyskiego Nr 137

– 13108 –

Poz. 1544

Dziennik Urzędowy
Województwa Ņwiętokrzyskiego Nr 137

– 13109 –

Poz. 1544

Załącznik nr 2
do uchwały nr IX/35/11
Rady Gminy Samborzec
z dnia 15 kwietnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Ņwiętokrzyskiego Nr 137

– 13110 –

Poz. 1544

Dziennik Urzędowy
Województwa Ņwiętokrzyskiego Nr 137

– 13111 –

Poz. 1544

Załącznik nr 3
do uchwały nr IX/35/11
Rady Gminy Samborzec
z dnia 15 kwietnia 2011 r.
Dotacje celowe w 2011 roku

Załącznik nr 4
do uchwały nr IX/35/11
Rady Gminy Samborzec
z dnia 15 kwietnia 2011 r.
Dotacje przedmiotowe w 2011r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Ņwiętokrzyskiego Nr 137

– 13112 –

Poz. 1544

Załącznik nr 5
do uchwały nr IX/35/11
Rady Gminy Samborzec
z dnia 15 kwietnia 2011 r.
Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2011 r.

Załącznik nr 6
do uchwały nr IX/35/11
Rady Gminy Samborzec
z dnia 15 kwietnia 2011 r.
Dotacje podmiotowe w 2011r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Ņwiętokrzyskiego Nr 137

– 13113 –

Poz. 1545

1545
1545

UCHWAŁA NR VIII/ 35/ 2011
RADY GMINY SZYDŁÓW
z dnia 18 kwietnia 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2011 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9
lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.
1806, z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1056,
Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Dz. U. Nr 172, poz.
1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128,
Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r.
Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz.
1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.
1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241,
z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40,
poz. 230, Nr 106, poz. 675) w związku z art. 166
ust. 1, art. 166a, art. 184 ust. 1, pkt, 7, 8, 10 lit. a
i b ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104,
z póňniejszymi zmianami) oraz w związku z
art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1-10 ust. 2 pkt 1 i 2,
art. 214 pkt 1, 2 art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1-3,
art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1-3,
art. 258 ust. 1 pkt. 1-3, art. 264 ust.3 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28,
poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835,
Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz.
1726) oraz Uchwały Rady Gminy Szydłów
Nr V/ 19/2011 z dnia 28 lutego 2011 roku
w sprawie uchwalenia budŊetu Gminy Szydłów
na 2011 rok, Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Plan dochodów budŊetu Gminy zwiększa się o kwotę 122.085,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2.1. Plan wydatków budŊetu Gminy
zwiększa się o kwotę – 144.858,00 zł, a zmniejsza
się o kwotę 22.773,00 zł zgodnie z załącznikiem
Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/ 19/ 2011
z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budŊetu Gminy Szydłów na 2011 rok – „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2011 roku” otrzymuje
nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 3
do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/ 19/ 2011
z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budŊetu Gminy Szydłów na 2011 rok - „Zadania inwestycyjne roczne w 2011 roku”
otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V/ 19/ 2011
z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budŊetu Gminy Szydłów na 2011 rok „Wydatki na programy i projekty realizowane ze
ņrodków pochodzących z budŊetu Unii Europejskiej oraz innych ňródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2011 r.” o trzymują nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5
do niniejszej uchwały.
§ 3. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla samorządowych zakładów budŊetowych: przychody - 1.271.929 zł,
wydatki - 1.271.929 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szydłów.
§ 5. Uchwała wchodzi w Ŋycie z dniem
podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Ņwiętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
mgr Janusz Juszczak

Dziennik Urzędowy
Województwa Ņwiętokrzyskiego Nr 137

– 13114 –

Poz. 1545

Załącznik nr 1
do uchwały nr VIII/ 35/ 2011
Rady Gminy Szydłów
z dnia 18 kwietnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Ņwiętokrzyskiego Nr 137

– 13115 –

Poz. 1545

Załącznik nr 2
do uchwały nr VIII/ 35/ 2011
Rady Gminy Szydłów
z dnia 18 kwietnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Ņwiętokrzyskiego Nr 137

– 13116 –

Poz. 1545

Dziennik Urzędowy
Województwa Ņwiętokrzyskiego Nr 137

– 13117 –

Poz. 1545

Załącznik nr 3
do uchwały nr VIII/ 35/ 2011
Rady Gminy Szydłów
z dnia 18 kwietnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Ņwiętokrzyskiego Nr 137

– 13118 –

Poz. 1545

Dziennik Urzędowy
Województwa Ņwiętokrzyskiego Nr 137

– 13119 –

Poz. 1545

Dziennik Urzędowy
Województwa Ņwiętokrzyskiego Nr 137

– 13120 –

Poz. 1545

Dziennik Urzędowy
Województwa Ņwiętokrzyskiego Nr 137

– 13121 –

Poz. 1545

Dziennik Urzędowy
Województwa Ņwiętokrzyskiego Nr 137

– 13122 –

Poz. 1545

Dziennik Urzędowy
Województwa Ņwiętokrzyskiego Nr 137

– 13123 –

Poz. 1545

Załącznik nr 4
do uchwały nr VIII/ 35/ 2011
Rady Gminy Szydłów
z dnia 18 kwietnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Ņwiętokrzyskiego Nr 137

– 13124 –

Poz. 1545

Załącznik nr 5
do uchwały nr VIII/ 35/ 2011
Rady Gminy Szydłów
z dnia 18 kwietnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Ņwiętokrzyskiego Nr 137

– 13125 –

Poz. 1545

Dziennik Urzędowy
Województwa Ņwiętokrzyskiego Nr 137

– 13126 –

Poz. 1545

Dziennik Urzędowy
Województwa Ņwiętokrzyskiego Nr 137

– 13127 –

Poz. 1545

Dziennik Urzędowy
Województwa Ņwiętokrzyskiego Nr 137

– 13128 –

Poz. 1545

Dziennik Urzędowy
Województwa Ņwiętokrzyskiego Nr 137

– 13129 –

Poz. 1545

Załącznik nr 6
do uchwały nr VIII/ 35/ 2011
Rady Gminy Szydłów
z dnia 18 kwietnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Ņwiętokrzyskiego Nr 137

– 13130 –

Poz. 1546

1546
1546

UCHWAŁA NR VIII/ 36 / 2011
RADY GMINY SZYDŁÓW
z dnia 18 kwietnia 2011 r.
w sprawie uchwalenia „Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Szydłów
w latach 2011-2015”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40
ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990
roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.
1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Dz. U. Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Dz. U.
Nr 102, poz. 1056, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r.
Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457,
Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327,
Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r.
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r.
Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r.
Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230,
Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113),
art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia
21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie
Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 Nr 31, poz.
266 z póňniejszymi zmianami, poz. 266, Nr 69,

poz. 626, z 2006 r. Nr 86, poz. 602, Nr 167, poz.
1193, Nr 249, poz. 1833, z 2007 r. Nr 128, poz.
902, Nr 173, poz. 1218, z 2010 r. Nr 3, poz. 13)
Rada Gminy Szydłów uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się „Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy w latach
2011-2015” stanowiący załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szydłów.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Ņwiętokrzyskiego i wchodzi w Ŋycie po upływie 14 dni od daty
ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Gminy:
mgr Janusz Juszczak

Dziennik Urzędowy
Województwa Ņwiętokrzyskiego Nr 137

– 13131 –

Poz. 1546

Załącznik do uchwały nr VIII/ 36 / 2011
Rady Gminy Szydłów
z dnia 18 kwietnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Ņwiętokrzyskiego Nr 137

– 13132 –

Poz. 1546

Dziennik Urzędowy
Województwa Ņwiętokrzyskiego Nr 137

– 13133 –

Poz. 1547

1547
1547

UCHWAŁA NR VIII/ 39/ 2011
RADY GMINY SZYDŁÓW
z dnia 18 kwietnia 2011 r.
w sprawie zmian w Uchwale Nr XVII/ 80/ 2004 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 lutego 2004 roku
w sprawie zarządzania poboru od osób fizycznych w drodze inkasa należności pieniężnych pobieranych
w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku
od nieruchomości, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 41
ust 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.
717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 116, poz.
1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17,
poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337,
z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173,
poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.
1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146,
Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21,
poz. 113) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII/ 80/
2004 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 lutego 2004
roku w sprawie zarządzania poboru od osób
fizycznych w drodze inkasa naleŊnoņci pienięŊ-

nych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pienięŊnego, podatku rolnego, podatku
leņnego oraz podatku od nieruchomoņci, okreņlenia inkasentów oraz wysokoņci wynagrodzenia za inkaso otrzymuje brzmienie ustalone
w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała podlega w ogłoszeniu w
Dzienniku Urzędowym Województwa Ņwiętokrzyskiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy i poszczególnych sołectw. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 dni od opublikowania.
Przewodniczący Rady Gminy:
mgr Janusz Juszczak

Dziennik Urzędowy
Województwa Ņwiętokrzyskiego Nr 137

– 13134 –

Poz. 1547

Załącznik do uchwały nr VIII/ 39/ 2011
Rady Gminy Szydłów
z dnia 18 kwietnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Ņwiętokrzyskiego Nr 137

– 13135 –

Poz. 1548

1548
1548

UCHWAŁA NR 49/2011
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W KIELCACH
z dnia 11 maja 2011 r.
w sprawie stwierdzenia nieważności w części Uchwały Nr IX/33/2011 Rady Gminy w Samborcu
z dnia 15 kwietnia 2011r, dotyczącej warunków i trybu finansowania sportu w Gminie Samborzec
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Kielcach w składzie następującym:
Przewodniczący: - Zbigniew Rękas - Z-ca Prezesa Izby
Członkowie: Stanisław Banasik, Monika Dębowska–Sołtyk (sprawozdawca), Iwona Kudła, Joanna Marczewska, Ewa Midura, Ireneusz Piasecki
na podstawie art. 18 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia
7 paňdziernika 1992 r. o regionalnych izbach
obrachunkowych (Dz. U. z 2001r. Nr 55, poz. 577
z póňn. zm.) i art. 91 ust 1 ustawy z dnia 8 marca
1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz.1591 z póňn. zm.)

postanawia
stwierdzić niewaŊnoņć w częņci Uchwały
Nr IX/33/11 Rady Gminy w Samborcu z dnia
15 kwietnia 2011r, w sprawie warunków i trybu
finansowania rozwoju sportu w Gminie Samborzec tj. § 5 ust 3 z powodu naruszenia art. 28
ust 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
(Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857) i art. 251 ust 4
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240
z póňn. zm.)

Uzasadnienie
Uchwała Nr IX/33/2011 Rady Gminy w Samborcu z dnia 15 kwietnia 2011r, w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w
Gminie Samborzec wpłynęła do Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Kielcach, Zespół Zamiejscowy w Sandomierzu w dniu 20 kwietnia 2011
roku. Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy
z dnia 7 paňdziernika 1992 r. o regionalnych
izbach obrachunkowych ( Dz. U. z 2001r. Nr 55,
poz. 577 z póňn. zm.) została objęta postępowaniem nadzorczym, w wyniku którego stwierdzono, Ŋe Rada Gminy w Samborcu w § 5 ust 3 badanej uchwały uchwaliła, Ŋe wydatki dotyczące
częņci zadania, które klub sportowy zrealizował
przed zawarciem umowy, mogą być finansowane ze ņrodków dotacji, o ile zostały poniesione
przed zawarciem umowy. W zapisie uchwały
jako podstawę prawną do wydatkowania dotacji
za wydatki poniesione przed podpisaniem umowy wskazano art. 251 ust 4 ustawy o finansach
publicznych.
Zgodnie z powyŊej wskazanym przepisem wykorzystanie dotacji następuje w szczególnoņci
przez zapłatę za zrealizowane zadanie, na które
dotacja była udzielona, albo, w przypadku gdy
odrębne przepisy stanowią o sposobie udzielania i rozliczania dotacji, wykorzystanie następuje
przez realizację celów wskazanych w tych przepisach. Z zapisu powyŊszego wynika, Ŋe dotacja
celowa moŊe być wydatkowana gdy zostanie

zrealizowane zadanie na które została udzielona
albo zrealizowany cel wskazanych w odrębnych
przepisach. W przypadku badanej uchwały podjętej na podstawie ustawy o sporcie, Rada Gminy Samborzec wskazuje cel dotacji, jakim jest
rozwój sportu propagującego rozwój fizyczny
mieszkańców Gminy, krzewienie kultury fizycznej i sportu wņród mieszkańców ze szczególnym
uwzględnieniem dzieci i młodzieŊy oraz budowę
urządzeń sportowych, wykorzystanie dotacji
nastąpi przez realizację w/w celów. JednakŊe
cele te będą realizowane od momentu kiedy
podpisana zostanie umowa pomiędzy gmina
a podmiotem wyłonionym w trybie okreņlonym
w badanej uchwale.
Podmiot, który ma realizować cele wskazane w
uchwale do chwili podpisania z nim umowy nie
moŊe wydatkować ņrodków na realizację objętego uchwałą Rady Gminy w Samborcu celu, poniewaŊ nie wie jeszcze czy zostanie wyłoniony
do jego realizacji.
Kolegium zwraca ponadto uwagę, Ŋe zgodnie
z art. 28 ust 2 ustawy o sporcie dotacja moŊe być
przeznaczona w szczególnoņci na;
- realizacje programu szkolenia sportowego,
- zakup sprzętu sportowego,
- pokrycie kosztów organizowania zawodów
sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,
- pokrycie kosztów korzystania z obiektów
sportowych dla celów szkolenia sportowego,
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sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej
jeŊeli wpłynie to na poprawę warunków uprawiania sportu przez członków klubu sportowego,
który otrzyma dotację.
Przepis ten jednoznacznie wskazuje, Ŋe dotacja
ma być wydatkowana na cele w nim wskazane
przez podmiot, który otrzyma dotacje. Do chwili
podpisania umowy, na realizację celu jakim
zgodnie z podjętą uchwałą jest rozwój sportu
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propagującego rozwój fizyczny mieszkańców
Gminy, krzewienie kultury fizycznej i sportu
wņród mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieŊy oraz budowę urządzeń sportowych, podmiot nie moŊe dokonywać
wydatków z tej dotacji, gdyŊ jeszcze nie wie czy
ją uzyska.
Biorąc powyŊsze pod uwagę Kolegium orzekło
jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej uchwały Kolegium Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Kielcach przysługuje
skarga za poņrednictwem Regionalnej Izby Ob-
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rachunkowej w Kielcach do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Kielcach w terminie
30 dni od dnia doręczenia.

Przewodniczący Kolegium
Zastępca Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach:
mgr Zbigniew Rękas
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