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UCHWAŁA NR XVI/14/2010
RADY MIEJSKIEJ W STARACHOWICACH
z dnia 29 grudnia 2010 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów
położonych miĉdzy ulicami Łączną, Pastwiska, Smugową i Moniuszki na obszarze miasta Starachowice
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591
z późniejszymi zmianami) oraz art. 20 ust. 1
i art. 29 ust. 1 oraz art. 27 ustawy z dnia

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717
z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Starachowicach uchwala co następuje:

DZIAŁ I.

POSTANOWIENIA WPROWADZAJĄCE
§ 1.1. Uchwala się zmianę całości miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych między ulicami
Łączną, Pastwiska, Smugową i Moniuszki na
obszarze miasta Starachowice, uchwalonego
uchwałą Nr VII/15/99 Rady Miejskiej w Starachowicach z dn. 18.06.1999r. ogłoszoną
w Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego Nr 57
z dn. 23.09.1999r poz.1003
2. Granice terenu objętego zmianą planu
zgodnie z Uchwałą Nr VIII/13/08 Rady Miejskiej
w Starachowicach z dnia 05.09.08 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu, wyznacza
rysunek planu stanowiący załącznik Nr 1 i Nr 2
do niniejszej Uchwały. Granice planu przebiegają wzdłuż ulic Łącznej, Pastwiska, Smugowej
i Moniuszki i obejmują w całości teren objęty
dotychczas obowiązującym planem miejscowym.
3. Ustalenia planu są zgodne z ustaleniami, w tym dotyczącymi polityki przestrzennej
miasta Starachowice, zawartymi w Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego uchwalonym uchwałą
Nr II/77/96 Rady Miejskiej w Starachowicach
z dnia 27.11.1996r. z późniejszymi zmianami
uchwalonymi uchwałą Nr XII/1/05 Rady Miejskiej
w Starachowicach z dnia 24 października 2005r.
oraz zmianą uchwaloną uchwałą Nr IV/5/08
z dnia 25 kwietnia 2008r. Rady miejskiej w Starachowicach.
4. Integralną część uchwały stanowią załączniki:
1) Nr 1 – Rysunek planu – Plansza podstawowa
w skali 1:1000 – wykonany na kopii urzędowej mapy zarejestrowanej w zasobach Starosty Starachowickiego.

2) Nr 2 – Rysunek planu – Plansza infrastruktury
w skali 1:2000 – wykonany na kopii urzędowej mapy zarejestrowanej w zasobach Starosty Starachowickiego.
3) Nr 3 – Rozstrzygnięcie w sprawie sposobu
realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą
do zadań własnych gminy, oraz zasad ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.
4) Nr 4 - Rozstrzygnięcie w sprawie sposobu
rozpatrzenia uwag złożonych do projektu
planu.
5. „Prognoza oddziaływania na środowisko” oraz „Prognoza skutków finansowych
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego” – stanowią materiały
planistyczne nie będące przedmiotem niniejszej
uchwały.
§ 2. Cel planu:
Celem niniejszego planu jest ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania dla zabudowy mieszkaniowej, usługowej oraz rzemieślniczej na obszarze otwartym pod budownictwo w dotychczasowych planach miejscowych, już częściowo obrzeżnie zurbanizowanym
wzdłuż istniejących ulic. Jednym z celów jest
stworzenie poprzez ustalenia planu zasad polityki przestrzennej pozwalającej etapować realizację planu.
I etap realizacji planu stanowią obszary
ciążące komunikacyjnie do wykształconego
układu opartego na istniejących ulicach miejskich. Ich podział bez przekształcania własności
i zabudowa są uwarunkowane wydzieleniem
gruntu pod budowę nowych ulic miejskich,
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poszerzeniem już istniejących pasów drogowych
oraz wprowadzeniem uzbrojenia miejskiego.
II etap stanowią obszary wymagające scalenia i podziału w trybie przepisów odrębnych
o scaleniu i podziale. Ich obsługa komunikacyjna
uwarunkowana jest budową ulicy lokalnej o charakterze zbiorczym oznaczonej w planie symbolem 1KDL, 2KDL.
Założeniem planu jest stworzenie zapisów
elastycznych co do intensywności zabudowy
(w granicach dopuszczonych wskaźników) – ponieważ czas określi potrzeby w tym względzie –
przy równoczesnym wyraźnym określeniu skali
i charakteru zabudowy.
Przyjęte etapowanie realizacji planu umożliwia koncentrowanie zabudowy na obrzeżu jednostki, przy utrzymywaniu w głębi obszaru rezerwy terenów budowlanych w postaci otwartych terenów zielonych z możliwością ich tymczasowego rolniczego użytkowania.
Biorąc pod uwagę aspekt ekonomiczny,
należy dążyć docelowo do osiągnięcia maksymalnej założonej intensywności zabudowy
mieszkaniowej na terenach o symbolu MNS
poprzez preferencje dla intensywnego budownictwa zorganizowanego, np. poprzez tworzenie zasobów gruntów przez gminę na tych
obszarach.
§ 3.1. Przedmiotem ustaleń planu jest
przeznaczenie terenów na określone cele oraz
ustalenie zasad ich zagospodarowania i zabudowy, a w szczególności:
1) zasady ochrony środowiska przyrodniczego
i krajobrazu kulturowego oraz granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na
podstawie przepisów odrębnych, w tym narażonych na niebezpieczeństwo powodzi,
2) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,
3) wymagania wynikające z potrzeby kształtowania przestrzeni publicznej,
4) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej,
5) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenu,
6) przeznaczenie terenu, szczegółowe warunki
zagospodarowania terenu oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu
i różnych zasadach zagospodarowania,
7) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,
8) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,
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w tym linii zabudowy, gabarytów obiektów
i wskaźniki intensywności zabudowy,
9) stawki procentowe służące naliczaniu opłaty,
o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
10) szczegółowe zasady i warunki scalenia i podziału nieruchomości objętych planem.
2. Na rysunku planu wyznacza się liniami
rozgraniczającymi następujące tereny oznaczone
symbolami cyfrowo-literowymi:
1) 1-22 MNi – tereny istniejącej zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej do zachowania, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy
i uzupełnienia poprzez budowę nowych budynków oraz wymianę starych budynków na
nowe, przy zachowaniu wskaźnika zabudowy
do 0,5 na warunkach określonych w ustaleniach planu, z dopuszczeniem usług nieuciążliwych,
2) 1-16MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o wskaźniku zabudowy
do 0,4 na warunkach określonych w ustaleniach planu, z dopuszczeniem usług nieuciążliwych,
3) 1-4MNS – tereny zwartej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, z dopuszczeniem
usług nieuciążliwych, o wskaźniku zabudowy
do 0,6 – w granicach terenów objętych scaleniem i podziałem ,
4) 1-6UC - tereny zabudowy nieuciążliwych
usług komercyjnych ogólnomiejskich, z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej
5) 1-3URP – tereny zabudowy rzemiosła usługowego i produkcyjnego, w tym kwalifikowane do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,
z dopuszczeniem funkcji administracji,
handlu, gastronomii.
6) 1-KDZ – teren powiatowej drogi publicznej
układu podstawowego klasy Z
7) 1-4 KDL – tereny dróg publicznych układu
lokalnego – gminne klasy L
8) 1-29KDD – tereny dróg publicznych układu
lokalnego – gminne klasy D
9) 1-12KPD – tereny publicznych ciągów pieszo
– jezdnych
10) 1-4KP – tereny publicznych ciągów pieszych
11) 1-7KDW – tereny dróg wewnętrznych
12) 1-9ZP – tereny zieleni parkowej uporządkowanej z dopuszczeniem funkcji rekreacyjnej
i sportowej
13) 1PS – teren istniejącej przepompowni ścieków sanitarnych
14) 1-2KD – tereny podczyszczalni wód opadowych
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15) 1-6E – tereny stacji transformatorowych –
lokalizacja obligatoryjna
16) E – orientacyjne usytuowanie stacji transformatorowych w terenach URP i UC
3. Rysunek planu zawiera następujące
oznaczenia graficzne stanowiące ustalenia obowiązujące:
1) granice terenu objętego planem
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,
3) granice własności, numery ewidencyjne
działek,
4) istniejące budynki przeznaczone do zachowania, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, lub do wyburzenia, na warunkach określonych w ustaleniach planu,
5) granice obszarów wymagających scalenia
i podziału w trybie przypisów odrębnych ,
6) istniejąca zabudowa przeznaczona do rozbiórki z prawem remontu i przebudowy, bez
prawa rozbudowy, na warunkach określonych w ustaleniach planu,
7) nieprzekraczalne linie zabudowy oraz obowiązujące linie zwartej zabudowy pierzejowej,
8) istniejące linie elektroenergetyczne 15kV
i 110kV wraz z orientacyjną strefą bezpieczeństwa,
9) prawo budowy w granicy oznaczono graficznie na rys. planu,
10) pasy nasadzeń zieleni izolacyjnej
4. Rysunek planu zawiera następujące
oznaczenia graficzne nieobligatoryjne lub przybliżone:
1) proponowana aranżacja pasów drogowych
ulic (nieobligatoryjne),
2) schemat uzbrojenia w kanalizację sanitarną,
deszczową, w tym lokalizacja zbiorników retencyjnych (orientacyjna) oraz sieć wodociągową (nieobligatoryjne), przebudowa linii
elektroenergetycznej (przybliżona),
3) proponowane granice podziałów (przybliżone),
4) miejsce lokalizacji podczyszczalni ścieków
opadowych (przybliżone),
5) granice terenu stacji transformatorowych –
wielkość maksymalna przybliżona,
6) miejsca nasadzeń zieleni wysokiej – lokalizacja orientacyjna
7) główne ciągi piesze i rowerowe w zieleni –
lokalizacja przybliżona
8) przybliżone kierunki obsługi komunikacyjnej
oraz dojazdów służebnych,
9) miejsca lokalizacji elementów plastycznych
(orientacyjne)
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5. Zmiana przepisów odrębnych związanych z treścią ustaleń planu miejscowego nie
powoduje potrzeby zmiany tych ustaleń, jeżeli
w sposób oczywisty daje się je dostosować
do zmienionego stanu prawnego bez zmiany
ich istoty.
§ 4. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą
uchwałę o ile z treści zapisu nie wynika inaczej;
2) planie - należy przez to rozumieć tekst i rysunek planu, będące przedmiotem niniejszej
uchwały;
3) obszarze - należy przez to rozumieć obszar
objęty niniejszym planem, w granicach przedstawionych na rysunku planu w skali 1:1000,
4) terenie - należy przez to rozumieć najmniejszą jednostkę ustaleń o określonym rodzaju
przeznaczenia podstawowego i zasadach zagospodarowania, wyznaczoną na rysunku
planu liniami rozgraniczającymi i oznaczoną
symbolem cyfrowo-literowym,
5) przeznaczeniu podstawowym - należy przez
to rozumieć takie przeznaczenie, które dominuje w granicach powierzchni danego terenu, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi;
6) przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez
to rozumieć takie rodzaje przeznaczenia, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie
podstawowe na danym terenie, a nie są
z nim sprzeczne, zgodnie z ustaleniami
szczegółowymi;
7) o wskaźniku intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć stosunek powierzchni
łącznej zabudowy działki lub terenu inwestycji (wg normy ISO) do powierzchni działki lub
terenu w granicach inwestycji,
8) usługach nieuciążliwych - należy przez to
rozumieć przedsięwzięcia, które nie są wymienione w przepisach odrębnych w sprawie
określenia rodzajów przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko i mogących potencjalnie znacząco
oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu jest obligatoryjne lub może
być wymagane; wszelkie ubojnie, warsztaty
ślusarskie, składowiska metali kolorowych
uznaje się w planie za usługi uciążliwe,
9) wysokości budynku – należy przez to rozumieć wysokość mierzoną od średniego poziomu projektowanego urządzonego terenu
od strony głównego wejścia do budynku,
odpowiednio do gzymsu lub górnej krawędzi
attyki lub do linii przecięcia ściany okapowej
z płaszczyzną dachu - określonych w ustaleniach szczegółowych,
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10) tymczasowym użytkowaniu i zagospodarowaniu terenów - należy przez to rozumieć
dopuszczenie możliwości określonego sposobu użytkowania terenów do czasu wykorzystania terenu zgodnie z zapisem planu
o jego przeznaczeniu,
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11) system zorganizowanej działalności inwestycyjnej oznacza realizację inwestycji na więcej
niż trzech działkach budowlanych oznaczonych w rysunku planu, przez jednego inwestora w ramach jednego projektu zagospodarowania terenu.

DZIAŁ II.

Ustalenia ogólne planu.
§ 5.1. Ustalenia niniejszego działu dotyczą
całego obszaru objętego planem.
2. Ustalenia, o których mowa w ust. 1
wraz z ustaleniami szczegółowymi zawartymi
w dziale III niniejszej uchwały, stanowią pod-

stawę do opracowania projektów budowlanych
wszelkich obiektów budowlanych, projektów
zagospodarowania działek oraz terenów, a także
dokonywania podziałów geodezyjnych, również
w trybie scalenia i podziału nieruchomości.

Rozdział 1.
Zasady ochrony ņrodowiska przyrodniczego i krajobrazu kulturowego.
§ 6. Stan środowiska i formy ochrony
przyrody:
1) obszar objęty planem nie wymaga zmiany
przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze, ponieważ położony jest w granicach
administracyjnych miasta (art. 5b Ustawy
o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia
3 lutego 1995r.- tekst jednolity Dz. U. 2004
nr 121 poz. 1266),
2) cały obszar objęty planem znajduje się
poza strefą narażoną na niebezpieczeństwo
powodzi,
3) obszar objęty planem znajduje się poza granicami terenów górniczych, stref ochronnych
ujęć wody a także poza terenami narażonymi
na erozję i osuwanie się mas ziemnych,
4) w obszarze planu brak jest obiektów objętych
indywidualną lub obszarową formą ochrony
przyrody oraz ochrony krajobrazu,
§ 7. W celu ochrony środowiska na obszarze objętym planem ustala się:
1) wprowadza się zakaz lokalizacji przedsięwzięć kwalifikowanych w przepisach odrębnych do mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko jest
wymagane (obligatoryjne), z wyłączeniem
inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej określonych w ustawie
o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych z dnia 7 maja 2010r. (Dz. U.
z 2010r. nr 106 poz.675)
2) wprowadza się obowiązek odprowadzenia
ścieków socjalno-bytowych do miejskiej kanalizacji sanitarnej na warunkach określonych przez zarządcę sieci. Do czasu realizacji

3)

4)

5)

6)

kanalizacji sanitarnej dopuszcza się możliwość lokalizacji szczelnych zbiorników na
ścieki sanitarne. Ze względu na gruntowe
uwarunkowania lokalne nie dopuszcza się
realizacji indywidualnych oczyszczalni ścieków,
wprowadza się obowiązek odprowadzenia
ścieków deszczowych z terenów narażonych
na zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi – po uprzednim oczyszczeniu
w systemie indywidualnym lub zbiorczym,
zgodnie z warunkami zarządcy sieci; w projekcie budowlanym należy dążyć do zapewnienia retencjonowania i maksymalnej infiltracji do gruntu wód deszczowych,
zakazuje się lokalizacji obiektów i urządzeń
emitujących zanieczyszczenia do powietrza
atmosferycznego z wyłączeniem lokalnych
kotłowni z zastosowaniem piecy niskoemisyjnych,
w zakresie ochrony warunków aerosanitarnych miasta, ustala się obowiązek ochrony
obszaru przed nadmiernym zainwestowaniem. Plan zakłada zabudowę ekstensywną
terenu, z obowiązkiem utrzymania terenów
biologicznie czynnych w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego, w stosunku do terenów inwestycyjnych w granicach nie mniej
niż 30% terenu inwestycji zgodnie z ustaleniami szczegółowymi planu.
w zakresie klimatu akustycznego ustala się
obowiązek przestrzegania dopuszczalnych
norm hałasu na poszczególnych obszarach;
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MNi, MN,MNS oraz tereny usług
UC i URP zakwalifikowano do terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej przyjmując dopuszczalny poziom hałasu od dróg
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publicznych w porze dnia – 55 dB i w porze
nocnej 50 dB zgodnie z art. 114 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U.
Nr 25 poz. 150 z 2008r.), oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca
2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120,
poz. 826)
7) w projekcie budowlanym należy przedstawić
zasady gospodarki odpadami w oparciu
o przepisy szczególne oraz prawo miejscowe
w zakresie gospodarki odpadami (Miejski
system usuwania odpadów oparty jest na
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uchwale Nr V/20/03 z dnia 23.06.2003r. oraz
Nr V/21/03 z dnia 23.06.2003r. Rady Miejskiej
w Starachowicach w sprawie przejęcia przez
gminę Starachowice obowiązku właścicieli
nieruchomości w zakresie pozbywania się
odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych oraz w sprawie
ustalenia szczegółowych zasad utrzymania
czystości i porządku na terenie Starachowic).
8) ochronę krajobrazu zapewnia wykonanie
ustaleń niniejszego planu w zakresie zachowania linii zabudowy oraz gabarytów obiektów nowowznoszonych.

Rozdział 2.
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
§ 8.1. W granicach obszaru objętego planem nie występują obiekty objęte ochroną konserwatorską poprzez wpis do rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków ani poprzez

wpis do ewidencji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Nie występują również stanowiska archeologiczne.

Rozdział 3.
Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania.
§ 9.1. W granicach obszaru objętego planem „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Starachowice” nie określa obszarów przestrzeni pu-

blicznej. Plan przewiduje realizację terenów zieleni parkowej uporządkowanej o charakterze
publicznym.

Rozdział 4.
Szczegółowe warunki scalenia i podziału nieruchomoņci.
§ 10.1. Generalne podziały obszaru na poszczególne tereny o różnym przeznaczeniu lub
różnych zasadach zagospodarowania wyznacza
rysunek planu.
2. W ramach poszczególnych terenów
zabudowy jednorodzinnej rysunek planu określa
proponowane granice podziałów. Dopuszcza się
odstąpienie od proponowanych podziałów z zachowaniem następujących zasad:
1) działka powinna bezpośrednio przylegać do
drogi publicznej lub wewnętrznej wyznaczonej w planie,
2) dla działek wydzielonych na terenach MNi
dopuszcza się dostęp do drogi przy pomocy
służebności gruntowej,
3) szerokość nowowydzielonych działek nie
może być mniejsza niż:
- dla zabudowy wolnostojącej – 18,0 m,
- dla zabudowy bliźniaczej – 12,0 m,
- dla zabudowy szeregowej –7,0m,

4) wielkość nowowydzielonych działek nie może być mniejsza niż:
- dla zabudowy wolnostojącej –500,0 m2,
- dla zabudowy bliźniaczej –300,0 m2,
- dla zabudowy szeregowej –200,0 m2,
3. W rysunku planu znajdują się obszary
charakteryzujące się istniejącymi wąskimi działkami dla których możliwa jest realizacja zabudowy bliźniaczej na dwóch sąsiednich działkach,
a także realizacja zabudowy szeregowej w przypadku inwestycji obejmującej więcej niż 2 działki
budowlane.
4. Do czasu realizacji projektowanych
ulic KDL i KDD, publicznych ciągów pieszo-jezdnych KPD oraz dróg wewnętrznych KDW zakazuje się wydzielania działek budowlanych przyległych do tych dróg, jeżeli wniosek o podział
nie obejmuje wydzielenia tych dróg lub ich
poszerzenia.
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5. Dla terenów 1MNS, 2MNS, 3MNS,
4MNS plan przewiduje scalenia i podziału nieruchomości w trybie przepisów odrębnych.
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6. Dopuszcza się etapowanie podziałów
i wykupu terenów pod drogi publiczne.

Rozdział 5.
Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy.
§ 11.1. Wskaźnik intensywności zabudowy
określa stosunek łącznej powierzchni zabudowy działki budowlanej lub terenu inwestycji
(wg normy ISO) do jej powierzchni.
Wz = Pz/Ti
Wz - wskaźnik zabudowy,
Pz - powierzchnia zabudowy,
Ti - powierzchnia terenu inwestycji,
przy czym:
1) dla terenów istniejącej zabudowy jednorodzinnej MNi określa się nieprzekraczalny
wskaźnik zabudowy Wz - do 0,5,
2) dla terenów zabudowy mieszkaniowej MN
określa się nieprzekraczalny wskaźnik zabudowy Wz – do 0,4

3) dla terenów zwartej zabudowy mieszkaniowej MNS, usług UC oraz rzemiosła URP
określa się nieprzekraczalny wskaźnik zabudowy Wz – do 0,6
2. Wprowadza się obowiązek utrzymania
w granicy poszczególnych inwestycji terenów
biologicznie czynnych o wielkości minimum 30%
terenu inwestycji o ile ustalenia szczegółowe nie
stanowią inaczej (definicja terenu biologicznie
czynnego wg przepisów odrębnych obowiązujących w dniu uchwalenia planu).

Rozdział 6.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
§ 12. Obsługa komunikacyjna.
1. Wyznacza się tereny dróg publicznych układu
podstawowego:
1) 1KDZ – projektowana ulica klasy Z w ciągu publicznej drogi powiatowej; szerokość w liniach rozgraniczających – 25m,
włączenia generalnie poprzez skrzyżowania; szerokość jezdni 7m, chodniki dla
pieszych obustronne w tym ścieżka rowerowa
2. Wyznacza się tereny dróg publicznych gminnych układu lokalnego:
1) 1KDL i 2KDL projektowane ulice klasy L,
szerokość pasa drogowego – 20m,
w tym:
- jezdnia szer. 7m dwukierunkowa,
- chodnik szer. min. 2,5m, jednostronny,
- ciąg rowerowy jednostronny,
- pas zieleni z jednostronnym nasadzeniem drzew wysokich,
Dopuszcza się wprowadzenie komunikacji masowej z przystankami. Zakazuje się
wykonywania wjazdów bramowych za
wyjątkiem zjazdów oznaczonych w rys.
planu.
2) 3KDL – fragment istniejącej drogi publicznej gminnej klasy L – ul. Żytnia
o szerokości w liniach regulujących ok. 8m.
Ustala się poszerzenie pasa drogowego
do 12m. Ulica 3KDL przejmie funkcję
przedłużenia ulicy 1KDL do wpięcia

3)

4)
5)
6)

7)

8)

w układ podstawowy (1KDZ). Aranżacja
jak dla 1KDL.
4KDL – fragment istniejącej drogi publicznej gminnej klasy L – ul. Smugowa.
Włączenie do ulicy 1KDZ – wg projektu
realizacyjnego drogi.
1KDD – istniejąca gminna ulica Moniuszki, klasy D. Szerokość pasa drogowego
10m. Jezdnia dwukierunkowa 6m.
2KDD – istniejąca urządzona gminna ulica Łączna, klasy D, szer. pasa drogowego
ok. 10m, jezdnia szer. 6m, dwukierunkowa,
3KDD – istniejąca, urządzona gminna ulica Pastwiska klasy D, pas drogowy nieregularny od 7 do 12m. W ramach opracowania ustala się lokalne poszerzenie pasa
drogowego, zgodnie z rys. planu. Szerokość jezdni 6m – dwukierunkowa, na wys.
usług zatoka parkingowa. Włączenie do
drogi 1KDZ poprzez prawoskręt lub
skrzyżowanie pełne wg opracowania realizacyjnego.
4KDD – istniejąca nieurządzona ulica
gminna Kasztanowa, klasy D, pas szerokości 7-8m. Projektuje się lokalne poszerzenie zgodnie z rysunkiem planu, jezdnia
dwukierunkowa.
5KDD – fragment gminnej ulicy Miodowej, klasy D – urządzonej, szer. pasa drogowego 10m,
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9) 6KDD – fragment gminnej ul. Smugowej,
klasy D – urządzonej, szer. pasa drogowego 10m. Jezdnia szer. 6m, dwukierunkowa. Włączenie do ulicy 1KDZ poprzez
prawoskręt lub skrzyżowanie pełne, wg
projektu realizacyjnego.
10) 7KDD – istniejąca ulica gminna Ustronie,
klasy D, nieurządzona, o szer. 3,5 do 4 m.
Ustala się poszerzenie do szerokości
10m,
szerokość
jezdni
dwukierunkowej 6m.
11) 8KDD, 9KDD, 10KDD, 11KDD, 12KDD,
13KDD – sięgacze publiczne, dojazdowe
do drogi 7KDD szer. 10m,
12) 14KDD – ulica gminna, klasy D, łącząca
ulicę Ustronie z drogą 1KDL, szerokość
10m, jezdnia 6m, dwukierunkowa,
13) 15KDD – ulica gminna klasy D, szerokość
pasa drogowego 10m, jezdnia dwukierunkowa szer. 6m,
14) 16KDD – ulica gminna klasy D, szerokość
pasa drogowego 10m i 15m, jezdnia
dwukierunkowa, szer. 6m, w poszerzeniu
miejsca parkingowe,
15) 17KDD – ulica gminna klasy D, szer. 10m,
jezdnia 6m, dwukierunkowa,
16) 18KDD, 19KDD – ulice gminne klasy D,
sięgacze o szer. 10m, jezdnie szer. 5m,
dwukierunkowe,
17) 20KDD – ulica gminna, klasy D, sięgacz
o szer. 8m do 10m, jezdnia szer. 5m,
dwukierunkowa,
18) 21KDD, 22KDD – fragment istniejącej,
urządzonej ulicy gminnej Żytniej, klasy D,
szerokość pasa drogowego 8m. Projektuje się lokalne poszerzenie do 10m. Jezdnia szer. 6m, dwukierunkowa.
W miejscu skrzyżowania z ciągiem zieleni
ZP należy wykonać przebudowę ulicy w
Symbol na rys. planu
1KDZ
1KDL, 2KDL
3KDL, 4KDL
1-29KDD1 – 12KPD

Rodzaj ulicy
K1.Z
K1.L ulice lokalne
K1.L ulice lokalne
K1.D ul. dojazdoweciągi pieszo-jezdne
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sposób zapewniający powiązanie obszarów zieleni w formie wyniesienia mostu
lub przepustem o średnicy min. 3,0m.
19) 23KDD, 24KDD – ulica gminna, klasy D,
szerokości pasa drogowego 10m, szer.
jezdni 5m, dwukierunkowa.
20) 25KDD – ulica gminna, klasy D, szerokość
pasa drogowego 15m, jezdnia 5m, dwukierunkowa oraz ciąg rowerowy,
21) 26KDD, 27KDD – fragmenty istniejącej
ulicy gminnej Jeleniej, klasy D, szerokość
pasa drogowego 5m. Ustala się poszerzenie pasa do 8m. Jezdnia dwukierunkowa 5m. Ulice sięgaczowe. Ewentualne
włączenie do ulicy 1KDZ wg projektu realizacyjnego ulicy zbiorczej 1KDZ.
22) 28KDD – ulica gminna, klasy D, szer. pasa
drogowego 10m, jezdnia szer. 5m, dwukierunkowa – chodnik jednostronny,
23) 29KDD – ulica gminna, klasy D, szer. pasa
drogowego 10m, z nawrotami, szer. jezdni 5m.
3. Wyznacza się publiczne ciągi pieszojezdne 1KPD, 2KPD, 3KPD, 4KPD, 5KPD, 6KPD,
7KPD, 8KPD, 9KPD, 10KPD, 11KPD, 12KPD o minimalnej szerokości pasa drogowego 5m i szerokości jezdni 3,5m.
4. Wyznacza się publiczne ciągi piesze
1KP, 2KP, 3KP oraz 4KP (istniejący ciąg szer.
3,5m), służące powiązaniu komunikacji pieszej,
oraz przeprowadzenie uzbrojenia technicznego,
minimalna szerokość 4m.
5. 1) O ile ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej, minimalne odległości zabudowy
od dróg publicznych, mierzone od krawężnika
jezdni, określa tabela Nr 1.

Odległoņć od krawĉżnika jezdni
Od zabudowy
Od zabudowy usługowej
mieszkaniowej
i garaży
20m*)
20m*)
15m
10m
10m
8m
6m
6m

*) - dla terenów 20MNi i 21MNi dopuszcza się kształtowanie zabudowy w odległości 10m od drogi 1KDZ

2) Istniejąca zabudowa przeznaczona w rys.
planu do trwałej adaptacji może być rozbudowana, nadbudowywana w odległościach
mniejszych niż określa tabela Nr 1, w istniejącej linii zabudowy, pod warunkiem eliminacji skutków uciążliwości od komunikacji,
np. poprzez stosowanie stolarki dźwiękoszczelnej, specjalnego kształtowania funkcji.

3) Rozbudowa budynków istniejących, przeznaczonych do trwałej adaptacji, powodująca zbliżenie do drogi mniejsze niż określono
w tabeli Nr 1 – wymaga zgody zarządu drogi.
6. Wyznacza się tereny dróg wewnętrznych 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW,
6KDW, 7KDW. Szerokość pasa drogowego
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wg rys. planu, minimalna szerokość 5m. W terenach 1MNS, 2MNS, 3MNS, 4MNS – drogi wewnętrzne stanowią własność współwłaścicieli
nieruchomości i są elementem terenu objętego
scaleniem i podziałem.
7. Pasy drogowe dróg lokalnych poza pasem jezdnym służą do umieszczenia sieci uzbrojenia technicznego. Projekty budowy dróg
muszą uwzględniać możliwości prowadzenia
podstawowych sieci uzbrojenia, w tym uzbrojenia komunalnego:
1) kanalizacji deszczowej,
2) kanalizacji sanitarnej,
3) wody,
4) gazu,
5) linii elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia,
6) kabli telekomunikacyjnych.
8. Uzbrojenie techniczne w pasach drogowych ulic należy lokalizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.
9. Dopuszcza się etapowanie realizacji
dróg w dostosowaniu do potrzeb inwestycyjnych miasta.
§ 13. Miejsca postojowe dla samochodów.
Ilość miejsc postojowych dla samochodów osobowych należy przyjmować dla zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej MNi oraz MN
minimum 2 miejsca postojowe na mieszkanie,
w tym w garażach; dla terenów o symbolu MNS
- 1 miejsce postojowe na mieszkanie, w tym w
garażu. W obszarze usług UC oraz rzemiosła
usługowego i produkcyjnego – URP – ilość
miejsc postojowych należy przyjmować zgodnie
z analizą przeprowadzoną w oparciu o aktualne
wytyczne i wskaźniki zalecane w literaturze
fachowej lecz nie mniej niż 1 miejsce postojowe na 30m2 pow. użytkowej w granicach
inwestycji.
§ 14. Uzbrojenie terenu.
1. Ustalenia z zakresu zaopatrzenia w wodę
(oznaczenie sieci wodociągowej – w):
1) rozprowadzenie sieci wodociągowej z istniejącego wodociągu gminnego należy
realizować w pasach drogowych istniejących i projektowanych ulic lokalnych
z warunkiem wykonania zamkniętych
pierścieni,
2) bilansowanie docelowego zapotrzebowania na wodę należy dokonywać w
oparciu o maksymalne wskaźniki intensywności zabudowy przyjęte w planie.
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2. Ustalenia z zakresu zaopatrzenia w gaz:
1) rozprowadzenie docelowe sieci gazowej
średnioprężnej należy realizować w pasach drogowych istniejących i projektowanych ulic z warunkiem wykonania zamkniętych pierścieni,
2) bilansowanie docelowego zapotrzebowania na gaz dokonywać w oparciu
o maksymalne wskaźniki intensywności
zabudowy przyjęte w planie.
3. Ustalenia z zakresu odprowadzenia ścieków
sanitarnych (oznaczenie sieci kanalizacji sanitarnej – ks):
1) kanalizację sanitarną należy rozwiązać
w nawiązaniu do przyjętego w rysunku
planu przybliżonego przebiegu projektowanych sieci w pasach projektowanych
ulic do istniejącej kanalizacji zbiorczej,
2) bilansowanie docelowej ilości ścieków
należy dokonywać w oparciu o maksymalny przyjęty w planie wskaźnik intensywności zabudowy.
3) wyznacza się teren istniejącej przepompowni ścieków 1PS do zachowania
z możliwością rozbudowy.
4. Ustalenia z zakresu odprowadzania wód
opadowych (oznaczenie sieci kanalizacji
deszczowej – kd):
1) kanalizację deszczową należy rozwiązać
w nawiązaniu do przyjętego w rysunku
planu przybliżonego przebiegu projektowanych sieci w pasach projektowanych
dróg i terenach publicznych. Generalną
zasadą jest retencjonowanie wód opadowych w ramach własnych posesji; dla
funkcji usługowych wymagających podczyszczania ścieków należy wykonać indywidualne lub zbiorcze urządzenia do
podczyszczania wód przed odprowadzeniem do gruntu lub rowu publicznego,
pod warunkiem uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego i ewentualnej decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach.
2) wyznacza się teren 1KD i 2KD – przybliżonej lokalizacji podczyszczalni wód
deszczowych.
3) wody z oczyszczalni 1KD spływać będą
do otwartego rowu, stanowiącego okresowe koryto cieku a następnie do zbiornika retencyjnego, wody z oczyszczalni
2KD spływać będą do istniejącego zbiornika retencyjnego przy ul. Smugowej
4) planowane zbiorniki retencyjne mogą
być wykonane jako przepływowe bez
uszczelniania dna, o wielkościach dostosowanych do wyliczonych odpływów ze
zlewni.
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5. Ustalenia z zakresu zaopatrzenia w energię
elektryczną:
1) wyznacza się teren lokalizacji stacji transformatorowych 1E, 2E, 3E, 4E, 5E, 6E.
Na terenach MNS oraz UR dopuszcza się
ewentualnie lokalizację stacji transformatorowych wynikające z potrzeb inwestycyjnych na warunkach określonych przez
zarządcę sieci.
2) docelowy bilans potrzeb energetycznych
należy oprzeć na maksymalnych wskaźnikach intensywności zabudowy określonych w planie.
3) istniejąca linia napowietrzna 15kV przeznaczona jest w planie do przebudowy
kosztem i staraniem inwestorów, w formie linii kablowej lub napowietrznej na
warunkach określonych przez zarządcę
sieci. W ramach przebudowy przewidziana jest rozbiórka istniejących odcinków
linii 15 kV.
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4) dla linii napowietrznej 110KV przyjęto
w planie orientacyjny zasięg oddziaływania jonizującego na 12m od jej osi.
Lokalizację obiektów przeznaczonych na
stały pobyt ludzi w sąsiedztwie linii należy poprzedzić badaniem pola elektromagnetycznego oraz uzyskaniem zgody zarządcy sieci na zbliżenie zabudowy.
6. Ustalenia z zakresu telekomunikacji:
1) Na obszarze objętym planem zakłada się
utrzymanie istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej (urządzeń i sieci) oraz jej
rozbudowę wraz z masztami i antenami
dostępu radiowego.
7. Na obszarze objętym planem można realizować infrastrukturę techniczną nie uwidocznioną w rysunku planu, wynikającą z warunków określonych przez zarządców sieci.
8. Obszar objęty planem nie jest pokryty w całości zasięgiem syren alarmowych. Należy
przewidzieć lokalizację syren alarmowych
w terenie 1URP.

Rozdział 7.
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania i użytkowania terenu.
§ 15.1. Do czasu realizacji nowej zabudowy
określonej w planie dopuszcza się wyłącznie
użytkowanie terenu zgodnie z dotychczasowym
sposobem użytkowania.
2. Istniejąca zabudowa określona na rysunku planu jako zabudowa przeznaczona do
rozbiórki ze względu na kolizję z układem komunikacyjnym i uzbrojeniem terenu, do czasu realizacji funkcji zgodnie z planem, może być remontowana i przebudowywana, bez prawa rozbudowy.
3. Istniejąca zabudowa przeznaczona do
trwałej adaptacji może być rozbudowywana,
nadbudowywana, przebudowywana i uzupełniana poprzez budowę nowych budynków z zachowaniem warunków określonych w ustaleniach szczegółowych dla poszczególnych terenów i w przepisach odrębnych.
4. Dla zabudowy istniejącej rozbudowywanej i uzupełnianej – dopuszcza się inny niż
w ustaleniach szczegółowych sposób kształtowania bryły, jeśli wymagają tego oczywiste
względy techniczne.
5. Dla terenów MNS dopuszcza się do czasu przeprowadzenia scalenia i podziałów realizację altan gospodarczych o pow. zabudowy

do 20m2 i wys. do 3.5m w ilości 1 na 1 działkę
gruntu.
§ 16.1. Ogólne zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego Kompozycja – celem
ustaleń planu jest stworzenie zharmonizowanego układu urbanistycznego osiedla realizowanego w długim czasie na indywidualnych działkach
przez różnych inwestorów. Przestrzeganie zasad
zawartych w ustaleniach szczegółowych planu
daje gwarancję uzyskania w miarę jednorodnej
kompozycji. Oprócz formy zabudowy, zasady te
dotyczą kolorystyki obiektów. Przy projektowaniu indywidualnych obiektów mieszkalnych lub
doboru katalogowych domów zasadą powinien
być umiar w mnożeniu form zbyt zindywidualizowanych na rzecz harmonii w krajobrazie.
Obiekty usługowe przy ulicach głównych powinny charakteryzować się nowoczesnym, twórczym podejściem do bryły i detalu, przy równoczesnej dbałości o zachowanie harmonii krajobrazu miejskiego
2. Prawo budowy, rozbudowy i nadbudowy w granicy.
Na terenach zabudowy jednorodzinnej
MNi oraz MN obowiązuje prawo budowy, rozbudowy i nadbudowy w granicy działki lub w
odległości mniejszej niż 3 m, ale nie mniejszej
niż 1,5 m od granicy z działką dla:
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1) budynku mieszkalnego – jeśli budynek
mieszkalny sąsiada znajduje się w granicy
działki i spełnia warunki określone w prawie
budowlanym dla zabudowy w granicy lub
szerokość działki jest mniejsza niż 16m,
2) budynku gospodarczego i garażu – jeśli budynek gospodarczy sąsiada znajduje się
w granicy działki i spełnia warunki określone
w prawie budowlanym dla zabudowy
w granicy lub szerokość działki jest mniejsza
niż 16 m.
W rysunku planu oznaczono graficznie
fragmenty granic dopuszczone do lokalizacji
zabudowy w granicy.
3. Linie zabudowy:
W rysunku planu określono nieprzekraczalne linie zabudowy oraz obowiązujące linie
zwartej zabudowy pierzejowej od dróg publicznych dla terenów, z wyłączeniem istniejącej zabudowy oznaczonej symbolem MNi. Dla terenów zainwestowanych odległości nowej zabudowy od krawędzi jezdni dróg publicznych określono w § 12 ust.5.

Poz. 492

Na terenach oznaczonych w planie symbolem MN oraz MNi obowiązuje zakaz wydawania
decyzji o pozwoleniu na budowę na budynki
mieszkalne w drugiej linii zabudowy w stosunku
do istniejących i projektowanych dróg publicznych; nie dotyczy to sytuacji oznaczonych na
rysunku, dopuszczających wydzielanie działek
budowlanych w drugiej linii zabudowy pod warunkiem wydzielenia drogi dojazdowej o szerokości 5 m lub służebności gruntowej.
4. Na terenach określonych w planie
symbolem MN dla inwestycji realizowanej systemem zorganizowanym, obejmującej teren
o pow. min 3 działek budowlanych (oznaczonych
na rysunku planu) – dopuszcza się inny niż
przewidziano planem sposób kształtowania zabudowy – pod warunkiem wykorzystania terenu
zgodnie z obowiązującym przeznaczeniem, zachowania skali i intensywności zabudowy, obowiązującej linii zabudowy od strony dróg publicznych oraz nie pogarszania warunków zabudowy na działkach sąsiednich. Dla zwartej zabudowy jednorodzinnej (szeregowej, atrialnej)
w granicach zorganizowanej działalności inwestycyjnej wskaźnik zabudowy 0,6.

DZIAŁ III.

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE
§ 17.1. Wyznacza się tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej przeznaczonej do zachowania, przebudowy, rozbudowy,
nadbudowy i uzupełnienia poprzez budowę nowych budynków oraz wymianę starych budynków na nowe 1MNi ÷ 22MNi, dla których podstawowym przeznaczeniem jest funkcja mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem funkcji
usług nieuciążliwych w parterach budynków
mieszkalnych lub jako obiekty wolnostojące
o pow. całkowitej kondygnacji nadziemnych
do 200 m2 nadziemnych (wg normy ISO).
2. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 1MN ÷ 16MN z dopuszczeniem funkcji usług nieuciążliwych w parterach budynków mieszkalnych lub jako obiekty
wolnostojące o pow. całkowitej kondygnacji
nadziemnych do 200m2 (wg normy ISO).
3. Na obszarach MNi i MN dopuszcza się
budowę wolnostojących lub dostawianych parterowych garaży na samochody osobowe i dostawcze oraz budynków gospodarczych o pow.
całkowitej do 60 m2 (wg normy ISO).

4. Istniejącą na terenach MNi i MN zabudowę o funkcjach usług zamieszkania zbiorowego i rzemiosła usługowego przeznacza się do
pozostawienia z możliwością modernizacji i rozbudowy na warunkach określonych w niniejszym planie pod bezwzględnym warunkiem
ograniczenia wszystkich uciążliwości mogących w sposób istotny pogorszyć stan środowiska – do granic dysponowania terenem przez
inwestora.
5. Dla obszarów zabudowy jednorodzinnej
MNi i MN ustala się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania terenu (nie ujęte
w ustaleniach ogólnych):
1) odległości projektowanej zabudowy od krawężnika jezdni dróg KDZ, KDL, KDD i KPD
określa się wg tabeli Nr 1 §12 ust.5 pkt.1. Istniejąca zabudowa przeznaczona na rys. planu do trwałej adaptacji może być rozbudowywana w odległościach mniejszych niż
określa tabela Nr 1 (§12) – w istniejącej linii
zabudowy, pod warunkiem eliminacji skutków uciążliwości od komunikacji np. poprzez zastosowanie stolarki dźwiękoszczelnej,
specjalnego kształtowania funkcji. Rozbudo-
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wa budynków istniejących przeznaczonych
do trwałej adaptacji powodujące zbliżenie do
drogi mniejsze niż 6 m – wymaga zgody zarządu drogi,
zabudowę należy kształtować w układzie
kalenicowym w stosunku do ulicy, z tym, że
budynki na działkach narożnych powinny być
kształtowane w sposób podkreślający układ
urbanistyczny z zastosowaniem akcentów
architektonicznych, dominant i wyróżników
w narożu budynków,
wysokość zabudowy ustala się dla terenów
MNi maksymalnie na dwie kondygnacje
z tym, że drugą kondygnację stanowi poddasze użytkowe, a wysokość przecięcia płaszczyzny dachu ze ścianą okapową wynosi
maksymalnie 5,5m od poziomu średniego terenu przed głównym wejściem do budynku.
Dla terenów MN – maksymalnie na trzy
kond. nadziemne z tym, że trzecią kondygnacje stanowi poddasze użytkowe, a wysokość
przecięcia płaszczyzny dachu ze ścianą okapową wynosi maksymalnie 7.5m od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem
do budynku
dopuszcza się realizację kondygnacji podziemnych,
kąt nachylenia dachów ustala się na
300-450 – dotyczy głównej bryły budynku.
Dla facjat, ganków i przybudówek nie określa
się spadku połaci dachowej,
łączna długość facjat w płaszczyźnie ściany
okapowej nie może przekroczyć ½ długości
ściany okapowej,
kolor elewacji – pastelowe, ciepłe barwy
naturalne,
kolor dachów – naturalny kolor dachówki
ceramicznej
z
dopuszczeniem
odcieni
brązów.
ogrodzenia od strony ulic, placów i zieleni
publicznej ażurowe o wys. do 180cm

6. 1) Do czasu przebudowy napowietrznych linii elektroenergetycznych średniego napięcia - wprowadza się zakaz zabudowy przeznaczonej na stały pobyt ludzi w strefie ochrony
wyznaczonej w rysunku planu. Lokalizacja w
tych pasach obiektów nie przeznaczonych na
stały pobyt ludzi musi spełniać warunki określone w przepisach odrębnych i normach .
2) Dopuszcza się odstępstwo od ustaleń pkt. 1
pod warunkiem nie przekroczenia dopuszczalnych natężeń pola elektromagnetycznego, określonych w przepisach odrębnych
oraz za zgodą właściwego zarządu sieci.
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§ 18.1. Wyznacza się tereny zwartej zabudowy mieszkaniowej 1MNS, 2MNS, 3MNS,
4MNS realizowanej systemem zorganizowanym
lub w formie jednorodzinnego budownictwa
indywidualnego:
1) jako budownictwo mieszkaniowe realizowane systemem zorganizowanym przez jednego inwestora w granicach jednego terenu,
w formie zwartej zabudowy jednorodzinnej w układzie szeregowym lub bliźniaczym
przy zachowaniu nieprzekraczalnej intensywności 0.6
2) jako budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, realizowane przez poszczególnych
inwestorów, na wydzielonych w trybie określonym w przepisach szczególnych o scaleniu i podziale działkach, w formie zwartej zabudowy jednorodzinnej w układzie szeregowym lub bliźniaczym.
2. Dopuszcza się funkcję usług podstawowych, nieuciążliwych w parterach budynków
mieszkalnych, lub jako obiekty wolnostojące w
proporcjach nie przekraczających 20% powierzchni całkowitej obiektów.
3. Zakazuje się budowy wolnostojących
garaży na samochody osobowe i dostawcze oraz
budynków gospodarczych.
4. Dla zabudowy na terenach określonych
w planie symbolem MNS wprowadza się następujące warunki kształtowania zabudowy:
1) wysokość budynków zabudowy jednorodzinnej ustala się maksymalnie na 2 kondygnacje nadziemne, z tym, że drugą kondygnację stanowi poddasze użytkowe, a linia
przecięcia płaszczyzny dachu ze ścianką okapową określa się maksymalnie na 5,5m od
średniego poziomu terenu przed głównym
wejściem do budynku
- dopuszcza się podpiwniczenie budynków,
2) kąt nachylenia dachów ustala się na 40˚, przy
zabudowie atrialnej realizowanej systemem
zorganizowanym dla poszczególnych terenów dopuszcza się dachy płaskie o wys.
attyki 6.5m (2 kondygnacje nadziemne),
o jednorodnej formie dla całego terenu,
3) łączna długość facjat w płaszczyźnie ściany
okapowej nie może przekraczać ½ długości
okapu,
4) kolor dachów ustala się w barwach od czerwieni do ciemnego brązu, ujednolicony dla
poszczególnych grup zwartej zabudowy,
5) kolor elewacji ustala się w gamie kolorów jasnych i naturalnych materiałów budowlanych,
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§ 19.1. Wyznacza się tereny zabudowy
usług komercyjnych 1UC, 2UC, 3UC, 4UC, 5UC,
6UC dla których główną funkcję stanowią
usługi ogólnomiejskie z zakresu handlu detalicznego, gastronomii, kultury, administracji,
służby zdrowia, oświaty, sportu oraz rzemiosła
usługowego.

3. Warunkiem budowy usług mogących
pogorszyć stan środowiska jest ograniczenie
emisji wszelkich uciążliwości związanych z inwestycją do granic terenu, dla którego inwestor
posiada tytuł prawny oraz pod warunkiem wykonania przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej do sieci miejskiej

2. Dopuszcza się funkcję mieszkaniową
w proporcjach nie przekraczających 30% powierzchni całkowitej inwestycji, stanowiącą integralne uzupełnienie funkcji podstawowej, powiązanej funkcjonalnie i przestrzennie.

4. Podział terenu poszczególnych obszarów może nastąpić wraz z podziałem na poszczególne lokale lub obiekty użytkowe po zrealizowaniu i odbiorze inwestycji, jeżeli zatwierdzony projekt budowlany spełnia warunki
do wyodrębnienia samodzielnych lokali i nieruchomości, zgodnie z przepisami szczególnymi,
z tym, że drogi wewnętrzne oraz wspólne urządzenia infrastruktury technicznej powinny zostać
we współwłasności.

3. Podział terenu poszczególnych obszarów oznaczonych na rysunku planu symbolem UC może nastąpić wraz z podziałem na poszczególne lokale lub obiekty użytkowe po zrealizowaniu i odbiorze inwestycji, jeżeli zatwierdzony projekt budowlany spełnia warunki do
wyodrębnienia samodzielnych lokali i nieruchomości zgadnie z przepisami odrębnymi,
z tym, że drogi wewnętrzne oraz wspólne urządzenia infrastruktury technicznej powinny zostać
we współwłasności.
4. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy:
1) wysokość budynków nie może przekraczać
trzech kondygnacji lub 11m,
2) obowiązuje wyznaczona na rysunku planu
nieprzekraczalna linia zabudowy dla terenów
1UC, 2UC, 4UC, 5UC, 6UC, dla terenu 6UC
dopuszcza się budowę w linii granicy pasa
drogowego,
3) obowiązuje wykonanie projektu i realizacja
zieleni przyobiektowej na powierzchni minimum 25% terenu,
4) bryły budynków usługowych należy kształtować w sposób nowoczesny, bez stylizacji,
o prostej minimalistycznej architekturze z dachami płaskimi,
5) architekturę obiektów musi cechować harmonia, staranny detal, szlachetny materiał.
§ 20.1. Wyznacza się tereny 1URP, 2URP,
3URP, dla których podstawową funkcję stanowi
rzemiosło usługowe oraz produkcyjne w tym
kwalifikowane do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,
dla których sporządzenie raportu może być wymagane.
2. Dopuszcza się funkcje handlu detalicznego i hurtowego, gastronomii oraz administracji

5. Obowiązują następujące warunki kształtowania zabudowy:
1) maksymalna wysokość zabudowy – do
dwóch kondygnacji lub 8m od terenu istniejącego, z dopuszczeniem lokalnego wypiętrzenia na 30% powierzchni zabudowy
do 11m od terenu istniejącego,
2) wprowadza
się
obowiązek
wykonania
10-metrowego pasa zieleni izolacyjnej od
strony zabudowy mieszkaniowej,
3) obowiązuje wyznaczona na rysunku planu
nieprzekraczalna linia zabudowy dla terenów
1URP, 2URP, 3URP,
4) bryły budynków kształtować w sposób nowoczesny, bez stylizacji, jako prostą minimalistyczną architekturę z dachami płaskimi,
z dopuszczeniem spadku do 250,
5) wprowadza się obowiązek wykonania projektu i realizacji przed odbiorem budynku,
zieleni przyobiektowej na min. 25% powierzchni terenu działki,
6) architekturę obiektów musi cechować harmonia i staranny detal,
6. Należy przewidzieć lokalizację syren
alarmowych w terenie 1URP.
§ 21.1. Wyznacza się tereny uporządkowanej zieleni miejskiej 1ZP, 2ZP, 3ZP, 4ZP, 5ZP,
6ZP, 7ZP, 8ZP, 9ZP dla których główną funkcję
stanowi zieleń parkowa o charakterze publicznym.
2. Dopuszcza się lokalizację funkcji sportowych na obszarze stanowiącym nie więcej niż
20% (łącznie) terenu w maksymalnie 3 kompleksach w formie urządzeń terenowych z ewentualnym zapleczem higieniczno sanitarnym.
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3. Dopuszcza się lokalizację funkcji rekreacyjnej dla dzieci i dorosłych na obszarze
nie większym niż 20% terenu w maksymalnie
2 kompleksach z ewentualnym zapleczem higieniczno sanitarnym.
4. Dopuszcza się lokalizację 2 sezonowych
obiektów gastronomicznych w zieleni o powierzchni do 30m² - z ogródkiem o pow.
do 300m².
5. Obiekty kubaturowe należy projektować
jako budynki jednokondygnacyjne wtopione
w zieleń, w formie architektury ogrodowej.
6. Wyznacza się orientacyjny, przybliżony
przebieg ciągów pieszych i rowerowych w zieleni. Ich realizacja musi być powiązana z realizacją uzbrojenia technicznego i spełniać równocześnie funkcję dróg technologicznych do obsługi sieci kanalizacyjnych i oświetlenia oraz
awaryjnych dojazdów do lokowanych tu funkcji
użytkowych przy założeniu szerokości maksymalnej ciągów 4m.

Poz. 492

7. Zieleń należy kształtować w formie
mocno prześwietlonej zielonej doliny z nasadzeniami grupowymi nie utrudniającymi naturalnego spływu powietrza w kierunku obniżenia terenu oraz maskującymi linię wysokiego napięcia.
Na rysunku planu orientacyjnie wskazano lokalizację grup zieleni wysokiej.
8. W miejscu skrzyżowania ciągu zieleni
z ul. Moniuszki i z ul. Żytnią należy wykonać powiązania obszarów zieleni w formie wyniesienia
drogi mostem lub przepustem o średnicy
min. 3,0m. W miejscu skrzyżowania pasa
zieleni 3ZP z ul. Smugową oraz projektowaną
drogą 1KDZ, należy wykonać rozwiązania techniczne gwarantujące zachowanie korytarza ekologicznego wzdłuż doliny bezimiennego cieku
oraz zapewniającego spływ wód powierzchniowych i wód płytkiego krążenia ku dolinie rzeki
Lubianki.
9. Na terenie ZP należy wykonać zbiorniki retencyjne podczyszczonej wody deszczowej, których orientacyjne położenie określono
na rys. planu.

DZIAŁ VI.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 22. Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym – w wysokości 20% od obszarów
MN oraz 15 % dla obszarów MNS, UC oraz URP
§ 23. Niniejsza uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego.

§ 24. Niniejsza uchwała obowiązuje po
upływie 30 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 25. Wykonanie uchwały powierza się
Prezydentowi Miasta Starachowice.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Zbigniew Rafalski
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Załącznik nr 1
do uchwały nr XVI/14/2010
Rady Miejskiej w Starachowicach
z dnia 29 grudnia 2010 r.
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Załącznik nr 2
do uchwały nr XVI/14/2010
Rady Miejskiej w Starachowicach
z dnia 29 grudnia 2010 r.
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Załącznik nr 3
do uchwały nr XVI/14/2010
Rady Miejskiej w Starachowicach
z dnia 29 grudnia 2010 r.
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Załącznik nr 4
do uchwały nr XVI/14/2010
Rady Miejskiej w Starachowicach
z dnia 29 grudnia 2010 r.

492

493
493

UCHWAŁA NR I/3/2011
RADY MIEJSKIEJ W STARACHOWICACH
z dnia 28 stycznia 2011 r.
w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokoņci okresowych
stypendiów sportowych Prezydenta Miasta Starachowice dla osób fizycznych
za osiągniĉte wyniki sportowe
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz
art. 31 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 ze zm.) Rada Miejska
w Starachowicach uchwala, co następuje:
§ 1. Ustanawia się stypendia sportowe
Prezydenta Miasta Starachowice dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w
międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.
§ 2. Zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych określa Regulamin przyznawania stypendiów sportowych, stanowiący załącznik
do niniejszej uchwały.

§ 3. Traci moc uchwała Rady Miejskiej
w Starachowicach nr II/10/06 z dnia 27 marca
2006 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania,
wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych za wybitne wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym
i krajowym (z późn. zm.).
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Starachowice.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Zbigniew Rafalski

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 35

– 2472 –

Poz. 493

Załącznik do uchwały nr I/3/2011
Rady Miejskiej w Starachowicach
z dnia 28 stycznia 2011 r.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu
przyznawania stypendiów sportowych
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UCHWAŁA NR I/4/2011
RADY MIEJSKIEJ W STARACHOWICACH
z dnia 28 stycznia 2011 r.
w sprawie warunków, rodzajów, wysokoņci oraz trybu przyznawania wyróżnień i nagród pieniĉżnych
Prezydenta Miasta Starachowice dla osób fizycznych za osiągniĉte wyniki sportowe
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 oraz
art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 31 i art. 35
ust. 5 i 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010r. Nr 127, poz. 857 ze zmianami) Rada Miejska w Starachowicach uchwala
co następuje:
§ 1. Doroczne nagrody i wyróżnienia Prezydenta Miasta Starachowice przyznawane są ze
środków budżetu miasta zawodnikom i trenerom, niezrzeszonym - posiadającym miejsce
zamieszkania na terenie Miasta Starachowice
oraz zrzeszonym w klubach i stowarzyszeniach
kultury fizycznej mających siedzibę na terenie Miasta Starachowice za osiągnięte wyniki
sportowe.
§ 2. Nagrody są jednorazowymi świadczeniami pieniężnymi wypłacanymi z budżetu Gminy Starachowice, przyznawanymi zawodnikom
za osiągnięcie wysokich wyników sportowych
w następujących dyscyplinach sportu: bilard,
boks, bryżdż sportowy, karate, kickboxing, koszykówka, lekka atletyka, piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, płetwonurkowanie sportowe,
pływanie, podnoszenie ciężarów, rugby, strzelectwo sportowe, szachy, tenis, tenis stołowy, triathlon, trójbój siłowy i wędkarstwo.
§ 3.1. Nagrodę pieniężną w sporcie zespołowym może otrzymać zawodnik, który posiada licencję lub kartę zawodniczą, spełnia
warunki podane w paragrafie 1 niniejszej uchwały i uzyskał:
1) wynik sportowy, który ma szczególne znaczenie dla lokalnej społeczności biorąc pod
uwagę znaczenie danego sportu dla Starachowic oraz cele strategiczne i priorytety w
zakresie sportu wyczynowego określone w
uchwale nr VII/6/09 z dnia 26 czerwca 2009
roku Rady Miejskiej w Starachowicach
w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju
Sportu w Starachowicach w latach 2009-2015
i na lata następne”,

2) awans wraz z zespołem do wyższej klasy
rozgrywkowej w ramach współzawodnictwa
ligowego w tej dyscyplinie sportu
2. Maksymalna liczba zawodników w zespole, którzy mogą otrzymać nagrodę w dyscyplinach objętych systemem nagród pieniężnych
wynosi:
- piłka nożna mężczyzn - 11 zawodników,
- siatkówka - 7 zawodników,
- koszykówka - 5 zawodników,
- rugby - 7 zawodników.
3. W przypadku dyscypliny sportu w grach
zespołowych, nie wskazanej w ust. 2 niniejszego
paragrafu ilość zawodników, którzy mogą
otrzymać nagrodę określa Prezydent Miasta Starachowic, po zasięgnięciu opinii Gminnej Rady
Sportu.
4. Podstawą wyliczenia kwoty nagrody jest
minimalne wynagrodzenie (brutto) za pracę
ustalone na podstawie ustawy o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę przypadające na dzień
31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania
nagrody.
5. Wysokość jednorazowej nagrody pieniężnej dla zawodnika za osiągnięcie wysokiego
wyniku sportowego wynosi od 30 % do 100 %
kwoty, o której mowa w ust. 4, niniejszego paragrafu.
§ 4.1. Nagrodę pieniężną w sporcie indywidualnym może otrzymać zawodnik, który posiada licencję lub kartę zawodniczą, spełnia warunki podane w paragrafie 1 niniejszej uchwały
i wywalczył medal Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy lub Mistrzostw Polski seniorów pod warunkiem, że w
rywalizacji indywidualnej w danej kategorii sklasyfikowanych zostało minimum 6 zawodników.
2. Nagrodę pieniężną może otrzymać zawodnik w sporcie indywidualnym, którego znaczenie jest szczególne dla Miasta Starachowice.
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3. Maksymalna wysokość nagrody brutto
w dyscyplinach indywidualnych może wynosić:
1) medal Igrzysk Olimpijskich – do wysokości
300 % kwoty wskazanej w § 3 ust 4,
2) medal Mistrzostw Świata – do wysokości
200 % kwoty wskazanej w § 3 ust 4,
3) medal Mistrzostw Europy – do wysokości
100 % kwoty wskazanej w § 3 ust 4,
4) medal Mistrzostw Polski seniorów – do wysokości 60 % kwoty wskazanej w § 3 ust 4.
4. Zawodnikowi może być przyznane na
podstawie niniejszej uchwały tylko jedna nagroda pieniężna. W przypadku kilku wybitnych
osiągnięć uprawniony może otrzymać tylko jedną, najkorzystniejszą nagrodę.
§ 5.1. Wyróżnienia, o których mowa w § 1
przyznawane są w formie rzeczowej: pucharów,
statuetek, nagród książkowych oraz dyplomów
i listów gratulacyjnych.
2. Wyróżnienie może być przyznane zawodnikom za następujące osiągnięcia sportowe:
1) miejsca medalowe w Mistrzostwach Polski
we wszystkich kategoriach młodzieżowych,
2) miejsca medalowe w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży.
3. Wyróżnienie może być przyznane trenerom, którzy przyczynili się do uzyskania osiągnięć sportowych mających szczególne znaczenie dla danej społeczności lokalnej.
§ 6. Wnioski o przyznanie nagród i wyróżnień mogą składać:
1) Zarządy klubów i stowarzyszeń kultury fizycznej działających na terenie Miasta Starachowice,
2) Komisje Rady Miejskiej w Starachowicach,
3) Osoby zainteresowane.
§ 7. Wnioski o nagrody i wyróżnienia należy składać do Prezydenta Miasta w terminie do
31 grudnia danego roku kalendarzowego na rok
następny, uwzględniając wyniki sportowe osiągnięte w roku poprzedzającym rok przyznania
nagrody, wyróżnienia z zastrzeżeniem, że wnioski dotyczące wyników sportowych uzyskanych w 2010 roku należy składać do 31 marca
2011 roku.

Poz. 494

§ 8. Prezydent Miasta powołuje Komisję
ds. nagród i wyróżnień, która opiniować będzie
składane wnioski i przedstawiać je Prezydentowi
Miasta do zatwierdzenia .
§ 9.1. Prezydent Miasta Starachowice może przyznać z własnej inicjatywy specjalne wyróżnienia dla zawodników, trenerów oraz osób
wyróżniających się osiągnięciami w działalności
sportowej, biorąc pod uwagę ich znaczenie dla
danej społeczności lokalnej.
2. Specjalne wyróżnienia przyznawane są
raz w roku w formie tytułu i pamiątkowego pucharu w trzech kategoriach:
1) tytuł „Sportowiec Roku” i statuetkę przyznaje
się jednemu zawodnikowi lub jednemu zespołowi za wybitne osiągnięcia sportowe,
2) tytuł „Trener Roku” i statuetkę przyznaje się
jednemu trenerowi za wybitne osiągnięcia w
pracy szkoleniowej,
3) tytuł „Mecenas Sportu” i statuetkę przyznaje
się osobom szczególnie zaangażowanym
w rozwój starachowickiego sportu.
§ 10. Informacje o przyznanych nagrodach
podaje się do wiadomości publicznej.
§ 11. Wysokość środków przeznaczonych
w budżecie Miasta na nagrody i wyróżnienia
w danym roku określa plan finansowy w dziale
kultura fizyczna i sport.
§ 12. Wzór wniosku o przyznanie nagrody
i wyróżnienia stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 13. Traci moc uchwała Rady Miejskiej
w Starachowicach nr II/11/06 z dnia 27 marca
2006 r. w sprawie ustanowienia dorocznych nagród i wyróżnień Prezydenta Miasta Starachowice za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury
fizycznej i sportu.
§ 14. Wykonanie uchwały powierza się
Prezydentowi Miasta Starachowice.
§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Zbigniew Rafalski

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 35

– 2480 –

Poz. 494

Załącznik nr 1
do uchwały nr I/4/2011
Rady Miejskiej w Starachowicach
z dnia 28 stycznia 2011 r.
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UCHWAŁA NR 19/IV/10
RADY GMINY OLEŅNICA
z dnia 29 grudnia 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleņnica na 2010 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 późn. 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,
z póź. zm.) oraz w związku z art. 211, art. 212
ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2,
art. 214 pkt 1, 2, art. 222 ust 1 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, art. 94
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z póź. zm.).
Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2010 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1
§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2010 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2
§ 3. Załącznik Nr 3 „Limity wydatków na
wieloletnie programy inwestycyjne w latach
2010–2012” do Uchwały Nr 201/XXXIX/10 Rady
Gminy Oleśnica z dnia 18 stycznia 2010 roku
otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
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§ 4. Załącznik nr 3a „Zadania inwestycyjne
roczne w 2010 r.” do uchwały nr 201/XXXIX/10
Rady Gminy Oleśnica z dnia 18 stycznia 2010
roku otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3a do niniejszej Uchwały.

nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych
w kwocie - 927.677 zł
2) Przychody budżetu w wysokości 570.000 zł,
rozchody w wysokości 0 zł. zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Załącznik nr 4 „Wydatki na programy
i projekty realizowane ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł
zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na
2010 rok” do uchwały nr 201/XXXIX/10 Rady
Gminy Oleśnica z dnia 18 stycznia 2010 roku
otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 10. Załącznik Nr 5 „Przychody budżetu
gminy w 2010 roku” do Uchwały Nr 201/XXXIX/10
Rady Gminy Oleśnicy z dnia 18 stycznia 2010
roku otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 4b „Wydatki majątkowe
na programy i projekty realizowane ze środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok” do uchwały
nr 201/XXXIX/10 Rady Gminy Oleśnica z dnia
18 stycznia 2010 roku otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4a do niniejszej
Uchwały.
§ 7. Załącznik nr 6 „Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami w 2010 r.” do uchwały
nr 201/XXXIX/10 Rady Gminy Oleśnica z dnia
18 stycznia 2010 roku otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej
Uchwały.
§ 8. Załącznik Nr 12 „Dotacja Celowa” do
Uchwały Nr 201/XXXIX/10 Rady Gminy Oleśnicy
z dnia 18 stycznia 2010 roku otrzymuje nowe
brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 9. Deficyt budżetu gminy do Uchwały
Nr 201/XXXIX/10 Rady Gminy Oleśnicy z dnia
18 stycznia 2010 roku otrzymuje nowe brzmienie
1) Deficyt budżetu gminy w wysokości 570.000 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

-

§ 11. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek
do Uchwały Nr 201/XXXIX/10 Rady Gminy Oleśnicy z dnia 18 stycznia 2010 roku otrzymuje
nowe brzmienie
Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek
zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 zł;
w tym kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane /emitowane/ w związku ze
środkami określonymi w umowie zawartej
z podmiotem dysponującym funduszami
strukturalnymi lub Funduszem Spójności
Unii Europejskiej - w kwocie 0 zł
§ 12. Załącznik nr 8 „Plan przychodów
i wydatków zakładów budżetowych na 2010 r.”
do uchwały nr 201/XXXIX/10 Rady Gminy Oleśnica z dnia 18 stycznia 2010 roku otrzymuje
nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 8
do niniejszej Uchwały.
§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się
Wójtowi Gminy.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
mgr Krzysztof Ratusznik
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Załącznik nr 1
do uchwały nr 19/IV/10
Rady Gminy Oleśnica
z dnia 29 grudnia 2010 r.
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Załącznik nr 2
do uchwały nr 19/IV/10
Rady Gminy Oleśnica
z dnia 29 grudnia 2010 r.
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Załącznik nr 3
do uchwały nr 19/IV/10
Rady Gminy Oleśnica
z dnia 29 grudnia 2010 r.
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Załącznik nr 3a
do uchwały nr 19/IV/10
Rady Gminy Oleśnica
z dnia 29 grudnia 2010 r.
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Załącznik nr 4
do uchwały nr 19/IV/10
Rady Gminy Oleśnica
z dnia 29 grudnia 2010 r.
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Załącznik nr 4a
do uchwały nr 19/IV/10
Rady Gminy Oleśnica
z dnia 29 grudnia 2010 r.
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Załącznik nr 5
do uchwały nr 19/IV/10
Rady Gminy Oleśnica
z dnia 29 grudnia 2010 r.
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Załącznik nr 6
do uchwały nr 19/IV/10
Rady Gminy Oleśnica
z dnia 29 grudnia 2010 r.
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Załącznik nr 7
do uchwały nr 19/IV/10
Rady Gminy Oleśnica
z dnia 29 grudnia 2010 r.
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Załącznik nr 8
do uchwały nr 19/IV/10
Rady Gminy Oleśnica
z dnia 29 grudnia 2010 r.
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UCHWAŁA NR 20/IV/10
RADY GMINY OLEŅNICA
z dnia 29 grudnia 2010 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 22/III/03 Rady Gminy w Oleņnicy z dnia 10 marca 2003 r. w sprawie
utworzenia zakładu budżetowego pn. Zakład Komunalny w Oleņnicy oraz statutu tego zakładu
Na podstawie art. 9 ust. 1 oraz art. 18
ust. 2 pkt 9 lit. h art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.
717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.
1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r.
Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r.
Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r.
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.
1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.
1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241,
z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230,
Nr 106, poz. 675) oraz art. 12 ust. 2, art. 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240,
z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123
poz. 835, Nr 152 poz. 1020) Rada Gminy w Oleśnicy uchwala co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr 22/III/03 Rady Gminy
w Oleśnicy z dnia 10 marca 2003 r. w sprawie
utworzenia zakładu budżetowego pn. Zakład
Komunalny w Oleśnicy wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 otrzymuje brzmienie:
Zakład Komunalny w Oleśnicy działa
na podstawie obowiązujących przepisów
a w szczególności:
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157,
poz. 1240 ze zm.) oraz statutu zakładu.
§ 2. W statucie Zakładu Komunalnego
w Oleśnicy, stanowiącym załącznik Nr 1 do
uchwały Nr 22/III/03 Rady Gminy w Oleśnicy
z dnia 10 marca 2003 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) W § 1 pkt. 2 po wyrazie „jest” dodaje się
wyraz „samorządowym”.
2) § 2 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:
Zakład działa na podstawie obowiązujących
przepisów, a w szczególności:
- ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r.
o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r.
Nr 9, poz. 43 ze zm.),

-

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157,
poz. 1240 ze zm.),
- ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U.
z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.).
3) § 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
Do zakresu działania Zakładu należy:
- zarządzanie infrastrukturą wodno-kanalizacyjną,
- koordynacja rozwoju infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej,
- bieżące utrzymanie dróg gminnych,
- podejmowanie wszelkich działań zapewniających sprawną gospodarkę wodnościekową na terenie Gminy,
- wywóz i utylizacja nieczystości stałych,
- wywóz i utylizacja nieczystości płynnych
ze zbiorników bezodpływowych,
- oczyszczanie terenów gminnych.
4) § 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
Zakład realizuje swoje zadania poprzez:
- budowę, rozbudowę, konserwację i eksploatację sieci wodociągowej,
- nadzór nad mieniem komunalnym Gminy,
- rozbudowę, konserwację, i eksploatację
oczyszczalni ścieków i kanalizacji,
- zapewnienie ciągłości i niezawodności
usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzenie ścieków,
- zawieranie umów z właścicielami lub
użytkownikami obiektów odprowadzającymi ścieki,
- zawieranie umów z odbiorcami wody,
- naliczanie opłat za wodę, odprowadzanie
ścieków oraz wywóz odpadów,
- utrzymanie czystości i porządku na terenach w stosunku do których obowiązek
ten spoczywa na Gminie,
- analizę kosztów działalności gospodarki
wodno-ściekowej,
- ustalenie stawek opłat za wodę i odprowadzanie ścieków w odniesieniu do analizy kosztów oraz terminowe przedkładanie sporządzonego wniosku Wójtowi
Gminy.
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5) Skreśla się § 7.
6) § 10 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
Wynagrodzenie pracowników Zakładu ustalane jest na podstawie obowiązujących przepisów.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po
14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
mgr Krzysztof Ratusznik

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Oleśnica.
496
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UCHWAŁA NR 8/2011
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W KIELCACH
z dnia 19 stycznia 2011 r.
w sprawie wskazania naruszenia prawa w uchwale Nr 19/IV/10 Rady Gminy Oleņnica
z dnia 29 grudnia 2010 w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleņnica na 2010 rok
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Kielcach w składzie:
Przewodniczący: Henryk Rzepa - Prezes Izby
Członkowie: Stanisław Banasik, Wojciech Czerw,
Monika Dębowska-Sołtyk, Iwona Kudła - sprawozdawca, Joanna Marczewska, Ewa Midura,
Ireneusz Piasecki, Zbigniew Rękas
Na podstawie art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
w związku z art. 158 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r Nr 98, poz. 1071
z późn. zm.)

postanawia
wskazać naruszenie prawa w uchwale Nr 19/IV/10
Rady Gminy Oleśnica z dnia 29 grudnia 2010
w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica
na 2010 rok polegające na:
- błędnym wskazaniu pokrycia deficytu budżetu,
- rozbieżnościami występującymi pomiędzy
zapisami § 9 pkt 2 uchwały a załącznikiem
Nr 7 „Przychody i rozchody budżetu w 2010r”
z powodu naruszenia art. 212 ust.1 pkt 3 i 4
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm)

Uzasadnienie
W dniu 3 stycznia 2011 r. do Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Kielcach wpłynęła uchwała
Nr 19/IV/10 Rady Gminy Oleśnica z dnia
29 grudnia 2010 w sprawie zmian w budżecie
Gminy Oleśnica na 2010 rok i na podstawie
art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 października
1992r o regionalnych izbach obrachunkowych
(Dz. U. z 2001r Nr 55, poz. 577 z późn. zm.)
została objęta postępowaniem nadzorczym.
W przedmiotowej uchwale Rada Gminy dokonując zmian w budżecie określiła w § 9 pkt 1 deficyt
budżetu gminy w wysokości 570.000 zł i wskazała jako źródło pokrycia planowanego deficytu
nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie
927.677 zł. Wskazana kwota przewyższa kwotę
określonego deficytu o 357.677 zł. Powyższe
zapisy stanowią naruszenie art. 212 ust.1 pkt 3
ustawy o finansach publicznych, zgodnie
z którym uchwała budżetowa określa kwotę
planowanego deficytu wraz ze wskazaniem

źródeł jego pokrycia. Uznać należy, iż bezzasadne jest wskazanie wyższych kwot pokrycia deficytu niż kwota deficytu wynikająca z założeń
budżetu. Ponadto w pkt 2 tego paragrafu wskazane zostały przychody budżetu w wysokości
570.000 zł i zapisano, że są one zgodne z załącznikiem nr 7. Natomiast z treści § 10 wynika, że
załącznik pn „Przychody budżetu gminy w 2010
roku” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do w/w uchwały, z którego wynika, że przychody określone zostały w § 957
„nadwyżka budżetu z lat ubiegłych” w kwocie
927.677 zł. Powyższa niezgodność stanowi naruszenie art. 212 ust.1 pkt 4 ustawy o finansach
publicznych, zgodnie z którym uchwała budżetowa określa łączną kwotę planowanych przychodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Rada Gminy dokonując takich zapisów
niejednoznacznie określiła kwotę przychodów
budżetu co przy uwzględnieniu kwot zawartych
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w załączniku nr 7 „Przychody i rozchody budżetu
w 2010 r” skutkuje brakiem zachowania zasady
równowagi budżetowej o kwotę 357.677 zł.
Kolegium stwierdziło ponadto, iż w załączniku
nr 4a „Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł
zagranicznych niepodlegających zwrotowi na
2010 rok” dla zadań wykazanych w poz. 2 i 3
błędnie określiła planowane wydatki budżetowe
na realizację zadań programu po 2012 roku.
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Z uwagi na okoliczność, że badana uchwała Rady Gminy Oleśnica Nr 19/IV/10 dotyczy roku
2010, który już się zakończył i budżet wygasł
Kolegium ogranicza się jedynie do wskazania,
że podjęcie tej uchwały nastąpiło z naruszeniem prawa i na podstawie odesłania zawartego
w art. 91 ust 5 ustawy o samorządzie gminnym
odpowiednio do art. 158 § 2 kodeksu postępowania administracyjnego orzeka jak w sentencji.
Przewodniczący Kolegium
Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach:
mgr Henryk Rzepa
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ROZSTRZYGNIĈCIE NADZORCZE NR IG.III.4130.4.2011
WOJEWODY ŅWIĈTOKRZYSKIEGO
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku

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

stwierdzam nieważnoņć
I.

Części uchwały Nr XVI/14/2010 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 grudnia
2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych między ulicami: Łączną, Pastwiska, Smugową i Moniuszki na obszarze miasta Starachowice,
poprzez naruszenie zasad sporządzania
zmiany planu miejscowego, w zakresie:

-

§ 3 ust. 4 pkt 4 uchwały oraz części zapisu § 14 ust. 4 pkt 2 uchwały o brzmieniu:
„przybliżonej”,
- § 3 ust. 4 pkt 5 uchwały.
II. Wskazuje się na nieistotne naruszenie prawa,
w zakresie zapisów przedmiotowej uchwały
określonych w pkt II uzasadnienia.
III. Wady określone w punkcie II niniejszego
rozstrzygnięcia powinny zostać usunięte
przez podjęcie stosownej uchwały na jednej
z najbliższych sesji.

Uzasadnienie
Na sesji w dniu 29 grudnia 2010r. Rada
Miejska w Starachowicach podjęła uchwałę
Nr XVI/14/2010 w sprawie uchwalenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych między ulicami:
Łączną, Pastwiska, Smugową i Moniuszki na
obszarze miasta Starachowice.
W dniu 19 stycznia 2011r. organ nadzoru
wszczął postępowanie nadzorcze oraz zobowiązał Gminę do złożenia wyjaśnień i ustosunkowanie się do przedłożonych do uchwały zarzutów.

Pismem z dnia 24 stycznia 2011r., znak:
WO.BR-0920/37/GA/2010 Przewodniczący Rady
Miejskiej w Starachowicach złożył wyjaśnienia
odnoszące się do stwierdzonych przez organ
nadzoru nieprawidłowości.
Przepis art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.) - zwanej dalej ustawą stanowi, że naruszenie zasad sporządzania planu miejscowego oraz
istotne naruszenie trybu jego sporządzania, powodują nieważność uchwały rady gminy w całości lub części.
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Oceniając przedmiotową uchwałę tut. organ związany był przepisem art. 4 ust. 2 ustawy
z dnia 25 czerwca 2010r. o zmianie ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871), zgodnie
z którym do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (lub jego zmiany), w stosunku do którego podjęto uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia a postępowanie nie zostało
zakończone do dnia wejścia w życie ustawy,
stosuje się przepisy dotychczasowe.
Po dokonaniu analizy postanowień uchwały pod względem ich zgodności z prawem oraz
złożonych wyjaśnień, organ nadzoru stwierdza,
że przedmiotowa uchwała podjęta została z naruszeniem prawa dotyczącym zasad sporządzania zmiany planu miejscowego.
W przypadku naruszenia zasad sporządzania planu miejscowego (lub jego zmiany) ustawodawca nie wymaga, aby przedmiotowe naruszenie miało charakter istotny. Tak więc każde
naruszenie zasad sporządzania planu miejscowego powinno skutkować stwierdzeniem nieważności uchwały.
I.

W zakresie naruszenia zasad sporządzania
zmiany planu miejscowego:
Stwierdza się nieważność części zmiany planu miejscowego, która dotyczy:
- § 3 ust. 4 pkt 4 uchwały oraz części zapisu
§ 14 ust. 4 pkt 2 uchwały o brzmieniu:
„przybliżonej”,
- § 3 ust. 4 pkt 5 uchwały,
ponieważ:
uchwała narusza art. 15 ust. 2 pkt 1 ustawy
poprzez możliwość przesunięcia linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu
lub różnych zasadach zagospodarowania terenów podczyszczalni ścieków opadowych
oznaczonych symbolami: 1KD i 2KD oraz terenów stacji transformatorowych oznaczonych symbolami: 1E ÷ 6E.
Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 1 ustawy
w planie miejscowym określa się obowiązkowo przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu
lub różnych zasadach zagospodarowania.
Z przepisu tego wynika, że linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania powinny
być jednoznacznie ustalone i nie ma możliwości ich przesuwania, ponieważ w przypadku zmian linii rozgraniczających polegających
na możliwości ich zmniejszania, przesunięcia, nastąpi zmiana przeznaczenia terenów,
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która może być dokonywana jedynie na zasadach i w trybie określonym ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tzn. poprzez zmianę obowiązującego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Tym samym nieprawidłowy jest zapis
§ 3 ust. 4 pkt 4 oraz część zapisu § 14 ust. 4
pkt 2 uchwały oraz zapis § 3 ust. 4 pkt 5
uchwały, z których wnika że miejsca lokalizacji podczyszczalni ścieków opadowych (1KD
i 2KD) oraz stacji transformatorowych
(1E ÷ 6E) są przybliżonymi ustaleniami planu,
mimo że zostały wydzielone liniami rozgraniczającymi.
II. W zakresie nieistotnego naruszenia prawa:
1. W tekście uchwały brak jest odniesienia
się, że wyznaczone na rysunku zmiany
planu „strefy podmokłych łąk z roślinnością wodolubną” oraz „strefy występowania osadów organicznych zgromadzonych w dolince denudacyjnej z bardzo
płytkim zwierciadłem wód gruntowych”
mają charakter informacyjny, jak wynika
z pisma Przewodniczącego Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 24 stycznia
2011r. A zatem w tekście uchwały należy
wprowadzić odpowiedni zapis w tym zakresie.
2. Występuje niespójność rysunku zmiany
planu z tekstem uchwały polegająca na
odniesieniu się w § 4 pkt 11 i §16 ust. 4
uchwały do oznaczeń na rysunku zmiany
planu, których brak jest na tym rysunku.
W § 4 pkt 11 uchwały zdefiniowano system zorganizowanej działalności inwestycyjnej jako „realizację inwestycji na
więcej niż trzech działkach budowlanych
oznaczonych na rysunku planu (…)”. Natomiast na rysunku zmiany planu brak
jest przedmiotowego oznaczenia. Również w § 16 ust. 4 uchwały odniesiono się
do „inwestycji realizowanej system zorganizowanym, obejmującej teren o pow.
min. 3 działek budowlanych (oznaczonych na rysunku planu)”.
Powyższe zapisy należy odpowiednio doprecyzować, że system zorganizowanej
działalności inwestycyjnej na więcej niż
trzech działkach budowlanych oznaczono
na rysunku zmiany planu poprzez proponowane granice podziałów (jak wynika to
z pisma Przewodniczącego Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 24 stycznia
2011r.).
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3. W § 12 ust. 5 pkt 1 uchwały (w zestawieniu tabelarycznym) zamiast symbolu 1-29 KDD1 powinien być symbol 1-29 KDD.
4. W § 17 ust. 4 uchwały użyto sformułowania „modernizacja”. W obecnie obowiązującej ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243,
poz. 1623) taki termin nie figuruje, co
oznacza, że użycie takiego terminu może
powodować wątpliwości interpretacyjne
podczas realizacji planu (głównie przy
wydawaniu decyzji dotyczących robót
budowlanych). Termin „modernizacja”
należy więc zdefiniować w oparciu o obowiązujące przepisy Prawa budowlanego.
5. W § 4 pkt 2 uchwały zamiast stwierdzenia: „planie – należy przez to rozumieć
tekst i rysunek planu (…)”, powinno być
stwierdzenie: „planie – należy przez to rozumieć tekst i rysunek zmiany planu (…)”.
498
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Z uwagi na powyższe, organ nadzorczy
stwierdza, iż w jego ocenie kwestionowana
uchwała w sposób istotny narusza obowiązujący
porządek prawny, a powyżej podniesione argumenty czynią zasadnym niniejsze rozstrzygnięcie
nadzorcze, stwierdzające nieważność powołanej
na wstępie uchwały w zakresie określonym sentencją niniejszego rozstrzygnięcia nadzorczego.
Organ nadzoru zdecydował zatem o stwierdzeniu nieważności przedmiotowej uchwały
w takiej części, która pozwala na zafunkcjonowanie uchwały w obrocie prawnym w pozostałym zakresie.
Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze
przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach,
za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego,
w terminie 30 dni od daty jego doręczenia.
Wojewoda Świętokrzyski:
Bożentyna Pałka-Koruba
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• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzędowego:
Prenumerata roczna Dziennika Urzędowego Województwa Świętokrzyskiego wynosi 3.500,00 zł. Nr konta NBP O/O w Kielcach,
Nr 67 1010 1238 0853 4222 3100 0000 Dziennik w Internecie – http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ Zbiory Dzienników Urzędowych wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, pok. 350
w godzinach pracy Urzędu
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