DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Nr 89

Kielce, dnia 11 kwietnia 2011 r.
TREŅĆ:
Poz.:
U C H W A Ł Y :
959
960
961

962
963
964

965

966

967
968

969

–
–
–

–
–
–

–

–

–
–

–

nr IV/21/2011 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie
uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnocinie.............

7942

nr V/22/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 24 lutego 2011 r. o zamiarze likwidacji
Szkoły Podstawowej w Klonowie..................................................................................

7950

nr V/23/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie zamiaru
przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej Korpus „Jodła” w Łącznej
poprzez likwidację Filii Szkoły Podstawowej w Zagórzu z klasami I-III i oddziałem
przedszkolnym.................................................................................................................

7951

nr V/24/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 24 lutego 2011 r. o zamiarze likwidacji
Szkoły Podstawowej im. Mieczysława Kowalskiego w Zaleziance.............................

7952

nr V/25/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie o zamiarze
likwidacji Gimnazjum w Zaleziance...............................................................................

7952

nr V/30/2011 Rady Gminy w Łącznej z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego
„Bukowa Góra II” na obszarze gminy Łączna...............................................................

7953

nr VI/15/11 Rady Gminy Samborzec z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie określenia
górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych..................................................................................

7968

nr VI/17/11 Rady Gminy Samborzec z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok............................................................

7969

nr VII/20/11 Rady Gminy Samborzec z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Samborzec na 2011 rok.................................................................

7973

nr VII/22/11 Rady Gminy Samborzec z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie udzielenia
pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Sandomierzu na realizację
zadań na drogach powiatowych na terenie Gminy Samborzec..................................

8006

nr V/35/2011 Rady Gminy Słupia z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia
górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi
w zakresie odbierania odpadów komunalnych i unieszkodliwiania tych odpadów..

8006

I N F O R M A C J E :
970

971

–

–

nr OŚiGM-VC-7141/4C/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 30 marca
2011 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za II półrocze
2010r położonych na terenie Gminy Pińczów...............................................................

8007

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 marca 2011 r.....................................

8012

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 89

– 7942 –

R O Z S T R Z Y G N I Ĉ C I A
972

973

974

–

–

–

Poz. 959

N A D Z O R C Z E :

nr PNK.I.4130.49.2011 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21 marca 2011 r.
stwierdzające nieważność uchwały Nr IV/21/2011 Rady Gminy w Czarnocinie
z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka
pomocy Społecznej w Czarnocinie w części określonej w § 12 ust.1 Statutu............

8012

nr IG.III.4130.14.2011 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24 marca 2011 r.
stwierdzające nieważność Uchwały Nr V/30/2011 Rady Gminy w Łącznej z dnia
24 lutego 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu górniczego „Bukowa Góra II” na obszarze gminy Łączna,
w części dotyczącej działek nr ewid. 124/8 i 125 obręb Zagórze gmina Łączna,
położonych na terenie oznaczonym symbolem PG2 (teren zwałowiska wraz
z osadnikami)...................................................................................................................

8013

nr PNK.I.4130.52.2011 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28 marca 2011 r.
stwierdzające nieważność uchwały Nr V/35/2011 Rady Gminy Słupia z dnia
24 lutego 2011 roku w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych
przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i unieszkodliwiania tych odpadów w części określonej w § 1.......................

8015

959
959

UCHWAŁA NR IV/21/2011
RADY GMINY W CZARNOCINIE
z dnia 23 lutego 2011 r.
w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Oņrodka Pomocy Społecznej w Czarnocinie
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt.6, art. 18 ust. 2
pkt. 9 lit. „h”, art. 40 ust. 2 pkt. 2, art. 41 ust. 1
i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.
1591 z póŝn. zm./, art. 110 ust. 1 ustawy z dnia
12 marca 2004r. o pomocy społecznej / Dz. U.
z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z póŝn. zm. / oraz art. 21
ust. 1 pkt. 2 i ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych / Dz.. U. z 2009 r.
Nr 157, poz. 1240 z póŝn. zm. / uchwala się, co
następuje:
§ 1. Uchwala się statut Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Czarnocinie stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały
§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej
uchwały tracą moc:

1. uchwała Nr XVII / 76 / 2004 Rady Gminy w
Czarnocinie z dnia 15 lipca 2004 r. w sprawie
uchwalenia Statutu Gminnemu Ośrodkowi
Pomocy Społecznej w Czarnocinie,
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy oraz Kierownikowi Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnocinie.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Gminy:
Kazimierz Warszawa
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Załącznik do uchwały nr IV/21/2011
Rady Gminy w Czarnocinie
z dnia 23 lutego 2011 r.
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Poz. 959
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Poz. 959
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Poz. 959
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Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 89

– 7949 –

Poz. 959
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Poz. 959,960
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UCHWAŁA NR V/22/2011
RADY GMINY ŁĄCZNA
z dnia 24 lutego 2011 r.
o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Klonowie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz.1591

z póŝn. zm. ), art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r.
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Nr 256, poz. 2572 z póŝn. zm. ) Rada Gminy
Łączna uchwala, co następuje:

Poz. 960,961

§ 5. Zobowiązuje się Wójta Gminy Łączna
do poinformowania Świętokrzyskiego Kuratora
Oświaty w Kielcach o zamiarze likwidacji Szkoły
Podstawowej w Klonowie i wystąpienia z wnioskiem o wyrażenie opinii w powyższej sprawie
oraz poinformowania rodziców dzieci tej Szkoły
o zamiarze likwidacji Szkoły.

§ 1. Podejmuje się zamiar likwidacji z
dniem 31 sierpnia 2011 roku Szkoły Podstawowej w Klonowie.
§ 2. Uczniom zlikwidowanej Szkoły zapewnia się możliwość kontynuowania nauki w
Zespole Szkół w Goŝdzie.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.

§ 3. Obwód zlikwidowanej Szkoły przejmuje Szkoła Podstawowa i. E.G. Kaszyńskiego
„Nurta” w Goŝdzie.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
jej ogłoszenia.

§ 4. Dokumentację zlikwidowanej Szkoły
przejmuje Wójt Gminy Łączna, za wyjątkiem
dokumentacji przebiegu nauczania, którą przekazuje się Świętokrzyskiemu Kuratorowi Oświaty
w Kielcach, w terminie jednego miesiąca od dnia
zakończenia likwidacji.

Przewodniczący Rady Gminy:
Stanisław Starz
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UCHWAŁA NR V/23/2011
RADY GMINY ŁĄCZNA
z dnia 24 lutego 2011 r.
w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej Korpus „Jodła” w Łącznej
poprzez likwidacjĉ Filii Szkoły Podstawowej w Zagórzu z klasami I-III i oddziałem przedszkolnym
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz.1591 z
póŝn. zm. ), art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r.
Nr 256, poz. 2572 z póŝn. zm. ) Rada Gminy
Łączna uchwala, co następuje:
§ 1. Podejmuje się zamiar przekształcenia z
dniem 31 sierpnia 2011 roku Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej Korpus „Jodła” w Łącznej poprzez likwidację Filii Szkoły Podstawowej
w Zagórzu z oddziałami I-III i oddziałem przedszkolnym.
§ 2. Uczniom zlikwidowanej Filii Szkoły zapewnia się możliwość kontynuowania nauki w
Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej Korpus
„Jodła” w Łącznej.
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§ 3. Zobowiązuje się Wójta Gminy Łączna
do poinformowania Świętokrzyskiego Kuratora
Oświaty w Kielcach o zamiarze przekształcenia
Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej Korpus
„Jodła” w Łącznej poprzez likwidację Filii Szkoły
Podstawowej w Zagórzu i wystąpienia z wnioskiem o wyrażenie opinii w powyższej sprawie
oraz poinformowania rodziców dzieci tej Szkoły
o zamiarze przekształcenia Szkoły.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
jej ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Gminy:
Stanisław Starz
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Poz. 962,963
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UCHWAŁA NR V/24/2011
RADY GMINY ŁĄCZNA
z dnia 24 lutego 2011 r.
o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej im. Mieczysława Kowalskiego w Zaleziance
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz.1591 z
póŝn. zm. ), art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r.
Nr 256, poz. 2572 z póŝn. zm. ) Rada Gminy
Łączna uchwala, co następuje:

dokumentacji przebiegu nauczania, którą przekazuje się Świętokrzyskiemu Kuratorowi Oświaty
w Kielcach, w terminie jednego miesiąca od dnia
zakończenia likwidacji.
§ 5. Zobowiązuje się Wójta Gminy Łączna
do poinformowania Świętokrzyskiego Kuratora
Oświaty w Kielcach o zamiarze likwidacji Szkoły
Podstawowej im. Mieczysława Kowalskiego w
Zaleziance i wystąpienia z wnioskiem o wyrażenie opinii w powyższej sprawie oraz poinformowania rodziców dzieci tej Szkoły o zamiarze likwidacji Szkoły.

§ 1. Podejmuje się zamiar likwidacji z
dniem 31 sierpnia 2011 roku Szkoły Podstawowej im. Mieczysława Kowalskiego w Zaleziance.
§ 2. Uczniom zlikwidowanej Szkoły zapewnia się możliwość kontynuowania nauki w
Zespole Szkół w Goŝdzie.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.

§ 3. Obwód zlikwidowanej Szkoły przejmuje Szkoła Podstawowa i. E.G. Kaszyńskiego
„Nurta” w Goŝdzie.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
jej ogłoszenia.

§ 4. Dokumentację zlikwidowanej Szkoły
przejmuje Wójt Gminy Łączna, za wyjątkiem
962

Przewodniczący Rady Gminy:
Stanisław Starz
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UCHWAŁA NR V/25/2011
RADY GMINY ŁĄCZNA
z dnia 24 lutego 2011 r.
w sprawie o zamiarze likwidacji Gimnazjum w Zaleziance
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz.1591 z
póŝn. zm. ), art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r.
Nr 256, poz. 2572 z póŝn. zm. ) Rada Gminy
Łączna uchwala, co następuje:
§ 1. Podejmuje się zamiar likwidacji z
dniem 31 sierpnia 2011 roku Gimnazjum w Zaleziance.

§ 2. Uczniom zlikwidowanej Szkoły zapewnia się możliwość kontynuowania nauki w
nowo utworzonym Gimnazjum w Łącznej.
§ 3. Obwód zlikwidowanej Szkoły przejmuje Gimnazjum w Łącznej.
§ 4. Dokumentację zlikwidowanej Szkoły
przejmuje Wójt Gminy Łączna, za wyjątkiem
dokumentacji przebiegu nauczania, którą przekazuje się Świętokrzyskiemu Kuratorowi Oświaty
w Kielcach, w terminie jednego miesiąca od dnia
zakończenia likwidacji.

Dziennik Urzędowy
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§ 5. Zobowiązuje się Wójta Gminy Łączna
do poinformowania Świętokrzyskiego Kuratora
Oświaty w Kielcach o zamiarze likwidacji Gimnazjum w Zaleziance i wystąpienia z wnioskiem o
wyrażenie opinii w powyższej sprawie oraz poinformowania rodziców dzieci tej Szkoły o zamiarze likwidacji Szkoły.

Poz. 963,964

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
jej ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Gminy:
Stanisław Starz

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
963
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UCHWAŁA NR V/30/2011
RADY GMINY W ŁĄCZNEJ
z dnia 24 lutego 2011 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Bukowa
Góra II” na obszarze gminy Łączna
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. 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 przedłożeniu przez Wójta Gminy Łączna projektu zmia-

ny miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego "Bukowa Góra II",
i po stwierdzeniu zgodności projektu zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Łączna, Rada Gminy uchwala co następuje:

DZIAŁ I.
Postanowienia ogólne
Rozdział 1.
Ustalenia wprowadzające
§ 1.1. Uchwaleniu podlega zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego "Bukowa Góra II", zwana dalej „ zmianą planu”.
2. Zmiana planu obejmuje teren, o którym
mowa w Uchwale Nr 23/VI/2007 Rady Gminy w
Łącznej z dnia 24 września 2007 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego "Bukowa Góra II" w gminie
Łączna.
3. Części składowe planu stanowią:
1) treść niniejszej uchwały,
2) Zał. Nr 1 - Rysunek zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego "Bukowa Góra II" – „Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu”; skala 1: 2000”,
3) Zał. Nr 2 – Rozstrzygnięcie Rady Gminy w
Łącznej w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego
wglądu projektu zmiany planu,

4) Zał. Nr 3 – Rozstrzygnięcia Rady Gminy w
Łącznej w sprawie sposobu realizacji, zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, które należą do
zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania.
4. Zmiana planu, stosownie do przepisów
odrębnych o ochronie środowiska została poprzedzona opracowaniem ekofizjograficznym
terenu, zawierającym poszerzone materiały informacyjne o środowisku i jego ochronie.
5. Do zmiany planu dołączone zostały, jako
odrębne opracowania nie podlegające uchwaleniu:
1) Prognoza oddziaływania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu górniczego "Bukowa Góra II", na środowisko przyrodnicze,
2) Prognoza skutków finansowych uchwalenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego "Bukowa Góra II".

Dziennik Urzędowy
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§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) zmianie planu – rozumie się przez to zmianę
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego "Bukowa Góra II",
2) rysunku zmiany planu – rozumie się przez to
rysunek opracowany z wykorzystaniem mapy katastralnej (ewidencyjnej) pozyskanej z
zasobów geodezyjnych i kartograficznych
Starostwa Powiatowego w Skarżysku - Kamiennej w skali 1: 2000, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
3) ustawie – rozumie się przez to przepisy
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
Nr 80, poz. 717 z póŝniejszymi zmianami),
4) wskaŝniku intensywności zabudowy terenu
(działki budowlanej) - rozumie się przez to
wskaŝnik definiowany jako stosunek powierzchni wszystkich kondygnacji nadziemnych budynków zlokalizowanych na danym
terenie (działce budowlanej) do powierzchni
tego terenu; powierzchnię budynku liczy się
w obrysie ścian zewnętrznych lub, w przypadku kondygnacji poddasza, w obrysie
stropodachu na wysokości 1,0m od poziomu
podłogi,
5) powierzchni biologicznie czynnej - należy
przez to rozumieć grunt rodzimy oraz wodę
powierzchniową na terenie działki budowlanej, a także 50 % sumy powierzchni tarasów i
stropodachów o powierzchni nie mniejszej
niż 10,0m2 urządzonych jako stałe trawniki
lub kwietniki na podłożu zapewniającym im
naturalną wegetację,
6) liniach rozgraniczających - należy przez to
rozumieć granicę pomiędzy terenami o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,
7) nieprzekraczalnych liniach zabudowy - należy przez to rozumieć wyznaczone na działce
linie określające najmniejszą, dopuszczalną
odległość zewnętrznego lica ściany budynku
od ulicy, ciągu pieszego, granicy działki lub
innego obiektu, zgodnie z rysunkiem planu,
nie wliczając wysuniętych poza ten obrys
schodów, okapów oraz balkonów,
8) dostępie do drogi publicznej – należy przez
to rozumieć bezpośredni dostęp do tej drogi
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albo przez drogę wewnętrzną lub przez ustanowienie służebności drogowej,
9) przeznaczeniu podstawowym – należy przez
to rozumieć planowany rodzaj użytkowania
terenu, który stanowi więcej niż 50% na danym terenie wraz z elementami zagospodarowania towarzyszącego, związanego bezpośrednio z funkcją terenu,
10) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez
to rozumieć rodzaj użytkowania inny niż
podstawowy, który stanowi mniej niż 50% na
danym terenie wydzielonym liniami rozgraniczającymi, realizacja funkcji dopuszczalnej
nie może następować przed realizacją funkcji
podstawowej poza inwestycjami z zakresu
infrastruktury technicznej i komunikacji,
11) sieci infrastruktury technicznej – należy przez
to rozumieć będące w eksploatacji zakładów
lub przedsiębiorstw, sieci techniczne rozdzielcze, do których możliwość przyłączenia
na określonych warunkach zagwarantowana
jest przepisami powszechnie obowiązującymi lub przepisami miejscowymi oraz związane z nimi sieci przesyłowe,
12) przyłączu – należy przez to rozumieć odcinek
sieci, z którego korzysta jeden lub kilku użytkowników, łączący sieć użytku powszechnego z obsługiwanymi obiektami,
13) tytule prawnym – należy przez to rozumieć
prawo własności, użytkowania, zarządu oraz
inne prawa wynikające z umów cywilnoprawnych,
14) terenie górniczym – należy przez to rozumieć
przestrzeń objętą przewidywanymi szkodliwymi wpływami robót górniczych zakładu
górniczego, teren górniczy "Bukowa Góra III"
ustanowiony został decyzją Marszałka Województwa
Świętokrzyskiego
znak:
OWŚ.V.7511-23/09 z dnia 3 grudnia 2009 r.,
15) obszarze górniczym – należy przez to rozumieć przestrzeń, w granicach której przedsiębiorca jest uprawniony do wydobywania
kopaliny oraz prowadzenia robót górniczych
związanych z wykonywaniem koncesji, obszar górniczy „Bukowa Góra III” ustanowiony został decyzją Marszałka Województwa
Świętokrzyskiego znak: OWŚ.V.7511-23/09
z dnia 3 grudnia 2009 r.

Rozdział 2.
Zakres przedmiotowy oraz cel opracowania planu
§ 3. Ustalenia zmiany planu są zgodne z
zapisami „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna", oraz przepisami odrębnymi, odnoszącymi
się do obszaru objętego niniejszą zmianą planu.

§ 4.1. Przedmiotem ustaleń zmiany planu
są zagadnienia określone w art. 15 ust. 2 ustawy.
2. W zmianie planu uwzględniono uwarunkowania wynikające z powszechnie obowią-
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zujących przepisów prawnych, z przepisów prawa miejscowego oraz ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna.
3. Przy wydawaniu na podstawie ustaleń
zmiany planu rozstrzygnięć administracyjnych,
których przedmiotem jest sposób zagospodarowania terenów, należy uwzględniać łącznie:
1) wymogi wynikające z ustaleń zmiany planu,
w tym:
a) warunki ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego, kulturowego, krajobrazu i ładu przestrzennego,
b) ogólne zasady zagospodarowania terenów, podziałów nieruchomości 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.
§ 5.1. Rysunek zmiany planu zawiera:
1) oznaczenia literowe i cyfrowe terenów funkcjonalnych wydzielonych na rysunku zmiany
planu liniami rozgraniczającymi,
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2) oznaczenia będące obowiązującymi ustaleniami zmiany planu, w tym w szczególności:
a) linie rozgraniczające tereny o różnym
przeznaczeniu lub rożnych zasadach zagospodarowania,
b) nieprzekraczalne linie zabudowy,
c) granice obszaru objętego zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
d) granicę otuliny Świętokrzyskiego Parku
Narodowego,
e) granicę projektowanego Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000 - Łysogóry, oraz Ostoja Barcza,
f) granicę Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
g) granicę udokumentowanego złoża surowców mineralnych.
3) pozostałe oznaczenia mają charakter informacyjny.
2. Zmiana planu zawiera integrację wszelkich działań podejmowanych w granicach terenu
górniczego w celu:
1) wykonania uprawnień określonych w koncesji,
2) zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego,
3) ochrony środowiska, w tym obiektów budowlanych.

Rozdział 3.
Ogólne ustalenia realizacyjne
§ 6.1. Ustalenia zawarte w niniejszej
uchwale stanowią podstawę do określenia sposobu zabudowy i zagospodarowania terenu objętego zmianą planu.
2. Ustalenia ogólne zmiany planu wraz z
ustaleniami szczegółowymi dotyczącymi poszczególnych terenów, stanowią integralną
część ustaleń zmiany planu. Pominięcie lub wybiórcze stosowanie poszczególnych ustaleń,
powoduje niezgodność z niniejszą zmianą planu.
3. Zmiana przepisów odrębnych związanych z treścią ustaleń zmiany planu nie powoduje potrzeby zmiany tych ustaleń, jeżeli w sposób
oczywisty daje się je dostosować do nowego
stanu prawnego, bez uszczerbku dla ich istoty.
§ 7.1. Na terenach objętych zmianą planu,
sposób usytuowania nowych obiektów i urządzeń budowlanych, pozostawia się do uściślenia
w postępowaniu administracyjnym w sprawie
wydania pozwolenia na budowę, z zachowaniem
wymogów wynikających z przepisów odrębnych

i Norm Polskich, mających odniesienie do określonego w planie sposobu użytkowania terenu w
oparciu o skonkretyzowany wniosek inwestorski.
2. Jako zgodne ze zmianą planu uznaje się:
1) wyznaczenie dodatkowych dróg wewnętrznych i technologicznych, szerokość nowo
wydzielanych dróg nie może być węższa niż
wynika to z przepisów odrębnych, a linia zabudowy od nich nie może być mniejsza niż
4,0m,
2) wyznaczenie tras sieci infrastruktury technicznej oraz terenów obiektów i urządzeń
związanych z rozbudową systemów infrastruktury technicznej, o której mowa w rozdziale 10, stosownie do warunków wynikających ze szczegółowych rozwiązań technicznych, nie kolidujących z innymi ustaleniami
zmiany planu,
3) możliwość eksploatacji złoża w granicach
udokumentowanego złoża, po spełnieniu
wymogów wynikających z § 4 ust. 3 pkt 2.
3. Realizacja nowych lub przebudowa,
rozbudowa, nadbudowa i odbudowa budynków,
a także zmiany zagospodarowania i użytkowania
terenów nie mogą naruszać:
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1) praw właścicieli, użytkowników i administratorów terenów sąsiednich,
2) norm technicznych, sanitarnych i przeciwpożarowych określonych odrębnymi przepisami prawnymi,
3) innych wymagań, a w szczególności dotyczących ochrony środowiska, gospodarki
wodnej oraz ochrony dóbr kultury i krajobrazu, określonych w przepisach szczególnych.
§ 8. Na całym obszarze objętym ustaleniami zmiany planu, z wyłączeniem terenów
leśnych dopuszcza się realizację nie wyznaczonych na rysunku zmiany planu sieci i infrastruktury technicznej.
§ 9. Dla całego obszaru objętego zmianą
planu w zakresie ochrony przeciwpożarowej i
przeciwdziałania awariom ustala się:
1. Pokrycie zapotrzebowania w wodę dla celów
przeciwpożarowych, zgodnie z przepisami
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odrębnymi, przez istniejący i rozbudowywany
system zaopatrzenia w wodę,
2. Wyposażenie nowo projektowanych przewodów wodociągowych w hydranty, zgodnie z
przepisami i normami obowiązującymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
3. Drogi pożarowe muszą spełniać warunki
określone w przepisach odrębnych.
4. Teren objęty ustaleniami niniejszej zmiany
planu położony jest w zasięgu syren alarmowych.
5. Wymogi dotyczące ochrony ludności zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 7 maja 2004 r. w sprawie sposobu
uwzględnienia w zagospodarowaniu przestrzennym potrzeb obronności i bezpieczeństwa
państwa (Dz. U. Nr 125, poz. 1309).

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) RM - tereny zabudowy zagrodowej,
2) RU - teren obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych i hodowlanych,
3) PU - tereny usług produkcyjnych,
4) WS - tereny wód płynących,
5) R, R1 - tereny rolnicze,
6) ZL - tereny lasów,
7) ZI - teren zieleni osłonowej,
8) PG1 - teren zakładu przeróbczego,
9) PG2 - teren zwałowiska wraz z osadnikami,
10) PG3 - teren powierzchniowej eksploatacji
surowców mineralnych,
11) KD-L - teren drogi klasy lokalnej,

12) KD-D - teren drogi dojazdowej,
13) KDW - teren drogi wewnętrznej,
14) KZ - teren drogi technologicznej,
15) TR - teren bocznicy kolejowej,
16) EE - teren linii energetycznej średniego napięcia.
2. Określa się zasady wyposażenia terenu
w następujące systemy infrastruktury technicznej zgodnie z § 37:
1) zaopatrzenia w wodę,
2) odprowadzenia ścieków,
3) zaopatrzenia w gaz,
4) zasilania energetycznego,
5) telekomunikacji,
6) gospodarki odpadami,
7) zaopatrzenia w ciepło.

Rozdział 2.
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
§ 11. Rozwiązania architektoniczne dla realizacji i rozbudowy budynków, ogrodzeń i
obiektów małej architektury w obrębie działki
budowlanej należy kształtować w sposób ujednolicony, aby uniknąć powstawania elementów
dysharmonijnych, pogarszających odbiór wizualny, przy czym:
1. dopuszcza się stosowanie kolorów zastrzeżonych jako identyfikacja firm,

2. dopuszcza się realizację reklam w terenie
zabudowy w formie:
1) słupów reklamowych,
2) tablic, neonów, ekranów,
3) zabrania się realizacji reklam w liniach
rozgraniczających terenów dróg publicznych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
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Rozdział 3.
Zasady ochrony ņrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego
§ 12.1. W zakresie ograniczania uciążliwości obiektów obowiązuje:
1) zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do gruntu i wód powierzchniowych,
2) warunkiem realizacji zabudowy jest wyposażenie budynków w urządzenia do odprowadzania ścieków,
3) zakaz prowadzenia rurociągów transportujących substancje chemiczne mogących zanieczyścić wody podziemne,
4) ochrona istniejących zadrzewień i zakrzewień
przywodnych, stanowiące obudowę biologiczną cieków wodnych,
5) zakaz lokalizacji nowych obiektów budowlanych innych niż urządzenia wodne i infrastruktura techniczna, w odległości mniejszej
niż 10 m od linii brzegowej cieków.
2. Dopuszcza się zagospodarowanie odpadów betonu oraz gruzu betonowego z rozbiórek i remontów do utwardzania powierzchni
zgodnie z przepisami odrębnymi w tym zakresie.
3. W celu zminimalizowania i ograniczenia
negatywnych oddziaływań na środowisko zaleca
się:
1) gromadzenie mas ziemnych i skalnych oraz
nadkładu powstałych w wyniku eksploatacji
złoża piaskowców kwarcytowych, do wykorzystania do rekultywacji wyrobisk.
2) rekultywację w kierunku leśnym lub innym,
który zostanie określony przez właściwy Organ Ochrony Środowiska,
3) tworzenie zieleni izolacyjnej wzdłuż terenu
PG1 o zróżnicowanym pokroju, składającym
się z gatunków głównie zimozielonych,
4) zachowanie obszarów cennych przyrodniczo
po zakończeniu eksploatacji,
5) potrzebę zraszania wodą dróg zakładowych
oraz placów w obrębie zakładu przeróbczego,
6) prowadzenie wszelkich prac wydobywczych
zgodnie z koncesją.
§ 13. Teren objęty ustaleniami zmiany
planu położony jest w obrębie systemu ochrony
przyrody województwa świętokrzyskiego, który
na terenie zmiany planu tworzy:
1. Otulina Świętokrzyskiego Parku Narodowego,
2. Podkielecki Obszar Chronionego Krajobrazu,
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 wprowadza się następujące zakazy:
1) chwytania lub zabijania dziko występujących zwierząt, zbierania lub niszczenia
jaj, postaci młodocianych i form rozwo-

jowych zwierząt, umyślnego płoszenia
zwierząt kręgowych, zbierania poroży,
niszczenia nor, gniazd, legowisk i innych
schronień zwierząt i ich miejsc rozrodu,
2) umieszczenia tablic, napisów, ogłoszeń
reklamowych i innych znaków nie związanych z ochroną przyrody, z wyjątkiem
znaków drogowych i innych znaków
związanych z ochroną porządku publicznego i bezpieczeństwa, oraz tablic informacyjnych wynikających z prowadzonych robót górniczych.
4. Na terenie, o którym mowa w ust. 2 obowiązują następujące zakazy:
1) zabijania dziko występujących zwierząt,
niszczenia ich nor, legowisk, innych
schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk,
złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego
połowu ryb, oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką
rolną, leśną, rybacką i łowiecką;
2) likwidowania i niszczenia zadrzewień
śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają one z potrzeby
ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa drogowego lub
wodnego, a także budowy, odbudowy,
utrzymania, remontów lub naprawy
urządzeń wodnych;
3) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż
ochrona przyrody lub zrównoważone
wykorzystanie użytków rolnych i leśnych
oraz racjonalna gospodarka wodna lub
rybacka;
4) likwidowania naturalnych zbiorników
wodnych, starorzeczy i obszarów wodnobłotnych.
5. W zakresie czynnej ochrony ekosystemów na
terenie POChK obowiązuje:
1) zachowanie i ochronę zbiorników wód
powierzchniowych naturalnych i sztucznych, utrzymanie meandrów na wybranych odcinkach cieków;
2) zachowanie śródpolnych i śródleśnych
torfowisk, terenów podmokłych, oczek
wodnych, polan wrzosowisk, muraw,
niedopuszczenie do ich uproduktywnienia lub też sukcesji;
3) utrzymanie ciągłości i trwałości ekosystemów leśnych;
4) zachowanie i ewentualne odtwarzanie
lokalnych i regionalnych korytarzy ekologicznych;
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5) ochrona stanowisk chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów;
6) szczególna ochrona ekosystemów i krajobrazów wyjątkowo cennych, poprzez
uznawanie ich za rezerwaty przyrody, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe i użytki
ekologiczne;
7) zachowanie wyróżniających się tworów
przyrody nieożywionej.
6. Wschodnia część terenu objętego zmianą
planu położona jest w projektowanym Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Natura
2000 - Łysogóry, natomiast zachodnia i południowa w projektowanym Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Natura 2000 - Ostoja
Barcza, w związku z tym na obszarach tych
obowiązują tu następujące zakazy:
1) pogorszania stanu siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono
obszar NATURA 2000,
2) wpływania negatywnie na gatunki, dla
których ochrony został wyznaczony obszar NATURA 2000,
3) pogorszania integralności obszaru NATURA 2000 lub jego powiązań z innymi
obszarami.
§ 14. Ochronie podlegają istniejące zadrzewienia i zakrzewienia jako istotny element
krajobrazu zgodnie z warunkami wynikającymi z
przepisów odrębnych, w tym ustawy z dnia
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16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tj. z 2009 r.
Dz. U. Nr 151, poz. 1220 z póŝniejszymi zmianami),
poza terenami funkcjonalnymi PG1, PG2 i PG3.
§ 15. Ustala się dopuszczalne poziomy hałasu w rozumieniu przepisów art. 113 ust. 2 w
związku z art. 114 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony środowiska (jednolity tekst z 2008r.
Dz. U. Nr 25, poz. 150 ze zm.) terenom oznaczonym w zmianie planu symbolami: RM, RU i PU
przypisuje się dopuszczalny poziom hałasu
określony jak dla terenów przeznaczonych na
cele mieszkaniowo-usługowe.
§ 16.1. Teren położony jest częściowo w
obrębie Głównych Zbiorników Wód Podziemnych GZWP Nr 415 "Górna Kamienna" oraz
Nr 419 "Bodzentyn", w obrębie którego wprowadza się następujące zakazy i zalecenia:
1) zakaz budowy ujęć wód podziemnych do
celów nie związanych z zaopatrzeniem w
wodę ludności lub produkcją żywności,
2) zakaz prowadzenia rurociągów transportujących substancje ropopochodne mogące zanieczyścić wody podziemne,
3) nakaz stosowania odpowiednich zabezpieczeń przed przenikaniem zanieczyszczeń do
wód podziemnych.
2. Strefy ochrony pośredniej od ujęć wód
podziemnych nie występują.

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 wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej
§ 18. W zakresie potrzeb wynikających z
kształtowania przestrzeni publicznej zmiana planu nie wymaga ustaleń, gdyż ustalenia Studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Łączna nie przewidują
takich przestrzeni.

Rozdział 6.
Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy,
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywnoņci 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. Realizacja zabudowy na terenach objętych
systemami kanalizacji sanitarnej wymaga

podłączenia do tych systemów, z wyłączeniem przydomowych oczyszczalni ścieków,
2. Warunkiem realizacji zabudowy na działce
jest uregulowany dostęp tej działki do drogi
publicznej,
3. Określa się nieprzekraczalne linie zabudowy
od pasa drogowego, zgodnie z ustaleniami
zmiany planu,
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§ 20.1. Dla terenów oznaczonych na rysunku zmiany planu symbolem RM – tereny
zabudowy zagrodowej ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa jednorodzinna,
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) usługi komercyjne,
b) usługi publiczne,
c) usługi agroturystyczne,
d) obiekty małej architektury,
e) parkingi wiązane z funkcją podstawową
oraz funkcją dopuszczalną.
2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1
ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania:
1) utrzymuje się istniejącą zabudowę z możliwością jej rozbudowy, przebudowy i nadbudowy, z zastrzeżeniem ust. 3,
2) obiekty gospodarcze i garaże mogą być realizowane jako dobudowane do istniejących
budynków lub wolnostojące,
3) w granicach terenów oznaczonych symbolem RM obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowy mieszkaniowej w układzie szeregowym,
4) dopuszcza się możliwość lokalizacji budynków bezpośrednio przy granicy działki lub w
odległości 1,5m od granic działki, pod warunkiem braku możliwości lokalizacji budynku wolnostojącego, przy szerokości frontu
działki poniżej 16,0m oraz w przypadku, gdy
na działce sąsiedniej istnieje już budynek
bezpośrednio przy granicy działki lub w odległości 1,5m od granicy działki,
5) wskaŝnik intensywności zabudowy nie może
przekraczać 0,5,
6) powierzchnia biologicznie czynna min. 60%
powierzchni działki,
7) w przypadku dokonywania podziałów geodezyjnych w obrębie terenów RM obowiązuje wielkość nowo wydzielonych działek min.
1000m2 dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej i min. 500m2 dla zabudowy bliŝniaczej, dla zabudowy zagrodowej wielkość nowo wydzielanych działek nie
powinna być mniejsza niż 1500m2. Dopuszcza się wydzielanie działek o powierzchni
poniżej 1500m2, 1000m2 i 500m2, jeżeli podział taki służy powiększeniu działki sąsiedniej lub regulacji prawa własności terenów,
wydzielaniu działek pod drogi i urządzenia
infrastruktury technicznej.
3. W terenach RM ustala się następujące
zasady kształtowania zabudowy głównej bryły
budynku:
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1) ograniczenie wysokości nowobudowanych
budynków mieszkalnych, usługowych do 2
kondygnacji nadziemnych, dopuszcza się
nadbudowę istniejących budynków mieszkalnych dwukondygnacyjnych nakrytych
stropodachem o poddasze użytkowe, stanowiące 3 kondygnację,
2) wysokość
nowobudowanych
budynków
mieszkalnych i usługowych do kalenicy dachu nie może być większa niż 10,0m,
3) wysokość budynków gospodarczych lub
garaży dla samochodów osobowych i dostawczych – 1 kondygnacja nadziemna, lecz
nie więcej niż 7,0m do kalenicy dachu,
4) geometria dachów głównej bryły budynku –
dachy dwuspadowe, czterospadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych 25 stopni do 50 stopni dopuszcza się
dachy płaskie jedynie w przypadku realizacji
tarasu nad częścią budynku,
5) dopuszcza się budowę dachów jednospadowych o nachyleniu połaci dachowych min.
20 stopni na budynkach gospodarczych i garażach, jedynie w przypadku lokalizacji takiego budynku w granicy działki lub w odległości 1,5m metra od granicy działki oraz na garażach dobudowywanych do budynku
mieszkalnego,
6) przy użytkowym poddaszu doświetlenie jego
pomieszczeń lukarnami nie może zajmować
więcej niż połowę długości połaci dachowej.
Dopuszcza się doświetlenie budynków
oknami połaciowymi,
7) zaleca się stosowanie w budynkach poszerzonych okapów do 100 cm,
8) zakazuje się realizowania obiektów z dachem
pulpitowym, uskokowym i asymetrycznym z
zastrzeżeniem pkt. 5,
9) wyklucza się stosowanie form i detali deformujących architekturę np. schodkowe zakończenie ścian, osadzanie lusterek w elewacji.
§ 21.1. Dla terenów oznaczonych symbolem RU – tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych i hodowlanych, ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: tereny urządzeń
obsługi i produkcji rolnej i hodowlanej oraz
usługi i handel.
2) przeznaczenie uzupełniające obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej i komunikacji lokalnej, budynki gospodarcze i garaże,
uprawy rolnicze, sadownicze i ogrodnicze,
zieleń o charakterze izolacyjnym.
2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1
ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania:
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1) utrzymuje się istniejącą zabudowę z możliwością jej rozbudowy, przebudowy i nadbudowy z zastrzeżeniem warunków określonych w ust. 3,
2) obsługę parkingową oraz place manewrowe
należy zapewniać w granicach działki lokalizacji obiektów, z zachowaniem zasady min.
2 miejsc parkingowych,
3) wskaŝnik intensywności zabudowy nie może
przekraczać 0,5,
4) wielkość powierzchni biologicznie czynnej
min. 30% powierzchni działki.
3. W terenach RU ustala się następujące
zasady kształtowania zabudowy głównej bryły
budynków:
1) ograniczenie wysokości budynków do 2 kondygnacji nadziemnych,
2) wysokość budynku do kalenicy dachu nie
może być większa niż 10,0m,
3) wysokość budynków gospodarczych lub
garaży – 1 kondygnacja nadziemna, przy
czym wysokość budynków do kalenicy nie
może przekraczać 6,0m,
4) geometria dachów nowo budowanych oraz
nadbudowywanych i przebudowywanych
budynków – dachy dwuspadowe lub wielospadowe, o kącie nachylenia połaci dachowych 15 stopni do 40 stopni z możliwością
wprowadzenia naczółków,
5) geometria dachów budynków rozbudowywanych winna nawiązywać do geometrii dachu budynku rozbudowywanego,
6) przy użytkowym poddaszu doświetlenie jego
pomieszczeń lukarnami nie może zajmować
więcej niż połowę długości połaci dachowej.
Dopuszcza się doświetlenie budynków
oknami połaciowymi,
7) zaleca się stosowanie poszerzonych okapów
/50-70 cm/,
8) zakazuje się realizowania obiektów z dachem
pulpitowym, kopertowym, uskokowym i
asymetrycznym,
9) wyklucza się stosowanie form i detali deformujących architekturę np. schodkowe zakończenie ścian, osadzanie lusterek w elewacji.
§ 22.1. Dla terenów oznaczonych symbolem PU – teren usług produkcyjnych, ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) obiekty i urządzenia służące realizacji
przedsięwzięć komercyjnych – usługi
komercyjne, obiekty wytwórczości i rzemiosła produkcyjnego,
b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) zieleń o funkcjach izolacyjnych,
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b) drogi dojazdowe, ciągi pieszo-jezdne,
parkingi,
c) place manewrowe,
d) urządzenia sportu i rekreacji, obiekty,
urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,
e) zieleń urządzona i zadrzewienia.
2. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów PU:
1) wskaŝnik intensywności zabudowy nie może
przekraczać 0,6,
2) w obrębie nowo zabudowywanych działek
powierzchnia biologicznie czynna powinna
stanowić min. 20% tych działek,
3) forma architektoniczna głównej bryły budynków powinna spełniać następujące wymagania:
a) ograniczenie wysokości budynków do
2 kondygnacji nadziemnych, z możliwością adaptacji poddasza na cele użytkowo
- mieszkalne,
b) wysokość budynków do kalenicy nie może być większa niż 10,0m,
c) dachy nowobudowanych oraz nadbudowywanych i przebudowywanych budynków należy wznosić jako dwuspadowe,
czterospadowe lub wielospadowe, symetryczne, o kącie nachylenia połaci dachowych 25 stopni do 45 stopni z możliwością wprowadzenia naczółków, dopuszcza się dachy płaskie jedynie w
przypadku realizacji tarasu nad częścią
budynku,
d) przy użytkowym poddaszu doświetlenie
jego pomieszczeń lukarnami nie może
zajmować więcej niż połowę długości połaci dachowej, a zadaszenie nad lukarnami winno być dwuspadowe. Dopuszcza się doświetlenie budynków oknami
połaciowymi,
e) zaleca się stosowanie w budynkach poszerzonych okapów /50-70 cm/,
f) zakazuje się realizowania obiektów z dachem pulpitowym, kopertowym, uskokowym i asymetrycznym,
g) wyklucza się stosowanie form i detali deformujących architekturę np. schodkowe
zakończenie ścian, osadzanie lusterek w
elewacji.
3. W przypadku dokonywania nowych podziałów geodezyjnych obowiązuje wielkość nowo wydzielonych działek min. 1000m2. Dopuszcza się inny podział, jeżeli służy on powiększeniu
działki sąsiedniej lub regulacji prawa własności
oraz wydzielaniu działek pod drogi lub urządzenia infrastruktury technicznej.
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4. W celu zapewnienia właściwej obsługi
parkingowej ustala się min. 1 miejsce parkingowe na działce przeznaczonej pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną lub min. 2 miejsca
parkingowe w przypadku lokalizacji usług.
§ 23.1. Dla terenów oznaczonych symbolem WS – tereny wód płynących, ustala się:
1) Przeznaczenie podstawowe – cieki wodne,
2) Przeznaczenie dopuszczalne: infrastruktura
techniczna.
a) W terenach określonych w ust. 1 zabrania
się wykonywania robót oraz czynności,
które mogą utrudnić ochronę przed powodzią, a w szczególności zmiany
ukształtowania terenu, składowania materiałów oraz wykonywania innych robót,
z wyjątkiem robót związanych z regulacją
cieków wodnych.
§ 24.1. Wyznacza się tereny rolnicze oznaczone na rysunku planu symbolem R i R1, dla
których ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe określa się rolnicze użytkowanie kompleksów rolnych (grunty orne, użytki zielone, sady i ogrody),
2) przeznaczenie uzupełniające określa się
obiekty oraz urządzenia infrastruktury technicznej i komunikacji lokalnej, zbiorniki wodne, uprawy ogrodniczo-sadownicze, zadrzewienia i ścieżki rowerowe.
2. Jako warunki zagospodarowania określa się:
1) utrzymanie istniejącej zabudowy jednorodzinnej, zagrodowej lub usługowej z możliwością jej przebudowy, nadbudowy, rozbudowy i odbudowy,
2) dopuszcza się lokalizację zabudowy zagrodowej na terenach oznaczonych symbolem
R, w przypadku gdy powierzchnia gospodarstwa rolnego związanego w tą zabudową
przekracza średnią powierzchnię gospodarstwa rolnego w gminie Łączna oraz działka
na której lokalizowana będzie taka zabudowa
będzie posiadała uregulowany dostęp do
drogi publicznej,
3) w terenach oznaczonych symbolem R1 obowiązuje zakaz realizacji zabudowy zagrodowej,
4) zachowanie śródpolnych zadrzewień i zakrzewień oraz zieleni łęgowej,
5) dopuszcza się możliwość uzupełnień zabudowy w istniejących siedliskach, realizację
obiektów i urządzeń wyłącznie związanych z
prowadzoną gospodarką rolną oraz jej obsługą, zalesienia niektórych użytków niskich
klas bonitacyjnych,
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6) wprowadza się zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do gleb i wód powierzchniowych.
§ 25.1. Ustala się przeznaczenie terenów
oznaczonych na rysunku planu symbolem ZL –
tereny lasów:
1) Przeznaczenie podstawowe: tereny leśne,
2) Przeznaczenie dopuszczalne:
a) obiekty obsługi gospodarki leśnej,
b) ścieżki, szlaki turystyczne, ścieżki rowerowe,
c) obiekty małej architektury służące turystyce.
2. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenów ZL:
1) dopuszcza się prowadzenie prac geologicznych prowadzonych celem dokumentowania
złóż surowców mineralnych,
2) prowadzenie gospodarki leśnej zgodnie z
planami urządzenia lasu.
§ 26. Dla terenu oznaczonego symbolem
ZI – teren zieleni osłonowej:
1. Przeznaczenie podstawowe - zieleń osłonowa, o zróżnicowanym pokroju składająca się
głównie z gatunków zimozielonych,
2. Przeznaczenie: infrastruktura techniczna,
ekrany akustyczne.
§ 27.1. Dla terenu oznaczonego symbolem
PG1 – teren zakładu przeróbczego, ustala się:
1) przeznaczenie terenu:
a) podstawowe: tereny obiektów produkcyjnych związanych z zakładem przeróbczym oraz tereny komunikacji,
b) dopuszczalne: składy, magazyny, obiekty
wyposażenia technicznego i technologicznego, obiekty socjalne, budynki garażowe i gospodarcze, usługi, oraz parkingi.
2) zasady zagospodarowania terenu:
a) powierzchnia biologicznie czynna - min. 5%,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy w
granicach terenu funkcjonalnego – 80%,
c) maksymalny wskaŝnik intensywności zabudowy – 1.0,
d) maksymalna wysokość budynków, magazynów, budynków socjalnych – 10,0m,
e) maksymalna wysokość budynków gospodarczych i garażowych – 7,0m,
f) nie wprowadza się ograniczeń dotyczących wysokości budowli i urządzeń zakładu,
g) maksymalna ilość kondygnacji budynków
socjalnych – 2 kondygnacje naziemne,
h) dachy wszelkich budynków kształtowane
indywidualnie.
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2. Zasady i warunki podziału nieruchomości: zaleca się się wydzielenie działki po liniach
rozgraniczających terenu funkcjonalnego,

-

3. W celu zabezpieczenia właściwych warunków parkingowych ustala się min. 5 miejsc
parkingowych dla samochodów osobowych i
min. 10 miejsc parkingowych dla samochodów
ciężarowych.
4. Obsługa komunikacyjna - droga wewnętrzna,
5. Preferowany kierunek rekultywacji - kierunek trawiasty.
§ 28. Dla terenu oznaczonego symbolem
PG2 – teren zwałowiska wraz z osadnikami, ustala się:
1) przeznaczenie terenu:
a) podstawowe - teren zwałowania mas
ziemnych, skalnych i osadników,
b) dopuszczalne: obiekty i urządzenia związane z działalnością zakładu.
2) zasady zagospodarowania terenu:
a) nie wprowadza się ograniczeń dotyczących wielkości powierzchni biologicznie
czynnej,
b) dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń związanych z działalnością zakładu,
c) nie wprowadza się ograniczeń dotyczących
wysokości budowli i urządzeń zakładu,
d) wskazuje się stopniową rekultywację niewykorzystywanych części zwałowiska poprzez pokrycie zboczy zwałowiska roślinnością,
e) wskazuje się stosowanie roślinności drzewiastej i krzewiastej w celu zbudowania
wielowarstwowej struktury roślinnej,
f) po zaprzestaniu działalności zakładu górniczego ustala się rekultywację terenu w kierunku leśnym lub innym, który zostanie
określony przez właściwy Organ Ochrony
Środowiska,
g) dopuszcza się podwyższenie i budowę
nowych grobli osadników.
3) ustala się następujące warunki i sposób zagospodarowania mas ziemnych i skalnych:
a) masy ziemne i skalne przemieszczane w
związku z wydobywaniem kopaliny ze
złóż mogą być zagospodarowane do:
- wypełniania terenów niekorzystnie
przekształconych,
- niwelacji terenów niekorzystnie ukształtowanych,
- utwardzania powierzchni terenów,
- zabezpieczenia terenów przed erozją wód,
- podbudowy dróg,

4)
5)

6)
7)

formowania zwałowisk oraz wałów
zabezpieczających,
- budowy grobli zbiorników wodnych,
- rekultywacji i likwidacji wyrobisk,
- wykonywanie obwałowań wyrobisk,
dróg technologicznych i półek transportowych,
- wtórnej eksploatacji.
b) przedmiotowe masy ziemne i skalne nie
mogą być zanieczyszczone ani zawierać
jakichkolwiek odpadów,
c) niezagospodarowane masy ziemne i
skalne będą przemieszczane na zakładowe zwałowisko,
d) masy ziemne i skalne pochodzące z płukania surowca po osuszeniu w osadnikach będą przemieszczane na zakładowe
zwałowisko lub wykorzystywane gospodarczo zgodnie z obowiązującymi przepisami albo w celach przemysłowych, jeżeli
znajdą takie zastosowanie,
e) zwałowiska powinny być zlokalizowane
zgodnie z projektem zagospodarowania
złoża. Sposób formowania zwałowisk winien być określony w dokumentacji technicznej zwałowania.
f) po zakończeniu zwałowania należy przeprowadzić rekultywację zwałowisk zgodnie z kierunkiem określonym w decyzji
właściwego Organu Ochrony Środowiska.
zasady i warunki podziału nieruchomości:
zaleca się wydzielenie działki po liniach rozgraniczających terenu funkcjonalnego,
zasady obsługi w zakresie komunikacji: ustala się obsługę komunikacyjną terenu funkcjonalnego z dróg wewnątrz zakładowych
powiązanych z terenem funkcjonalnym PG1,
preferowany kierunek rekultywacji - leśny
lub innym, który zostanie określony przez
właściwy Organ Ochrony Środowiska,
teren nie wymaga ustaleń z zakresu realizacji
miejsc parkingowych.

§ 29. Dla terenu oznaczonego symbolem
PG3 – teren powierzchniowej eksploatacji surowców mineralnych, ustala się:
1) przeznaczenie terenu: teren powierzchniowej
eksploatacji;
2) zasady zagospodarowania terenu:
a) nie wprowadza się ograniczeń dotyczących wielkości powierzchni biologicznie
czynnej,
b) dopuszcza się lokalizację obiektów i
urządzeń służących obsłudze wydobycia i
mobilnych
urządzeń
krusząco-sortujących,
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c) nie wprowadza się ograniczeń dotyczących wysokości budowli i urządzeń zakładu górniczego
d) dopuszcza się eksploatację powierzchniową zgodnie z koncesją oraz projektem
zagospodarowania złoża i planem ruchu
zakładu górniczego,
e) dopuszcza się tworzenie półek transportowych, placów załadunkowych, przeładunkowych i manewrowych oraz dróg
technologicznych,
f) dopuszcza się gromadzenie w wyrobisku
górniczym mas ziemnych i skalnych oraz
wyrobów gotowych i półproduktów,
g) po zaprzestaniu działalności wydobywczej ustala się rekultywację terenu w kierunku leśnym lub innym, który zostanie
określony przez właściwy Organ Ochrony
Środowiska.
3) zasady i warunki podziału nieruchomości:
zaleca się wydzielenie działki po liniach rozgraniczających terenu funkcjonalnego;
4) zasady obsługi w zakresie komunikacji: ustala się obsługę komunikacyjną terenu funkcjonalnego poprzez drogi wewnątrz zakładowe.
§ 30. Wyznacza się teren bocznicy kolejowej, oznaczony na rysunku planu symbolem TR,
dla którego ustala się:
1. przeznaczenie podstawowe: tereny komunikacji kolejowej i kołowej,
2. przeznaczeni dopuszczalne: infrastruktura
techniczna, zieleń urządzana i nieurządzona.
3. szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu,
4. linia zabudowy – min. 20,0m od linii rozgraniczających.
§ 31. Droga wewnętrzna, oznaczona na rysunku zmiany planu symbolem KDW, dla której
ustala się następujące parametry techniczne:
1) szerokość w liniach rozgraniczających zmienna zgodnie z rysunkiem planu,
2) szerokość jezdni min. 4 m,
3) nieprzekraczalna linia zabudowy 6 m mierzona od granicy linii rozgraniczających,
4) w pasie terenu dopuszcza się sieci infrastruktury technicznej.
§ 32. Dla terenu oznaczonego symbolem
KZ – teren drogi zakładu górniczego ustala się
następujące parametry techniczne:
1) szerokość w liniach rozgraniczających
zmienna zgodnie z rysunkiem planu,
2) szerokość jezdni minimum 6,0m.
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§ 33.1. Na terenie objętym liniami rozgraniczającymi, oznaczonym na rysunku zmiany
planu symbolem EE - teren linii energetycznej
średniego napięcia jako przeznaczenie podstawowe ustala się lokalizację sieci infrastruktury
energetycznej, lokalizację innych sieci infrastruktury technicznej, oraz drogi.
2. Wprowadza się zakaz zabudowy kubaturowej.
§ 34. Układ komunikacyjny terenu objętego zmianą planu stanowią następujące drogi:
1. Istniejąca droga klasy lokalnej, oznaczona na
rysunku planu symbolem KD-L o przekroju
jednojezdniowym 1x2 wraz z urządzeniami
towarzyszącymi wynikającymi z przepisów
ustawy o drogach publicznych oraz siecią infrastruktury odwodnienia i oświetlenia, dla
której ustala się następujące parametry
techniczne, dla której ustala się następujące
parametry techniczne:
1) szerokość w liniach rozgraniczających zmienna zgodnie z rysunkiem planu,
2) szerokość jezdni min. 5,0m,
3) chodniki jednostronne lub dwustronne
min. 1,5m,
4) nieprzekraczalna linia zabudowy – 10,0m
w terenie zabudowanym i 25,0m w terenie niezabudowanym mierzona od linii
rozgraniczających,
5) w pasie drogowym dopuszcza się realizację ścieżek rowerowych.
2. Istniejąca droga klasy dojazdowej, oznaczona na rysunku planu symbolem KD-D o przekroju jednojezdniowym 1x2 wraz z urządzeniami towarzyszącymi wynikającymi z przepisów ustawy o drogach publicznych oraz
siecią infrastruktury odwodnienia i oświetlenia, dla której ustala się następujące parametry techniczne, dla której ustala się następujące parametry techniczne:
1) szerokość w liniach rozgraniczających zmienna zgodnie z rysunkiem zmiany
planu,
2) szerokość jezdni min. 5,0m,
3) nieprzekraczalna linia zabudowy – 6,0m
w terenie zabudowanym i 15,0m w terenie niezabudowanym mierzona od linii
rozgraniczających
4) chodniki jednostronne lub dwustronne
min. 1,5m,
5) w pasie drogowym dopuszcza się realizację ścieżek rowerowych.
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3. Ustala się konieczność należytego oznakowania poziomego i pionowego dróg, ze szczególnym uwzględnieniem skrzyżowań o niedostatecznej widoczności i przejść dla pieszych.
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4. Na terenach, o których mowa w ust. 1-2 dopuszcza się realizację sieci uzbrojenia terenu
na warunkach i za zgodą zarządcy drogi.

Rozdział 7.
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na
podstawie przepisów szczególnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na
niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem siĉ mas ziemnych
§ 35.1. Na obszarze objętym ustaleniami
zmiany planu nie występują tereny narażone na
niebezpieczeństwo powodzi,
2. Teren objęty ustaleniami planu położony jest w obrębie obszarów chronionych na
podstawie przepisów o ochronie przyrody –
ustalenia zgodnie z § 13
3. W obrębie terenu objętego ustaleniami planu nie występują obiekty chronione z mocy ustawy
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
4. W skład terenu objętego granicami
zmiany planu wchodzi teren górniczym „Bukowa
Góra III”, którego granice ustanowiono w koncesji
Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia
3 grudnia 2009r. znak: OWŚ.V.7511-23/09. Działalność górnicza w obrębie terenu górniczego winna
odbywać się na zasadach określonych w Planie
ruchu zakładu górniczego oraz zgodnie z projektem zagospodarowania złoża.

1) W granicach terenu górniczego ustala się:
a) prowadzenie wszelkich prac górniczych i
wydobywczych, oraz prac geologicznoposzukiwawczych na terenach objętych
koncesją,
b) nakaz stosowania w nowo realizowanych
budynkach konstrukcji odpornych na oddziaływanie związane z działalnością
górniczą.
2) Wskazuje się strefy zagrożenia od robót
strzałowych:
a) strefę zagrożenia ze względu na rozrzut
odłamków skalnych,
b) strefę zagrożenia ze względu na szkodliwe drgania sejsmiczne,
c) strefę zagrożenia ze względu na występowanie powietrznej fali uderzeniowej.
3) W obrębie stref, o których mowa w pkt. 2
obiekty budowlane winny posiadać wzmocnienia konstrukcyjne uwzględniające siłę
używanych materiałów wybuchowych urabiających surowiec mineralny.

Rozdział 8.
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomoņci objĉtych planem miejscowym
§ 36. Na obszarze objętym granicami zmiany planu nie określa się granic obszarów wymagających
scaleń i podziału nieruchomości.
Rozdział 9.
Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczania w ich użytkowaniu,
w tym zakaz zabudowy
§ 37.1. W obrębie obszaru objętego zmianą planu wprowadza się zakaz budowy przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, poza terenami oznaczonymi
symbolami: PG1, PG2, PG3.
2. W zakresie ograniczania uciążliwości
obiektów obowiązuje:

1) bezwzględny zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do gruntu i wód powierzchniowych,
2) podłączenie obiektów do sieci kanalizacyjnej
w zasięgu obsługi sieci, sukcesywnie wraz
z budową systemu kanalizacji.

Rozdział 10.
Zasady modernizacji i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej
§ 38.1. W zakresie zaopatrzenia w wodę,
ustala się: obszar objęty zmianą planu będzie
zaopatrzony w wodę z istniejącej sieci wodocią-

gowej, włączonej do istniejących wodociągów,
na warunkach określonych przez właściciela
sieci.
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2. W zakresie odprowadzania ścieków sanitarno-bytowych, ustala się:
1) docelowo ścieki sanitarno-bytowe z obszaru
zmiany planu należy odprowadzić do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej pracującej w systemie grawitacyjnym, grawitacyjnopompowym oraz niskociśnieniowym, na warunkach określonych przez zarządzającego
siecią,
2) ścieki za pośrednictwem sieci kanalizacyjnej
zostaną skierowane do gminnej oczyszczalni
ścieków w Łącznej, lub innej jeżeli wyniknie
to z programu rozwoju sieci kanalizacji sanitarnej gminy Łączna,
3) dopuszcza się budowę szczelnych zbiornikach bezodpływowych oraz przydomowych
oczyszczalni ścieków na terenach RM jedynie
do czasu budowy sieci kanalizacji sanitarnej,
4) utrzymanie zakładowej oczyszczalni ścieków
mechaniczno-biologicznej dla oczyszczania
ścieków socjalno bytowych z terenu zakładu,
do czasu podłączenia do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej.
3. W zakresie odprowadzania wód deszczowych, ustala się: gospodarowanie wodami
opadowymi i roztopowymi na terenie objętym
zmianą planu - powierzchniowo oraz zgodnie
z przepisami odrębnymi.
4. W zakresie zaopatrzenia w gaz, ustala się:
1) budowę systemu sieci gazociągów średniego ciśnienia zgodnego z programem gazyfikacji gminy Łączna,
2) gazociągi średniego ciśnienia należy wykonać zgodnie z warunkami wynikającymi z
przepisów odrębnych,
3) W przypadku braku sieci gazowej dopuszcza
się rozwiązania indywidualne w oparciu o
gaz butlowy propan – butan.
5. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ustala się:
1) zasilanie terenów objętych zmianą planu z
istniejących sieci niskiego napięcia poprzez
jej rozbudowę na warunkach określonych
przez właściciela sieci,
2) budowę nowych stacji transformatorowych,
celem zaopatrzenia terenów budowlanych w
energię elektryczną,
3) stacje transformatorowe 15/0,4 kV nie mogą
kolidować z pozostałymi ustaleniami planu,
4) linie średniego i niskiego napięcia należy
budować zgodnie z warunkami wynikającymi
z przepisów odrębnych,
5) przy realizacji zabudowy przeznaczonej na
stały pobyt ludzi należy zachować bezpieczny odstęp od linii elektroenergetycznych
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zgodny z PN – E – 05100. Zaleca się przyjęcie
następujących odległości (stref technicznych):
a) min. 5m od osi linii napowietrznych
średniego napięcia i stacji transformatorowych,
b) ewentualne zbliżenie budynków do osi
linii należy uzgodnić z zarządcą linii.
6. W zakresie łączności telekomunikacyjnej, ustala się:
1) usługi telekomunikacji mogą świadczyć
wszyscy uprawnieni operatorzy sieci telekomunikacyjnych,
2) na obszarze objętym zmianą planu dopuszcza się lokalizację obiektów z urządzeniami
infrastruktury
telekomunikacyjnej
przy
uwzględnieniu dopuszczalnych poziomów
pól elektromagnetycznych jakie muszą być
spełnione dla terenów przeznaczonych pod
zabudowę mieszkaniową i miejsc przebywania dla ludzi, oraz jeżeli taka inwestycja jest
zgodna z przepisami odrębnymi
3) w obrębie linii rozgraniczających istniejących
i projektowanych dróg dopuszcza się prowadzenie linii telekomunikacyjnych oraz lokalizację szafek z urządzeniami infrastruktury telekomunikacyjnej na warunkach określonych
przez zarządcę drogi.
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 należy
posadowić w szczelnych wannach.
8. W zakresie gospodarki odpadami stałymi, ustala się:
1) w zakresie gospodarowania odpadami stałymi komunalnymi ustala się zasadę odbioru
odpadów w systemie zorganizowanym pod
nadzorem Urzędu Gminy lub na zasadzie indywidualnych umów z odbiorcą odpadów i
wywóz ich na składowisko odpadów w Skarżysku-Kamiennej, ze szczególnym uwzględnieniem segregacji odpadów u ŝródła ich
powstawania,
2) gospodarka odpadami stałymi innymi niż
komunalne zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi.
9. W zakresie komunikacji ustala się warunki i zasady określone w § 30, 31, 32 i 34.
10. Wprowadza się zakaz lokalizacji elektrowni wiatrowych.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 89

– 7966 –

Poz. 964

Rozdział 11.
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów
§ 39. Do czasu zabudowy i zagospodarowania terenów objętych zmianą planu zagospodarowania przestrzennego na cele określone w
§ 10 pozostają one w dotychczasowym użytko-

waniu, z możliwością wprowadzenia zieleni
urządzonej, bez dopuszczenia zabudowy tymczasowej.

Rozdział 12.
Stawki procentowe, na podstawie, których ustala siĉ opłatĉ, o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy
§ 40. W celu naliczenia opłaty, o której
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się
następujące stawki procentowe wzrostu warto-

ści nieruchomości dla terenów oznaczonych
symbolami:
1. PG1, PG2, PG3 – w wysokości 30%,
2. RM, RU, PU o wysokości 10%.

DZIAŁ III.
Ustalenia końcowe
Rozdział 1.
Przepisy uzupełniające
§ 41. Ustala się zakaz lokalizacji obiektów
handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej

2000m2 na całym obszarze objętym ustaleniami
zmiany planu.

Rozdział 2.
Przepisy końcowe
§ 42. Wykonanie uchwały powierza się
Wójtowi Gminy Łączna.

§ 43. Uchwała obowiązuje po upływie
30 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Stanisława Starz
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Załącznik nr 1
do uchwały nr V/30/2011
Rady Gminy w Łącznej
z dnia 24 lutego 2011 r.
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Załącznik nr 2
do uchwały nr V/30/2011
Rady Gminy w Łącznej
z dnia 24 lutego 2011 r.
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/30/2011 Rady Gminy w Łącznej z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego "Bukowa Góra II"
na obszarze gminy Łączna.
Rozstrzygnięcie Rady Gminy w Łącznej w
sprawie sposobu rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu
projektu zmiany miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego terenu górniczego "Bukowa Góra II" na obszarze gminy Łączna.
Uwagi do wyłożonego projektu zmiany
planu nie wpłynęły.
Załącznik nr 3
do uchwały nr V/30/2011
Rady Gminy w Łącznej
z dnia 24 lutego 2011 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/30/2011 Rady Gminy w Łącznej z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego "Bukowa Góra II"
na obszarze gminy Łączna.
Rozstrzygnięcie Rady Gminy w Łącznej w
sprawie sposobu realizacji zapisanych w zmianie
planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy
oraz zasad ich finansowania.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z
póŝniejszymi zmianami) po zapoznaniu się z
projektem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego
"Bukowa Góra II", na obszarze gminy Łączna,
Rada Gminy postanawia, co następuje:

1. Zadania inwestycyjne z zakresu infrastruktury technicznej wynikające z przedstawionego
Radzie Gminy Łączna projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego "Bukowa Góra
II", na obszarze gminy Łączna będą realizowane zgodnie z obowiązującym Planem rozwoju lokalnego oraz Strategią rozwoju gminy
Łączna,
2. Finansowanie inwestycji ze środków budżetu
gminy – środki własne gminy i pozyskane fundusze zgodnie z przepisami odrębnymi.
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UCHWAŁA NR VI/15/11
RADY GMINY SAMBORZEC
z dnia 18 lutego 2011 r.
w sprawie okreņlenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właņcicieli nieruchomoņci i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystoņci ciekłych
Na podstawie art. 40 ust.1 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 6 ust. 2
oraz ust.4 ustawy z dnia 13 września 1996r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz.U. z 2005r, Nr 236, poz. 2008 ze zm.), oraz
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 paŝdziernika 2008r. w sprawie opłat za korzystanie ze
środowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 196, poz.1217 ze zm.)
Rada Gminy Samborzec uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się górne stawki opłat za
usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości :
1) za jednokrotne odebranie niesegregowanych
odpadów komunalnych z jednego pojemnika
o objętości 110 litrów - 10,29 zł. + 8% VAT
= 11,11 zł.
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2) za jednokrotne odebranie niesegregowanych
odpadów komunalnych z jednego pojemnika
o objętości 120 litrów – 11,22 zł. + 8% VAT
= 12,12 zł.
3) za jednokrotne odebranie niesegregowanych
odpadów komunalnych z jednego pojemnika
o objętości 1 m3 - 65, 00zł. + 8% VAT
= 70,20zł.

Poz. 965,966

nalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i
transportu nieczystości ciekłych.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Samborzec.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w
Samborcu.

§ 2. Określa się górne stawki opłat za
usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych , w
wysokości: 16,00 zł. + 8 % VAT za 1m3= 17,28 zł.

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

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXX/115/2008
Rady Gminy Samborzec z dnia 29 grudnia 2008r.
w sprawie określenia górnych stawek opłat za
usługi w zakresie odbierania odpadów komu-

Przewodniczący Rady Gminy:
Stanisław Baska
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UCHWAŁA NR VI/17/11
RADY GMINY SAMBORZEC
z dnia 18 lutego 2011 r.
w sprawie przyjĉcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 art. 40
ust.1 ,art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990
roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z
2001 r Dz. U. Nr 142 poz.1591z póŝn. zm. ) oraz
art.4 1 ust. 2 ustawy z dnia 26 paŝdziernika 1982 r.
o wychowaniu w trzeŝwości i przeciwdziałania alkoholizmowi (tekst jednolity z 2007r. Dz. U. Nr.70 ,
poz.473 ) i art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca
2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U.
Nr 179 poz. 1485) - Rada Gminy Samborzec
uchwala co następuje :
§ 1. Przyjąć Gminny Program Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na
2011 r., stanowiący załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 2. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych stanowi

część Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, która została uchwalona odrębną
uchwałą.
§ 3. Program realizowany będzie do wysokości środków przewidzianych w budżecie gminy.
§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się
Wójtowi Gminy.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Stanisław Baska
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Załącznik Nr 1 do Uchwały
Rady Gminy Samborzec
Nr VI/17/11 z dnia 18.02.2011r.
Wstĉp
Problemy wynikające z picia alkoholu oraz
stosowania środków uzależniających stanowią
obecnie jedną z ważniejszych kwestii społecznych. Zjawiska te mają bowiem istotny wpływ
zarówno na poczucie bezpieczeństwa społecznego, ogólny stan zdrowia Polaków, a także relacje interpersonalne w środowisku rodzinnym.
Alkoholizm jest chorobą społeczną , której konsekwencje dotykają nie tylko osoby uzależnione,
ale także członków ich rodzin. Uzależnienie od
alkoholu jak również od narkotyków jest chorobą niszczącą człowieka we wszystkich strefach
jego człowieczeństwa. Prowadzi do degradacji
życia psychicznego, duchowego, moralnego i
religijnego. Szkody wynikające z nadużywania
alkoholu występują w bardzo różnych obszarach
polskiej rzeczywistości. Nie można ich uniknąć,
ale można zmniejszyć ich rozmiary i dotkliwość.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii wytycza główne kierunki działań
profilaktycznych oraz działań mających na celu
rozwiązanie problemów alkoholowych i integrację osób uzależnionych. W programie na 2011 rok
do realizacji ujęte zostały zadania wynikające z
ustawy o wychowaniu w trzeŝwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jak również z potrzeb życia
codziennego. Podstawowym celem programu
jest zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych oraz zmniejszanie rozmiarów istniejących negatywnych zjawisk związanych z uzależnieniem od alkoholu, narkotyków
i innych środków psychotropowych. Program
adresowany jest do wszystkich mieszkańców
Gminy Samborzec a w szczególności do dzieci i
młodzieży.

Podstawą prawną do podejmowania działań w
ramach Gminnego Programu Profilaktyki stanowią akty prawne:
- Ustawa z dnia 26 paŝdziernika 1982 r. o wychowaniu w trzeŝwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity z 2007r. Dz. U.
Nr.70, poz.473 z póŝn. zm.)
- Ustawy z dnia 19 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179 poz. 1485
z póŝn. zm.)
- Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 15 z 2003 r., poz.148
z póŝn. zm.)
- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
Nr 96, poz. 873 z póŝn. zm.)
- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U.Nr180 z 2005 r.,
poz.1493 z póŝn. zm.)
Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest kontynuacją wielu
działań inicjowanych w latach poprzednich. Jego nadrzędnym celem jest tworzenie spójnego i
zintegrowanego systemu działań profilaktycznych i naprawczych w gminie. Przy opracowaniu
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Samborzec na
2011r. uwzględnione zostały wskazówki wynikające z Rekomendacji do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.

Cele programu
Cele ogólne:
1) Profilaktyka uzależnień oraz promocja zdrowego stylu życia bez używek.
2) Zmniejszenie rozmiarów istniejącego problemu.
3) Zapobiegania powstaniu nowych problemów związanych z uzależnieniem.
Cele operacyjne:
1) Ograniczenie i zmiana struktury spożycia
napojów alkoholowych.
2) Zmiana zachowań i postaw mieszkańców w
sytuacjach związanych z alkoholem, narkoty-

3)
4)
5)
6)

kami, przemocą w rodzinie i środowisku
szkolnym.
Wdrażanie nowych form profilaktyki szczególnie wśród dzieci i młodzieży.
Poszukiwanie skuteczniejszych form kontroli
prawnych i społecznych nad szkodliwością
postępowania osób uzależnionych.
Zwiększenie skuteczności i dostępności terapii w zakresie nowoczesnych strategii i metod przeciwdziałania uzależnieniom.
Upowszechnienie wiedzy o chorobie alkoholowej i jej negatywnych skutkach wśród
dzieci i młodzieży.
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Rozdział I
Przepisy ogólne
Działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych obejmują między innymi następujące zadania :
1) Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu,
2) Udzielanie rodzinom, w których występują
problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony
przed przemocą w rodzinie,
3) Prowadzenie profilaktycznej działalności
informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i
przeciwdziałania narkomanii w szczególności
dla dzieci i młodzieży w tym prowadzenie

pozalekcyjnych zajęć sportowych, uczestniczenie w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych,
4) Wspomaganie działań instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych ,służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych,
5) Prowadzenie kontroli przestrzegania zasad
obrotu napojami alkoholowymi w związku z
naruszaniem przepisów określonych w cytowanej ustawy,
6) Zadania wynikające z potrzeb środowiska
zgodne z Ustawą o Wychowaniu w Trzeŝwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi oraz
Ustawy o Przeciwdziałania Narkomanii.

Rozdział II
Szczegółowe realizowanie zadań
1) Orientacyjne szacowanie liczby osób uzależnionych i nadużywających z terenu gminy
wymagających różnego typu oddziaływań
terapeutycznych,
2) Diagnoza stanu problemów na terenie gminy,
3) Prowadzenie Rodzinnego Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych i ich Rodzin,
4) Współpraca z Poradnią Odwykową przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Sandomierzu, Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnień w
Tarnobrzegu, Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym dla Nerwowo i Psychicznie
Chorych w Morawicy oraz w Stalowej Woli,
5) Współpraca z placówkami realizującymi program dla ofiar przemocy w rodzinie,
6) Podejmowanie interwencji prawno–administracyjnych wobec osób uzależnionych od
alkoholu w zakresie lecznictwa odwykowego,
7) Kierowanie wniosków do sądu o zobowiązanie się osób uzależnionych do poddania się
leczeniu odwykowemu,
8) Współpraca z Samodzielnym Publicznym
Zakładem Opieki Zdrowotnej w Samborcu w
działaniach profilaktycznych – wczesne wykrywanie chorób nowotworowych,
9) Szkolenie kadry działającej w zakresie lecznictwa, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych ,przeciwdziałania narkomanii i przemocy,
10) Współpraca z Dyrekcjami Szkół Podstawowych, Publicznych Gimnazjów oraz Liceum
Ogólnokształcącego na terenie tut. Gminy –
działania polegające na wczesnoedukacyjnym wdrażaniu elementów profilaktyki,

11) Realizacja programów profilaktycznych wśród
dzieci i młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu gminy,
12) Współudział w organizowaniu wypoczynku
wakacyjnego dzieci i młodzieży z rodzin z
problemami uzależnień,
13) Dofinansowanie dowozu dzieci na wypoczynek letni, zimowy, wycieczki oraz inne imprezy o charakterze rekreacyjno-sportowym i
kulturalnym
14) Wspieranie różnych form kultury fizycznej
oraz innych społecznie akceptowalnych rodzajów działalności związanych z propagowaniem zdrowego i abstynenckiego stylu życia- realizowanych na bazie obozów sportowych, wędkarskich oraz innych w zakresie
gospodarowania czasu wolnego dla dzieci i
młodzieży,
15) Organizowanie konkursów dla dzieci i młodzieży o tematyce patologii społecznej,
16) Udział w organizowaniu festynów, koncertów, imprez sportowych, rekreacyjnych, strażackich dla dzieci i młodzieży, których celem
będzie krzewienie trzeŝwości i abstynencji,
17) Dofinansowanie Gminnego Dnia Dziecka,
18) Współudział w organizowaniu spektakli teatralnych i młodzieżowych o tematyce patologii społecznych - alkoholizm, narkomania,
przemoc w rodzinie i inne zagrożenia,
19) Podejmowanie działalności kontrolnej i interwencyjnej w stosunku do podmiotów
handlujących napojami alkoholowymi przez
Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we współpracy z policją,
20) Promowanie dzieci wybitnie zdolnych z rodziny zagrożonych,
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21) Doposażenie świetlic szkolnych i środowiskowych na terenie gminy,
22) Dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego
dla szkół, który umożliwi rozwijanie zainteresowań sportowych w wolnym czasie.
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23) Rozwiązywanie problemów wynikających z
nieoczekiwanych sytuacji środowiska mających na celu zminimalizowanie szkód i skutków wywołanych i spowodowanych przez
alkohol i narkotyki.

Rozdział III
Zasady finansowania programu i wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Podstawa prawna: art.41 ust.5 ustawy z dnia
26 paŝdziernika 1982r.o wychowaniu w trzeŝwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr
70, poz.473 z póŝn. zm.).
1) Ŝródłem finansowania programu są środki
pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych.
2) Planowana ilość posiedzeń Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
Samborcu odbywać się będzie w miarę bieżących potrzeb, jednak nie mniej niż jeden
raz w miesiącu.
3) Za udział członków w posiedzeniu Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Samborcu przysługuje wynagrodzenie w kwocie 100 złotych brutto.

4) Przewodniczącemu komisji, o której mowa w
pkt.1 przysługuje wynagrodzenie w kwocie
125 zł brutto.
5) Członkom Komisji przysługuje dieta oraz
zwrot kosztów przejazdów i noclegów z tytułu wyjazdu na szkolenie na zasadach obowiązujących – przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej na obszarach
kraju, przy czym udział w szkoleniach i wyjazdach nie uważa się za wykonywanie zadań
w rozumieniu pkt.3.
6) Podstawą do wypłacenia wynagrodzenia, o
którym mowa powyżej stanowi podpis złożony na listach obecności z poszczególnych
posiedzeń Komisji.
Załącznik nr 1
do Załącznika Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Samborzec
Nr VI/17/11 z dnia 18.02.2011r.
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UCHWAŁA NR VII/20/11
RADY GMINY SAMBORZEC
z dnia 24 lutego 2011 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Samborzec 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 póŝn. zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1
pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, ust.2, art. 214 pkt 1, 3,
art. 222 ust. 1 i ust 2, art. 231 ust. 2, art. 235,
art. 236, art. 237 ust.1 i ust.2 pkt 1 i 3, art. 258
ust. 1 pkt 1 i 2, art. 264 ust 3 i 4 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z póŝn. zm.) Rada
Gminy Samborzec uchwala, co następuje:
§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości
21 355 000,00 zł, z tego: dochody bieżące
17 550 961,56 zł dochody majątkowe
3 804 038,44 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2.
1) Wydatki budżetu gminy w wysokości
23 655 000,00 zł, z tego:
a) wydatki bieżące 16 075 000,00 zł
b) wydatki majątkowe 7 580 000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.
2) Wydatki przypadające do spłaty w danym
roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę ……………0 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 2.
3) Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku
2011 zgodnie z załącznikiem nr
3
- 7 444 383,89 zł
4) Limity wydatków na inwestycje jednoroczne
w kwocie 210 000 zł zgodnie z załącznikiem
nr 4.
5) Wydatki na programy i projekty realizowane
ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych ŝródeł zagranicznych,
niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości: 274 383,89 zł
a) wydatki bieżące- 274 383,89 zł
b) wydatki majątkowe…… 0 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 3.
1) Deficyt budżetu gminy w wysokości
2 300 000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) zaciąganych
kredytów
w
kwocie
- 2 300 000,00 zł,
b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym
budżetu gminy wynikającej z rozliczeń
kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w
kwocie - 0 zł
2) Przychody budżetu w wysokości - 3 500 000,00 zł,
rozchody w wysokości - 1 200 000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 6.
§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:
a) ogólną, w wysokości - 70 000 zł,
b) celową w wysokości - 45 000 zł
- z przeznaczeniem na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego - 45 000 zł.
§ 5.
1) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych odrębnymi ustawami w
kwocie- 2 890 242 zł zgodnie z załącznikiem
nr 7.
2) Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w kwocie 150 000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 8.
§ 6. Ustala się dochody w kwocie 110 000 zł
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie
135 000 zł na realizację zadań określonych w
gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym
programie przeciwdziałania narkomanii.
§ 7. Ustala się dochody w kwocie 1 000 zł z
tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku. Prawo
ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 roku Nr 25,
poz. 150 z póŝn. zm.) oraz wydatki w kwocie
1 000 zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku. Prawo ochrony
środowiska (Dz.U. z 2008 roku Nr 25,poz. 150
z póŝn. zm.).
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§ 8. Plan przychodów i kosztów zakładów
budżetowych: przychody - 1 336 300 zł, koszty
- 1 330 408 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
§ 9.
1) Dotacje przedmiotowe na łączną kwotę
376 400,00 zł w tym: dla Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Samborcu
a) z tytułu dopłaty do kosztów produkcji
wody pitnej - 210 400 zł,
b) z tytułu dopłaty do kosztów oczyszczania
ścieków - 166 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.
2) Dotacje podmiotowe na łączna kwotę
330 000,00 zł.
W tym dla:
a) Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Samborcu- 150 000 zł,
b) Gminnej Biblioteki Publicznej w Samborcu kwotę - 180 000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 11.
3) Dotacje celowe na łączną kwotę – 530 000,00 zł,
w tym dla :
a) Starostwa Powiatowego Sandomierz 150 000,00zł
b) organizacji wyłonionych w konkursie380 000,00zł, zgodnie załącznikiem nr 12.
§ 10. Ustala się limity zobowiązań zaciąganych w celu:
a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie - 500 000,00 zł; w tym
z tytułu kredytów - w kwocie 500 000 zł
b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie- 2 300 000,00 zł; w tym z tytułu
kredytów - w kwocie 2 300 000,00 zł
c) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z
tytułu emisji papierów wartościowych oraz
zaciągniętych pożyczek i kredytów w łącznej
kwocie - 1 200 000,00 zł.
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§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy Samborzec do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów, o których mowa w § 10 pkt 1 i 2
w celu sfinansowania przejściowego i planowanego deficytu budżetu , oraz spłaty wcześniej
zaciągniętych kredytów o których mowa w § 10
pkt 3.
§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy Samborzec do:
a) dokonywania przeniesień planu wydatków
na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku
pracy między rozdziałami i paragrafami w
ramach działów klasyfikacji budżetowej w
budżecie gminy
b) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych, uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków
c) lokowania wolnych środków budżetowych
na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu
gminy.
§ 13. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości - 296 304,00 zł; zgodnie z
załącznikiem nr 13.
§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się
Wójtowi Gminy Samborzec.
§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia
2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Samborcu.
Przewodniczący Rady Gminy:
Stanisław Baska
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VII/20/11
Rady Gminy Samborzec
z dnia 24.02.2011r.
DOCHODY BUDŻETU GMINY na 2011 r.
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Poz. 967

Załącznik nr 2
do uchwały nr VII/20/11
Rady Gminy Samborzec
z dnia 24 lutego 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 89

– 7982 –

Poz. 967

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 89

– 7983 –

Poz. 967

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 89

– 7984 –

Poz. 967

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 89

– 7985 –

Poz. 967

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 89

– 7986 –

Poz. 967

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 89

– 7987 –

Poz. 967

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 89

– 7988 –

Poz. 967

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 89

– 7989 –

Poz. 967

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 89

– 7990 –

Poz. 967

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 89

– 7991 –

Poz. 967

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 89

– 7992 –

Poz. 967

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 89

– 7993 –

Poz. 967

Załącznik nr 3
do uchwały nr VII/20/11
Rady Gminy Samborzec
z dnia 24 lutego 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 89

– 7994 –

Poz. 967

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 89

– 7995 –

Poz. 967

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr VII/20/11
Rady Gminy Samborzec
z dnia 24.02.2011r.
Zadania inwestycyjne roczne w 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 89

– 7996 –

Poz. 967

Załącznik nr 5
do uchwały nr VII/20/11
Rady Gminy Samborzec
z dnia 24 lutego 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 89

– 7997 –

Poz. 967

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 89

– 7998 –

Poz. 967

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr VII/20/11
Rady Gminy Samborzec
z dnia 24.02.2011r.
Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 89

– 7999 –

Poz. 967

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr VII/20/11
Rady Gminy Samborzec
z dnia 24.02.2011r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrĉbnymi ustawami w 2011 r.

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr VII/20/11
Rady Gminy Samborzec
z dnia 24.02.2011r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów)
miĉdzy jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 89

– 8000 –

Poz. 967

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr VII/20/11
Rady Gminy Samborzec
z dnia 24.02.2011r.
Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2011 r.

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr VII/20/11
Rady Gminy Samborzec
z dnia 24.02.2011r.
Dotacje przedmiotowe w 2011 r.

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr VII/20/11
Rady Gminy Samborzec
z dnia 24.02.2011r.
Dotacje podmiotowe w 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 89

– 8001 –

Poz. 967

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr VII/20/11
Rady Gminy Samborzec
z dnia 24.02.2011r.
Dotacje celowe w 2011 roku

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 89

– 8002 –

Poz. 967

Załącznik nr 13
do uchwały nr VII/20/11
Rady Gminy Samborzec
z dnia 24 lutego 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 89

– 8003 –

Poz. 967

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 89

– 8004 –

Poz. 967

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 89

967

– 8005 –

Poz. 967

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 89

– 8006 –

Poz. 968,969
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UCHWAŁA NR VII/22/11
RADY GMINY SAMBORZEC
z dnia 24 lutego 2011 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Sandomierzu na realizacjĉ
zadań na drogach powiatowych na terenie Gminy Samborzec
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.11 ( Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z póŝn. zm. ) oraz
art. 216 ust.2 pkt 5 w związku z art. 220 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157 poz.1240 ) Rada Gminy
Samborzec uchwala, co następuje :

§ 2. Szczegóły dotyczące udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w
Sandomierzu sprecyzowane zostaną w porozumieniu zawartym pomiędzy Zarządem Powiatu a
Gminą Samborzec.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Samborzec.

§ 1. Udziela się pomocy finansowej w
kwocie 150.000 zł dla Starostwa Powiatowego w
Sandomierzu na realizację w 2011 roku, zadań
na drogach powiatowych na terenie Gminy
Samborzec.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Stanisław Baska
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UCHWAŁA NR V/35/2011
RADY GMINY SŁUPIA
z dnia 24 lutego 2011 r.
w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właņcicieli nieruchomoņci za usługi w
zakresie odbierania odpadów komunalnych i unieszkodliwiania tych odpadów.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18
ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 3 i art. 6 ust. 2
i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r.
Nr 236 poz. 2008 ze zm.) i art. 9 ustawy z dnia
5 lipca 2001 r. o cenach (Dz.U. z 2001 r. Nr 97
poz. 1050 ze zm.) – Rada Gminy Słupia uchwala
co następuje:
§ 1. Ustala się górną stawkę ponoszonych
przez właścicieli nieruchomości instytucji i podmioty gospodarcze za usługi w zakresie zbiera-

nia i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
świadczone przez usługodawców:
a) za odbiór odpadów miesięcznie w kwocie
15 złotych od jednego gospodarstwa domowego, osoby zamieszkującej samotnie ponoszą odpłatność w wysokości 15 zł kwartalnie.
§ 2. Wykonie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słupia
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa świętokrzyskiego.

969

Przewodniczący Rady Gminy:
mgr Stanisław Arwaj

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 89

– 8007 –

Poz. 970
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INFORMACJA NR OŅIGM-VC-7141/4C/11
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW
z dnia 30 marca 2011 r.
w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do
publicznego zasobu mieszkaniowego za II półrocze 2010r położonych na terenie Gminy Pińczów
Art. 1. Urząd Miejski w Pińczowie przesyła
w załączeniu zestawienie danych dotyczących
czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za
2010 rok położonych na obszarze Gminy Pińczów, celem ogłoszenia w wojewódzkim dzien-

niku urzędowym zgodnie z rosporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2007 roku
w sprawie określenia danych dotyczących czynszów
najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych
na obszarze gminy.
Burmistrz:
mgr inż. Włodzimierz Badurak

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 89

– 8008 –

Poz. 970

Załącznik nr 1
do informacje nr OŚiGM-Vc-7141/4c/11
Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów
z dnia 30 marca 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 89

– 8009 –

Poz. 970

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 89

– 8010 –

Poz. 970

Załącznik nr 2
do informacje nr OŚiGM-Vc-7141/4c/11
Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów
z dnia 30 marca 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 89

970

– 8011 –

Poz. 970

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 89

– 8012 –

Poz. 971,972
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INFORMACJA
z dnia 29 marca 2011 r.
W dniu 25 marca 2011 r., na wniosek
przedsiębiorstwa działającego pod firmą: Zakłady Wyrobów Metalowych „SHL”Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kielcach, ul. Zagnańska 27, Prezes
Urzędu Regulacji Energetyki przedłużył ważność
koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła

udzielonej decyzją z dnia 19 września 2002 r.,
Nr PCC/1033/1908/W/OŁO/2002/TB, do dnia
31 grudnia 2030 r. Jednocześnie dokonano standaryzacji oznaczeń rejestrowych i warunków
koncesyjnych.

Uzasadnienie
Pismem z dnia 31 stycznia 2011 r.,
Nr TE/29/11 (wpływ 7 lutego 2011 r.), uzupełnionym w dniu 8 marca 2011 r., Koncesjonariusz
wystąpił z wnioskiem o przedłużenie ważności
koncesji z dnia 19 września 2002 r., Nr PCC/1033/
1908/W/OŁO/2002/TB.
Mając na uwadze, że zgodnie z brzmieniem art. 37 ust. 1 pkt 7 ustawy – Prawo energetyczne, koncesja powinna określać numer w
rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), pismem z dnia 16 lutego 2011 r.,
Nr OŁO-4110-32(2)/2011/1908/HZ/313, zwrócono
się do Koncesjonariusza z prośbą o wyrażenie
zgody na zastąpienie w treści decyzji statystycznego numeru REGON numerem identyfikacji
podatkowej (NIP) oraz numerem identyfikującym
przedsiębiorstwo energetyczne w rejestrze
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
(KRS). Na powyższe, jak również na dokonanie
zmiany warunków posiadanej koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła, Koncesjonariusz
wyraził zgodę w dniu 8 marca 2011 r.

Na podstawie art. 155 i art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071, z póŝn. zm.) w związku z art. 32 ust. 1
pkt 3, art. 39 i art. 41 ust. 1 oraz art. 30 ust. 1
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z póŝn.
zm.), zgodnie z wnioskiem Koncesjonariusza,
decyzją z dnia 25 marca 2011 r., Nr PCC/1033ZTO/1908/W/OŁO/2011/HZ, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki przedłużył ważność koncesji na
przesyłanie i dystrybucję ciepła do dnia 31 grudnia 2030 r. Jednocześnie dokonano standaryzacji
oznaczeń rejestrowych i warunków koncesyjnych.
Przedmiotowa decyzja została doręczona
Koncesjonariuszowi.
z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Środkowo-Zachodniego Oddziału
Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki
z siedzibą w Łodzi:
Tadeusz Polak
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ROZSTRZYGNIĈCIE NADZORCZE NR PNK.I.4130.49.2011
WOJEWODY ŅWIĈTOKRZYSKIEGO
z dnia 21 marca 2011 r.

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 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. Nr 80, poz.
717, Nr 162, poz. 1568, z 2004. Nr 102, poz.
1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806, 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 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241,
z 2010r. Nr 28, poz.142, poz.146)

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 89

– 8013 –

Poz. 972,973

stwierdza siĉ nieważnoņć
uchwały Nr IV/21/2011 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Czarnocinie w części określonej w § 12

ust.1 Statutu w zakresie słów „pracowników‘
oraz §12 ust.2 Statutu w zakresie słów „pozostałych pracowników”.

Uzasadnienie
Na sesji w dniu 23 lutego 2011 r. Rada Gminy w
Czarnocinie podjęła uchwałę Nr IV/21/2011 Rady
Gminy w Czarnocinie w sprawie uchwalenia
Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Czarnocinie.
W §12 Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnocinie , stanowiącego załącznik
do przedmiotowej uchwały Rada Gminy postanowiła, że kierownika Ośrodka oraz pracowników zatrudnia, zaszeregowuje i awansuje oraz
zwalnia Wójt Gminy. Akta osobowe kierownika
Ośrodka i pozostałych pracowników prowadzi
Wójt Gminy.
Zapis ten w części dotyczącej pracowników
Ośrodka jest sprzeczny z prawem.
Stosownie do art. 110 ustawy z dnia 12 marca
2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 roku
Nr 175, poz.1362 ze zm.) o pomocy społecznej zadania pomocy społecznej w gminach wykonują
jednostki organizacyjne - ośrodki pomocy społecznej, natomiast prawa i obowiązki pracowników zatrudnionych w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej regulują samorządowych jednostkach organizacyj-

nych pomocy społecznej regulują przepisy o
pracownikach samorządowych - art.123 ustawy.
Pracodawcą osób zatrudnianych w tych ośrodkach jest kierownik danego ośrodka, a nie organ
wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego.
Podstawę prawną zatrudnienia dla pracowników
ośrodka pomocy społecznej stanowią przepisy
ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ( Dz.U. Nr 223, poz.1241
ze zm. ). Zgodnie z art. 7 tej ustawy czynności w
sprawach z zakresu prawa pracy za jednostki, o
których mowa w art. 2 wykonuje kierownik jednostki organizacyjnej.
W świetle powyższych przepisów stwierdzenie
nieważności uchwały w części określonej w sentencji rozstrzygnięcia jest uzasadnione.
Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze
przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach,
za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego,
w terminie 30 dni od daty jego doręczenia.
Wojewoda Świętokrzyski:
Bożentyna Pałka-Koruba
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ROZSTRZYGNIĈCIE NADZORCZE NR IG.III.4130.14.2011
WOJEWODY ŅWIĈTOKRZYSKIEGO
z dnia 24 marca 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 póŝn. zm.) w związku z

art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póŝn. zm.)

stwierdzam nieważnoņć
I. Uchwały Nr V/30/2011 Rady Gminy w Łącznej
z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Bukowa Góra II”
na obszarze gminy Łączna, w części dotyczącej
działek nr ewid. 124/8 i 125 obręb Zagórze gmina Łączna, położonych na terenie oznaczonym symbolem PG2 (teren zwałowiska wraz z
osadnikami).

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.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 89

– 8014 –

Poz. 973

Uzasadnienie
Na sesji w dniu 24 lutego 2011r. Rada Gminy w
Łącznej podjęła uchwałę Nr V/30/2011 w sprawie
zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu górniczego „Bukowa Góra II” na obszarze gminy Łączna.
W dniu 15 marca 2011r. organ nadzoru wszczął
postępowanie nadzorcze oraz zobowiązał Gminę
do złożenia wyjaśnień i odniesienie się do przedłożonych do uchwały zarzutów.
Pismem z dnia 22.03.2011r., znak: Or.0007.10.2011,
Przewodniczący Rady Gminy w Łącznej złożył
wyjaśnienia 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 póŝn. 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.
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:
Organ nadzoru stwierdził nieważność części planu miejscowego dotyczącej wszystkich ustaleń
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określonych w uchwale Nr V/30/2011,

jak na załączniku Nr 1 – Rysunek zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Bukowa Góra II” –
Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu,
w takim zakresie, w jakim odnoszą się one do:
- działek nr ewid. 124/8 i 125, obręb Zagórze
gmina Łączna, znajdujących się w terenie
oznaczonym symbolem PG2 (teren zwałowiska wraz z osadnikami).
Uchwała narusza art. 17 pkt 10 ustawy w związku z art. 17 pkt 14 ustawy poprzez uchwalenie
innego projektu zmiany planu miejscowego w
porównaniu z projektem zmiany planu wyłożonym do publicznego wglądu.
Zgodnie z art. 17 pkt 10 ustawy wójt wykłada
projekt planu (zmiany planu) do publicznego
wglądu. Natomiast zgodnie z art. 17 pkt 14 ustawy
wójt przedstawia radzie gminy projekt planu miejscowego (zmiany planu) do uchwalenia.
Z przepisów tych wynika, że uchwalony plan
miejscowy nie powinien różnić się, tj. przewidywać innego/odmiennego sposobu i zasad zagospodarowania, od projektu planu wyłożonego
do publicznego wglądu.
Rysunek zmiany planu uchwalony niniejszą
uchwałą (stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały)
różni się od projektu rysunku zmiany planu wykładanego do publicznego wglądu w zakresie
przeznaczenia działek nr ewid.: 124/8 i 125.
W projekcie rysunku zmiany planu miejscowego
wykładanym do publicznego wglądu działki o nr
ewid. 124/8 i 125 przeznaczono częściowo pod
tereny lasów (tereny oznaczone symbolem ZL) i
częściowo pod tereny zwałowiska (tereny oznaczone symbolem PG2), natomiast w uchwalonym rysunku zmiany planu przedmiotowe działki
przeznaczono w całości pod tereny zwałowiska
wraz z osadnikami.
Tut. organ zaznacza, że tereny lasów są gruntami, które podlegają ochronie, a ich ewentualne
przeznaczenie na inne cele może być dokonane
jedynie w trybie art. 17 pkt 8 ustawy, na zasadach określonych w ustawie z dnia 3 lutego 1995 r.
o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z
2004r., Nr 121, poz. 1266 z póŝn. zm.). Ponadto
analiza mapy ewidencyjnej, na której został sporządzony przedmiotowy plan miejscowy, wykazała inne granice użytku leśnego na działkach
nr ewid. : 124/8 i 125, niż wskazane w projekcie
planu wyłożonym do publicznego wglądu granice terenu oznaczonego symbolem ZL.
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II. W zakresie nieistotnego naruszenia prawa:
1. § 20 ust. 2 uchwały należy uzupełnić o pkt 8
zawierający określenie ilości miejsc parkingowych dla terenu RM (tak jak w egzemplarzu wykładanym do publicznego wglądu).
2. W § 24 ust. 2 pkt 1 uchwały, dla istniejącej
zabudowy, brak odniesienia się do zasad zabudowy i zagospodarowania terenu określonych w § 20 uchwały (tak jak w egzemplarzu
wykładanym do publicznego wglądu).
3. W § 24 ust. 2 pkt 2 uchwały, dla nowej zabudowy, brak odniesienia się do zasad zabudowy i zagospodarowania terenu (tak jak w
egzemplarzu wykładanym do publicznego
wglądu).
4. Zapis § 38 ust. 6 pkt 2 uchwały należy doprecyzować o wyraŝne stwierdzenie, że na obszarze objętym zmianą planu dopuszcza się
lokalizację obiektów i urządzeń infrastruktury
telekomunikacyjnej, z wyłączeniem terenów
lasów (o czym mowa w § 8 uchwały).
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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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ROZSTRZYGNIĈCIE NADZORCZE NR PNK.I.4130.52.2011
WOJEWODY ŅWIĈTOKRZYSKIEGO
z dnia 28 marca 2011 r.
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 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. Nr 80, poz.
717, Nr 162, poz. 1568, z 2004. Nr 102, poz. 1055,
Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806, 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
2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010r.
Nr 28, poz.142, poz.146)

stwierdza siĉ nieważnoņć
uchwały Nr V/35/2011 Rady Gminy Słupia z dnia
24 lutego 2011 roku w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli
nieruchomości za usługi w zakresie odbierania

odpadów komunalnych i unieszkodliwiania tych
odpadów w części określonej w §1 w zakresie
„osoby zamieszkujące samotnie ponoszą odpłatność w wysokości 15 złotych kwartalnie”.

Uzasadnienie
Rada Gminy Słupia na sesji w dniu 24 lutego
2011 roku podjęła uchwałę Nr V/35/2011 w
sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za
usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i unieszkodliwiania tych odpadów.
W § 1 ustalono iż „ górną stawkę ponoszonych
przez właścicieli nieruchomości instytucji i podmioty gospodarcze za usługi w zakresie zbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
świadczone przez usługodawców:

a) za odbiór odpadów miesięcznie w kwocie
15 złotych od jednego gospodarstwa domowego, osoby zamieszkujące samotnie ponoszą odpłatność w wysokości 15 złotych kwartalnie”.
W części dotyczącej „osoby zamieszkujące samotnie ponoszą odpłatność w wysokości
15 złotych kwartalnie” uchwała jest sprzeczna
z prawem. Przepis art. 6 ust. 2, 4 i 4a ustawy
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z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2005r.
Nr 236, poz.2008 ze zm.)stanowi, iż rada gminy
określa, w drodze uchwały, górne stawki opłat
ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za
usługi, o których mowa w ust. 1- tj. za usługi w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych. Rada gminy określając
stawki opłat, o których mowa w ust. 2, stosuje
niższe stawki, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny. Rada
gminy określając stawki opłat, o których mowa
w ust. 2, może stosować zróżnicowane stawki w
zależności od gęstości zaludnienia na danym
obszarze gminy oraz odległości od miejsca
unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Jak
zatem wynika wprost z treści ww. przepisu,
ustawodawca wskazał na dwie - i tylko dwie przesłanki, które uprawniają do zróżnicowania
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stawek opłat. Przepisy ustawy nie zawierają
szerszej delegacji dla kompetentnych organów
gminy do ewentualnego innego różnicowania
stawek górnych opłat. Przyjęcie w uchwale stawek opłat dla osób samotnie zamieszkujących
płatnych kwartalnie jest w konsekwencji zróżnicowaniem tych opłat według kryterium samotnego zamieszkiwania. W takim przypadku Rada
nie może stosować kryteriów innych niż te wskazane przez ustawodawcę.
Mając powyższe na uwadze stwierdzenie nieważności uchwały w części jest uzasadnione.
Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Kielcach, za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego, w terminie 30 dni od daty jego doręczenia.
Wojewoda Świętokrzyski:
Bożentyna Pałka-Koruba
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