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gminnym zasobem mieszkaniowym gminy Miko-
łów na lata 2008 – 2012, następuje w oparciu o 
Uchwałę Nr XXIII/376/2008 Rady Miasta Mikołowa 
z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie zasad sprze-
daży lokali mieszkalnych z zasobu mieszkaniowego 
gminy Mikołów, przy uwzględnieniu następujących 
warunków udzielania bonifikat:

§ 1. 1) 20% od wartości lokalu mieszkalnego 
oraz od wysokości pierwszej opłaty z tytułu użyt-
kowania wieczystego, w które oddawana jest część 
gruntu związana ze sprzedawanym lokalem. 

2)  2% za każdy pełny rok zamieszkiwania: 
a)  głównego najemcy związanego umową naj-

mu lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony; 
b)  zstępnego dotychczasowego najemcy, od 

momentu jego zamieszkania w sprzedawanym 
lokalu; 

3)  Suma bonifikat z ust. 1 i ust. 2 nie może
przekroczyć 85% wartości lokalu mieszkalnego 
ustalonej w operacie szacunkowym sporządzonym 
przez rzeczoznawcę majątkowego. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzo-
wi Mikołowa. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 
dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Śląskiego. 

    Przewodniczący Rady

    Tadeusz Socha
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UCHWAŁA NR 292/XXIX/2009
RADY GMINY MYKANÓW

z dnia 30 grudnia 2009 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenów położonych w miejscowości Borowno, w gminie Mykanów

Na podstawie art. 14, ust 8 i art. 20, ust. 1 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 
późn.zm.) oraz art.18, ust.2, pkt 5 i art. 40, ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
z późn. zm.) po stwierdzeniu zgodności projektu 
planu z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Mykanów” 

Rada Gminy uchwala miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego terenów położonych w 
miejscowości Borowno, w gminie Mykanów.

Rozdział 1
Przepisy ogólne. Przedmiot planu oraz zakres 
obowiązywania ustaleń planu. 

§ 1. 1) Miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego, zwany dalej planem, obejmuje teren w 
miejscowości Borowno przy ul. Wolności w gminie 
Mykanów. 

2)  Granice planu określa rysunek planu stano-
wiący załącznik graficzny nr 1 do uchwały.

§ 2. Celem regulacji zawartych w ustaleniach 
planu jest: 

1)  kształtowanie przestrzeni wyznaczonej gra-
nicami planu w sposób zgodny z zasadami ładu 
przestrzennego, uwzględniając wszelkie uwarun-
kowania i wymagania funkcjonalne, społeczno 

-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz 
kompozycyjno-estetyczne; 

2)  zapewnienie integracji wszelkich działań, 
bezpieczeństwa powszechnego oraz ochrony śro-
dowiska w tym obiektów budowlanych; 

3)  określenie sposobu wykonania prawa wła-
sności, ochrona interesów publicznych oraz ochrona 
uzasadnionych interesów osób trzecich. 

§ 3. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej 
uchwały jest mowa o: 

1)  planie – należy przez to rozumieć miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego, o którym 
mowa w §1 uchwały; 

2)  uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą 
uchwałę Rady Gminy w Mykanowie o ile z treści 
przepisu nie wynika inaczej; 

3)  przepisach szczególnych – należy przez to 
rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonaw-
czymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem 
wynikające z prawomocnych decyzji administracyj-
nych, 

4)  rysunku planu – należy przez to rozumieć 
rysunek planu w skali 1 : 2000, stanowiący załącznik 
graficzny do niniejszej uchwały;

5)  terenie – należy przez to rozumieć teren 
wydzielony liniami rozgraniczającymi na rysunku 
planu i oznaczony symbolem cyfrowo-literowym; 

6)  przeznaczeniu podstawowym – należy 
przez to rozumieć wyznaczony w planie sposób 
użytkowania terenu w obrębie obszaru wyznaczo-
nego liniami rozgraniczającymi, który powinien 
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przeważać na danym obszarze, i któremu winny 
być podporządkowane inne sposoby użytkowania 
określone jako przeznaczenie dopuszczalne; 

7)  przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez 
to rozumieć istniejący lub wyznaczony w planie 
sposób użytkowania terenu, który uzupełnia lub 
wzbogaca przeznaczenie podstawowe, albo może 
współistnieć z przeznaczeniem podstawowym na 
warunkach określonych w planie; 

8)  nieprzekraczalna linia zabudowy – należy 
przez to rozumieć linię określającą minimalną odle-
głość projektowanych budynków od określonej linii 
rozgraniczającej, nieprzekraczalna linia zabudowy 
nie obliguje do wznoszenia budynków w granicy 
jej przebiegu; 

9)  usługach nieprodukcyjnych – należy przez to 
rozumieć usługi związane z handlem detalicznym, 
naprawą artykułów użytku domowego i osobi-
stego, gastronomią, edukacją, ochroną i opieką 
społeczną i zdrowotną, prowadzeniem działalno-
ści gospodarczej oraz usługi ogólnospołeczne w 
rozumieniu przepisów szczególnych określających 
polską klasyfikację wyrobów i usług, które nie na-
leżą do przedsięwzięć powodujących przekraczanie 
standardów jakości środowiska oraz przekraczanie 
dopuszczalnych poziomów emisji substancji i 
energii do środowiska, oraz które nie należą do 
przedsięwzięć dla których sporządzenie raportu 
oddziaływania na środowisko jest lub może być 
obowiązujące, w rozumieniu przepisów dotyczą-
cych ochrony środowiska; 

10) poziomie terenu – należy przez to rozumieć 
rzędną projektowanego lub urządzonego terenu 
przed wejściem głównym do budynku. 

§ 4. 1. Przedmiotem ustaleń planu jest okre-
ślenie przeznaczenia terenów oraz zasad ich 
zagospodarowania i zabudowy wynikających z 
istniejących uwarunkowań i przepisów obowiązu-
jącego prawa. 

2. Dla obszaru objętego planem ustala się prze-
znaczenie: 

1)  MN,U – teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej z usługami; 

2)  MNR,U – teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, zagrodowej i usług; 

3)  KDW – teren drogi wewnętrznej; 
4)  R – tereny rolne. 

§ 5. 1. Integralną częścią planu jest: 
1)  rysunek planu, stanowiący załącznik graficz-

ny nr 1 do uchwały, 
2)  rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia 

uwag do projektu planu, stanowiący załącznik nr 
2 do uchwały, 

3)  rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisa-
nych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą do zadań własnych gminy, 
stanowiący załącznik nr 3 do uchwały. 

2.  Następujące oznaczenia graficzne na rysunku
planu są obowiązującymi ustaleniami planu: 

1)  granica opracowania; 
2)  linie rozgraniczające tereny o różnym przez- 

naczeniu bądź różnych sposobach zagospodaro-
wania; 

3)  linia zabudowy – nieprzekraczalna; 
4)  symbole literowe i cyfrowe, określające 

przeznaczenie terenu. 

Rozdział 2
Przepisy szczegółowe. Zasady zagospodarowania 
dla obszaru objętego planem. 

§ 6. 1. W granicach obszaru objętego planem 
określa się przeznaczenie terenów i zasady ich 
zagospodarowania. 

2. Tereny wyznaczone liniami rozgraniczającymi, 
mogą być przeznaczone wyłącznie na cele zgodne 
z ich przeznaczeniem podstawowym lub częściowo 
na cele przeznaczenia podstawowego i dopusz-
czalnego, zgodnie z ustaleniami oraz zasadami 
określonymi w dalszych przepisach planu. 

3. Przeznaczenie dopuszczalne nie może zaistnieć 
jako docelowo samodzielne i nie może stanowić 
więcej niż 30% zagospodarowania terenu. 

4. Każdorazowo w ramach terenu mogą być 
lokalizowane: wewnętrzna droga komunikacyjna, 
niezbędne dla obsługi danego terenu miejsca 
postojowe i parkingowe, sieci i urządzenia infra-
struktury technicznej, zieleń izolacyjna i urządzona 
o ile ich lokalizacja nie jest wykluczona w przepi-
sach szczegółowych planu. 

§ 7. 1. W granicach obszaru objętego planem 
określa się zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego 

2. Ustalenia niniejszego paragrafu odnoszą się 
do lokalizacji nowych obiektów budowlanych, jak 
również wszelkiego rodzaju rozbudów, nadbudów 
i remontów elewacji oraz remontów lub wymiany 
ogrodzenia, elementów reklamowych i obiektów 
małej architektury. 

3. Zmiana zagospodarowania terenu oraz lokali-
zacja obiektów budowlanych i urządzeń na działce 
nie mogą naruszać: 

1)  praw właścicieli, użytkowników i administra-
torów terenów sąsiednich; 

2)  norm technicznych, sanitarnych i przeciwpo-
żarowych; 

3)  standardów jakości środowiska określonych 
przepisami ochrony środowiska; 

4)  obowiązujących przepisów prawa wodnego, 
5)  obowiązujących przepisów prawa budowla-

nego i warunków technicznych. 
4. Lokalizacja zabudowy na działce musi być zgodna 

z określonymi w planie parametrami i wskaźnikami 
zabudowy oraz wyznaczonymi nieprzekraczalnymi 
liniami zabudowy dla poszczególnych terenów. 
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5. Teren pomiędzy nieprzekraczalną linią za-
budowy, a linią rozgraniczającą terenu, można 
wykorzystać jedynie pod lokalizację: 

1)  utwardzonego wjazdu na teren działki, 
dojścia do budynku, zadaszonego i osłoniętego 
miejsca na pojemniki na śmieci; 

2)  miejsc postojowych; 
3)  sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; 
4)  zieleni urządzonej, 
5)  elementów reklamowych. 
6. Dla terenu objętego planem określa się następu-

jące zasady kształtowania elementów reklamowych 
typu: szyldy, reklamy, tablice informacyjne: 

1)  zakaz realizacji reklam wielkopowierzchnio-
wych typu billboard; 

2)  zakaz wykonywania napisów bezpośrednio 
na dachach, ścianach budynków oraz ogrodze-
niach; 

3)  zakaz umieszczania szyldów i elementów 
reklamowych na ścianach budynków mieszkalnych 
powyżej wysokości pierwszej kondygnacji oraz na 
połaci dachowej; 

4)  ogranicza się powierzchnię elementów re-
klamowych rozumianych jako całość do 3,0 m2, 

5)  ogranicza się wysokość elementów reklamo-
wych rozumianych jako całość do 3,0 m. 

§ 8. 1. W granicach terenu objętego planem 
określa się zasady ochrony środowiska. 

2.  Dla terenu objętego planem obowiązuje zakaz 
lokalizacji inwestycji realizujących przedsięwzięcia 
mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla 
których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na 
środowisko jest wymagane, zgodnie z przepisami 
szczególnymi dotyczącymi ochrony środowiska. 

3. W granicach opracowania planu obowiązuje 
zakaz naruszania stosunków wodnych i prowa-
dzenia działań powodujących zalewanie gruntów 
sąsiednich. W przypadku konieczności przełożenia 
urządzeń melioracyjnych lub drenaży, prace takie 
należy realizować po uzgodnieniu i na warunkach 
określonych przez zarządcę tych urządzeń uzyska-
nych na etapie projektowania inwestycji. 

4. Nakazuje się stosowanie w trakcie realizacji 
planu przepisów dotyczących szczegółowych zasad 
ochrony powierzchni ziemi oraz oszczędnego ko-
rzystania z terenu w rozumieniu przepisów prawa 
ochrony środowiska. 

5. Gospodarkę odpadami, w tym odbiór i se-
gregację odpadów należy prowadzić zgodnie z 
przepisami o utrzymaniu porządku i czystości w 
gminie oraz kierując się zasadami zrównoważone-
go rozwoju i ochrony środowiska. W związku z tym 
w granicach terenu objętego planem obowiązują 
następujące zasady: 

1)  zakaz składowania odpadów; 
2)  postępowanie z odpadami powinno być 

prowadzone zgodnie z przepisami ustawy o odpa-
dach; 

3)  w przypadku powstawania odpadów niebez-
piecznych i szkodliwych, obowiązek selektywnego 
ich gromadzenia i przechowywania, a następnie 
przekazywania odpowiednim odbiorcom. 

6. Nakazuje się, aby działalność usługowa, 
prowadzona zgodnie z przeznaczeniem terenu, 
określonym w planie, nie stwarzała uciążliwości, 
w szczególności w postaci: 

1)  przekraczania standardów jakości środowi-
ska określonych w przepisach dotyczących ochrony 
środowiska; 

2)  przekraczania obowiązujących norm wytwa-
rzania hałasu i wibracji oraz drażniących woni lub 
światła o dużym natężeniu; 

3)  wykorzystania surowców lub materiałów 
niebezpiecznych w szczególności toksycznych i 
łatwopalnych, mogących stanowić zagrożenie. 

7.  Tren objęty planem położony jest w obszarze 
strefy ochronnej OWO (wysokiej ochrony), zbiorni-
ka wód podziemnych nr 408 – Niecka Miechowska 
SE o zasobach wód w utworach kredy. 

§ 9. W granicach obszaru objętego planem, nie 
występują tereny chronione na mocy przepisów 
ustawy o ochronie przyrody w związku z tym nie 
określa się zasad ochrony przyrody. 

§ 10. W granicach obszaru objętego planem, nie 
występują tereny chronione na mocy przepisów 
ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytka-
mi w związku z tym nie określa się zasad ochrony 
zasobów dziedzictwa kulturowego. 

§ 11. W granicach obszaru objętego planem nie 
określa się terenów przestrzeni publicznej. 

§ 12. 1. W granicach obszaru objętego planem 
określa się zasady obsługi w infrastrukturę tech-
niczną: 

1)  obsługa komunikacyjna terenu odbywać się 
będzie z ul. Wolności – drogi publicznej w ciągu 
drogi powiatowej; 

2)  zaopatrzenie w wodę odbywać się będzie z 
istniejącej sieci wodociągowej; 

3)  odprowadzenie ścieków do szczelnego bez-
odpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe i 
wywóz do oczyszczalni ścieków, docelowo obsługa 
z gminnej sieci kanalizacyjnej; 

4)  zagospodarowanie wód opadowych i ście-
ków deszczowych z terenu działki odbywać się 
musi zgodnie z przepisami szczególnymi Prawa 
wodnego i przepisów dotyczących warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie oraz nie naruszać stosunków 
wodnych na terenach sąsiednich; 

5)  zaopatrzenie w energię elektryczna z istnie-
jącej sieci elektroenergetycznej; 

6)  zaopatrzenie w gaz odbywać się będzie z 
istniejącej sieci gazowej; 
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7)  zaopatrzenie w energię cieplną ze źródeł in-
dywidualnych; zaleca się wykorzystanie dla celów 
grzewczych czystych nośników energii – stosowa-
nie wysokoenergetycznych, niskosiarkowych paliw 
o niskiej emisji pyłów oraz tlenków siarki i azotu. 

§ 13. W granicach terenu objętego planem nie 
określa się sposobu tymczasowego użytkowania 
terenu. Do czasu realizacji zagospodarowania 
zgodnego z planem, teren może być użytkowany 
w dotychczasowy sposób. 

§ 14. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem 1-2MN,U ustala się: 

1)  przeznaczenie podstawowe – zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna, 

2)  przeznaczenie dopuszczalne: 
a)  zabudowa usług nieprodukcyjnych, 
b)  urządzenia infrastruktury technicznej i komuni-

kacji w tym drogi wewnętrzne i miejsca postojowe; 
3)  zasady zagospodarowania działki: 
a)  budynek mieszkalny wolnostojący, 
b)  dopuszcza się realizację usług jako zlokali-

zowanych w parterze zabudowy mieszkaniowej lub 
jako obiekt wolnostojący w drugiej linii zabudowy, 

c)  lokalizacja budynków gospodarczych w głębi 
działki za budynkiem mieszkalnym, 

d)  powierzchnia zabudowy – maksymalnie 
30%, 

e)  minimalna powierzchnia terenu biologicznie 
czynnego – 30% powierzchni działki, 

f)  minimalna szerokość nowo wydzielanej 
działki budowlanej – 20,0 m, 

g)  nieprzekraczalna linia zabudowy: 
-  12,0 m od linii rozgraniczającej drogę powia-

tową, 
-  4,0 m od linii rozgraniczającej drogę we-

wnętrzną, 
h)  zapewnienie miejsc postojowych na własnej 

działce: 
-  dla obsługi funkcji mieszkaniowej – nie mniej 

niż dwa miejsca postojowe, 
-  dla obsługi funkcji usługowej należy ustalić 

indywidualnie w zależności od specyfiki prowadzo-
nej działalności, 

4)  zasady kształtowania zabudowy: 
a)  dla zabudowy mieszkaniowej: 
-  wysokość budynku – jedna kondygnacja 

nadziemna oraz poddasze użytkowe, 
-  maksymalna szerokość elewacji frontowej 

14 m, 
-  maksymalna wysokość budynku – 10,0 m 

licząc od poziomu terenu do górnej krawędzi głów-
nej kalenicy, 

-  geometria dachu – dach spadzisty o nachy-
leniu połaci dachowych 30 – 45 o, 

b)  dla zabudowy funkcji dopuszczalnej: 
-  wysokość budynku – jedna kondygnacja 

nadziemna oraz ewentualne poddasze użytkowe, 

-  maksymalna wysokość budynku – 8,0 m 
licząc od poziomu terenu do kalenicy lub górnej 
krawędzi elewacji. 

§ 15. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolem 1MNR,U ustala się: 

1)  przeznaczenie podstawowe: 
a)  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 
b)  zabudowa zagrodowa, 
2)  przeznaczenie dopuszczalne: 
a)  zabudowa usług nieprodukcyjnych, 
b)  urządzenia infrastruktury technicznej i komuni-

kacji w tym drogi wewnętrzne i miejsca postojowe; 
3)  zasady zagospodarowania działki: 
a)  budynek mieszkalny wolnostojący, 
b)  dopuszcza się realizację usług jako zlokalizo-

wanych w parterze zabudowy mieszkaniowej lub jako 
obiekt wolnostojący w drugiej linii zabudowy, 

c)  lokalizacja budynków gospodarczych w głębi 
działki za budynkiem mieszkalnym, 

d)  powierzchnia zabudowy – maksymalnie 
40%, 

e)  minimalna powierzchnia terenu biologicznie 
czynnego – 30% powierzchni działki, 

f)  minimalna szerokość nowo wydzielanej 
działki budowlanej – 20,0 m, 

g)  nieprzekraczalna linia zabudowy – 12,0 m od 
linii rozgraniczającej drogę powiatową, 

h)  zapewnienie miejsc postojowych na własnej 
działce: 

-  obsługi funkcji mieszkaniowej – nie mniej 
niż dwa miejsca postojowe, 

-  dla obsługi funkcji zagrodowej i usługowej 
należy ustalić indywidualnie w zależności od spe-
cyfiki prowadzonej działalności,

4)  zasady kształtowania zabudowy: 
a)  dla zabudowy mieszkaniowej: 
-  wysokość budynku – jedna kondygnacja 

nadziemna oraz poddasze użytkowe, 
-  maksymalna szerokość elewacji frontowej 

14 m, 
-  maksymalna wysokość budynku – 10,0 m 

licząc od poziomu terenu do górnej krawędzi głów-
nej kalenicy, 

-  geometria dachu – dach spadzisty o nachy-
leniu połaci dachowych 30 – 45 o, 

b)  dla zabudowy funkcji dopuszczalnej: 
-  wysokość budynku – jedna kondygnacja 

nadziemna oraz ewentualne poddasze użytkowe, 
-  maksymalna wysokość budynku – 8,0 m 

licząc od poziomu terenu do kalenicy lub górnej 
krawędzi elewacji. 

§ 16. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolem R ustala się: 

1)  przeznaczenie podstawowe – teren upraw 
rolnych; 

2)  zasady zagospodarowania i użytkowania: 
a)  nakaz zachowania istniejącego użytkowania z 
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możliwością przekształceń dla potrzeb ogrodnictwa 
i sadownictwa, 

b)  możliwość lokalizowania sieci i urządzeń 
infrastruktury technicznej, 

c)  zakaz lokalizacji zabudowy mieszkaniowej. 

§ 17. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolem KDW ustala się: 

1)  przeznaczenie podstawowe – teren drogi 
wewnętrznej; 

2)  przeznaczenie dopuszczalne – sieci i urządzenia 
infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających 
drogi; 

3)  szerokość drogi w liniach rozgraniczających 
min. 7,0 m. 

Rozdział 3
Przepisy końcowe. 

§ 18. Stawkę procentową służącą naliczeniu 
opłaty, o której mowa w art. 36. ust. 3. Ustawy o 
zagospodarowaniu przestrzennym ustala się na: 

1)  dla terenu MN,U - 30%, 
2)  dla terenu MNR,U - 30%, 
3)  dla terenu KDW - 0%, 
4)  dla terenu R - 30%. 

§ 19. W granicach obszaru objętego planem 
traci moc miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego fragmentu gminy Mykanów dla 
sołectwa Borowno, uchwalony Uchwałą nr 232/
XXXIV/2006 Rady Gminy Mykanów z dnia 28 marca 
2006 r. 

§ 20. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się 
Wójtowi Gminy Mykanów. 

§ 21. Uchwała wchodzi w życie po 30 dniach 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Śląskiego. 

    PRZEWODNICZĄCY
    Rady Gminy Mykanów

    inż. Artur Kotynia
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Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 292/XXIX/2009

Rady Gminy Mykanów
z dnia 30 grudnia 2009 r.
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Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 292/XXIX/2009

Rady Gminy Mykanów
z dnia 30 grudnia 2009 r.

ROZSTRZYGAJĄCY O SPOSOBIE 
ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU PLANU 

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 
dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. 
zm.), mając na uwadze brak złożonych uwag do 
projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Rada Gminy Mykanów stwierdza 
brak potrzeby rozstrzygania w przedmiotowej 
sprawie.

    PRZEWODNICZĄCY
    Rady Gminy Mykanów

    inż. Artur Kotynia

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 292/XXIX/2009

Rady Gminy Mykanów
z dnia 30 grudnia 2009 r.

ROZSTRZYGAJĄCY O SPOSOBIE REALIZACJI, 
ZAPISANYCH W PLANIE, INWESTYCJI 

Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, 
KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY, 

ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA, 
ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH

PUBLICZNYCH 

Wobec braku zapisów w projekcie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego odnośnie 
realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które należą do zadań własnych gminy, 
Rada Gminy Mykanów stwierdza brak potrzeby 
podejmowania rozstrzygnięcia, o którym mowa 
w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) 

    PRZEWODNICZĄCY
    Rady Gminy Mykanów

    inż. Artur Kotynia
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UCHWAŁA NR XLI/317/2010
RADY GMINY PSARY

z dnia 24 lutego 2010 r.

w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Psary
oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi

Na podstawie: Art.7 pkt 9 w związku z art.40 ust2 
pkt 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie 
gminnym / tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 
1591 z późniejszymi zmianami / Art. 9, 13 i 14 Usta-
wy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu 
i prowadzeniu działalności kulturalnej / tekst jed-
nolity Dz.U. z 2001r. Nr 13 poz. 123 z późniejszymi 
zmianami / Art. 29 Ustawy z dnia 21 stycznia 2000r. 
o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjo-
nowaniem administracji publicznej / Dz.U. z 2000r. 
Nr 12 poz. 136 / Rada Gminy Psary uchwala

§ 1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na te-
renie Gminy Psary będzie prowadzone w sposób 
stały, z urzędu lub na podstawie pojedynczych 
zgłoszeń mieszkańców w Urzędzie Gminy w Refe-
racie Przedsięwzięć Publicznych lub Komisariacie 
Policji w Wojkowicach. 

§ 2. Wyłapywaniu będą podlegać zwierzęta 
wałęsające się oraz bezdomne pozostawione bez 
opieki człowieka na terenie gminy w sytuacji, gdy 

nie ma możliwości ustalenia właściciela zwierzęcia. 

§ 3. Zwierzęta bezdomne, które zostaną wyłapane 
będą bezpośrednio przewożone do schroniska. 

§ 4. Bezdomne zwierzęta będą wyłapywane za 
pomocą specjalistycznego sprzętu nie stwarzają-
cego zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt oraz 
nie będzie im zadawać cierpienia. 

§ 5. Transport zwierząt będzie się odbywał do-
puszczonym środkiem transportu przystosowanym 
do bezpiecznego i humanitarnego przewozu zwie-
rząt oraz zapewniającym im odpowiednie warunki, 
a w szczególności: 

a)  przestrzeń ładunkową, umożliwiająca zacho-
wanie naturalnej pozycji przewożonych zwierząt, 

b)  właściwą wentylację i temperaturę podczas 
transportu, łatwo zmywalne ściany oraz podłogę o 
odpowiedniej szorstkości, zapewniającą przyczep-
ność kończyn, 

c)  część ładunkowa dla przewożonych zwierząt 


