
Dziennik Urzędowy 
Województwa Małopolskiego Nr 718 – 48318 – Poz. 6147,6148 
 

Załącznik nr 3 
do uchwały Nr 504/LVII/2010 
Rady Miasta Gorlice 
z dnia 30 września 2010 r. 

 
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Gorlice 

Dz. 

Treść 

Plan na 2010 r. w zł 

Rozdz. 
dla jednostek sektora finansów 

publicznych 
§ zwiekszenie 

DOTACJE CELOWE 110 500 
600 Transport i łącznoņć 103 000 

60016 Drogi publiczne gminne 103 000 

6210 
Dotacja celowa na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych zakładu 
budżetowego - MZUK 

103 000 

852 Pomoc społeczna 5 000 
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 5 000 
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową dla Miasta i Gminy Bogatynia 5 000 
926 Kultura fizyczna i sport 2 500 

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 2 500 

6210 
Dotacja celowana dofinansowanie zakupów inwestycyjnych zakładu 
budżetowego - OSiR 

2 500 

  Razem zwiększenie dotacji celowych 110 500 
 

 Przewodniczący Rady Miasta Gorlice  
Bogdan Musiał 

Załącznik nr 4 
do uchwały Nr 504/LVII/2010 
Rady Miasta Gorlice 
z dnia 30 września 2010 r. 

 
Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2010 rok 

Dz. Rozdz. Treść 
Planowane przychody na 2010 rok Planowane wydatki na 2010 rok 

zwiększenie zwiększenie 
801 80104 Miejskie Przedszkole Nr 3 3 900 3 900 
926 92605 Ośrodek Sportu i Rekreacji 26 000 26 000 
    Razem 29 900 29 900 
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UCHWAŁA NR 509/LVII/2010 
 RADY MIASTA GORLICE 
 z dnia 30 września 2010 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "MIASTO GORLICE               
- PLAN NR 4" dla działki Nr 426/10 

Działając na podstawie przepisów art. 18 
ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 
z późniejszymi zmianami), art. 3 ust. 1, art. 20 
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 
717), w związku z Uchwałą Nr 367/XLI/2009 Rady Miasta 
Gorlice z dnia 27 sierpnia 2009 r. Rada Miasta Gorlice 
uchwala co następuje: 

Rozdział 1 
USTALENIA FORMALNE 

§ 1. Ilekroć w treści uchwały jest mowa o 

1) „Planie dotychczasowym” – należy przez to rozumieć 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
„Miasto Gorlice – Plan Nr 4” wprowadzony Uchwałą 
Nr 362/XXXIX/2005 Rady Miasta Gorlice z dnia 
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29 września 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego 
z 2005 r. Nr 621, poz. 4257, z późn. zm.). 

2) „Planie” – należy przez to rozumieć zmianę planu 
dotychczasowego dla terenu obejmującego działkę 
Nr 426/10 przy ulicy Bieckiej w Gorlicach, uchwaloną 
niniejszą uchwałą. 

3) „Rysunku planu” - należy przez to rozumieć rysunek 
planu wymienionego w punkcie 2 sporządzony na 
mapie sytuacyjno – wysokościowej, zarejestrowanej 
w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej 
i Kartograficznej w skali 1:500 stanowiący załącznik 
Nr 1, będący integralną częścią niniejszej uchwały. 

4) „Studium” – należy przez to rozumieć studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Gorlice uchwalone Uchwałą 
Nr 151/XVII/99 Rady Miasta Gorlice z dnia 26 listopada 
1999 roku. 

§ 2. 

1. Stwierdza się zgodność planu o którym mowa w § 
1 punkt 2, ze studium, o którym mowa w §1 punkt 4. 

2. Uchwala się plan o którym mowa w § 1 punkt 2. 

§ 3.  

1. W obszarze objętym planem obowiązujące studium 
o którym mowa w § 1 punkt 4 nie wyznacza obsza-
rów przestrzeni publicznych, wymagających określe-
nia warunków ich kształtowania. 

2. W obszarze objętym planem nie występują tereny 
zagrożone powodzią i zagrożone osuwaniem się mas 
ziemnych, nie występują tereny objęte strefą ochro-
ny sanitarnej ujęć wody oraz nie występują obiekty 
podlegające ochronie na podstawie przepisów od-
rębnych. 

3. W obszarze objętym planem nie zachodzi potrzeba 
określenia zasad i warunków scaleń i podziałów nie-
ruchomości. 

4. Ustalenia planu nie naruszają i nie wykluczają stoso-
wania przepisów odrębnych. 

 
Rozdział 2 

USTALENIA OGÓLNE 

§ 4. Ustala się następujące zasady ochrony 
i kształtowania ładu przestrzennego: 

1) Obowiązuje ochrona walorów przyrodniczych 
i krajobrazu, zgodnie z zasadami podanymi w § 6. 

2) Obowiązuje ochrona dziedzictwa kulturowego wg 
zasad podanych w § 7. 

3) Obowiązują parametry i wskaźniki kształtowania za-
budowy i zagospodarowania terenu określone 
w ustaleniach szczegółowych. 

§ 5. Ustala się następujące zasady ochrony środo-
wiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) Obowiązuje utrzymanie wysokich standardów środo-
wiska przyrodniczego, w szczególności czystości wód, 
powietrza atmosferycznego, gleb oraz harmonijnego 
krajobrazu. 

2) Obowiązuje ochrona przed hałasem i stosowanie 
urządzeń i zabezpieczeń dla utrzymania na granicy 
wydzielonego pod usługi terenu, dopuszczalnego po-
ziomu hałasu określonego w przepisach odrębnych 

jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej z usługami rzemieślniczymi. 

3) Obowiązuje zakaz przekraczania dopuszczalnych stę-
żeń zanieczyszczenia atmosfery, określonych 
w przepisach odrębnych. 

4) Na obszarze objętym planem nie występują inne for-
my ochrony przyrody. 

§ 6. Ustala się następujące zasady ochrony dzie-
dzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury: 

1) Obowiązuje dostosowanie architektury obiektów do 
architektury istniejących obiektów, formą i bryłą wpi-
sujących się w krajobraz,o parametrach określonych 
w ustaleniach szczegółowych. 

2) Obszar objęty planem znajduje się w granicach usta-
lonej decyzją Nr 437 z 30.10.1991 r. w sprawie wpisa-
nia dobra kultury do rejestru zabytków - strefie ochro-
ny widokowej o szerokości 100 m od granic zabytko-
wego cmentarza wojennego nr 98 z I wojny światowej 
(KS.A.-637). Obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia 
zawarte w ustaleniach szczegółowych i uzyskanie po-
zwolenia konserwatorskiego dla wszelkich działań in-
westycyjnych. 

§ 7. Ustala się następujące zasady modernizacji, 
rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicz-
nej i komunikacji: 

1) Zakaz zrzutu nieoczyszczonych ścieków do wód 
i gleby, zakaz gromadzenia odpadów w miejscach do 
tego nie wyznaczonych. 

2) Obowiązek zachowania stref ochronnych od linii elek-
troenergetycznych i sieci gazowych w wielkościach 
zgodnych z przepisami odrębnymi. 

3) Obowiązek utrzymania istniejącego uzbrojenia 
w infrastrukturę techniczną. 

4) Realizacja podłączeń do istniejących sieci na warun-
kach podanych przez zarządzających tymi sieciami. 

 
Rozdział 3 

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE 

§ 8. 1. Teren oznaczony symbolem PPn obejmujący 
działkę Nr 426/10 przy ulicy Bieckiej w Gorlicach 
o powierzchni 0,28 ha, stanowiący grunty klasy Bi, prze-
znacza się na tereny działalności produkcyjnej dla obiek-
tów drobnej wytwórczości, obiektów usługowych, skła-
dów i magazynów, placów manewrowych 
i postojowych. Dopuszczona realizacja części mieszkal-
nej w obiektach usługowo - produkcyjnych. Dopuszczo-
ne wydzielenie części administracyjno – biurowej 
i socjalnej w obiektach. Dla usług i działalności produk-
cyjnej obowiązuje stosowanie technologii bezpiecznych 
ekologicznie i ograniczenie negatywnego oddziaływania 
do granic wydzielonego terenu. Obowiązuje zabezpie-
czenie powierzchni parkingowych w ilości co najmniej 
1 miejsce parkingowe na 2 stanowiska pracy i 1 miej-
sce/50 m2 powierzchni ściśle związanej z funkcją usłu-
gową. Wszelkie działania inwestycyjne muszą być reali-
zowane zgodnie z ustaleniami § 6 punkt 1 i 2. Przy reali-
zacji obiektów w obrębie wyłączonego z eksploatacji 
gazociągu wysokiego ciśnienia DN 250 obowiązują wa-
runki podane przez zarządcę gazociągu. Dopuszczona 
likwidacja tego gazociągu na warunkach określonych 
przez zarządcę gazociągu. Dopuszczona realizacja sieci 
infrastruktury technicznej. 
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2. Ustala się następujące parametry i wskaźniki kształ-

towania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) W elewacjach wyklucza się stosowanie paneli 
z tworzyw sztucznych, kamieni otoczaków 
i jaskrawej kolorystyki. Obowiązują elewacje 
w pastelowych kolorach. 

2) Obowiązują dachy o kącie nachylenia połaci da-
chowych 30-40. 

3) Obowiązuje zakaz realizacji dachów w kolorach 
jaskrawych (żółtych, szafirowych, pomarańczo-
wych, fioletowych i niebieskich). W pokryciach 
dachowych wyklucza się stosowanie blachy tra-
pezowej i materiałów nie dopuszczonych przepi-
sami odrębnymi. 

4) Obowiązuje maksymalna wysokość budynków 
nie większa niż 10 m liczona od poziomu terenu 
do najwyższej kalenicy. 

5) Obowiązuje usytuowanie budynków i reklam 
w odległości nie mniejszej niż 25 m od zewnętrz-
nej krawędzi istniejącej drogi krajowej (ulica Biec-
ka). 

6) W zagospodarowaniu wydzielonego terenu dzia-
łalności produkcyjnej obowiązuje zachowanie co 
najmniej 20% powierzchni biologicznie czynnej 
w tym co najmniej 10% powierzchni jako trwałej 
zieleni drzewiasto - krzewiastej. 

3. Ustala się następujące zasady obsługi w zakresie 
infrastruktury technicznej: 

1) Zaopatrzenie w wodę z miejskiej sieci wodocią-
gowej. Do czasu jej realizacji dopuszcza się in-
dywidualne ujęcie wody. 

2) Odprowadzenie ścieków (dotyczy ścieków 
w zrozumieniu przepisów art. 9 ust. 1 pkt 16 
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. „Prawo wodne”) 
do komunalnej sieci kanalizacji sanitarnej. Do 
czasu realizacji tej kanalizacji dopuszcza się bu-
dowę szczelnego zbiornika bezodpływowego 
z wywozem ścieków na oczyszczalnię miejską. 
W wypadku powstawania ścieków o parametrach 
przekraczających dopuszczalne wartości wskaźni-
ków zanieczyszczeń wprowadzanych do komu-
nalnych urządzeń kanalizacyjnych, obowiązuje 
realizacja urządzeń podczyszczających. 

3) Na odpływach wód opadowych z utwardzonych 
placów postojowych i manewrowych obowiązuje 
zainstalowanie separatorów błota 
i ropopochodnych. 

4) Ogrzewanie obiektów indywidualne, oparte 
o paliwa ekologiczne. 

5) Doprowadzenie energii elektrycznej z istniejącej 
sieci na warunkach określonych przez zarządzają-
cego siecią w oparciu o bilans zapotrzebowania 
mocy. 

6) Usuwanie odpadów poprzez segregację 
i gromadzenie ich w przystosowanych pojemni-
kach, usytuowanych zgodnie z przepisami od-
rębnymi i wywożenie w sposób zorganizowany. 

4. Dojazd do terenu PPn wyznaczoną w planie dotych-
czasowym drogą wewnętrzną (34 KDw) podłączoną 
do drogi krajowej na warunkach określonych przez 
zarządcę drogi. 

 
Rozdział 4 

USTALENIA KOŃCOWE 

§ 9. Do czasu realizacji zagospodarowania ustalo-
nego planem dopuszcza się dotychczasowe użytkowa-
nie i zagospodarowanie. 

§ 10. Ustala się wysokość opłaty wyrażoną 
w stosunku procentowym wzrostu wartości nierucho-
mości w wyniku uchwalenia planu dla terenów PPn 
w wysokości 10%. 

§ 11. Integralną częścią niniejszej uchwały są: 

1) rysunek plan w skali 1:500, zaopatrzony stosowną 
klauzulą jako załącznik Nr 1 do uchwały, 

2) rozstrzygnięcie dotyczące rozpatrzenia uwag wniesio-
nych do projektu planu, stanowiący załącznik Nr 2, 

3) rozstrzygnięcie dotyczące realizacji zapisanych 
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicz-
nej należących do zadań własnych gminy oraz zasad 
ich finansowania załącznik Nr 3. 

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta Gorlice. 

§ 13. Uchwała podlega ogłoszeniu, publikacji na 
stronie internetowej i wchodzi w życie po upływie 30 dni 
od daty jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Małopolskiego. 

 
 Przewodniczący Rady Miasta  

Bogdan Musiał 
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* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:500. 
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów. 
 

* 
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Załącznik nr 2 
do uchwały Nr 509/LVII/2010 
Rady Miasta Gorlice 
z dnia 30 września 2010 r. 

 
Rozstrzygnięcie dotyczące rozpatrzenia uwag 

wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – 

Plan 4” dla działki Nr 426/10 

Rada Miasta Gorlice, po zapoznaniu się 
z oświadczeniem Burmistrza Miasta Gorlice, stwier-
dzającym brak uwag kwestionujących przyjęte usta-
lenia w projekcie zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan 
4” dla działki Nr 426/10 przy ulicy Bieckiej, w okresie 
wyłożenia tego projektu do wglądu publicznego 
i 14 dni po zakończeniu wyłożenia, stwierdza brak 
potrzeby rozstrzygnięcia o którym mowa w art. 20 
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717). 

 
 Przewodniczący Rady Miasta  

Bogdan Musiał 

Załącznik nr 3 
do uchwały Nr 509/LVII/2010 
Rady Miasta Gorlice 
z dnia 30 września 2010 r. 

 
Rozstrzygnięcie dotyczące realizacji zapisanych 

w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej należących do zadań własnych gminy 

oraz zasad ich finansowania 

Rada Miasta Gorlice, po zapoznaniu się 
z oświadczeniem Burmistrza Miasta Gorlice, stwier-
dzającym brak zapisanych inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej należących do zadań własnych 
gminy w projekcie zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan 
4” dla działki Nr 426/10, stwierdza brak potrzeby roz-
strzygnięcia o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 80, poz. 717). 
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UCHWAŁA NR 513/LVII/2010 
 RADY MIASTA GORLICE 
 z dnia 30 września 2010 r. 

w sprawie utworzenia dodatkowych obwodów głosowania dla przeprowadzenia w 2010 r. wyborów do rad gmin, 
powiatów i sejmików województw. 

Na podstawie art. 30 ust. 1, 2b i 3 ustawy z dnia 
16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, po-
wiatów i sejmików województw (t. j. Dz. U. z 2003 r. 
Nr 156, poz. 1547 z późn. zm.) Rada Miasta Gorlice 
uchwala, co następuje:  

§ 1. Tworzy się dodatkowe obwody głosowania, 
których granice, numer oraz siedzibę obwodowej komi-
sji wyborczej określa załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie Uchwały zleca się Burmistrzowi 
Miasta Gorlice. 

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 
i podlega obwieszczeniu poprzez rozplakatowanie na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego. 

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Małopolskiego. 
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Załącznik 
do uchwały Nr 513/LVII/2010 
Rady Miasta Gorlice 
z dnia 30 września 2010 r. 

 
Numer obwodu Granice obwodu Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej 

20 Dom Pomocy Społecznej Dom Pomocy Społecznej 
 Gorlice, ul. Michalusa 14 

21 Dom Pomocy Społecznej Dom Pomocy Społecznej 
 Gorlice, ul. Sienkiewicza 30 

22 Szpital Specjalistyczny 
 im. Henryka Klimontowicza 

Szpital Specjalistyczny 
 im. Henryka Klimontowicza 
 Gorlice, ul. Węgierska 21 
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