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Załącznik nr 3 
do uchwały Nr 92/IX/2011 
Rady Miasta Gorlice 
z dnia 26 maja 2011 r. 

 
Przychody i rozchody budżetu 

§ Treść 
Plan przychodów na 2011 r. w zł 

zwiększenie 
  Przychody w tym: 260 000 

950 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 260 000 
  Razem: 260 000 

  
Przewodniczący Rady Miasta Gorlice  

Bogdan Musiał 
2893

 
2894 

2894  

UCHWAŁA NR VI/42/2011 
RADY GMINY KAMIONKA WIELKA 

 z dnia 30 maja 2011 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamionka Wielka we 
wsi Mystków. 

Na podstawie art.3 ust.1, art.15 i art.20 ust.1 usta-
wy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 80 poz.717 z późn. zmianami) zwanej dalej „usta-
wą”, 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 późn. zmianami),  

Rada Gminy Kamionka Wielka stwierdza zgod-
ność ustaleń zmiany planu ze Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmi-
ny Kamionka Wielka, wprowadzonego Uchwałą 
Nr XIV/94/99 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 
29 grudnia 1999 roku i uchwala co następuje: 

 
Rozdział 1 

PRZEPISY OGÓLNE 

§ 1. 

1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego gminy Kamionka Wiel-
ka, zatwierdzonego uchwałą Nr IX/87/2003 Rady 
Gminy Kamionka Wielka z dnia 13 października 
2003 roku (Dz. Urzędowy Wojew. Małopolskiego 
Nr 414 poz. 4.400 z późn. zm.) w zakresie przezna-
czenia działki nr 642 i części działki nr 640 położo-
nych w Mystkowie na tereny usług sportu 
i rekreacji – zwaną w tekście niniejszej uchwały 
planem. 

2. Plan obejmuje tereny określone na załączniku gra-
ficznym do uchwały Rady Gminy Kamionka Wielka 
Nr XLI/314/2010 z dnia 15 października 2010r. 

§ 2.  

1. Treść niniejszej uchwały stanowi część tekstową 
planu. 

2. Załącznikami do uchwały są: 

a) Rysunek planu sporządzony na kopii mapy za-
sadniczej w skali 1:1000, jako załącznik Nr 1 do 
niniejszej Uchwały, 

b) Rozstrzygnięcia Rady Gminy Kamionka Wielka – 
podjęte w trybie art. 20 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z późn.zm.) 
– o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu pla-
nu oraz o sposobie realizacji zapisanych w planie 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które należą do zadań własnych gminy oraz 
o zasadach ich finansowania – jako załącznik 
Nr 2. 

3. Ustalenia planu dotyczą przeznaczenia terenu i linii 
rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu, 
warunków i zasad kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenów, w tym szczególnych 
warunków wynikających z potrzeby ochrony śro-
dowiska, zasad obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej i komunikacji, linii zabudowy. 

4. Ustalenia planu nie naruszają i nie wykluczają sto-
sowania innych przepisów odrębnych. 

5. W obszarze objętym planem obowiązujące Stu-
dium, o którym mowa w § 3 nie wskazuje obsza-
rów przestrzeni publicznych wymagających okre-
ślenia szczególnych warunków kształtowania. 

§ 3. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1. uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą 
uchwałę Rady Gminy Kamionka Wielka, obejmu-
jącą ustalenia wymienione w tekście niniejszej 
uchwały oraz ustalenia określone na załączniku 
graficznym nr 1 do tej uchwały, 

2. „Studium” – należy przez to rozumieć wprowadzo-
ne uchwałą Nr XIV/94/99 Rady Gminy Kamionka 
Wielka z dnia 29 grudnia 1999 roku Studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Kamionka Wielka, 
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3. przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć 

obowiązujące przepisy określone w ustawach oraz 
aktach wykonawczych do tych ustaw, poza ustawą 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
oraz aktami do niej wykonawczymi, 

4. linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć 
linię ciągłą na rysunku planu, rozdzielającą obszar 
na tereny o różnych funkcjach lub różnych zasa-
dach i warunkach zagospodarowania, 

5. linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, 
w której może być umieszczona ściana budynku 
lub innych obiektów kubaturowych, bez jej prze-
kraczania w kierunku drogi; zakaz ten nie dotyczy 
elementów architektonicznych takich jak: schody 
zewnętrzne, pochylnie, balkon, wykusz, gzyms, 
okap dachu, zadaszenie wejścia, rynna, rura spu-
stowa, podokienniki oraz innych detali wystroju 
architektonicznego, 

6. średnim poziomie terenu – rozumie się przez to 
średnią arytmetyczną poziomów terenu od strony 
przystokowej i odstokowej liczoną w obrysie rzutu 
budynku, 

7. wysokości zabudowy (obiektu) – rozumie się przez 
to wymiar pionowy mierzony od średniego po-
ziomu terenu do najwyższego punktu konstrukcji 
dachu wraz z jego pokryciem, 

8. dachu namiotowym (kopertowym) – rozumie się 
przez to dach wielospadowy o trójkątnych poła-
ciach, zbiegających się w jednym wierzchołku. 

 
Rozdział 2 

USTALENIA OGÓLNE 

§ 4. W zakresie ochrony środowiska i krajobrazu 
ustala się co następuje : 

1. Obowiązuje utrzymanie wysokich standardów śro-
dowiska przyrodniczego, w szczególności czystości 
wód, powietrza atmosferycznego, gleb. 

2. Obowiązuje zakaz przekraczania dopuszczalnych 
stężeń zanieczyszczeń atmosferycznych, określo-
nych w przepisach odrębnych dot. wartości odnie-
sienia dla niektórych substancji w powietrzu. 

3. W zakresie ochrony przed hałasem obowiązuje, 
zgodnie z przepisami odrębnymi, przestrzeganie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku 
dla terenów usług sportu i rekreacji, oznaczonych 
symbolem US – jak dla terenów przeznaczonych na 
cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 

4. Obowiązuje uwzględnienie ustaleń i zakazów wyni-
kających z położenia terenów objętych planem 
w Południowomałopolskim Obszarze Chronionego 
Krajobrazu, utworzonym Rozporządzeniem 
Nr 92/06 Wojewody Małopolskiego z dnia 
24 listopada 2006 roku (Dz. Urz. Woj. Małopolskie-
go z 2006 r. Nr 806 poz. 4862) ze zmianą wprowa-
dzoną § 8 Rozporządzenia Nr 9/07 Wojewody Ma-
łopolskiego z dnia 6 lipca 2007 r.(Dz. Urz. Woj. Ma-
łopolskiego z 2007 r. Nr 499, poz. 3294) - dla któ-
rych obowiązują ustalenia oraz zakazy zawarte 
w Rozporządzeniach wymienionych wyżej. 

§ 5. W zakresie infrastruktury technicznej 
i uzbrojenia terenu ustala się co następuje: 

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 
elektroenergetycznych i od gazociągów 
w wielkościach zgodnych z przepisami odrębnymi 
oraz zgodnie z warunkami określonymi przez za-
rządzającego sieciami. 

3. Zaopatrzenie w wodę z istniejących wodociągów. 
Dopuszcza się realizację indywidualnego systemu 
zaopatrzenia w wodę w oparciu o obowiązujące 
przepisy odrębne pod warunkiem nie naruszenia 
praw osób trzecich i pozostałych ustaleń obowią-
zującego planu. 

4. Odprowadzenie ścieków (dotyczy ścieków w zro-
zumieniu przepisów art.3 pkt 38 lit.”a” ustawy 
z dnia 27 kwietnia 2001 roku „Prawo ochrony śro-
dowiska – Dz. U. Nr Nr 62 poz.627 z późn. zmia-
nami) docelowo do gminnego systemu 
z odprowadzeniem ścieków na oczyszczalnię 
w Nowym Sączu. Do czasu realizacji tego systemu 
dopuszcza się budowę szczelnych, bezodpływo-
wych zbiorników okresowo opróżnianych 
z wywozem ścieków na oczyszczalnię w Nowym 
Sączu lub inną zgodnie z zawartymi porozumie-
niami. 

5. Usuwanie odpadów stałych komunalnych poprzez 
segregację i gromadzenie ich w przystosowanych 
pojemnikach, okresowo opróżnianych i w sposób 
zorganizowany wywożonych poza obszar gminy 
zgodnie z prowadzoną polityką władz gminy 
i zawartymi porozumieniami. 

6. Doprowadzenie gazu z sieci gazowych na warun-
kach określonych w przepisach odrębnych. 

7. Stosowane media i paliwa dla celów grzewczych 
nie mogą powodować przekroczenia dopuszczal-
nych norm zanieczyszczeń powietrza z uwzględ-
nieniem zanieczyszczeń tła. 

8. Doprowadzenie energii elektrycznej na warunkach 
określonych w przepisach odrębnych. 

9. Ustala się realizację uzbrojenia terenu (w tym rów-
nież w zakresie telekomunikacji) przy zachowaniu 
wymogów określonych w przepisach odrębnych. 

10. Obowiązuje uwzględnienie wymagań dotyczących 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz 
dróg pożarowych określonych w przepisach od-
rębnych. Uzgodnienie projektu budowlanego pod 
względem ochrony przeciwpożarowej zgodnie 
z przepisami odrębnymi. 

11. Dopuszcza się realizację dróg wewnętrznych nie 
wyróżnionych na rysunku planu. 

 
Rozdział 3 

PRZEZNACZENIE TERENÓW 

§ 6.  

1. Teren oznaczony symbolem US obejmujący działkę 
nr 642 i część działki nr 640 o łącznej powierzchni 
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~0,41 ha położone w Mystkowie, przeznacza się na 
tereny usług sportu i rekreacji. 

1) Ustala się realizację boisk sportowych do gier 
wraz z niezbędnymi obiektami i urządzeniami 
towarzyszącymi (trybuny, budynki zaplecza so-
cjalno-administracyjnego itp.). 

2) Dopuszcza się: 
a) urządzenie terenu dla jazdy konnej, 
b) realizację ścieżek zdrowia, 
c) realizację obiektów małej architektury, 

§ 7.  

1. W zakresie kształtowania architektury, ładu prze-
strzennego i podziałów nieruchomości ustala się 
co następuje: 

1) Dla budynków zaplecza socjalno-admini-
stracyjnego ustala się obowiązek kształtowania 
architektury harmonizującej z krajobrazem. Da-
chy o kącie nachylenia głównych połaci od 25 
do 45 stopni. Wysokość obiektów nie może 
przekroczyć 12,0 m licząc od średniego poziomu 
terenu. Obowiązuje zakaz realizacji dachów na-
miotowych. 

2) W granicach działek należy zabezpieczyć odpo-
wiednią liczbę miejsc parkingowych, w ilości 
wynikających z potrzeb realizowanej inwestycji 
jednak nie mniej niż 8 miejsc. Dopuszcza się za-
pewnienie tych miejsc na działce nr 641 przyle-
gającej do terenów objętych zmianą planu 
i również przeznaczonej na tereny usług sportu 
i rekreacji. 

3) Realizacja obiektów na działce nr 642 wymaga 
zachowania linii zabudowy w odległości nie 
mniejszej niż 5 m. od granicy działki drogi do-
jazdowej przylegającej od strony wschodniej te-
renu. 

4) Przy lokalizacji obiektów kubaturowych na dział-
ce nr 640 obowiązuje zachowanie: odległości 
nie mniejszej niż 10 m. od górnej krawędzi skar-
py brzegowej cieku wodnego. 

5) W zagospodarowaniu terenu obowiązuje za-
chowanie co najmniej 20% powierzchni biolo-
gicznie czynnej. 

6) W przypadku podziału terenów na nowe działki, 
wielkość wydzielanej działki będzie uzależniona 
od potrzeb wynikających z funkcji i zagospoda-
rowania terenów. 

7) W wykończeniu elewacji budynków wyklucza 
się stosowanie okładzin panelami z tworzyw 
sztucznych (typu siding); należy stosować mate-
riały tradycyjne (drewno, kamień itp. lub ich 
imitacje). Pokrycia dachowe w kolorach ciem-
nych w odcieniach brązu, czerwieni, szarości, 
zieleni. 

8) Wyklucza się stosowanie w ogrodzeniach pre-
fabrykowanych, betonowych elementów 
ozdobnych, tralek, kolumn. 

9) W związku z koniecznością wykonania znacz-
nych prac ziemnych przy plantowaniu terenu 
pod boiska sportowe, w celu zapewnienia sta-
teczności zbocza, prace projektowe winny być 
poprzedzone sporządzeniem ekspertyzy geolo-
giczno-inżynierskiej. 

10) Dojazd do terenu istniejącą drogą dojazdową, 
zlokalizowaną poza terenem objętym planem, 
przylegającą do terenu od strony wschodniej. 

 
Rozdział 4 

PRZEPISY KOŃCOWE 

§ 8. Ustala się wysokość opłaty wyrażonej 
w stosunku procentowym wzrostu wartości nieru-
chomości w wyniku uchwalenia planu, o której mowa 
w art.36 ust. 4 „ustawy” - 5 %. 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Kamionka Wielka. 

§ 10.  

1. Uchwała podlega ogłoszeniu i wchodzi w życie po 
upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Małopolskiego. 

2. Uchwała podlega również publikacji na stronie 
internetowej Gminy Kamionka Wielka. 

 
 Przewodniczący Rady Gminy  

mgr inż. Zenon Kruczek 
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Załącznik nr 1 
do uchwały Nr VI/42/2011 
Rady Gminy Kamionka Wielka 
z dnia 30 maja 2011 r. 

 

 
 

Przewodniczący Rady Gminy  
mgr inż. Zenon Kruczek 
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Załącznik nr 2 
do uchwały Nr VI/42/2011 
Rady Gminy Kamionka Wielka 
z dnia 30 maja 2011 r. 

 
Rozstrzygniĉcie Rady Gminy Kamionka Wielka 

w sprawie uwag do projektu planu oraz realizacji 
zapisanych w planie inwestycji w zakresie 

infrastruktury technicznej, które należą do zadań 
własnych gminy oraz zasadach ich finansowania 

1. Rada Gminy Kamionka Wielka po zapoznaniu się 
z oświadczeniem Wójta Gminy Kamionka Wielka 
z dnia 12 maja 2011r. stwierdzającym brak uwag do 
projektu zmiany miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego gminy Kamionka Wielka dot. 
przeznaczenia działki nr 642 i części działki nr 640 po-
łożonych w Mystkowie na tereny usług sportu 
i rekreacji - w okresie wyłożenia tego planu do pu-

blicznego wglądu i 14 dni po wyłożeniu, 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. Nr 80 poz.717 z póź. zm.). 

2. Ustalenia zmiany miejscowego planu dotyczącej te-
renu określonego w punkcie 1 dopuszczają realizację 
sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, związanej 
z funkcjonowaniem terenów usług sportu i rekreacji, 
w tym: w zakresie zaopatrzenia w wodę, odprowa-
dzenia ścieków, gospodarki odpadami, cieplnej 
i energetycznej. Realizacja tych inwestycji będzie fi-
nansowana z budżetu gminnego przy uwzględnieniu 
możliwości pozyskania środków z funduszy pomo-
cowych, w tym Unii Europejskiej. 

 
Przewodniczący Rady Gminy  

mgr inż. Zenon Kruczek 
2894
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UCHWAŁA NR VIII/72/2011 
RADY MIEJSKIEJ W KĈTACH 

 z dnia 3 czerwca 2011 r. 

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Kĉty na rok 2011 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), art. 211 
ust. 5, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz.1240 ze 
zmianami) Rada Miejska w Kĉtach uchwala, co na-
stĉpuje: 

§ 1. W uchwale budżetowej Gminy Kęty na rok 
2011 wprowadza się następujące zmiany:. 

1) w planie wydatków budżetu gminy:  
a) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 46.000zł 

zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały 
b) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 46.000 zł 

zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały 

§ 2. W uchwale budżetowej Gminy Kęty na rok 
2011 i przewidzianych w niej załącznikach, wprowa-
dza się zmiany wynikające z załącznika do niniejszej 
uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Gminy. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 Przewodniczący  

Rady Miejskiej w Kętach 
Eugeniusz Zawadzki 

Załącznik 
do uchwały Nr VIII/72/2011 
Rady Miejskiej w Kętach 
z dnia 3 czerwca 2011 r. 

 
WYDATKI BUDŻETU 

W tabeli Nr 2 do Uchwały Nr IV/15/2011 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 28.01.2011 r. "Uchwała budżetowa 
Gminy Kęty na rok 2011" wprowadza się zmiany: 

Dz  Rozdz.  TREŅĆ  
Zmiany  

Zwiĉkszenia  Zmniejszenia 

750     ADMINISTRACJA PUBLICZNA   46.000 

   75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego   46.000 

    wydatki bieżące:   46.000 

    -wydatki jednostek budżetowych w tym:   46.000 

    ~wydatki związane z realizacją zadań statutowych   46.000 

921    KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 46.000   

   92109  Domy i oņrodki kultury ņwietlice i kluby 46.000   


