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dek Wczasowy „Przy Stoku” 
172) Hotelik Skalny S.C. – Hotelik „Skalny” 
173) GLOBAL Spółka z o.o.- Hotel „ALPIN” 
174) Multiservice Sp. z o.o. – Hotel “Orzeł 

Biały” 
2. Odwołuje się z uchwały : 
1) Poz. 34 Pan Gaik Paweł – pokoje gościnne 

„Arka” 
2) Poz. 73 Pani Kubica Bogusława – pokoje 

gościnne “Boanda” 
3) Poz. 23 Pan Czabajski Michał - Willa „Bieńku-

la” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 
dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szczyr-
ku. 

Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Szczyrku

Antoni Byrdy
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UCHWAŁA NR VII/20/2011
RADY MIEJSKIEJ W SZCZYRKU

z dnia 29 marca 2011 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczyrk 
przyjętego uchwałą nr XXXIX/226/2006 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 5 kwietnia 2006 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 20 ust. 1
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 
poz. 717 z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą nr 
LXV/351/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie 
przystąpienia do zmiany części tekstowej planu 
zagospodarowania miasta Szczyrk, Rada Miejska 
w Szczyrku po stwierdzeniu zgodności ze Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Szczyrk, uchwala:

§ 1. 1. W miejscowym planie zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta Szczyrk, uchwalonym 
Uchwałą Nr XXXIX/226/2006 Rady Miejskiej 
w Szczyrku z dnia 5 kwietnia 2006 r. w § 7 wpro-
wadza się następujące zmiany: 

1) w ust. 2 uchyla się pkt 5 brzmiący: „5) ku-
batura nowo projektowanych obiektów, a także 
istniejących zwiększających swą kubaturę w wyniku 
przebudowy, nie powinna w jednej zwartej bryle 
przekraczać 2500 m3, z dopuszczeniem odstępstw 
dla obiektów o przeznaczeniu USS i USK”. 

2) w ust. 2 po pkt 10 dodaje się pkt 11 w brzmie-
niu: „11) Na terenie wszystkich stref ochrony 
konserwatorskiej nowe i rozbudowywane obiekty 
kubaturowe należy dostosować do historycznej 
kompozycji urbanistycznej w zakresie skali, bryły 
oraz proporcji.” 

§ 2. 1. Integralną częścią przedmiotowej zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Szczyrk są następujące załączniki: 

1) Nr 1 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrze-

nia uwag do wyłożenia projektu planu, 
2) Nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, 

zapisanych w planie, inwestycji w zakresie infra-
struktury technicznej należącej do zadań własnych 
gminy oraz zasadach ich finansowania. 

§ 3. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się 
Burmistrzowi Miasta Szczyrk. 

§ 4. Niniejsza uchwała wchodzi w życie po 
upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego. 

Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Szczyrku

Antoni Byrdy

Załącznik nr 1
do uchwały nr VII/20/2011
Rady Miejskiej w Szczyrku

z dnia 29 marca 2011 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE 
o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych 

do projektu zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Szczyrk przyjętego 
uchwałą nr XXXIX/226/2006 Rady Miejskiej 

w Szczyrku z dnia 5 kwietnia 2006 r.

Ze względu na brak nieuwzględnionych uwag 
wniesionych do projektu planu Rada Miejska 
w Szczyrku nie dokonuje rozstrzygnięć wynikają-
cych z art.20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 



Dziennik Urzêdowy
Województwa Œl¹skiego Nr 118
Dziennik UrzêdowyDziennik Urzêdowy

– 8597 –

(Dz. U. 2003 Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmia-
nami). 

Załącznik nr 2
do uchwały nr VII/20/2011
Rady Miejskiej w Szczyrku

z dnia 29 marca 2011 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE 
o sposobie realizacji zapisanych 

w zmianie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Szczyrk, przyjętego 

Poz. 2255, 2256

uchwałą nr XXXIX/226/2006 
Rady Miejskiej w Szczyrku 

z dnia 5 kwietnia 2006 r., inwestycji 
w zakresie infrastruktury technicznej 
należącej do zadań własnych gminy 

oraz zasadach ich finansowania.

Ze względu na regulacyjny charakter zmiany pla-
nu miejscowego w stosunku do ustaleń dotychczas 
obowiązującego planu nie przewiduje się dodat-
kowych kosztów związanych z finansowaniem 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
należących do zadań własnych gminy. 
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UCHWAŁA NR IX/25/2011
RADY MIEJSKIEJ W SZCZYRKU

z dnia 26 kwietnia 2011 r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielone przez przedszkole 
prowadzone przez Miasto Szczyrk

Na podstawie art. 14 ust. 5 pkt. 1 w związku 
z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. 
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 
z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 usta-
wy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Rada 
Miejska w Szczyrku uchwala, co następuje

§ 1. 1. Usługi świadczone przez publiczne 
przedszkola prowadzone przez Miasto Szczyrk 
w zakresie podstawy programowej wychowania 
przedszkolnego, określonej przez właściwego 
ministra w odrębnych przepisach realizowane są 
bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie, zgodnie 
z rozkładem godzin określonym w statucie danego 
przedszkola. 

2. Ustala się odpłatność za świadczenia związane 
z opieką, nauczaniem i wychowaniem realizowane 
przez przedszkola poza godzinami przypadającymi 
na bezpłatną podstawę programową wychowania 
przedszkolnego. 

§ 2. 1. Opłata, o której mowa w § 1 ust. 2 wynosi 
1,80 zł za każdą rozpoczętą godzinę korzystania ze 
świadczeń. 

2. Opłatę oblicza się co miesiąc, jako iloczyn 
liczby godzin korzystania ze świadczeń oraz stawki 
określonej w ust. 1. 

3. Szczegółowe zasady korzystania z przed-
szkola oraz wnoszenia opłat za realizowane przez 
przedszkole świadczenia określa umowa cywilno-
prawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola 
a rodzicami (opiekunami prawnymi). 

§ 3. 1. Ustala się 50% ulgę w opłacie, o której 

mowa § 2: 
1) dla drugiego i kolejnych dzieci uczęszczają-

cych do przedszkola, 
2) dla dzieci z rodzin zastępczych. 
2. Zwolnieniu z wnoszenia opłaty, o której 

mowa w § 2 podlegają: 
1) rodzice (opiekunowie) dzieci z rodzin znajdu-

jących się w trudnej sytuacji materialno- bytowej, 
których dochód netto na osobę w rodzinie nie przekra-
cza kryterium dochodowego, wynikającego z ustawy 
z dnia 12 marca 2004 r., o pomocy społecznej (Dz.U 
z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.) i którym Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczyrku pokrywa 
koszty wyżywienia dziecka w przedszkolu. 

2) Rodzice (opiekunowie) dzieci z orzeczeniem 
do kształcenia specjalnego. 

3. W szczególnych przypadkach Burmistrz Miasta 
może obniżyć opłatę lub zwolnić z jej wnoszenia. 

4. W przypadku dzieci niebędących miesz-
kańcami Miasta Szczyrk, a uczęszczających do 
przedszkoli prowadzących przez Miasto Szczyrk, 
nie stosuje się ust. 1-3. 

§ 4. Traci moc uchwała nr XXI/121/2004 Rady 
Miejskiej w Szczyrku z dnia 22 lipca 2004r. zmie-
nionej uchwałą nr XXVII/121/2008 Rady Miejskiej 
w Szczyrku z dnia 26 lutego 2008r. oraz uchwałą nr 
LV/268/2009 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 27 
października 2009r. w sprawie odpłatności za ko-
rzystanie z Przedszkola Publicznego w Szczyrku. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta Szczyrk. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 


