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UCHWAŁA NR VII/38/2011 
 RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU 

 z dnia 28 marca 2011 r. 

w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych  
na terenie gminy Chmielnik 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy  
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz.1591  
z póňniejszymi zmianami) w związku z art.16  
ust. 1, 4, 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r.,  
o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jed-
nolity Dz. U. z 2011r. Nr 5, poz.13) Rada Miejska 
w Chmielniku uchwala co następuje:  

 
§ 1. Ustala się stawkę opłaty za korzystanie 

z przystanków komunikacyjnych, których właņci-
cielem jest gmina Chmielnik w wysokoņci 0,05 zł 

za jedno zatrzymanie ņrodka transportu na przy-
stanku komunikacyjnym . 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Bur-

mistrzowi Miasta i Gminy Chmielnik. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi z Ŋycie w terminie 

14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Ņwiętokrzyskiego. 

 
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chmielniku: 

Marianna Wira 
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UCHWAŁA NR VI/44/2011 
 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ 

 z dnia 31 marca 2011 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Krasińskiego-Okrzei” 
na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej  

Na podstawie 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 ze zmianami) 
oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) po przedło-
Ŋeniu przez Prezydenta Miasta SkarŊyska-
Kamiennej miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego zwanego „Krasińskiego-

Okrzei” na terenie miasta SkarŊyska-Kamiennej, 
po stwierdzeniu zgodnoņci projektu miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego ze 
Zmianą studium uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego miasta SkarŊy-
sko-Kamienna uchwaloną Uchwałą Nr XXIII/57/2008 
Rady Miasta SkarŊyska - Kamiennej z dnia  
29 maja 2008 r., Rada Miasta SkarŊyska-Ka-
miennej uchwala co następuje:  
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DZIAŁ I. 

Postanowienia ogólne 

Rozdział 1. 
Ustalenia wprowadzające 

§ 1.1. Uchwaleniu podlega miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego zwany „Kra-
sińskiego-Okrzei” na terenie miasta SkarŊyska-
Kamiennej, zwany dalej „planem”. 
 

2. Plan obejmuje teren, o którym mowa  
w uchwale Nr XXXVIII/66/2009 Rady Miasta 
SkarŊyska-Kamiennej z dnia 30 czerwca 2009 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego zwanego „Krasińskiego-Okrzei” na terenie 
miasta SkarŊyska-Kamiennej" i obejmuje obszar 
o powierzchni ok. 3,0 ha. 

 
3. Częņci składowe planu stanowią: 

1) treņć niniejszej uchwały, 
2) Zał. Nr 1 – Rysunek miejscowego planu za-

gospodarowania przestrzennego zwanego 
„Krasińskiego-Okrzei” na terenie miasta 
SkarŊyska-Kamiennej, skala 1: 500, 

3) Zał. Nr 2 – Rozstrzygnięcie Rady Miasta 
SkarŊyska-Kamiennej w sprawie rozpatrzenia 
uwag wniesionych do wyłoŊonego do pu-
blicznego wglądu projektu planu, 

4) Zał. Nr 3 – Rozstrzygnięcia Rady Miasta 
SkarŊyska-Kamiennej w sprawie sposobu re-
alizacji, zapisanych w planie inwestycji z za-
kresu infrastruktury technicznej, które naleŊą 
do zadań własnych gminy oraz zasad ich fi-
nansowania. 

 
4. Do planu dołączone zostały, jako odręb-

ne opracowania nie podlegające uchwaleniu: 
1) Prognoza oddziaływania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego zwanego 
„Krasińskiego-Okrzei” na terenie miasta Skar-
Ŋyska-Kamiennej, na ņrodowisko przyrodnicze, 

2) Prognoza skutków finansowych uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego zwanego „Krasińskiego-Okrzei” 
na terenie miasta SkarŊyska-Kamiennej. 

 
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) planie - rozumie się przez to miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego zwany 
„Krasińskiego - Okrzei” na terenie miasta 
SkarŊyska-Kamiennej, 

2) rysunku planu - rozumie się przez to rysu- 
nek opracowany z wykorzystaniem map za-
sadniczych pozyskanych z zasobów Staro-
stwa Powiatowego w SkarŊysku-Kamiennej  
 

w skali 1: 500, stanowiący Załącznik Nr 1  
do niniejszej uchwały, 

3) ustawie - rozumie się przez to przepisy usta-
wy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
Nr 80, poz. 717 z póňniejszymi zmianami), 

4) działce budowlanej - rozumie się przez to 
nieruchomoņć gruntową lub działkę gruntu, 
której wielkoņć, cechy geometryczne, dostęp 
do drogi publicznej oraz wyposaŊenie w 
urządzenia infrastruktury technicznej spełnia-
ją wymogi realizacji obiektów budowlanych 
wynikające z odrębnych przepisów i aktów 
prawa miejscowego, 

5) wskaňniku zabudowy – rozumie się przez to 
stosunek powierzchni częņci zabudowanej 
działki do całej powierzchni działki, 

6) powierzchni biologicznie czynnej - naleŊy 
przez to rozumieć grunt rodzimy oraz wodę 
powierzchniową na terenie działki budowla-
nej, a takŊe 50 % sumy powierzchni tarasów i 
stropodachów o powierzchni nie mniejszej 
niŊ 10,0m2 urządzonych jako stałe trawniki 
lub kwietniki na podłoŊu zapewniającym im 
naturalną wegetację, 

7) liniach rozgraniczających - naleŊy przez to 
rozumieć granicę pomiędzy terenami o róŊ-
nym przeznaczeniu lub róŊnych zasadach za-
gospodarowania, 

8) nieprzekraczalnych liniach zabudowy - nale-
Ŋy przez to rozumieć wyznaczone na działce 
linie okreņlające najmniejszą, dopuszczalną 
odległoņć zewnętrznego lica ņciany budynku 
od ulicy, ciągu pieszego, granicy działki lub 
innego obiektu, zgodnie z rysunkiem planu, 
nie wliczając wysuniętych poza ten obrys 
schodów, okapów oraz balkonów, 

9) dostępie do drogi publicznej - naleŊy przez to 
rozumieć bezpoņredni dostęp do tej drogi al-
bo przez drogę wewnętrzną lub przez usta-
nowienie słuŊebnoņci drogowej, 

10) słuŊebnoņci drogowej - naleŊy przez to ro-
zumieć dostępnoņć gruntową do przejazdu, 
przechodu lub uzbrojenia technicznego po-
twierdzoną notarialnie z wpisem do księgi 
wieczystej, 

11) przeznaczeniu podstawowym - naleŊy przez 
to rozumieć planowany rodzaj uŊytkowania 
terenu, który przewaŊa w min. 70% na da-
nym terenie wraz z elementami zagospoda-
rowania towarzyszącego, związanego bezpo-
ņrednio z funkcją terenu, 
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12) przeznaczeniu dopuszczalnym - naleŊy przez 

to rozumieć rodzaj uŊytkowania inny niŊ 
podstawowy, który nie stanowi więcej niŊ 
30% na danym terenie wydzielonym liniami 
rozgraniczającymi, realizacja funkcji dopusz-
czalnej nie moŊe następować przed realizacją 
funkcji podstawowej poza inwestycjami z za-
kresu infrastruktury technicznej i komunikacji, 

13) usługach - naleŊy przez to rozumieć usługi 
inne niŊ publiczne związaną z realizacją ce-
lów publicznych w rozumieniu przepisów art. 
6 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomo-
ņciami, 

14) sieci infrastruktury technicznej - naleŊy przez 
to rozumieć będące w eksploatacji zakładów 
lub przedsiębiorstw, sieci techniczne roz-
dzielcze, do których moŊliwoņć przyłączenia 
na okreņlonych warunkach zagwarantowana 
jest przepisami powszechnie obowiązujący-
mi lub przepisami miejscowymi oraz związa-
ne z nimi sieci przesyłowe, 

15) terenie funkcjonalnym – naleŊy przez to ro-
zumieć teren wyznaczony liniami rozgrani-
czającymi teren o róŊnym przeznaczeniu lub 
róŊnych zasadach zagospodarowania. 

 
Rozdział 2. 

Zakres przedmiotowy oraz cel opracowania planu 

§ 3.1. Przedmiotem ustaleń planu są za-
gadnienia okreņlone w art. 15 ust. 2 ustawy. 
 

2. Przy wydawaniu na podstawie ustaleń 
planu rozstrzygnięć administracyjnych, których 
przedmiotem jest sposób zagospodarowania 
terenów, naleŊy uwzględniać łącznie: 
1) wymogi wynikające z ustaleń planu, w tym: 

a) warunki ochrony i kształtowania ņrodo-
wiska przyrodniczego, kulturowego, kra-
jobrazu i ładu przestrzennego, 

b) ogólne zasady zagospodarowania tere-
nów, podziałów nieruchomoņci i kształ-
towania zabudowy, 

c) przeznaczenie i zasady zagospodarowa-
nia terenów, 

d) ustalenia w zakresie komunikacji, 

2) wymogi wynikające z przepisów powszech-
nie obowiązujących oraz przepisów prawa 
miejscowego. 

 
§ 4. Rysunek planu zawiera: 

1) oznaczenia literowe i cyfrowe terenów funk-
cjonalnych, 

2) oznaczenia będące ustaleniami planu, w tym 
w szczególnoņci: 
a) linie rozgraniczające tereny o róŊnym 

przeznaczeniu lub róŊnych zasadach za-
gospodarowania, 

b) nieprzekraczalne linie zabudowy, 
c) granice obszaru objętego miejscowym 

planem zagospodarowania przestrzen-
nego, 

3) pozostałe oznaczenia stanowią oznaczenia 
informacyjne. 

 
Rozdział 3. 

Ogólne ustalenia realizacyjne 

§ 5.1. Ustalenia zawarte w niniejszej 
uchwale stanowią podstawę do okreņlenia spo-
sobu zabudowy i zagospodarowania terenu ob-
jętego planem. 
 

2. Zmiana przepisów odrębnych związa-
nych z treņcią ustaleń planu nie powoduje po-
trzeby zmiany tych ustaleń, jeŊeli w sposób 
oczywisty daje się je dostosować do nowego 
stanu prawnego, bez uszczerbku dla ich istoty. 

 
§ 6. Jako zgodne z planem uznaje się wy-

znaczenie tras urządzeń liniowych oraz urządzeń 
związanych z rozbudową systemów infrastruktu-
ry technicznej, o której mowa w rozdziale 10 
działu II, stosownie do warunków wynikających 
ze szczegółowych rozwiązań technicznych. 

§ 7.1. Na całym obszarze objętym ustale-
niami planu o ile ustalenia szczegółowe nie sta-
nowią inaczej dopuszcza się: 
1) rozbudowę, przebudowę i nadbudowę istnie-

jącej zabudowy, uwzględniając parametry 
jak dla nowej zabudowy, 

2) dla budynków istniejących znajdujących się 
przed linią zabudowy przy rozbudowie i 
przebudowie naleŊy uwzględnić parametry 
jak dla nowej zabudowy nie przekraczając 
wyznaczonych linii zabudowy, 

3) budowę lub przebudowę dróg, sieci i urzą-
dzeń technicznych. 

 

2. Ustala się obowiązek zapewnienia dla 
nowo projektowanych obiektów niezbędnego 
programu parkingowego, zgodnego z ustale-
niami szczegółowymi. 
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§ 8. Dla całego obszaru objętego planem 

w zakresie ochrony przeciwpoŊarowej i przeciw-
działania awariom ustala się: 
1. Pokrycie zapotrzebowania w wodę dla celów 

przeciwpoŊarowych, zgodnie z przepisami 
odrębnymi, przez istniejący i rozbudowywa-
ny system zaopatrzenia w wodę, 

2. WyposaŊenie nowo projektowanych prze-
wodów wodociągowych w hydranty, zgod-
nie z przepisami i normami obowiązującymi 
w zakresie ochrony przeciwpoŊarowej, 

3. Drogi poŊarowe muszą spełniać warunki 
okreņlone w przepisach odrębnych. 

4. Teren objęty ustaleniami niniejszego planu 
połoŊony jest w zasięgu syren alarmowych. 

5. Wymogi dotyczące ochrony ludnoņci zgod-
nie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 7 maja 2004 r. w sprawie sposobu 
uwzględnienia w zagospodarowaniu prze-
strzennym potrzeb obronnoņci i bezpieczeń-
stwa państwa (Dz. U. Nr 125, poz. 1309). 

 
DZIAŁ II. 

 
Rozdział 1. 

Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu  
lub różnych zasadach zagospodarowania 

§ 9.1. Stosuje się następujące symbole 
identyfikujące tereny funkcjonalne wyznaczone 
liniami rozgraniczającymi, na rysunku planu: 
1) UC1, UC2 - tereny rozmieszczenia obiektów 

handlowych o powierzchni sprzedaŊy powy-
Ŋej 2000m2, 

2) U1, U2 - tereny usług, 
3) KS1, KS2 - tereny parkingów, 
4) ZP1, ZP2, ZP3 - tereny zieleni urządzonej, 
5) E - teren istniejącej stacji transformatorowej, 
6) KDW - teren drogi wewnętrznej, 
7) KD - tereny dróg publicznych, w tym: 

a) KD-G - droga powiatowa klasy głównej, 
b) KD-Z - droga powiatowa klasy zbiorczej, 
c) KD-L1- droga gminna klasy lokalnej, 

d) KD-L2 - droga gminna klasy lokalnej, 
e) KD-L3 - projektowana droga gminna kla-

sy lokalnej stanowiąca przedłuŊenie ulicy 
Mickiewicza. 

 
2. Okreņla się zasady wyposaŊenia terenu 

w następujące systemy infrastruktury tech-
nicznej: 
1) zaopatrzenia w wodę, 
2) odprowadzenia ņcieków, 
3) zaopatrzenia w gaz, 
4) zasilania energetycznego, 
5) telekomunikacji, 
6) gospodarki odpadami, 
7) zaopatrzenia w ciepło. 

 
Rozdział 2. 

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 

§ 10. Rozwiązania architektoniczne dla re-
alizacji i rozbudowy budynków, ogrodzeń i 
obiektów małej architektury w obrębie działki 
budowlanej naleŊy kształtować w sposób ujed-
nolicony, aby uniknąć powstawania elementów 
dysharmonijnych, pogarszających odbiór wizu-
alny, przy czym: 
1. dopuszcza się stosowanie kolorów zastrze-

Ŋonych jako identyfikacja firm, 
2. obowiązuje zakaz lokalizacji ogrodzeń o ile 

ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej, 
3. obowiązuje nakaz realizacji elementów ma-

skujących urządzenia techniczne zrealizowa-
ne na dachach obiektów usługowych, 

4. dopuszcza się stosowanie w elewacjach pa-
neli aluminiowych, stalowych oraz powleka-
nych, 

5. dopuszcza się realizację reklam w terenie 
zabudowy, chyba Ŋe ustalenia szczegółowe 
stanowią inaczej w formie: 
1) słupów reklamowych o wysokoņci nie 

przekraczającej 15,0 m, 
2) tablic, neonów, ekranów o powierzchni 

nie większej niŊ 50,0 m2, 
3) zabrania się realizacji reklam w liniach 

rozgraniczających terenów dróg publicz-
nych, chyba Ŋe ustalenia szczegółowe 
stanowią inaczej, 

4) zakaz stosowania reklam ņwietlnych mi-
gających i dňwiękowych. 

6. zakaz lokalizacji budynków gospodarczych  
i garaŊy typu blaszak. 
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Rozdział 3. 

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego 

§ 11.1. W celu utrzymania równowagi 
przyrodniczej i racjonalnej gospodarki zasobami 
ņrodowiska plan ustala: 
1) zasadę ochrony i kształtowania ładu prze-

strzennego, parametry i wskaňniki kształto-
wania zabudowy oraz zagospodarowania te-
renu, w tym linie zabudowy, 

2) kompleksowe rozwiązanie problemów zabu-
dowy miasta ze szczególnym uwzględnie-
niem gospodarki wodnej, odprowadzania 
ņcieków, gospodarki odpadami. 

 
2. W zakresie ograniczania uciąŊliwoņci 

obiektów obowiązuje: 
1) zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ņcie-

ków do gruntu, 
2) zakaz składowania odpadów przemysłowych, 
3) obowiązkiem realizacji zabudowy jest wypo-

saŊenie budynków w urządzenia do odpro-
wadzania ņcieków, 

4) zakaz prowadzenia rurociągów transportują-
cych substancje ropopochodne mogące za-
nieczyņcić wody podziemne, 

5) nakaz pozostawienia cennych przyrodniczo 
drzewostanów. 

 
3. Teren połoŊony jest w ukształtowanej 

urbanistycznie i zabudowanej częņci miasta. 
 
4. Wprowadza się zakaz budowy przed-

sięwzięć mogących zawsze i potencjalnie zna-
cząco oddziaływać na ņrodowisko za wyjątkiem 
inwestycji celu publicznego i obiektów handlo-
wych wielkopowierzchniowych. 

 
5. Teren połoŊony jest poza formami 

ochrony przyrody, o których mowa w przepisach 
o ochronie przyrody. 

 
§ 12. Teren objęty ustaleniami miejscowe-

go planu zagospodarowania przestrzennego 
połoŊony jest częņciowo w obrębie strefy po-
ņredniej ujęcia komunalnego wód podziemnych. 
W związku z powyŊszym obowiązują następujące 
zakazy (zgodnie z decyzją Wojewody Kieleckiego 
z dnia 9 wrzeņnia 1997 r. znak OŅI-6210/82/ 97): 
1. Budowy nowych ujęć wód podziemnych dla 

zbiorowego zaopatrzenia ludnoņci w wodę  
i dla działalnoņci gospodarczej, 

2. Lokalizowania inwestycji mogących znaczą-
co oddziaływać na ņrodowisko, które wyma-
gają obligatoryjnie sporządzenia raportu  
o oddziaływaniu na ņrodowisko zgodnie  
z obowiązującymi przepisami Prawa Ochro-
ny Ņrodowiska i przepisami odrębnymi, 

3. Wprowadzania nie naleŊycie oczyszczonych 
(niespełniających wymogów III klasy czysto-
ņci wód powierzchniowych i ņcieków sani-
tarnych i przemysłowych do ziemi i wód po-
wierzchniowych, 

4. Rolniczego wykorzystania ņcieków i gnojo-
wicy, 

5. Lokalizacji nowych zbiorników i rurociągów 
do magazynowania lub transportu produk-
tów ropopochodnych, olejów, materiałów ła-
twopalnych i innych substancji chemicznych. 
Dopuszczenie lokalizacji zbiorników gazu 
płynnego lub w przypadku zmiany sposobu 
opalania istniejących kotłowni – zbiorników 
oleju opałowego, w terenie zewnętrznej stre-
fy moŊliwe będzie po pozytywnym uzgod-
nieniu z Państwowym Wojewódzkim Inspek-
torem Sanitarnym w Kielcach, 

6. Zakładania nowych cmentarzy i grzebania 
zwierząt, 

7. Lokalizowania wysypisk i wylewisk odpadów 
komunalnych i przemysłowych, 

8. Przechowywania i składowania odpadów 
promieniotwórczych, 

9. Stosowania nawozów sztucznych oraz che-
micznych ņrodków ochrony roņlin w ilo-
ņciach przekraczających zdolnoņci sorbcyjne 
roņlin, 

10. Lokalizowanie nowych zakładów przemysło-
wych i ferm chowu zwierząt, 

11. Zakładania gospodarstw ogrodniczych i sa-
downiczych o intensywnej uprawie owoców 
i warzyw, 

12. Wykonywania wierceń i odkrywek, wydoby-
wania kopalin oraz prowadzenia odwodnień 
budowlanych i górniczych. 

 
§ 13. Teren połoŊony jest w obrębie Głów-

nego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP Nr 415 
Górna Kamienna w jego najwyŊszym obszarze 
ochrony (ONO), dla którego wprowadza się na-
stępujące zakazy: 
1. zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących 

zawsze i potencjalnie znacząco oddziaływać 
na ņrodowisko za wyjątkiem inwestycji celu 
publicznego i obiektów handlowych wielko-
powierzchniowych; 

2. zakaz wprowadzania do rzek ņcieków nie-
oczyszczonych w odpowiednim stopniu; 

3. zakaz przeprowadzania rurociągów transpor-
tujących substancje ropopochodne. 

 
§ 14. Dla terenów oznaczonych symbolami 

UC1, UC2, U1 i U2 ustala się dopuszczalne  
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poziomy hałasu w rozumieniu przepisów  
art. 113 ust. 2 w związku z art. 114 ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony ņrodowiska 

(jednolity tekst z 2008r. Dz. U. Nr 25, poz. 150  
ze zmianami) jak dla terenów przeznaczonych  
na cele mieszkaniowo-usługowe. 

 
Rozdział 4. 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

§ 15. W granicach opracowania planu nie 
występują obszary i obiekty chronione na pod-
stawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, 
poz. 1568 ze zmianami), oraz dobra kultury 
współczesnej i stanowiska archeologiczne. 

 
Rozdział 5. 

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej 

§ 16. W zakresie potrzeb wynikających  
z kształtowania przestrzeni publicznej plan  
nie wymaga ustaleń, gdyŊ Zmiana studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania  

przestrzennego miasta SkarŊysko-Kamienna nie  
wyznacza takich obszarów dla terenu objętego 
planem. 

 
Rozdział 6. 

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy. 

§ 17.1. Dla terenu oznaczonego symbo- 
lem UC1 (o powierzchni 0,2464ha) – teren roz-
mieszczenia obiektów handlowych o powierzch-
ni sprzedaŊy powyŊej 2000m2, ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe: 

a) handel, 
b) usługi, 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 
a) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury 

technicznej, 
b) drogi dojazdowe, ciągi pieszo-jezdne, 
c) zieleń urządzona, 
d) obiekty malej architektury. 

 
2. Ustala się następujące zasady zagospo-

darowania terenu UC1: 
1) obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów wy-

twórczoņci i rzemiosła produkcyjnego, 
2) wskaňnik zabudowy nie moŊe przekraczać 

80% powierzchni terenu, 
3) wielkoņć powierzchni biologicznie czynnej 

minimum 8% powierzchni działki. 
 

3. Na terenie oznaczonym symbolem UC1 
ustala się następujące zasady kształtowania za-
budowy: 
1) forma architektoniczna budynków powinna 

spełniać następujące wymagania: 
a) ustala się, Ŋe wysokoņć zabudowy liczona 

od poziomu terenu do górnej krawędzi at-
tyki wynosić będzie maksymalnie 15,0m, 

b) geometria dachów – dachy płaskie o na-
chyleniu do 6% z dopuszczeniem innych 
form zwieńczenia sylwety, 

c) elewacje od strony ulic i placów naleŊy 
rozwiązać z uŊyciem szlachetnych mate-
riałów budowlanych, szkła, ceramiki, 
drewna. Elewacje tylne (te, które nie są 
od strony ulic i placów) naleŊy rozwiązać 
w sposób eliminujący duŊe płaskie po-
wierzchnie ņcian o charakterze architek-
tury przemysłowej, poprzez wprowadze-
nie róŊnorodnych materiałów budowla-
nych, stosowanie ryzalitów oraz wy-
kształcenie zieleni architektonicznej sta-
nowiącej tworzywo elewacji (np. pnącza, 
zieleń wnękowa, kaskadowa), 

d) nieprzekraczalna linia zabudowy zmienna 
zgodnie z rysunkiem planu, tj. w linii roz-
graniczającej w północnej częņci terenu 
graniczącego z KS1, 4,0 m od pozosta-
łych częņci terenu funkcjonalnego KS1  
i drogi KDW, oraz od 8,0 m do 12,0 m  
od linii rozgraniczającej drogi KD-Z. 

 
4. Parkingi – obowiązek wykonania mini-

mum 2 miejsca parkingowe na 100,0 m2 po-
wierzchni wewnętrznej budynku. Iloņć miejsc 
parkingowych naleŊy bilansować dla całego 
terenu UC1 przy kaŊdej budowie, rozbudowie, 
przebudowie i nadbudowie budynku. 

 
§ 18.1. Dla terenu oznaczonego symbo- 

lem U1 (o powierzchni 0,3194ha) – tereny usług, 
ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe: 

a) handel, 
b) usługi, 
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2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury 
technicznej, 

b) drogi dojazdowe, ciągi pieszo-jezdne, 
c) zieleń urządzona, 
d) obiekty malej architektury. 

 
2. Ustala się następujące zasady zagospo-

darowania terenu U1: 
1) obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów wy-

twórczoņci i rzemiosła produkcyjnego, 
2) wskaňnik zabudowy nie moŊe przekraczać 

80% powierzchni terenu, 
3) wielkoņć powierzchni biologicznie czynnej 

minimum 10% powierzchni działki. 
 

3. Na terenie oznaczonym symbolem U1 
ustala się następujące zasady kształtowania za-
budowy, forma architektoniczna powinna speł-
niać następujące wymagania: 
1) ustala się maksymalnie 3 kondygnacje nad-

ziemne budynków, 
2) ustala się, Ŋe wysokoņć zabudowy liczona od 

poziomu terenu do górnej krawędzi attyki 
wynosić będzie maksymalnie 12,0m, 

3) geometria dachów – dachy płaskie o nachy-
leniu do 6% z dopuszczeniem innych form 
zwieńczenia sylwety, 

4) elewacje od strony ulic i placów naleŊy roz-
wiązać z uŊyciem szlachetnych materiałów 
budowlanych, szkła, ceramiki, drewna. Ele-
wacje tylne (te, które nie są od strony ulic i 
placów) naleŊy rozwiązać w sposób eliminu-
jący duŊe płaskie powierzchnie ņcian o cha-
rakterze architektury przemysłowej, poprzez 
wprowadzenie róŊnorodnych materiałów 
budowlanych, stosowanie ryzalitów oraz wy-
kształcenie zieleni architektonicznej stano-
wiącej tworzywo elewacji (np. pnącza, zieleń 
wnękowa, kaskadowa), 

5) nieprzekraczalna linia zabudowy zmienna 
zgodnie z rysunkiem planu, tj. w linii rozgra-
niczającej drogi KD-L3, 5,0 m od linii rozgra-
niczającej drogi KD-L2, oraz od 6,0 m do 9,0 
m od linii rozgraniczającej drogi KD-Z. 

 
4. Parkingi – obowiązek wykonania mini-

mum 1 miejsca parkingowego na kaŊde rozpo-
częte 50,0 m2 powierzchni wewnętrznej budyn-
ku pomniejszonej o powierzchnię garaŊy, do-
puszcza się wykorzystanie w bilansie miejsc 
postojowych zlokalizowanych w liniach rozgra-
niczających KD-L2, KD-L3 i KD-Z na odcinkach 
przyległych do terenu U1. Iloņć miejsc parkin-
gowych naleŊy bilansować dla całego terenu U1 
przy kaŊdej budowie, rozbudowie, przebudowie i 
nadbudowie budynków. 

§ 19.1. Dla terenu oznaczonego symbo- 
lem UC2 (o powierzchni 0,6824ha) – teren roz-
mieszczenia obiektów handlowych o powierzch-
ni sprzedaŊy powyŊej 2000m2, ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe: 

a) handel, 
b) usługi, 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 
a) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury 

technicznej, 
b) drogi dojazdowe, ciągi pieszo-jezdne, 
c) zieleń urządzona, 
d) obiekty malej architektury. 

 
2. Ustala się następujące zasady zagospo-

darowania terenu UC2: 
1) obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów wy-

twórczoņci i rzemiosła produkcyjnego, 
2) wskaňnik zabudowy nie moŊe przekraczać 

80% powierzchni terenu, 
3) wielkoņć powierzchni biologicznie czynnej 

minimum 8% powierzchni terenu. 
 

3. Na terenie oznaczonym symbolem UC2 
ustala się następujące zasady kształtowania za-
budowy: 
1) forma architektoniczna nowo budowanych 

budynków powinna spełniać następujące 
wymagania: 
a) ustala się maksymalnie 3 kondygnacje 

nadziemne budynków, 
b) ustala się, Ŋe wysokoņć zabudowy liczona 

od poziomu terenu do górnej krawędzi 
attyki wynosić będzie maksymalnie 
15,0m. Dopuszcza się wypiętrzenie zabu-
dowy na powierzchni 50% do wysokoņci 
20,0m. Dopuszcza się lokalizację masztu 
reklamowego o wysokoņci do 20,0m, 

c) geometria dachów – dachy płaskie; spa-
dek dachu do 6% z dopuszczeniem in-
nych form zwieńczenia sylwety, 

d) elewacje od strony ulic i placów naleŊy 
rozwiązać z uŊyciem szlachetnych mate-
riałów budowlanych, szkła, ceramiki, 
drewna. Elewacje tylne (te, które nie są 
od strony ulic i placów) naleŊy rozwiązać 
w sposób eliminujący duŊe płaskie po-
wierzchnie ņcian o charakterze architek-
tury przemysłowej, poprzez wprowadze-
nie róŊnorodnych materiałów budowla-
nych, stosowanie ryzalitów oraz wy-
kształcenie zieleni architektonicznej sta-
nowiącej tworzywo elewacji (np. pnącza, 
zieleń wnękowa, kaskadowa), 

e) nieprzekraczalna linia zabudowy zmienna 
zgodnie z rysunkiem planu, tj. od 3,0 m 
do 7,0 m od linii rozgraniczającej drogi 
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KD-L1, od 5,0 m do 10,0 m od linii roz-
graniczającej drogi KD-L2, oraz od 8,5 m 
do 11,0 m od linii rozgraniczającej  
drogi KD-Z, 

f) zakazuje się realizacji reklam ņwietlnych 
od strony ulicy oznaczonej symbo- 
lem KD-L2, 

 
4. Parkingi – obowiązek wykonania mini-

mum 2 miejsca parkingowe na 100,0 m2 po-
wierzchni wewnętrznej budynku pomniejszonej 
o powierzchnię garaŊy, dopuszcza się budowę 
hali parkingowej w kondygnacji podziemnej 
budynku. Iloņć miejsc parkingowych naleŊy bi-
lansować dla całego terenu UC2 przy kaŊdej 
budowie, rozbudowie, przebudowie i nadbudo-
wie budynku. Dopuszcza się by program parkin-
gowy realizować maksymalnie w połowie na 
terenie KS2 po jego rozbudowie, do bilansu 
moŊna wliczyć tylko te miejsca parkingowe, któ-
re powstaną ponad liczbę istniejących 90 miejsc 
parkingowych. 

 
§ 20.1. Dla terenu oznaczonego symbo- 

lem U2 (o powierzchni 0,0557ha) – tereny usług, 
ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe: handel i usługi, 
2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury 
technicznej, 

b) drogi dojazdowe, ciągi pieszo-jezdne, 
c) zieleń urządzona, 
d) obiekty malej architektury. 

 
2. Ustala się następujące zasady zagospo-

darowania terenu U2: 
1) obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów wy-

twórczoņci i rzemiosła produkcyjnego, 
2) realizowane budynki usługowe winny two-

rzyć ciągłoņć zabudowy w jednej linii, 
3) wskaňnik zabudowy nie moŊe przekraczać 

80% powierzchni terenu, 
4) wielkoņć powierzchni biologicznie czynnej 

minimum 8% powierzchni działki. 
 

3. Na terenie oznaczonym symbolem U2 
ustala się następujące zasady kształtowania za-
budowy: 
1) forma architektoniczna nowo budowanego 

budynku powinna spełniać następujące wy-
magania: 
a) ustala się, Ŋe wysokoņć zabudowy liczona 

od poziomu terenu do górnej krawędzi 
attyki wynosić będzie maksymalnie 4,0m, 

b) geometria dachu – dach płaski z attyką, 
spadek do 10%, 

c) nadproŊa okienne na jednej wysokoņci, 
proste bez łuków, 

d) nieprzekraczalna linia zabudowy 7,0m od 
krawędzi jezdni ulicy Słowackiego, poło-
Ŋonej poza granicami planu, oraz 4,0m od 
terenu KS1, 

e) forma zabudowy – zwarta, 
f) zastosować przeszklenia pionowe o cha-

rakterze okien wystawowych na mini-
mum 50% powierzchni elewacji frontowych 
od strony ul. Słowackiego i terenu KS1. 

2) obowiązuje zakaz rozbudowy, nadbudowy i 
odbudowy istniejącej zabudowy. 

 
4. Parkingi – obowiązek wykonania mini-

mum 1 miejsca parkingowego na kaŊde rozpo-
częte 50,0 m2 powierzchni wewnętrznej budynku. 

 
§ 21.1. Dla terenu oznaczonego symbo- 

lem KS1 (o powierzchni 0,2503ha) – teren par-
kingu, ustala się przeznaczenie podstawowe 
parkingi dla samochodów osobowych. 
 

2. Przeznaczanie dopuszczalne – infrastruk-
tura techniczna, zieleń urządzona. 

 
3. Przy przebudowie parkingu naleŊy za-

bezpieczyć bezkolizyjny dojazd samochodów 
dostawczych niezbędnych dla zaopatrzenia ist-
niejących obiektów handlowych. 

 
§ 22.1. Dla terenu oznaczonego symbo- 

lem KS2 (o powierzchni 0,3471ha) – teren par-
kingu, ustala się przeznaczenie podstawowe 
parkingi dla samochodów osobowych. 
 

2. Przeznaczanie dopuszczalne – infra-
struktura techniczna, zieleń urządzona. 

 
3. Dopuszcza się budowę parkingu wielo-

poziomowego o następującej formie: 
1) gabaryt budynku 1 kondygnacja nadziemna, 

z moŊliwoņcią wykorzystania powierzchni 
dachu na miejsca parkingowe, 

2) wysokoņć maksymalnie do 4,0 m ponad po-
ziom terenu, 

3) dach płaski. 
 

4. Wskaňnik zabudowy do 100%. 
 
5. Zaleca się obsadzenie budynku parkin-

gu zielenią. 
 
6. Zaleca się maksymalne zachowanie ist-

niejącej zieleni. 
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7. Dopuszcza się ogrodzenie terenu nie 

wyŊsze niŊ 1,2m, aŊurowe z siatki zgrzewalnej. 
 

8. Przy przebudowie parkingu naleŊy za-
bezpieczyć bezkolizyjny dojazd samochodów 
dostawczych niezbędnych dla zaopatrzenia ist-
niejących obiektów handlowych. 

 
§ 23. Dla terenów oznaczonych na rysunku 

planu symbolem ZP1, ZP2, ZP3 (o powierzchni 
0,1029ha) – teren zieleni urządzonej, ustala się: 
1. Przeznaczenie podstawowe – zieleń urządzona, 
2. Przeznaczenie dopuszczalne – infrastruktura 

techniczna, mała architektura, parkingi, oraz 
komunikacja pieszo - jezdna. 

 
§ 24.1. Dla terenu, oznaczonego na rysun-

ku planu symbolem E (o powierzchni 0,0144ha) - 
teren istniejącej kontenerowej stacji transforma-
torowej, ustala się przeznaczenie podstawowe - 
infrastruktura techniczna. 
 

2. W granicy terenu E ustala się następu-
jące warunki zagospodarowania terenu i kształ-
towania zabudowy: 
1) istniejące obiekty i urządzenia mogą podle-

gać remontom i przebudowie, a takŊe zmia-
nie technologii z utrzymaniem obowiązują-
cego przeznaczenia terenu, 

2) w przypadku przebudowy budynku, jego 
wysokoņć nie moŊe być wyŊsza niŊ 4,0m po-
nad ņredni poziom terenu, dach płaski, 

3) nakaz stosowania kolorystyki zewnętrznej 
obiektów umoŊliwiającej wkomponowanie 
ich w otoczenie i krajobraz. 

 
§ 25. Wyznacza się teren drogi wewnętrz-

nej, oznaczonej symbolem KDW (o powierzchni 
0,1066ha), dla której ustala się następujące pa-
rametry techniczne: 
1) szerokoņć w liniach rozgraniczających zmienna - 

zgodnie z rysunkiem planu od 6,0 m do 10,0 m, 
2) szerokoņć jezdni minimum 4,0 m, 
3) nieprzekraczalna linia zabudowy 4,0 m mie-

rzona od granicy linii rozgraniczających. 
 
§ 26. Układ komunikacyjny terenu objęte-

go planem stanowią następujące drogi: 
1. Droga klasy głównej, oznaczona symbolem 

KD-G (ulica Piłsudskiego) połoŊona poza 
granicami planu, o przekroju dwujezdnio-
wym wraz z niezbędnymi urządzeniami tech-
nicznymi wynikającymi z przepisów o dro-
gach publicznych. Plan obejmuje niewielki 
fragment terenu o powierzchni 0,0042ha, 
będący w liniach rozgraniczających drogi, 
dla której ustala się: 

1) w pasie drogi zakazuje się budowy 
miejsc postojowych i parkingowych. 

2. Droga klasy zbiorczej, oznaczona symbolem 
KD-Z (ulica Krasińskiego) o przekroju jedno-
jezdniowym wraz z niezbędnymi urządze-
niami technicznymi wynikającymi z przepi-
sów o drogach publicznych, o powierzchni 
0,7166ha, dla której ustala się następujące 
parametry techniczne: 
1) szerokoņć w liniach rozgraniczających 

zmienna zgodnie z rysunkiem planu od 
22,0 m do 40,0 m, 

2) szerokoņć jezdni minimum 7,0m, 
3) chodniki, 
4) nieprzekraczalna linia zabudowy – 

zmienna zgodnie z rysunkiem planu od 
6,0 m do 12,0 m, 

5) w pasie drogi dopuszcza się budowę 
miejsc postojowych. 

3. Gminna droga klasy lokalnej, oznaczona 
symbolem KD-L1 (ulica Okrzei) o przekroju 
jednojezdniowym wraz z niezbędnymi urzą-
dzeniami technicznymi wynikającymi z prze-
pisów o drogach publicznych, o powierzchni 
0,2994ha, dla której ustala się następujące 
parametry techniczne: 
1) szerokoņć w liniach rozgraniczających  

w granicach planu, zmienna zgodnie z 
rysunkiem planu od 9,0 m do 40,0 m, 

2) szerokoņć jezdni minimum 6,0m, 
3) chodniki, 
4) nieprzekraczalna linia zabudowy – 

zmienna zgodnie z rysunkiem planu  
od 3,0 m do 7,0 m, 

5) w pasie drogi dopuszcza się budowę 
miejsc postojowych. 

4. Gminna droga klasy lokalnej, oznaczona 
symbolem KD-L2 (ulica Mickiewicza) o prze-
kroju jednojezdniowym wraz z niezbędnymi 
urządzeniami technicznymi wynikającymi z 
przepisów o drogach publicznych, o po-
wierzchni 0,1930ha, dla której ustala się na-
stępujące parametry techniczne: 
1) szerokoņć w liniach rozgraniczających 

zmienna zgodnie z rysunkiem planu od 
14,0 m do 19,0 m, 

2) szerokoņć jezdni minimum 6,0m, 
3) chodniki, 
4) nieprzekraczalna linia zabudowy – 

zmienna zgodnie z rysunkiem planu od 
5,0 m do 10,0 m od linii rozgraniczają-
cych drogę KD-L2, 

5) w pasie drogi dopuszcza się budowę 
miejsc postojowych. 

5. Projektowana droga gminna klasy lokalnej 
stanowiąca przedłuŊenie ulicy Mickiewicza, 
oznaczona na rysunku planu symbolem KD-L3  
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o przekroju jednojezdniowym wraz z nie-
zbędnymi urządzeniami technicznymi wyni-
kającymi z przepisów o drogach publicznych, 
o powierzchni 0,1056ha, dla której ustala się 
następujące parametry techniczne: 
1) szerokoņć w liniach rozgraniczających 16,0 m, 
2) szerokoņć jezdni minimum 6,0m, 
3) chodniki, 
4) nieprzekraczalna linia zabudowy – w linii 

rozgraniczającej drogi, 
5) w pasie drogi dopuszcza się budowę 

miejsc postojowych. 

6. Ustala się moŊliwoņć lokalizacji miejsc po-
stojowych dla samochodów osobowych w 
formie zatok postojowych, wiat przystanko-
wych, obiektów małej architektury w obrębie 
linii rozgraniczających dróg z wyjątkiem dro-
gi oznaczonej symbolem KD-G. 

7. Budowa zjazdów, reklam oraz sieci infra-
struktury technicznej w pasach drogowych 
na warunkach i zasadach okreņlonych przez 
zarządców dróg. 

 
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 się mas ziemnych 

§ 27. Na obszarze objętym ustaleniami 
planu nie występują: 
1. tereny górnicze, 
2. tereny zagroŊone osuwaniem się mas ziem-

nych, 

3. tereny naraŊone na niebezpieczeństwo  
powodzi, 

4. tereny objęte ochroną z mocy ustawy  
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 

5. tereny objęte ochroną na podstawie przepi-
sów o ochronie przyrody. 

 
Rozdział 8. 

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym 

§ 28. Na obszarze objętym granicami pla-
nu nie okreņla się granic obszarów wymagają-
cych scaleń i podziału nieruchomoņci. Nie ustala 

się równieŊ szczegółowych zasad i warunków 
scalenia i podziału nieruchomoņci. 

 
Rozdział 9. 

Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczania w ich użytkowaniu,  
w tym zakaz zabudowy 

§ 29. W zakresie ograniczania uciąŊliwoņci 
obiektów obowiązuje: 
1) bezwzględny zakaz odprowadzania nie-

oczyszczonych ņcieków do gruntu, 

2) podłączenie obiektów budowlanych do sieci 
kanalizacyjnej sanitarnej. 

 
Rozdział 10. 

Zasady modernizacji i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

§ 30.1. W zakresie zaopatrzenia w wodę, 
ustala się: 
1) obszar objęty planem przewiduje się zasilić 

w wodę z miejskiej sieci wodociągowej, włą-
czonej do miejskiego, istniejącego wodocią-
gu grupowego, na warunkach okreņlonych 
przez zarządzającego siecią, 

2) projektowaną sieć wodociągową naleŊy włą-
czyć do istniejących wodociągów i wyposa-
Ŋyć w zasuwy i hydranty przeciwpoŊarowe. 
Sieć, o ile jest to moŊliwe naleŊy wykonać w 
postaci zamkniętego układu, z moŊliwoņcią 
zasilania obustronnego. 

2. W zakresie odprowadzania ņcieków sa-
nitarno-bytowych, ustala się: 
1) docelowo ņcieki sanitarno-bytowe z obszaru 

planu naleŊy odprowadzić do miejskiej sieci 
kanalizacji sanitarnej pracującej w systemie 
grawitacyjno-pompowym, na warunkach 
okreņlonych przez zarządzającego siecią, 

2) projektowaną sieć kanalizacyjną, naleŊy kie-
rować do miejskiej oczyszczalni ņcieków, 

 
3. W zakresie odprowadzania wód desz-

czowych, ustala się: odprowadzenie wód opa-
dowych i roztopowych z terenu objętego planem 
do kanalizacji deszczowej. 
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4. W zakresie zaopatrzenia w gaz, ustala 

się: obszar planu przewiduje się zasilić w gaz 
przewodowy z miejskiej sieci gazu niskopręŊne-
go na warunkach okreņlonych przez zarządzają-
cego siecią. 
 

5. W zakresie zaopatrzenia w energię elek-
tryczną, ustala się: 
1) zasilanie terenów objętych planem z istnieją-

cych sieci niskiego napięcia poprzez jej roz-
budowę na warunkach okreņlonych przez 
właņciciela 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 ņredniego i niskiego napięcia naleŊy 
budować zgodnie z warunkami wynikającymi 
z przepisów szczególnych. 

5) przy realizacji zabudowy przeznaczonej na 
stały pobyt ludzi naleŊy zachować bezpiecz-
ny odstęp od linii elektroenergetycznych 
zgodny z PN – E – 05100 – 1. 

6) wprowadza się zakaz budowy linii energe-
tycznych napowietrznych, istniejące linii na-
powietrzne naleŊy sukcesywnie kablować. 

 

6. W zakresie łącznoņci telekomunikacyj-
nej, ustala się: 
1) usługi telekomunikacji mogą ņwiadczyć 

wszyscy uprawnieni operatorzy sieci teleko-
munikacyjnych. 

2) na obszarze objętym planem dopuszcza się 
lokalizację obiektów z urządzeniami infra-

struktury telekomunikacyjnej przy uwzględ-
nieniu dopuszczalnych poziomów pól elek-
tromagnetycznych jakie muszą być spełnio-
ne dla terenów przeznaczonych pod zabu-
dowę mieszkaniową i miejsc przebywania 
dla ludzi, oraz jeŊeli taka lokalizacja zgodna 
jest z przepisami odrębnymi. 

3) napowietrzne linie telefoniczne z poszczegól-
nych central naleŊy sukcesywnie kablować. 

4) w obrębie linii rozgraniczających istniejących 
i projektowanych dróg dopuszcza się prowa-
dzenie linii telekomunikacyjnych oraz lokali-
zację szafek z urządzeniami infrastruktury te-
lekomunikacyjnej na warunkach okreņlonych 
przez zarządcę drogi. 

 
7. W zakresie zaopatrzenia w ciepło, ustala 

się: z miejskiej sieci c.o. lub indywidualne roz-
wiązania oparte na paliwach ekologicznych (gaz, 
energia elektryczna itp.). 

 
8. W zakresie gospodarki odpadami sta-

łymi, ustala się: w zakresie gospodarowania 
odpadami stałymi ustala się zasadę odbioru 
odpadów w systemie zorganizowanym pod nad-
zorem Urzędu Miasta lub na zasadzie indywidu-
alnych umów zawartych z odbiorcą odpadów na 
wywóz ich na wysypisko odpadów, z uwzględ-
nieniem przepisów szczególnych, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem segregacji odpadów  
u ňródła ich powstawania. 

 
9. W zakresie komunikacji ustala się wa-

runki i zasady okreņlone w § 25 i 26. 
 

Rozdział 11. 
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów 

§ 31. Do czasu zabudowy i zagospodaro-
wania terenów objętych planem zagospodaro-
wania przestrzennego na cele okreņlone w § 9 

pozostają one w dotychczasowym uŊytkowaniu, 
z moŊliwoņcią wprowadzenia zieleni urządzonej, 
bez dopuszczenia zabudowy tymczasowej. 

 

Rozdział 12. 
Stawki procentowe, na podstawie, których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy 

§ 32. W celu naliczenia opłaty, o której 
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym, dla tere- 

nów U1, U2, UC1, UC2, KS1 i KS2 ustala się 
stawkę procentową wzrostu wartoņci nieru-
chomoņci - 30%. 

 

DZIAŁ III. 
Ustalenia końcowe 

§ 33. Wykonanie uchwały powierza się 
Prezydentowi Miasta SkarŊysko-Kamienna. 

 

§ 34. Uchwała obowiązuje po upływie  
30 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Ņwiętokrzyskiego. 

 

Przewodniczący Rady Miasta: 
Andrzej Dąbrowski 
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Załącznik nr 1 
do uchwały nr  VI/44/2011 
Rady Miasta SkarŊyska-Kamiennej 
z dnia 31 marca 2011 r. 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr VI/44/2011 
Rady Miasta SkarŊyska-Kamiennej 
z dnia 31 marca 2011 r. 
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Załącznik nr 3 
do uchwały nr VI/44/2011 
Rady Miasta SkarŊyska-Kamiennej 
z dnia 31 marca 2011 r. 
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