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Załącznik nr 3
do uchwały Rady Miejskiej w Kaletach

nr 279/XXXVIII/2010 
z dnia 23 lutego 2010 r.

SPOSÓB REALIZACJI, 
ZAPISANYCH W PLANIE, INWESTYCJI 

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

ORAZ ZASADY ICH FINANSOWANIA

Do zadań własnych gminy, wynikających z 
uchwalenia planu, należą następujące inwestycje 
z zakresu infrastruktury technicznej.
1. Drogi kl. D oraz dojazdy, ok. 700 mb 

Pozostałe przedsięwzięcia z zakresu uzbroje-

nia nie wchodzą w zakres obligatoryjnych zadań 
gminy.

 
Kolejność realizacji:  zgodnie z odrębnym pro-

gramem zgodnym z kolejnością udostępniania 
terenów budowlanych.

Źródła finansowania, w kolejności:
- budżet gminy
- wpłaty mieszkańców
- kredyt z funduszy celowych
- fundusze celowe i strukturalne krajowe i Unii 

Europejskiej.
   Przewodnicząca Rady Miejskiej 
   w Kaletach

   mgr Maria Wiatrek
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UCHWAŁA NR 280/XXXVIII/2010
RADY MIEJSKIEJ W KALETACH

z dnia 23 lutego 2010 r.

zmieniająca uchwałę nr 187/XXXIII/2005 z dnia 19 kwietnia 2005 r. 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Kalety - część zachodnia

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z r 2001, Nr 142 poz. 1591 późn. 
zm.), art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. 
zm.) oraz w związku z uchwałą nr 174/XXIV/2008 
z dnia 02.09.2008 r Rady Miejskiej w Kaletach po 
stwierdzeniu zgodności z ustaleniami Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Kalety Rada Miejska w Ka-
letach uchwala : 

Wprowadza się zmiany w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego Miasta Kalety 
– część zachodnia, przyjętym uchwałą nr 187/XXXIII/
2005 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 19 kwietnia 
2005 roku i uchwałami ją zmieniającymi. 

§ 1. Zmiany dotyczą planu w granicach obo-
wiązywania. 

§ 2. 1. Integralną częścią niniejszej uchwały jest 
załącznik nr 1 – rysunek w skali 1 : 2 000 sporzą-
dzony na fragmentach rysunku obowiązującego 
planu (14 sekcji). 

2. Zmiany wynikające z uchwały naniesione są 
na rysunek określony w ust.1. 

3. Załącznikami do niniejszej uchwały, niebędą-
cymi integralną częścią planu są: 

1)  załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie 

rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do projektu 
zmian w planie, 

2)  załącznik nr 3 - sposób realizacji, wynika-
jących ze zmian w planie, inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które należą do zadań 
własnych gminy, oraz zasady ich finansowania

§ 3. Jeżeli z treści przepisu nie wynika inaczej, 
użyte w dalszych przepisach określenia oznacza-
ją: 

1)  uchwała – niniejsza uchwała Rady Miejskiej 
w Kaletach 

2)  plan – ustalenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą 
nr 187/XXXIII/2005 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 
19 kwietnia 2005 r., z późniejszymi zmianami, 

3)  rysunek planu – rysunek na mapie w skali 
1 : 2 000, stanowiący załącznik do uchwały nr 187/
XXXIII/2005 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 19 
kwietnia 2005 

§ 4. 1. W treści uchwały nr 187/XXXIII/2005 
z dnia 19 kwietnia 2005 r. wprowadza się następu-
jące zmiany: 

1)  w § 6 po określeniu „K tereny urządzeń......” 
dodaje się określenie: „E tereny urządzeń elektro-
energetycznych z niezbędną infrastrukturą” 

2)  w § 7 zdanie wstępne otrzymuje brzmie-
nie: „Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku 
planu numerami i symbolami identyfikacyjnymi:
MN_2 – MN_12, MN_12a, MN_13 – MN_21, MN_23 
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– MN_25, MN_27 – MN_29, MN_36 – MN_39, MN_
41 – MN_49, MN_49a, MN_50 – MN_61, MN_61a, 
MN_62 – MN_87, MN_87a, MN_88 – MN_101, 
MN_101a, MN_101b, MN_102 – MN_108, MN_110 
– MN_128, MN_130 – MN_140.” 

3)  w § 7a zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: 
„Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu 
numerami i symbolami identyfikacyjnymi: MNe_1
i Mne_2:” 

4)  Po § 7a dodaje się § 7a1 w brzmieniu: „ § 7a1 
Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu 
numerem i symbolem identyfikacyjnym: MNe_3
1. Przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy 
rezydencjonalnej. 2. Przeznaczenie dopuszczalne: 
a) tereny parków, w tym tereny skwerów z funk-
cją rekreacyjną, b) tereny zieleni, c) tereny upraw 
ogrodniczych, 3. Zakaz lokalizacji funkcji innych 
niż wymienione. 4. Dla terenów wymienionych 
w § 7a1 ust.1 i 2 ustala się: a) wymóg nawiązania 
projektowanych budynków formą i skalą, do ar-
chitektury otoczenia – budynków „osiedla królów” 
b) zastosowanie rodzajów działek budowlanych 
zabudowy jednorodzinnej - zgodnie z podanymi 
w § 70, c) wysokość budynków max 1 kondygnacja 
nadziemna z użytkowym poddaszem, nie więcej 
niż 4,5 m od naturalnego poziomu terenu przy 
najniższym narożniku do poziomu okapu, d) wy-
sokość budynków gospodarczych, garaży – max 
1 kondygnacja, nie więcej niż 5,0 m od poziomu 
terenu do kalenicy, e) górna granica udziału terenu 
zabudowanego – 20%, f) minimalny udział po-
wierzchni biologicznie czynnej - 70 %, w tym zieleni 
wysokiej jako adaptacji istniejącego starodrzewu 
co najmniej 60 % pow. działki, g) w obrębie działki 
budowlanej należy umieścić miejsca garażowania 
lub parkowania samochodów, zgodnie z potrze-
bami wynikającymi z przeznaczenia terenu (co 
najmniej dwa stanowiska na działce), h) geometria 
dachów: dachy symetryczne dwuspadowe lub wie-
lospadowe o kącie nachylenia głównych połaci od 
300 do 450; dla budynków gospodarczych i garaży 
dopuszcza się dachy jednospadowe o nachyleniu 
połaci w kierunku własnej działki, i) ograniczenia 
określone w lit. c) i h) nie dotyczą ewentualnych 
elementów stanowiących akcenty wysokościowe 
budynku, o rzucie nie przekraczającym 35 m2, 
j) linie zabudowy dla nowych budynków: - nie-
przekraczalna przednia linia zabudowy – 6,0 m 
od granicy działki, - nieprzekraczalna tylna linia 
zabudowy – 25,0 m od frontowej granicy działki, 
k) strefy ograniczonego zainwestowania dla sieci 
infrastruktury technicznej zgodnie z obowiązujący-
mi przepisami, 

5)  w § 9 w zdaniu wstępnym końcowe określe-
nie „ML_2” zastępuje się określeniem „ML_3” 

6)  w § 10 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: 
„Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku Planu 
następującymi numerami i symbolami identyfika-
cyjnymi: Uc_1, Uc_2, Uc_4 do Uc_18: 

7)  po § 10 dodaje się § 10a w brzmieniu: „§ 10a 
Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu 
symbolem identyfikacyjnym UZ_1 1. Przeznaczenie
podstawowe: tereny usług ochrony zdrowia, 2. 
Przeznaczenie dopuszczalne: a) tereny innych usług 
niekolidujących z przeznaczeniem podstawowym 
w wielkości nieprzekraczającej 20 % kubatury, 
b) tereny dróg dojazdowych i parkingów i innej 
infrastruktury towarzyszącej c) tereny zieleni to-
warzyszącej, 3. Zakaz lokalizacji funkcji innych niż 
wymienione. 4. Dla terenów wymienionych w § 10 
ust. 1 oraz ust. 2 ustala się: a) zakaz przekroczenia 
wysokości budynków – max 3 kondygnacje nad-
ziemne z poddaszem użytkowym lub łącznie max 
12,0 m, b) geometria dachów: - dachy kalenicowe 
dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia 
do 450, - dopuszczenie adaptacji dachów płaskich, 
c) obowiązek zachowania co najmniej 50 % po-
wierzchni terenu jako powierzchni biologicznie 
czynnej, d) linie zabudowy dla nowych budynków: - 
minimum 8 m od zewnętrznej krawędzi jezdni dróg 
powiatowych, - odległość od granicy lasu zgodnie 
z przepisami odrębnymi; dopuszcza się adaptacje 
istniejących w chwili uchwalania planu nadziem-
nych elementów zainwestowania usytuowanych 
bliżej niż dopuszczają przepisy, z możliwością 
remontów i modernizacji ale bez prawa rozbudo-
wy e) strefy ograniczonego zainwestowania dla 
sieci infrastruktury technicznej zgodnie z obowią-
zującymi przepisami, f) zapewnić niezbędną ilość 
miejsc parkingowych dla obsługi projektowanej 
funkcji.”; 

8)  w § 31 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: 
„Wyznacza się tereny dróg publicznych oznaczo-
ne na rysunku Planu następującymi numerami 
i symbolami identyfikacyjnymi KDD_01, KDD_03,
KDD_04, KDD_06 do KDD_013, KDD_015 do 
KDD_018, KDD_020, KDD_021, KDD_023, KDD_025, 
KDD_028, KDD_030, KDD_032 do KDD_036, KDD_
036a, KDD_037 do KDD_043, KDD_045, KDD_047 
do KDD_060, KDD_060a, KDD_061 do KDD_070, 
KDD_070a, KDD_071 do KDD_075, KDD_077 do 
KDD_094, KDD_096, KDD_097, KDD_099 do KDD_
0101, KDD_0103 do KDD_0123:” 

9)  w § 33 w zdaniu wstępnym końcowy symbol 
„KDPJ_25” zastępuje się symbolem „KDPJ_030”, 

10) po § 33 dodaje się § 33a w brzmieniu: „§ 33a 
Wyznacza się teren dróg publicznych oznaczony 
na rysunku planu numerem i symbolem identy-
fikacyjnym KDP_01: 1. Przeznaczenie terenu: ciąg
pieszo – rowerowy, 2. Przeznaczenie dopuszczalne: 
tereny sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 3. 
Dla terenów wymienionych w §33a ust. 1 i 2 ustala 
się szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie 
ze stanem istniejącym” 

11) w § 35 w zdaniu wstępnym końcowy symbol 
„KS_5” zastępuje się symbolem „KS_012”, 

12) po § 36 dodaje się § 36a w brzmieniu: „§36a 
Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu 
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następującym numerem i symbolem identyfika-
cyjnym: E_1: 1. Przeznaczenie podstawowe: tereny 
urządzeń elektroenergetycznych. 2. Przeznacze-
nie dopuszczalne: a) tereny innej infrastruktury 
technicznej, b) tereny zieleni. 3. Dla terenów wy-
mienionych w § 36a ust. 1 oraz ust. 2 ustala się: a) 
zagospodarowanie terenu zgodnie z przepisami 
odrębnymi.” 

13) w § 77 po punkcie 1 dodaje się punkt 1a 
w brzmieniu: „1a) dla terenów, których wartość 
wzrosła w związku ze zmianą planu po jego wejściu 
w życie w wysokości 30%” 

2. W rysunku planu wprowadza się zmiany 

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały 
(sekcje 1-14). 

§ 5. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się 
Burmistrzowi Miasta Kalety. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 
dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 

   Przewodnicząca Rady Miejskiej
   w Kaletach

   mgr Maria Wiatrek
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Załącznik nr 1
do uchwały Nr 280/XXXVIII/2010

Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 23 lutego 2010 r.

MPZPKalety-Zachod-ZMIANY 2010 ORIENTACJA Z LEGENDA

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Kaletach

mgr Maria Wiatrek
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Załącznik nr 1.1
do uchwały Nr 280/XXXVIII/2010

Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 23 lutego 2010 r.

SEKCJA1

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Kaletach

mgr Maria Wiatrek
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Załącznik nr 1.2
do uchwały Nr 280/XXXVIII/2010

Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 23 lutego 2010 r.

SEKCJA2

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Kaletach

mgr Maria Wiatrek
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Załącznik nr 1.3
do uchwały Nr 280/XXXVIII/2010

Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 23 lutego 2010 r.

SEKCJA3

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Kaletach

mgr Maria Wiatrek
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Załącznik nr 1.4
do uchwały Nr 280/XXXVIII/2010

Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 23 lutego 2010 r.

SEKCJA4

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Kaletach

mgr Maria Wiatrek
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Załącznik nr 1.5
do uchwały Nr 280/XXXVIII/2010

Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 23 lutego 2010 r.

SEKCJA5

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Kaletach

mgr Maria Wiatrek
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Załącznik nr 1.6
do uchwały Nr 280/XXXVIII/2010

Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 23 lutego 2010 r.

SEKCJA6

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Kaletach

mgr Maria Wiatrek
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Załącznik nr 1.7
do uchwały Nr 280/XXXVIII/2010

Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 23 lutego 2010 r.

SEKCJA7

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Kaletach

mgr Maria Wiatrek



Dziennik Urzêdowy
Województwa Œl¹skiego Nr 81 – 5535 – Poz. 1293

Załącznik nr 1.8
do uchwały Nr 280/XXXVIII/2010

Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 23 lutego 2010 r.

SEKCJA8

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Kaletach

mgr Maria Wiatrek
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Załącznik nr 1.9
do uchwały Nr 280/XXXVIII/2010

Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 23 lutego 2010 r.

SEKCJA9

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Kaletach

mgr Maria Wiatrek
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Załącznik nr 1.10
do uchwały Nr 280/XXXVIII/2010

Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 23 lutego 2010 r.

SEKCJA10

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Kaletach

mgr Maria Wiatrek
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Załącznik nr 1.11
do uchwały Nr 280/XXXVIII/2010

Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 23 lutego 2010 r.

SEKCJA11

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Kaletach

mgr Maria Wiatrek
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Załącznik nr 1.12
do uchwały Nr 280/XXXVIII/2010

Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 23 lutego 2010 r.

SEKCJA12

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Kaletach

mgr Maria Wiatrek
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Załącznik nr 1.13
do uchwały Nr 280/XXXVIII/2010

Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 23 lutego 2010 r.

SEKCJA13

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Kaletach

mgr Maria Wiatrek
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Załącznik nr 1.14
do uchwały Nr 280/XXXVIII/2010

Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 23 lutego 2010 r.

SEKCJA14

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Kaletach

mgr Maria Wiatrek
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Załącznik nr 2
do uchwały Nr 280/XXXVIII/2010

Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 23 lutego 2010 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Kaletach

mgr Maria Wiatrek
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Załącznik nr 3
do uchwały Rady Miejskiej w Kaletach

nr 280/XXXVIII/2010 
z dnia 23 lutego 2010 r.

SPOSÓB REALIZACJI, 
ZAPISANYCH W PLANIE, 

INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ 

DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY, 
ORAZ ZASADY ICH FINANSOWANIA

Do zadań własnych gminy, wynikających z 
uchwalenia planu, należą następujące inwestycje 
z zakresu infrastruktury technicznej.

1. Drogi kl. D oraz dojazdy, ok. 1500 mb 
2. Kanalizacja sanitarna, ok. 750 m

Pozostałe przedsięwzięcia z zakresu uzbroje-

nia nie wchodzą w zakres obligatoryjnych zadań 
gminy.

 
Kolejność realizacji:  zgodnie z odrębnym pro-

gramem zgodnym z kolejnością udostępniania 
terenów budowlanych.

Źródła finansowania, w kolejności:

- budżet gminy
- wpłaty mieszkańców
- kredyt z funduszy celowych
- fundusze celowe i strukturalne krajowe i Unii 

Europejskiej.

   Przewodnicząca Rady Miejskiej 
   w Kaletach

   mgr Maria Wiatrek
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UCHWAŁA NR 249/XXXIV/2010
RADY GMINY KŁOMNICE

z dnia 11 marca 2010 r.

 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości 
za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych

i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 6 ust. 2, 4 i 6 ustawy z dnia 
13 września 1996r. o utrzymaniu porządku i czy-
stości w gminie ( t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 
2008 z późn. zm. ) w zw. z art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 
40 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym ( Dz. U. 
z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późń. zm.) oraz art. 
9 ustawy z dnia 5 lipca 2001. o cenach (Dz. U. Nr 
97 poz. 1050 z późń. zm. ) Rada Gminy Kłomnice 
uchwala co następuje: Rada Gminy uchwala, co 
następuje:

§ 1. Uchwala się górne stawki opłat ponoszo-
nych przez właścicieli nieruchomości położonych 
na terenie gminy Kłomnice, za usługi odbioru od-
padów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych 
i transportu nieczystości ciekłych. 

§ 2. 1) Ustala się następujące górne stawki opłat 
ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za 
odbiór odpadów komunalnych niesegregowanych 
w następujących wysokościach: 

a)  za jednorazowe opróżnienie pojemnika o po-
jemności 80 litrów - 18,00 zł 

b)  za jednorazowe opróżnienie pojemnika o po-
jemności 110/120 litrów - 22,00 zł 

c)  za jednorazowe opróżnienie pojemnika o po-
jemności 140 litrów - 25,00 zł 

d)  za jednorazowe opróżnienie pojemnika o po-
jemności 240 litrów - 28,00zł 

e)  za jednorazowe opróżnienie pojemnika o po-
jemności 260 litrów - 32,00 zł 

f)  za jednorazowe opróżnienie pojemnika o po-
jemności 770 litrów - 64,00 zł 

g)  za jednorazowe opróżnienie pojemnika o po-
jemności 1100 litrów - 72,00zł 

-  Podane wyżej ceny są cenami brutto. 
2)  Stawki opłat za odbieranie stałych odpadów 

komunalnych, jeżeli gromadzone są w sposób 
selektywny, ustala się w wysokości równej odpo-
wiednio 80 % stawek ustalonych w pkt. 1 § 2 

3)  Za selektywne uważa się zbieranie odpadów 
w sposób zapewniający odbiór w odrębnych po-
jemnikach lub workach co najmniej: 

a)  odpadów ze szkła 
b)  odpadów z tworzyw sztucznych 
c)  pozostałych odpadów 

§ 3. Ustala się górną stawkę opłat ponoszonych 
przez właścicieli nieruchomości za usługi opróż-
niania zbiorników bezodpływowych i transport 
nieczystości ciekłych w wysokości 23,00 zł (brutto) 
za 1 m3 nieczystości ciekłych. 

§ 4. Górne stawki opłat, o których mowa w  
§ 2 oraz § 3 stosuje się wobec właścicieli nierucho-


