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ściołem oraz zakładami pracy w celu realizacji 
zadań pomocy społecznej.  

 
Rozdział 4 

GOSPODARKA FINANSOWA OŅRODKA  

§ 12.  

1. Zadania Ośrodka finansowane są:  

1) ze środków własnych budżetu Gminy,  
2) z budżetu państwa,  
3) z innych prawnie dopuszczalnych żródeł.  

2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan 
dochodów i wydatków.  

3. Ośrodek posiada odrębny rachunek bankowy. 
Z rachunku można dokonywać wypłat do wysoko-
ści sum zgromadzonych na tym rachunku.  

4. Przekazywanie środków finansowych z budżetu 
Gminy następuje w okresach miesięcznych sto-
sownie do stopnia realizacji zadań w poszczegól-
nych miesiącach.  

5. Dokumenty księgowe i rachunki stanowiące pod-
stawę do wypłaty pod względem merytorycznym 
zatwierdza Kierownik Ośrodka, a pod względem 

formalnym i rachunkowym Główny Księgowy 
Ośrodka.  

6. Mienie nieruchome Ośrodka stanowi mienie ko-
munalne Miasta Grybów i jest przekazane Ośrod-
kowi na podstawie umowy dzierżawy.  

7. Ośrodek gospodaruje powierzonym mieniem 
z należytą starannością, zapewnia jego ochronę, 
a w szczególności właściwe jego użytkowanie.  

8. Rachunkowość i obsługa księgowa prowadzona 
jest przez Głównego Księgowego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Grybowie.  

Rozdział 5 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

§ 13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym 
Statutem, mają zastosowanie przepisy powszechnie 
obowiązujące.  

§ 14. Dokonywanie zmian w Statucie odbywa się 
w trybie określonym dla jego nadania.  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej: 

Marek Obrębski 
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UCHWAŁA NR XLVI/567/2010 
RADY GMINY CHEŁMIEC 
 z dnia 23 marca 2010 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec III” w Gminie 
Chełmiec – we wsi Paszyn. 

Na podstawie art.3 ust.1, art.15 i art.20 ust.1 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz.U.z 2003r Nr 80 poz.717 z późn. 
zmianami) zwanej dalej „ustawą”, 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 Chełmiec  
stwierdza zgodność zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego „Chełmiec III” w Gminie 
Chełmiec ze „Studium” uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego Gminy Chełmiec 
wprowadzonego Uchwałą Nr LX(339)98 Rady Gminy 
Chełmiec z dnia 23 kwietnia 1998 roku i uchwala co 
następuje:  

DZIAŁ I 
USTALENIA FORMALNE  

§ 1.  

1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego „Chełmiec III” w Gminie 
Chełmiec, zatwierdzonego uchwałą Nr XLIV(363)2001 
Rady Gminy Chełmiec z dnia 20 grudnia 2001 roku 
(Dz. Urzędowy Wojew. Małopolskiego Nr 14/2002 
poz. 292 z późn. zm.) w zakresie przeznaczenia dzia-
łek nr 1541/2, 1541/4 i 1541/6 w Paszynie na tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – zwaną 
w tekście niniejszej uchwały planem 

2. Plan obejmuje teren określony na załączniku graficz-
nym do uchwały Rady Gminy Chełmiec 
Nr: XXXIV(380)2009 z dnia 18 lutego 2009 roku.  

§ 2.  

1. Treść niniejszej uchwały stanowi część tekstową pla-
nu.  

2. Załącznikami do uchwały są:  

a)  Rysunek planu sporządzony na kopii mapy zasad-
niczej w skali 1:2000 jako załącznik Nr 1 do niniej-
szej Uchwały,  

b)  Rozstrzygnięcia Rady Gminy Chełmiec – podjęte 
w trybie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. Nr 80 poz. 717 z późn.zm.) – o sposobie roz-
patrzenia uwag do projektu planu 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. i Nr 3.  

3. Ustalenia planu dotyczą przeznaczenia terenu i linii 
rozgraniczających tereny o różnych funkcjach, linii 
rozgraniczających drogę, warunków i zasad kształto-
wania zabudowy i zagospodarowania terenów, w 
tym szczególnych warunków wynikających z potrze-
by ochrony środowiska, zasad obsługi w zakresie in-
frastruktury technicznej i komunikacji.  

4.  Ustalenia planu nie naruszają i nie wykluczają 
stosowania innych przepisów szczególnych.  

§ 3. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o:  

--  uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą 
uchwałę Rady Gminy Chełmiec, obejmującą 
ustalenia wymienione w tekście niniejszej 
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uchwały oraz ustalenia określone na załączni-
kach graficznych Nr 1 i 2 do tej uchwały,  

--  „Studium” – należy przez to rozumieć wprowa-
dzone uchwałą Nr LX(339)98 Rady Gminy Cheł-
miec z dnia 23 kwietnia 1998 roku Studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Chełmiec,  

--  przepisach szczególnych – należy przez to rozu-
mieć obowiązujące przepisy określone w usta-
wach oraz aktach wykonawczych do tych ustaw, 
poza ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym oraz aktami do niej wykonaw-
czymi,  

--  linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć 
linię ciągłą na rysunku planu, rozdzielającą ob-
szar na tereny o różnych funkcjach lub różnych 
zasadach i warunkach zagospodarowania,  

--  ņrednim poziomie terenu – rozumie się przez to 
średnią arytmetyczną poziomów terenu od stro-
ny przystokowej i odstokowej liczoną w obrysie 
rzutu budynku,  

--  wysokoņci zabudowy (obiektu, budynku) – ro-
zumie się przez to wymiar pionowy mierzony od 
średniego poziomu terenu do najwyższej głów-
nej kalenicy dachu,  

--  dachu namiotowym – rozumie się przez to dach 
wielospadowy o trójkątnych połaciach, zbiegają-
cych się w jednym wierzchołku.  

 
DZIAŁ II 

USTALENIA OGÓLNE  

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

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

2. Obowiązuje zakaz przekraczania dopuszczalnych stę-
żeń zanieczyszczeń atmosferycznych, określonych 
w załączniku Nr 1 do Rozporządzenia Ministra 
Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnic-
twa z dnia 5 grudnia 2002r w sprawie wartości od-
niesienia dla niektórych substancji w powietrzu 
(Dz. U. Nr 1 z 2003r poz.12 z późn. zmianami).  

3. W zakresie ochrony przed hałasem obowiązuje, zgod-
nie z przepisami odrębnymi, przestrzeganie dopusz-
czalnych poziomów hałasu w środowisku dla tere-
nów oznaczonych symbolem MN - jak dla terenów 
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową.  

§ 5. W zakresie kształtowania architektury, ładu 
przestrzennego i podziałów nieruchomości ustala się co 
następuje:  

1. Dla obiektów mieszkaniowych obowiązuje kształto-
wanie architektury harmonizującej z krajobrazem 
i nawiązującej do tradycyjnych cech budownictwa 
regionalnego. Dachy dwu- lub wielospadowe o kącie 
nachylenia głównych połaci dachowych w przedziale 
od 30 do 45 stopni. Kalenice i okapy dachu muszą 
być poziome. Zakaz otwierania połaci dachowych 
(doświetlenie poddasza) na odcinku większym niż 
70% długości dachu, liczonej pomiędzy krawędziami 
okapu. Obowiązuje zakaz realizacji dachów płaskich, 
namiotowych i pulpitowych. Maksymalna wysokość 
– dwie kondygnacje nadziemne liczone od poziomu 

parteru (poziom ±0,00), w tym jedna w poddaszu. 
Poziom parteru nie może przekroczyć 1,20 m nad 
średnim poziomem terenu lub 0,60 m od poziomu te-
renu od strony stoku. Wysokość obiektów nie może 
przekroczyć 11,0 m od średniego poziomu terenu.  

2. Dla budynków gospodarczych i garażowych ustala się 
realizację dachów dwu- lub wielospadowych o kącie 
nachylenia głównych połaci od 30 do 45 stopni; wy-
sokość obiektów nie może przekraczać 8,0 m nad 
średnim poziomem terenu. Dopuszcza się realizację 
budynków gospodarczych i garaży dobudowanych 
do budynku mieszkalnego z dopuszczeniem ich przy-
krycia dachami pulpitowymi o spadku równym lub 
mniejszym od spadku dachu głównego budynku 
mieszkalnego.  

3. Przy wydzielaniu nowych działek budowlanych obo-
wiązuje minimalna powierzchnia działki dla wolno-
stojącej zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej – 
800 m².  

4. W zagospodarowaniu działek obowiązuje zachowanie 
co najmniej 60% powierzchni biologicznie czynnej.  

5. Dla nowo wydzielonych działek obowiązuje zapew-
nienie dojazdu z drogi publicznej i uwzględnienie 
uzbrojenia w sieci infrastruktury technicznej.  

6. W wykończeniu budynków wyklucza się stosowanie 
okładzin panelami z tworzyw sztucznych, należy sto-
sować materiały tradycyjne (drewno, kamień itp.).  

7. Obowiązuje stosowanie pokryć dachowych w stono-
wanych, ciemnych kolorach (odcienie brązu, czer-
wieni, zieleni, szarości). Kolorystyka elewacji w kolo-
rach pastelowych. Wyklucza się stosowanie w ogro-
dzeniach prefabrykowanych, betonowych elementów 
ozdobnych, tralek, kolumn.  

§ 6. W zakresie infrastruktury technicznej i uzbroje-
nia terenu ustala się co następuje:  

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

2. Obowiązek zachowania stref ochronnych od linii elek-
troenergetycznych i od gazociągów w wielkościach 
zgodnych z przepisami szczególnymi oraz zgodnie 
z warunkami określonymi przez zarządzającego sie-
ciami.  

3. Zaopatrzenie w wodę docelowo z wiejskiego systemu 
zaopatrzenia w wodę. Do czasu realizacji tego syste-
mu dopuszcza się indywidualny system zaopatrzenia 
w wodę, w oparciu o obowiązujące przepisy szcze-
gólne pod warunkiem nie naruszenia praw osób 
trzecich i pozostałych ustaleń obowiązującego planu.  

4. Odprowadzenie ścieków (dotyczy ścieków w zrozu-
mieniu przepisów art.3 pkt 38 lit.”a” ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 roku „Prawo ochrony środowiska – 
Dz. U. Nr Nr 62 poz.627 z późn. zm.) docelowo do 
wiejskiego systemu kanalizacyjnego. Do czasu reali-
zacji tego systemu dopuszcza się realizację szczel-
nych bezodpływowych zbiorników okresowo opróż-
nianych, z wywożeniem ścieków na najbliższą 
oczyszczalnię. Dopuszcza się również realizację przy-
obiektowych oczyszczalni ścieków.  

5. Usuwanie odpadów stałych komunalnych poprzez 
segregację i gromadzenie ich w przystosowanych 
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pojemnikach okresowo opróżnianych i w sposób 
zorganizowany wywożonych zgodnie z prowadzona 
polityką gminy Chełmiec. Obowiązuje zakaz groma-
dzenia materiałów toksycznych i niebezpiecznych. 
Gospodarka odpadami powinna być prowadzona 
zgodnie z przepisami szczególnymi.  

6. Doprowadzenie gazu z istniejących sieci gazowych na 
warunkach określonych przez zarządcę tych sieci.  

7. Ogrzewanie obiektów indywidualne. Stosowane me-
dia i paliwa dla celów grzewczych nie mogą powo-
dować przekroczenia dopuszczalnych norm zanie-
czyszczeń powietrza z uwzględnieniem zanieczysz-
czeń tła. Dopuszcza się zastosowanie baterii słonecz-
nych.  

8. Doprowadzenie energii elektrycznej na warunkach 
określonych przez zarządzającego siecią.  

 
DZIAŁ III 

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE  

§ 7. Teren oznaczony symbolem MN obejmujący 
działki nr 1541/2, 1541/4 i 1541/6 położone w Paszynie o 
powierzchni 0,32 ha, stanowiące grunty rolne klasy PsV 
i RIVb przeznacza się na tereny zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej.  

1. Ustala się zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 
jako podstawowe przeznaczenie terenu. Dopuszcza 
się realizację budynków gospodarczych i garaży. 
W zakresie kształtowania zabudowy obowiązują usta-
lenia zawarte w § 5. Dopuszcza się realizację nie-
zbędnych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.  

2. Przy realizacji obiektów obowiązuje:  

--  zachowanie szerokości w liniach rozgraniczają-
cych drogę gminną „D2KGL” w wielkości 12 m,  

--  zachowanie linii zabudowy budynków w odle-
głości min. 6 m od krawędzi jezdni drogi 
„D2KGL”,  

--  zachowanie linii zabudowy od strefy technicznej 
od linii elektroenergetycznej napowietrznej 
w wielkości zgodnej z przepisami szczególnymi.  

3. Dojazd do terenu z drogi gminnej lokalnej „D2KGL” 
na warunkach ustalonych z zarządca tej drogi.  

 
DZIAŁ VI 

USTALENIA KOŃCOWE  

§ 8. Ustala się wysokość opłaty wyrażoną w sto-
sunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości 
w wyniku uchwalenia planu, o której mowa w art.36 
ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 
poz. 717 z póź. zm) – 10 %.  

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Chełmiec.  

§ 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 inter-
netowej Gminy Chełmiec.  

 
Przewodniczący Rady Gminy Chełmiec: 

Jan Bieniek 
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Załącznik nr 1 
do Uchwały nr XLVI/567/2010 
Rady Gminy Chełmiec 
z dnia 23 marca 2010 r. 

 

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000. 
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów. 

Przewodniczący Rady Gminy Chełmiec: 
Jan Bieniek 

 
* 
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Załącznik nr 2 
do Uchwały nr XLVI/567/2010 
Rady Gminy Chełmiec 
z dnia 23 marca 2010 r. 

 
Sposób rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmiec 

dla działek 1541/2, 1541/4 i 1541/6 w Paszynie 

Wójt Gminy Chełmiec oświadcza, że w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu w dniach od 23 grud-
nia 2009r do 12 stycznia 2010r. i 14 dni po zakończeniu wyłożenia projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Chełmiec obejmującego działki nr 1541/2, 1541/4 i 1541/6 w Paszynie Z przeznaczeniem ich 
na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – nie wpłynęły żadne uwagi, o których mowa w art.18 ust.1 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. Nr 80 poz.717).  

 
Przewodniczący Rady Gminy Chełmiec: 

Jan Bieniek 
 

Załącznik nr 3 
do Uchwały nr XLVI/567/2010 
Rady Gminy Chełmiec 
z dnia 23 marca 2010 r. 
 

 
Sposób rozstrzygnięcia sposobu realizacji inwestycji w zakresie infrastruktury należących  

do zadań własnych gminy  

Na przedmiotowym terenie nie przewiduje się żadnych inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej nale-
żących do zadań własnych gminy.  

 
Przewodniczący Rady Gminy Chełmiec: 

Jan Bieniek 
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UCHWAŁA NR XLVI/568/2010 
RADY GMINY CHEŁMIEC 
 z dnia 23 marca 2010 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec V” w Gminie 
Chełmiec – we wsi Wielopole i Klimkówka. 

Na podstawie art.3 ust.1, art. 15 i art.20 ust.1 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz.U.z 2003r Nr 80 poz.717 z późn. 
zmianami) zwanej dalej „ustawą”, 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 Chełmiec 
stwierdza zgodność zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego „Chełmiec V” w Gminie 
Chełmiec ze „Studium” uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego Gminy Chełmiec 
wprowadzonego Uchwałą Nr LX(339)98 Rady Gminy 
Chełmiec z dnia 23 kwietnia 1998 roku i uchwala co 
następuje: 

 
DZIAŁ I 

USTALENIA FORMALNE  

§ 1.  

1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego „Chełmiec V” w Gminie 
Chełmiec, zatwierdzonego uchwałą Nr XX(163)2004 
Rady Gminy Chełmiec z dnia 24 maja 2004 roku 
(Dz. Urzędowy Wojew. Małopolskiego z Nr 222 
poz. 2514 z późn. zm.) w zakresie przeznaczenia czę-

ści działek nr 48/2 i 48/3 w Klimkówce - na tereny za-
budowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz działki 
nr: 135/11 Wielopolu na tereny zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej – zwaną w tekście niniejszej 
uchwały planem.  

2. Plan obejmuje obszary określone na załącznikach 
graficznych do uchwał Rady Gminy Chełmiec 
Nr: XXXII(363)2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. 
i XXIX(308)2008 z dnia 05 listopada 2008r.  

§ 2.  

1. Treść niniejszej uchwały stanowi część tekstową pla-
nu.  

2. Załącznikami do uchwały są:  

a)  Rysunki planu sporządzone na kopii map zasadni-
czych w skali 1:2000 jako załączniki Nr 1 i 2 do ni-
niejszej Uchwały,  

b)  Rozstrzygnięcia Rady Gminy Chełmiec – podjęte 
w trybie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. Nr 80 poz. 717 z późn.zm.) – o sposobie roz-
patrzenia uwag do projektu planu oraz o sposobie 
realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które należą do zadań 


