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3385 – Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 13 lipca 2011 r. 

w sprawie stwierdzenia nieważnoņci Uchwały Nr VIII/62/2011 Rady Miejskiej 
w Kętach z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wod-
nym dotacji z budżetu Gminy Kęty, trybu postępowania w sprawie udzielania 
dotacji i sposobu jej rozliczania 22997 

3386 – Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 13 lipca 2011 r. 
w sprawie stwierdzenia nieważnoņci Uchwały Nr VIII/63/2011 Rady Miejskiej 
w Kętach z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie okreņlenia zasad udzielania dota-
cji ze ņrodków budżetu Gminy Kęty do zadań służących ochronie powietrza 
polegających na zmianie starego systemu ogrzewania węglowego na proeko-
logiczne, planowanych do realizacji na terenie Gminy Kęty 22999 
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UCHWAŁA NR VIII/61/11 
RADY POWIATU GORLICKIEGO 

 z dnia 30 czerwca 2011 r. 

w sprawie likwidacji I Liceum Profilowanego w Gorlicach 

Na podstawie art.12 pkt 11 z dnia 5 czerwca 1998r. 
o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U z 2001 
Nr 142, poz. 1592 z późn.zm), art. 59 ust. 1,2 w związku 
z art. 5 c pkt 1 ustawy z dnia 7 wrzeņnia 1991r. 
o systemie oņwiaty (tekst jednolity Dz. U. 2004 Nr 256, 
poz. 2572 z późn. zm) po uzyskaniu opinii Małopolskiego 
Kuratora Oņwiaty w Krakowie, Rada Powiatu Gorlickie-
go uchwala co następuje:  

§ 1. Dokonać z dniem 31 sierpnia 2011 r. likwidacji 
szkoły ponadgimnazjalnej – I Liceum Profilowanego 
w Gorlicach wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 1 
im. Ignacego Łukasiewicza w Gorlicach, ul. Wyszyńskie-
go 18, 38-300 Gorlice, o 3 letnim okresie kształcenia, 
kształcącego w profilu zarządzanie informacją, którego 

ukończenie umożliwia uzyskanie ņwiadectwa dojrzałoņci 
po zdaniu egzaminu maturalnego. 

§ 2. Dokumentacja zlikwidowanej szkoły zostaje 
w Zespole Szkół Nr 1 im. Ignacego Łukasiewicza w Gor-
licach 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Po-
wiatu. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Małopolskiego. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu Gorlickiego  

Marek Bugno 
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UCHWAŁA NR X/126/2011 
 RADY GMINY CHEŁMIEC 
 z dnia 17 czerwca 2011 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 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 Chełmiec 
stwierdza zgodnoņć zmiany miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego „Chełmiec III” 
w Gminie Chełmiec ze „Studium” uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gmi-
ny Chełmiec wprowadzonego Uchwałą Nr LX(339)98 
Rady Gminy Chełmiec z dnia 23 kwietnia 1998 roku 
i uchwala co nastĉpuje: 

 

Rozdział 1 
PRZEPISY OGÓLNE 

§ 1.  

1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego „Chełmiec III” w Gmi-
nie Chełmiec, zatwierdzonego uchwałą 
Nr XLIV(363)2001 Rady Gminy Chełmiec z dnia 
20 grudnia 2001 roku (Dz. Urzędowy Wojew. Ma-
łopolskiego Nr 14/2002 poz. 292 z późn. zm.) 
w zakresie przeznaczenia działek nr: 1147, 1480 
i częņci działek nr: 1484/4, 1544 i 1734/2 położo-
nych w Paszynie na tereny zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej – zwaną w tekņcie niniejszej 
uchwały planem. 
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2. Plan obejmuje tereny okreņlone na załącznikach 

graficznych do uchwał Rady Gminy Chełmiec Nr: 
XLV(548)2010 z dnia 15 lutego 2010r., 
XLVIII(613)2010 z dnia 30 kwietnia 2010r., 
LII(685)2010 i LII(686)2010 z dnia 22 wrzeņnia 
2010r. 

§ 2.  

1. Treņć niniejszej uchwały stanowi częņć tekstową 
planu. 

2. Załącznikami do uchwały są: 

1) Rysunki planu sporządzone na kopii map za-
sadniczych w skali 1:2000 jako załączniki Nr 1, 2, 
3 i 4 do niniejszej Uchwały, 

2) Rozstrzygnięcia Rady Gminy Chełmiec – podję-
te w trybie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 
roku o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym ( 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 5. 

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 ņro-
dowiska, zasad obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej i komunikacji. 

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

§ 3. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o: 

1) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą 
uchwałę Rady Gminy Chełmiec, obejmującą usta-
lenia wymienione w tekņcie niniejszej uchwały oraz 
ustalenia okreņlone na załącznikach graficznych nr 
1, 2, 3 i 4 do tej uchwały, 

2) „Studium” – należy przez to rozumieć wprowadzo-
ne uchwałą Nr LX(339)98 Rady Gminy Chełmiec 
z dnia 23 kwietnia 1998 roku Studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Chełmiec, 

3) przepisach szczególnych – należy przez to rozumieć 
obowiązujące przepisy okreņlone 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 ņciana budynku lub 
innych obiektów kubaturowych, bez jej przekracza-
nia w kierunku drogi; zakaz ten nie dotyczy elemen-
tów architektonicznych takich jak: schody ze-
wnętrzne, pochylnie, balkon, wykusz, gzyms, okap 
dachu, zadaszenie wejņcia, rynna, rura spustowa, 
podokienniki oraz innych detali wystroju architek-
tonicznego, 

6) ņrednim poziomie terenu – rozumie się przez to 
ņrednią arytmetyczną poziomów terenu od strony 

przystokowej i odstokowej liczoną w obrysie rzutu 
budynku, 

7) wysokoņci zabudowy (obiektu, budynku) – rozumie 
się przez to wymiar pionowy mierzony od ņrednie-
go poziomu terenu do najwyższej głównej kalenicy 
dachu, 

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

 
Rozdział 2 

USTALENIA OGÓLNE 

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

1) Obowiązuje utrzymanie wysokich standardów ņro-
dowiska przyrodniczego, w szczególnoņci czystoņci 
wód, powietrza atmosferycznego, gleb. 

2) Obowiązuje zakaz przekraczania dopuszczalnych 
stężeń zanieczyszczeń atmosferycznych, okreņlo-
nych w przepisach szczególnych. 

3) Obowiązuje zakaz lokalizacji inwestycji mogących 
zawsze znacząco oddziaływać na ņrodowisko 
w zrozumieniu obowiązujących przepisów szcze-
gólnych. 

4) W zakresie ochrony przed hałasem obowiązuje, 
zgodnie z przepisami szczególnymi, przestrzeganie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w ņrodowisku 
dla terenów oznaczonych symbolem MN - jak dla 
terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszka-
niową. 

5) Obowiązuje zapewnienie ciągłoņci cieków wodnych 
nie wyróżnionych na rysunkach planu z możliwo-
ņcią konserwacji i remontu cieków zgodnie 
z ustawą Prawo wodne. 

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

1) Dla obiektów mieszkaniowych obowiązuje kształ-
towanie 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 (doņwietlenie poddasza) na odcinku 
większym niż 70% długoņci dachu, liczonej pomię-
dzy krawędziami okapu. Obowiązuje zakaz realizacji 
dachów płaskich i namiotowych. Maksymalna wy-
sokoņć – dwie kondygnacje nadziemne liczone od 
poziomu parteru (poziom ±0,00), w tym jedna 
w poddaszu. Poziom parteru nie może przekroczyć 
1,20 m nad ņrednim poziomem terenu lub 0,60 m. 
od poziomu terenu od strony stoku. Wysokoņć 
obiektów nie może przekroczyć 11,0 m od ņrednie-
go poziomu terenu. 

2) Dla budynków gospodarczych i garażowych ustala 
się realizację dachów dwu- lub wielospadowych 
o kącie nachylenia głównych połaci w przedziale od 
30 do 45 stopni; wysokoņć obiektów nie może prze-
kroczyć 8,0 m nad ņrednim poziomem terenu. Do-
puszcza się realizację budynków gospodarczych 
i garaży dobudowanych do budynku mieszkalnego. 

3) Przy wydzielaniu nowych działek budowlanych 
obowiązuje minimalna powierzchnia działki dla 
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wolnostojącej zabudowy mieszkalnej jednorodzin-
nej – 600 m². 

4) W zagospodarowaniu działek oznaczonych symbo-
lem „MN” obowiązuje zachowanie co najmniej 40% 
powierzchni biologicznie czynnej. 

5) W wykończeniu elewacji budynków wyklucza się 
stosowanie okładzin panelami z tworzyw sztucz-
nych, należy stosować materiały tradycyjne (drew-
no, kamień itp. lub ich imitacje). 

6) Obowiązuje stosowanie pokryć dachowych 
w stonowanych, ciemnych kolorach (odcienie brą-
zu, czerwieni, zieleni, szaroņci). Kolorystyka elewa-
cji w kolorach pastelowych. Wyklucza się stosowa-
nie w ogrodzeniach prefabrykowanych, betono-
wych elementów ozdobnych, tralek, kolumn. 

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

1) Zakaz zrzutu nieoczyszczonych ņcieków do wód 
i gleby, zakaz gromadzenia odpadów w miejscach 
do tego niewyznaczonych, 

2) Obowiązuje zachowanie stref ochronnych od linii 
elektroenergetycznych i od gazociągów w wielko-
ņciach zgodnych z przepisami szczególnymi oraz 
zgodnie z warunkami okreņlonymi przez zarządzają-
cych sieciami. 

3) Zaopatrzenie w wodę docelowo z wiejskiego sys-
temu zaopatrzenia w wodę. Do czasu realizacji tego 
systemu dopuszcza się indywidualny system za-
opatrzenia w wodę, w oparciu o obowiązujące 
przepisy szczególne pod warunkiem nie naruszenia 
praw osób trzecich i pozostałych ustaleń obowiązu-
jącego planu. 

4) Odprowadzenie ņcieków (dotyczy ņcieków w zro-
zumieniu przepisów art.3 pkt 38 lit.”a” ustawy 
z dnia 27 kwietnia 2001 roku „Prawo ochrony ņro-
dowiska – Dz. U. Nr Nr 62 poz.627 z późn. zm.) do-
celowo do wiejskiego systemu kanalizacyjnego. Do 
czasu realizacji tego systemu dopuszcza się realiza-
cję szczelnych bezodpływowych zbiorników okre-
sowo opróżnianych, z wywożeniem ņcieków na 
najbliższą oczyszczalnię. Dopuszcza się również re-
alizację przyobiektowych oczyszczalni ņcieków. 

5) Usuwanie odpadów stałych komunalnych poprzez 
segregację i gromadzenie ich w przystosowanych 
pojemnikach okresowo opróżnianych i w sposób 
zorganizowany wywożonych zgodnie z prowadzona 
polityką gminy Chełmiec. Obowiązuje zakaz gro-
madzenia materiałów toksycznych i niebezpiecz-
nych. Gospodarka odpadami powinna być prowa-
dzona zgodnie z przepisami szczególnymi. 

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

7) Ogrzewanie obiektów indywidualne. Stosowane 
media i paliwa dla celów grzewczych nie mogą po-
wodować przekroczenia dopuszczalnych norm za-
nieczyszczeń powietrza z uwzględnieniem zanie-
czyszczeń tła. Dopuszcza się zastosowanie baterii 
słonecznych. 

8) Doprowadzenie energii elektrycznej na warunkach 
okreņlonych przez zarządzającego siecią. 

9) W zakresie ochrony przeciwpożarowej obowiązuje 
zapewnienie przeciwpożarowego zaopatrzenia 
w wodę oraz drogi pożarowej zgodnie z przepisami 
szczególnymi. Na etapie projektowym, w zakresie 

ochrony przeciwpożarowej należy uzyskać uzgod-
nienia wymagane przepisami szczególnymi. 

10) Na terenach objętych zmianą planu - w zakresie 
łącznoņci telekomunikacyjnej - utrzymuje się ist-
niejące urządzenia, sieci i obiekty telekomunika-
cyjne z możliwoņcią remontów i przebudowy 
oraz dopuszcza się realizację nowego uzbrojenia 
terenu z zakresu łącznoņci publicznej w celu za-
pewnienia telekomunikacji. 

11) Dopuszcza się przebudowę i rozbudowę istnieją-
cych sieci infrastruktury technicznej oraz realiza-
cje nowych sieci, obiektów i urządzeń w oparciu 
o przepisy szczególne. 

12) Ustala się realizacje dróg wewnętrznych niewy-
różnionych na rysunkach planu. 

 
Rozdział 3 

PRZEZNACZENIE TERENÓW 

§ 7.  

1. Wyznacza się w planie tereny zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej, oznaczone symbolem MN, 
obejmujące działkę nr 1147 położoną w Paszynie 
o powierzchni ~0,36 ha (plan 1). 

1) Ustala się zabudowę mieszkaniową jednoro-
dzinną jako podstawowe przeznaczenie terenu. 

2) Dopuszcza się realizację budynków gospodar-
czych, garaży oraz obiektów małej architektury. 
Dopuszcza się realizację niezbędnych sieci 
i urządzeń infrastruktury technicznej. 

3) Przy realizacji obiektów obowiązuje: 
- zachowanie linii zabudowy w odległoņci nie 

mniejszej niż 5 m. od granicy działki drogi 
wewnętrznej ( działka Nr 1141), 

- odległoņci od terenów leņnych w wielkoņci 
zgodnej z przepisami szczególnymi. 

4) Dojazd do terenu z drogi publicznej „D2KD” 
drogą wewnętrzną przylegającą do terenu obję-
tego zmianą planu. 

5) W zakresie kształtowania zabudowy obowiązują 
ustalenia zawarte w § 5. 

2. Wyznacza się w planie tereny zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej, oznaczone symbolem MN, 
obejmujące częņć działki nr 1734/2 położonej 
w Paszynie o powierzchni ~0,09 ha (plan 2). 

1) Ustala się zabudowę mieszkaniową jednoro-
dzinną jako podstawowe przeznaczenie terenu. 

2) Dopuszcza się realizację budynków gospodar-
czych, garaży oraz obiektów małej architektury. 

3) Dopuszcza się realizację niezbędnych sieci 
i urządzeń infrastruktury technicznej. 

4) Dojazd do terenu z drogi publicznej „D1KK-GP” 
(krajowej) drogą wewnętrzną przylegającą do 
terenu objętego zmianą planu. 

5) W zakresie kształtowania zabudowy obowiązu-
ją ustalenia zawarte w § 5. 

3. Wyznacza się w planie tereny zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej, oznaczone symbolem MN, 
obejmujące częņć działki nr 1544 położonej 
w Paszynie o powierzchni ~0,17 ha (plan 3). 

1) Ustala się zabudowę mieszkaniową jednoro-
dzinną jako podstawowe przeznaczenie terenu. 
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2) Dopuszcza się realizację budynków gospodar-
czych, garaży oraz obiektów małej architektury. 
Dopuszcza się realizację niezbędnych sieci 
i urządzeń infrastruktury technicznej. 

3) Przy realizacji obiektów obowiązuje: 
- zachowanie linii zabudowy w odległoņci nie 

mniejszej niż 8 m od krawędzi jezdni drogi 
publicznej „D2KGL”, z dopuszczeniem zmniej-
szenia tej odległoņci wyłącznie za zgodą za-
rządcy drogi w oparciu o przepisy szczególne, 

- stref technicznych od linii elektroenergetycz-
nej napowietrznej wysokiego napięcia 
C2EE110kV oraz od gazociągu wysokoprężne-
go „C1EGw” w wielkoņciach zgodnych z prze-
pisami szczególnymi. 

4) Dojazd do terenu z drogi publicznej „D2KGL” 
na warunkach okreņlonych przez zarządcę tej 
drogi. 

5) W zakresie kształtowania zabudowy obowiązu-
ją ustalenia zawarte w § 5. 

4. Wyznacza się w planie tereny zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej, oznaczone symbolem MN, 
obejmujące działkę nr 1480 i częņć działki nr 1484/4 
położone w Paszynie o powierzchni ~0,22 ha 
(plan 4). 

1) Ustala się zabudowę mieszkaniową jednoro-
dzinną jako podstawowe przeznaczenie terenu. 

2) Dopuszcza się realizację budynków gospodar-
czych, garaży oraz obiektów małej architektury. 
Dopuszcza się realizację niezbędnych sieci 
i urządzeń infrastruktury technicznej. 

3) Dojazd do terenu z drogi publicznej „D2KD”” na 
warunkach okreņlonych przez zarządcę tej drogi 
poprzez działkę nr 1514. 

4) Teren obejmujący częņć działki nr 1484/4 położony 
jest w obszarze podmokłym, oznaczonym dodat-
kowym symbolem „/p”, w związku z tym obowiązu-
je szczególnie staranne zaprojektowanie systemu 
odwodnienia oraz sporządzenie opinii geotechnicz-
nej, ustalającej sposób posadowienia i izolacji 
obiektów w celu ich ochrony przed zalewaniem 
przez wody powierzchniowe i gruntowe. 

5) W zakresie kształtowania zabudowy obowiązują 
ustalenia zawarte w § 5. 

 
Rozdział 4 

PRZEPISY KOŃCOWE 

§ 8. Ustala się wysokoņć opłaty wyrażoną 
w stosunku procentowym wzrostu wartoņci nieru-
chomoņci 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) dla terenów zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 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 
internetowej Gminy Chełmiec. 

 
Przewodniczący Rady Gminy Chełmiec  

Jan Bieniek 
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do uchwały Nr X/126/2011 
Rady Gminy Chełmiec 
z dnia 17 czerwca 2011 r. 

 

 
 
* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000. 
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległoņci marginesów. 
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Załącznik nr 2 
do uchwały Nr X/126/2011 
Rady Gminy Chełmiec 
z dnia 17 czerwca 2011 r. 

 

 
 
* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000. 
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległoņci marginesów. 
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Przewodniczący Rady Gminy Chełmiec  

Jan Bieniek 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Małopolskiego Nr 383 – 22886 – Poz. 3377 
 

Załącznik nr 3 
do uchwały Nr X/126/2011 
Rady Gminy Chełmiec 
z dnia 17 czerwca 2011 r. 

 

 
 
* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000. 
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległoņci marginesów. 
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Jan Bieniek 
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Załącznik nr 4 
do uchwały Nr X/126/2011 
Rady Gminy Chełmiec 
z dnia 17 czerwca 2011 r. 

 

 
* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000. 
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległoņci marginesów. 
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Przewodniczący Rady Gminy Chełmiec  
Jan Bieniek 
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Załącznik nr 5 
do uchwały Nr X/126/2011 
Rady Gminy Chełmiec 
z dnia 17 czerwca 2011 r. 

 
Rozstrzygniĉcie Rady Gminy Chełmiec w sprawie uwag 
do projektu planu oraz w sprawie realizacji zapisanych 

w planie inwestycji w zakresie infrastruktury 
technicznej, które należą do zadań własnych gminy 

oraz zasadach ich finansowania 

1. Rada Gminy Chełmiec po zapoznaniu się z oņwiad-
czeniem Wójta Gminy Chełmiec z dnia 13 maja 
2011r., stwierdzającym brak uwag do projektu zmia-
ny miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego „Chełmiec III” w Gminie Chełmiec 
w zakresie przeznaczenia działek nr: 1147, 1480 
i częņci działek nr: 1484/4, 1544 i 1734/2 położonych 
w Paszynie na tereny zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej, 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. W związku z tym że zmiana miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego „Chełmiec III” w Gmi-
nie Chełmiec nie wprowadza nowych zapisów 
dot. realizacji inwestycji w zakresie infrastruktury 
technicznej, które należą do zadań własnych gminy, 
Rada Gminy Chełmiec stwierdza brak potrzeby roz-
strzygnięcia o sposobie realizacji inwestycji które na-
leżą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich fi-
nansowania, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.717 
z póź. zm.). 

 
Przewodniczący Rady Gminy Chełmiec  

Jan Bieniek 
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3378  

UCHWAŁA NR VII/54/2011 
RADY GMINY KAMIONKA WIELKA 

 z dnia 22 czerwca 2011 r. 

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz 
szczegółowych warunków jego funkcjonowania 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 6 
ust. 2, pkt.4 i art. 9 a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 
2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 
Nr 180, poz. 1493 z późn. zmianami), Rada Gminy 
Kamionka Wielka uchwala, co następuje:  

§ 1. Okreņla się tryb i sposób powoływania 
i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarne-
go oraz szczegółowe warunki funkcjonowania Zespo-

łu Interdyscyplinarnego, których treņć okreņla załącz-
nik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podję-
cia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego. 

 
Przewodniczący Rady Gminy  

mgr inż. Zenon Kruczek 
 
 

Załącznik 
do uchwały Nr VII/54/2011 
Rady Gminy Kamionka Wielka 
z dnia 22 czerwca 2011 r. 

 
Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków 

Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe 
warunki jego funkcjonowania. 

 
Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 1. Gmina podejmuje działania na rzecz przeciw-
działania przemocy w rodzinie, w szczególnoņci organi-
zując pracę w Zespole Interdyscyplinarnym. 

§ 2. Zespół Interdyscyplinarny realizuje zadania 
okreņlone w gminnym programie przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie oraz założenia Krajowego Progra-
mu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 

§ 3. Zadaniem Zespołu jest integrowanie i koordy-
nowanie działań przedstawicieli różnych podmiotów 
oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie, w szczególnoņci przez: 

1. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, 

2. podejmowanie działań w ņrodowisku zagrożonym 
przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziała-
nie temu zjawisku, 

3. inicjowanie interwencji w ņrodowisku dotkniętym 
przemocą w rodzinie, 

4. rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach 
i możliwoņciach udzielania pomocy w ņrodowisku lo-
kalnym, 

5. inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących 
przemoc w rodzinie. 

6. omawianie bieżących problemów wymagających 
rozstrzygnięć Zespołu, 

7. prowadzenie dokumentacji pracy Zespołu. 


