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Uchwa³a Nr XXXVIII/527/09
Rady Miejskiej w Chrzanowie

z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie zmiany imienia Szko³y Podstawowej im. Ludo-
wego Wojska Polskiego w P³azie oraz zmiany nazwy Pu-
blicznego Gimnazjum Nr 5 im. Rodziny Starzeñskich w P³a-
zie wchodz¹cych w sk³ad Zespo³u Szkó³ w P³azie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.), art. 58 ust. 1 Ustawy z dnia 7 wrzeœnia 1991 r.
o systemie oœwiaty (t. j.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze
zm.), § 1 ust. 4 za³¹cznika Nr 2 oraz § 1 ust. 1 za³¹cznika Nr 3 do
Rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego
przedszkola oraz publicznych szkó³ (Dz. U. Nr 61 poz. 624 ze
zm.) na wniosek Burmistrza Miasta Chrzanowa Rada Miejska
w Chrzanowie uchwala:

§ 1

Szkole Podstawowej im. Ludowego Wojska Polskiego w P³a-
zie wchodz¹cej w sk³ad Zespo³u Szkó³ w P³azie, ul. Wiosny
Ludów 2 zmienia siê dotychczasowe imiê "Ludowego Wojska
Polskiego" nadaj¹c jej imiê "Wojska Polskiego".

§ 2

Zmienia siê nazwê Publicznego Gimnazjum Nr 5 im. Rodzi-
ny Starzeñskich w P³azie wchodz¹cego w sk³ad Zespo³u Szkó³
w P³azie - poprzez wykreœlenie w treœci nazwy szko³y zapisu
"Nr 5".

§ 3

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta
Chrzanowa.

§ 4

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³o-
szenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskie-
go, z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 wrzeœnia 2009 r.

Przewodnicz¹cy Rady: K. Zubik

3348

Uchwa³a Nr XXXVIII/528/09
Rady Miejskiej w Chrzanowie

z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie zmiany za³¹cznika Nr 2 do Uchwa³y Nr XXXVI/
500/09 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 kwiet-
nia 2009 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkó³ pod-
stawowych i publicznych gimnazjów prowadzonych przez
Gminê Chrzanów oraz okreœlenia granic ich obwodów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.) oraz art. 17 ust. 4 Ustawy z dnia 7 wrze-
œnia 1991 r. o systemie oœwiaty (t. j.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256

poz. 2572 ze zm.) na wniosek Burmistrza Miasta Chrzanowa
Rada Miejska w Chrzanowie uchwala:

§ 1

W za³¹czniku Nr 2 do Uchwa³y Nr XXXVI/500/09 Rady Miej-
skiej w Chrzanowie z dnia 28 kwietnia 2009 r. "SIEÆ PUBLICZ-
NYCH GIMNAZJÓW PROWADZONYCH PRZEZ GMINÊ CHRZA-
NÓW oraz granice ich obwodów" wprowadza siê nastêpuj¹ce
zmiany:
1. pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Publiczne Gimnazjum im. Rodziny Starzeñskich w P³azie
w Zespole Szkó³ w P³azie, ul. Wiosny Ludów 2.
1) Obwód szko³y obejmuje miejscowoœci:

so³ectwo P³aza, so³ectwo Pogorzyce, so³ectwo •reb-
ce, so³ectwo Bolêcin, so³ectwo Pi³a Koœcielecka.

§ 2

Pozosta³e postanowienia uchwa³y pozostaj¹ bez zmian.

§ 3

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Mia-
sta Chrzanowa.

§ 4

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 14 dni po opublikowaniu w Dzien-
niku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego z moc¹ obo-
wi¹zuj¹c¹ od dnia 1 wrzeœnia 2009 roku.

Przewodnicz¹cy Rady: K. Zubik

3349

Uchwa³a* Nr 362/XL/2009
Rady Miasta Gorlice
z dnia 2 lipca 2009 r.

w sprawie Zmian miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Miasto Gorlice - Plan Nr 4, przyjêtego
uchwa³¹ Nr 362/XXXIX/2005 Rady Miasta Gorlice z dnia
29 wrzeœnia 2005 r.

Dzia³aj¹c na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 Ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, z póŸn. zm.), art. 20 Ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z póŸn. zm.), na wniosek Burmi-
strza Miasta, Rada Miasta Gorlice:
1. po stwierdzeniu zgodnoœci projektu zmiany miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego - MIASTO GOR-
LICE - PLAN NR 4 z ustaleniami Studium uwarunkowañ i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego przyjêtego
uchwa³¹ Nr 151/XVII/99 Rady Miasta Gorlice z dnia 26 listo-
pada 1999 roku,

2. po rozstrzygniêciu o sposobie rozpatrzenia uwag zg³oszo-
nych do projektu planu,

________
*) Publikacja niniejszej uchwa³y nie uwzglêdnia ewentualnych

czynnoœci nadzorczych podejmowanych przez Wojewodê Ma-
³opolskiego.
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3. po rozstrzygniêciu o sposobie realizacji i zasadach finanso-
wania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, nale-
¿¹cych do zadañ w³asnych gminy, uchwala zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego - MIASTO
GORLICE - PLAN NR 4, zwane dalej zmianami planu.

DZIA£ I - PRZEPISY PORZ¥DKOWE

§ 1

PRZEDMIOT I ZAKRES UCHWA£Y

1. ZMIANY PLANU MIASTO GORLICE - PLAN NR 4, obejmuj¹
tereny, których granice oznaczone s¹ w za³¹cznikach gra-
ficznych Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 7, Nr 8, Nr 9,
Nr 10, Nr 11, Nr 12, Nr 13, do niniejszej uchwa³y.

2. Zmiany planu sk³adaj¹ siê z tekstu zmiany planu stanowi¹-
cego treœæ niniejszej uchwa³y oraz za³¹czników graficznych:
Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 7, Nr 8, Nr 9, Nr 10, Nr 11,
Nr 12, - rysunki zmian planu sporz¹dzone na kopii mapy
sytuacyjno - wysokoœciowej w skali 1:2000 i za³¹cznika gra-
ficznego Nr 13 - legenda do rysunków zmian planu Miasto
Gorlice - Plan Nr 4.

3. Za³¹czniki do uchwa³y stanowi¹:
a) za³¹cznik Nr 14 - Rozstrzygniêcie o sposobie realizacji i

zasadach finansowania inwestycji z zakresu infrastruktu-
ry technicznej, nale¿¹cych do zadañ w³asnych gminy,

b) za³¹cznik Nr 15 - Rozstrzygniêcie o sposobie rozpatrzenia
uwag zg³oszonych do projektu zmian planu.

§ 2

Zmienia siê ustalenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego - MIASTO GORLICE - PLAN NR 4,
w sposób nastêpuj¹cy:

DZIA£ II - PRZEPISY SZCZEGÓ£OWE

§ 3

Zmienia siê ustalenia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego - MIASTO GORLICE - PLAN NR 4, w sposób
nastêpuj¹cy:

1) W Dziale II - Przepisy Szczegó³owe, Rozdzia³ I - Ustalenia
planu dla terenów przyrodniczych, § 5 w Ustaleniach dla
terenów zieleni i wód, w symbolu ZI cyfra 9,59 ha zostaje
zmieniona na 8,48 ha.

2) W Dziale II - Przepisy Szczegó³owe, Rozdzia³ I - Ustalenia
planu dla terenów przyrodniczych, § 5 w Ustaleniach dla
terenów zieleni i wód, w symbolu 2.ZU cyfra 2,37 ha zosta-
je zmieniona na 2,29 ha.

3) W Dziale II - Przepisy Szczegó³owe, Rozdzia³ I - Ustalenia
planu dla terenów przyrodniczych, § 6 w Ustaleniach dla
terenów u¿ytkowanych rolniczo, w symbolu 5.ZD cyfra
3,59 ha zostaje zmieniona na 3,63 ha.

4) W Dziale II - Przepisy Szczegó³owe, Rozdzia³ I - Ustalenia
planu dla terenów przyrodniczych, § 6 w Ustaleniach dla
terenów u¿ytkowanych rolniczo, w symbolu 1.R cyfra
39,64 ha zostaje zmieniona na 24,16 ha.

5) W Dziale II - Przepisy Szczegó³owe, Rozdzia³ I - Ustalenia
planu dla terenów przyrodniczych, § 6 w Ustaleniach dla
terenów u¿ytkowanych rolniczo, w symbolu 2.R cyfra
92,79 ha zostaje zmieniona na 89,91 ha.

6) W Dziale II - Przepisy Szczegó³owe, Rozdzia³ II - Ustalenia
planu dla terenów osiedleñczych - zabudowa mieszkanio-

wa, § 7 w Ustaleniach dla zabudowy mieszkaniowej wielo-
rodzinnej, w symbolu 14.MW cyfra 3,06 ha zostaje zmie-
niona na 3,89 ha.

7) W Dziale II - Przepisy Szczegó³owe, Rozdzia³ II - Ustalenia
planu dla terenów osiedleñczych - zabudowa mieszkanio-
wa, § 8 w Ustaleniach dla terenów zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej:
a) w symbolu 4.MN cyfra 1,17 ha zostaje zmieniona na

2,70 ha,
b) w symbolu 7.MN cyfra 3,66 ha zostaje zmieniona na

4,51 ha,
c) w symbolu 11a.MN, cyfra 1,27 ha zostaje zmieniona na

1,26 ha,
d) w symbolu 46.MN cyfra 3,97 ha zostaje zmieniona na

4,09 ha,
e) w symbolu 68.MN cyfra 2,54 ha zostaje zmieniona na

2,96 ha,
f) w symbolu 69.MN cyfra 0,70 ha zostaje zmieniona na

0,88 ha,
g) w symbolu 71.MN cyfra 1,73 ha zostaje zmieniona na

1,11 ha,
h) w symbolu 73.MN cyfra 4,02 ha zostaje zmieniona na

4,68 ha,
i) po symbolu 84.MN - pow. 1,20 ha dodaje siê symbol

84a.MN - pow. 0,20 ha,
j) w symbolu 90.MN cyfra 2,72 ha zostaje zmieniona na

3,02 ha,
k) po symbolu 96b. MN - pow. 0, 06 ha dodaje siê symbol

96c.MN - pow. 0,21 ha,
l) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Obowi¹zek realizacji zabudowy w terenach oznaczo-
nych symbolami 30. MN, 73.MN, 76.MN, przy uwzglêd-
nieniu przebiegu linii elektroenergetycznych 110 KV
i ich stref ochronnych, a w terenie 7.MN, przy uwzglêd-
nieniu przebiegu gazoci¹gu wysokoprê¿nego 1a.G i je-
go stref ochronnych;

m) pkt 11 otrzymuje brzmienie:
"11. Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady realizacji nowych

budynków mieszkalnych jednorodzinnych i us³ugo-
wych oraz przebudowy, rozbudowy i nadbudowy ist-
niej¹cych:
a. realizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych

w zabudowie wolnostoj¹cej, zgodnie z przepisami
odrêbnymi. Zakaz realizacji wiêcej ni¿ jednego domu
mieszkalnego na nowo wydzielonej dzia³ce,

b. przy wydzielaniu nowych dzia³ek obowi¹zuje mini-
malna powierzchnia dzia³ki - 800 m2 i minimalna sze-
rokoœci 16 m,

c. w wypadku, gdy wielkoœæ istniej¹cej dzia³ki jest
mniejsza ni¿ 800 m2 dopuszcza siê realizacjê budyn-
ków, zgodnie z przepisami odrêbnymi,

d. w wypadku, gdy szerokoœæ istniej¹cej dzia³ki wyno-
si poni¿ej 16 m dopuszcza siê lokalizacjê obiektów
w odleg³oœci 1,5 m od d³u¿szej granicy dzia³ki,

e. max szerokoœæ elewacji frontowej budynków zloka-
lizowanych w pierwszej linii zabudowy nie mo¿e prze-
kroczyæ - 15 m dla budynków mieszkaniowych i 20 m
dla us³ugowych,

f. obowi¹zuje realizacja budynków mieszkalnych jed-
norodzinnych do dwóch kondygnacji nadziemnych,
w tym jedna w poddaszu, a us³ugowych o jednej
kondygnacji nadziemnej (parter),

g. wysokoœæ budynków mieszkalnych jednorodzinnych
nie mo¿e przekroczyæ wysokoœci 9 metrów nad po-
ziom terenu, a budynków us³ugowych 7 m.,

Poz. 3349
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h. obowi¹zek realizacji dachów jako dwuspadowych
lub wielospadowych o k¹cie nachylenia po³aci po-
miêdzy 300 - 450 i kolorystyce pokrycia po³aci dacho-
wych, takiej jak ciemnoczerwony, ciemnobr¹zowy,
grafitowy, ciemnozielony,

i. obowi¹zuje zakaz realizacji g³ównych po³aci dacho-
wych, jako przesuniêtych w p³aszczyŸnie pionowej
dachów pulpitowych. Dopuszcza siê otwarcia dacho-
we w formie lukarn. Szerokoœæ jednej lukarny liczona
w najszerszym jej miejscu, nie mo¿e przekroczyæ 1/2
d³ugoœci ca³ej po³aci dachowej. £¹czna szerokoœæ lu-
karn nie mo¿e przekroczyæ 2/3 d³ugoœci ca³ej po³aci
dachowej. Zakaz realizacji dachów namiotowych,

j. obowi¹zuje dostosowanie architektury budynków do
lokalnych tradycji budowlanych oraz stosowanie
miejscowych materia³ów elewacyjnych i charakte-
rystycznego dla regionu detalu (gzymsy, obramie-
nia okienne itp.), tradycyjnej kamieniarki oraz wyro-
bów kowalskich. Zakaz stosowania na elewacjach
paneli z tworzyw sztucznych,

k. zakaz stosowania agresywnej kolorystyki elewacji
i intensywnych kolorów. Obowi¹zuje stosowanie ko-
lorów pastelowych."

8) W Dziale II - Przepisy Szczegó³owe, Rozdzia³ II - Ustalenia
planu dla terenów osiedleñczych - zabudowa mieszkanio-
wa, § 9 w Ustaleniach dla wszystkich terenów zabudowy
mieszanej w symbolu 10.MM, cyfra 5,47 ha zostaje zmie-
niona na 5,59 ha,

9) W Dziale II - Przepisy Szczegó³owe, Rozdzia³ III - Ustalenia
planu - zabudowa us³ugowa, § 11 w Ustaleniach dla tere-
nów us³ug publicznych, ustalenia dla symbolu 14.UC otrzy-
muj¹ brzmienie:
"14. UC - pow. 1,09 ha
 Tereny us³ug komercyjnych.
Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania tere-

nów:
1. Przeznaczenie podstawowe terenu - us³ugi komercyjne

zwi¹zane z obs³ug¹ tras komunikacyjnych typu stacja pa-
liw, stacja napraw i stacja diagnostyczna, lub targowisko
miejskie,

2. Przeznaczenie dopuszczalne terenu - us³ugi handlu i ga-
stronomii, parkingi,

3. Obowi¹zuje zakaz realizacji budynków produkcyjnych i rze-
mieœlniczych,

4. Obowi¹zek lokalizacji budynków w dostosowaniu do wy-
znaczonych na rysunku planu nieprzekraczalnych linii za-
budowy wnosz¹cych 15 m od linii rozgraniczaj¹cej drogi
oznaczonej symbolem 1. KDgp,

5. Dopuszcza siê realizacjê nowych budynków jako wolno-
stoj¹cych, na zasadach okreœlonych w przepisach odrêb-
nych, przy uwzglêdnieniu przebiegu linii elektroenergetycz-
nych 110 KV i ich stref ochronnych,

6. W zakresie kszta³towania architektury nowych budynków
(za wyj¹tkiem stacji paliw i budynków realizowanych w ra-
mach targowiska miejskiego) obowi¹zuje:

a. realizacja budynków niskich w rozumieniu przepisów
prawa budowlanego, w tym jedna kondygnacja win-
na byæ realizowana w poddaszu. Wskazane zró¿nico-
wanie wysokoœci budynków,

b. realizacja dachów jako dwuspadowych lub wielospa-
dowych, o k¹cie nachylenia po³aci 300 - 450 i ciemnej
kolorystyce pokrycia po³aci dachowych,

c. obowi¹zuje zakaz realizacji g³ównych po³aci dachowych,
jako przesuniêtych w p³aszczyŸnie pionowej dachów
pulpitowych. Dopuszcza siê otwarcia dachowe w for-

mie lukarn. Szerokoœæ jednej lukarny liczona w naj-
szerszym jej miejscu, nie mo¿e przekroczyæ 1/2 d³ugo-
œci ca³ej po³aci dachowej. £¹czna szerokoœæ lukarn nie
mo¿e przekroczyæ 2/3 d³ugoœci ca³ej po³aci dachowej.
Zakaz realizacji dachów namiotowych,

d. obowi¹zuje dostosowanie architektury budynków do
lokalnych tradycji budowlanych oraz stosowanie miej-
scowych materia³ów elewacyjnych i charakterystycz-
nego dla regionu detalu (gzymsy, obramienia okienne
itp.), tradycyjnej kamieniarki oraz wyrobów kowalskich.
Zakaz stosowania na elewacjach paneli z tworzyw
sztucznych,

e. zakaz stosowania agresywnej kolorystyki elewacji i in-
tensywnych kolorów. Obowi¹zuje stosowanie kolorów
pastelowych,

7. Realizacja ca³odobowej stacji paliw p³ynnych na nastêpu-
j¹cych zasadach:
a. mo¿liwoœæ lokalizacji trzech wysepek z dystrybutorami,

dla dystrybucji benzyn i oleju napêdowego,
b. mo¿liwoœæ lokalizacji punktu tankowania gazu p³ynnego

propan - butan,
c. mo¿liwoœæ lokalizacji budynków dla zaplecza socjalno -

biurowego, magazynu, myjni samochodowej oraz czêœci
gastronomiczno - motelowej wraz zapleczem,

d. zakaz lokalizacji budynków mieszkalnych i czêœci miesz-
kalnej w realizowanych budynkach, za wyj¹tkiem czêœci
motelowej,

e. obowi¹zek realizacji zbiorników na paliwo jako podziem-
nych, dwup³aszczowych, z monitoringiem wczesnego
ostrzegania o zagro¿eniu,

f. obowi¹zek wyposa¿enia stacji paliw w system hermety-
zacji spustu paliw do zbiorników i odbioru par przy tan-
kowaniu,

g. obowi¹zek oczyszczania wód opadowych (w separato-
rach b³ota i oleju) ze stanowisk dystrybutorów i spustu
z autocystern, parkingów, miejsc postojowych, placów
manewrowych i dojazdów przed ich wprowadzeniem do
kanalizacji opadowej,

h. obowi¹zek unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych
poza terenem stacji,

i. obowi¹zek realizacji szczelnych nawierzchni w rejonie dys-
trybucji i spustu paliw z zastosowaniem materia³ów nie-
palnych, nienasi¹kliwych i ³atwo zmywalnych,

j. obowi¹zek prowadzenia przez inwestora lokalnego mo-
nitoringu œrodowiska gruntowo - wodnego, opartego
o hydroekologiczne otwory obserwacyjne,

k. wjazd i wyjazd na stacjê paliw z drogi g³ównej 1. KDg, na
zasadach podanych przez zarz¹dzaj¹cego drog¹. Dopusz-
cza siê wyjazd na drogê 1. KDgp na granicy z obszarem
1. KS, na zasadach podanych przez zarz¹dzaj¹cego drog¹.

8. Realizacja targowiska miejskiego na nastêpuj¹cych zasa-
dach:
a. dopuszcza siê lokalizacjê hali targowej o powierzchni

sprzeda¿y powy¿ej 400 m2 i nie wiêkszej ni¿ 2000 m2,
b. dopuszcza siê lokalizacjê budynku socjalno - administra-

cyjnego, jako obiektu do dwóch kondygnacji nadziem-
nych, z obowi¹zkiem realizacji dachów symetrycznych
o k¹cie nachylenia po³aci dachowych pomiêdzy 300 - 450,

c. realizacja hali targowej jako obiektu o jednej kondygna-
cji nadziemnej i realizacji dachów symetrycznych o k¹cie
nachylenia po³aci dachowych do 350,

d. dopuszcza siê lokalizacjê: obiektów ma³ej architektury
i tymczasowych obiektów budowlanych trwale niepo³¹-
czonych z gruntem jak: kioski, stragany, wiaty, kontenery,

9. Obowi¹zuje uwzglêdnienie w projekcie zagospodarowa-
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nia dzia³ki, na pow. min 30% powierzchni terenów biolo-
gicznie czynnych, w tym kompozycji zieleni urz¹dzonej z pre-
ferencj¹ gatunków rodzimych, a w wypadku realizacji tar-
gowiska miejskiego - 15%. Przy realizacji terenów biolo-
gicznie czynnych, obowi¹zuje realizacja pasa zieleni izola-
cyjnej, drzewiasto - krzewiastej o szerokoœci nie mniejszej
ni¿ 5 m wzd³u¿ terenów 2.MM,

10. Dostêp do terenu z ustalonej w planie i wyznaczonej na
rysunku planu drogi klasy g³ównej 1. KDg,

11. Obowi¹zek realizacji miejsc parkingowych, w zale¿noœci od
potrzeb - min. 20 mp/1000 m2 pow. u¿ytkowej."

10) W Dziale II - Przepisy Szczegó³owe, Rozdzia³ III - Ustalenia
planu - zabudowa us³ugowa, § 11 w Ustaleniach dla tere-
nów us³ug publicznych w symbolu 30.UC:
a. pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6. W zakresie kszta³towania architektury nowych bu-
dynków lub przy przebudowie, rozbudowie lub nadbu-
dowie istniej¹cych, za wyj¹tkiem dworca autobuso-
wego, obowi¹zuje:

a. zakaz realizacji budynków wy¿szych ni¿ czterokondy-
gnacyjnych, w tym dopuszcza siê jedn¹ kondygnacjê
w poddaszu. Wysokoœæ budynków nie mo¿e przekro-
czyæ 15 metrów nad poziom terenu,

b. dla budynków o szerokoœci do 12 m realizacja dachów
jako dwuspadowych lub wielospadowych o k¹cie na-
chylenia po³aci pomiêdzy 300 - 450 i kolorystyce pokry-
cia po³aci dachowych, takiej jak ciemnoczerwony, ciem-
nobr¹zowy, grafitowy, ciemnozielony. Dla budynków
o szerokoœci powy¿ej 12 metrów dopuszcza siê k¹t
nachylenia dachu do 300,

c. obowi¹zuje zakaz realizacji g³ównych po³aci dacho-
wych, jako przesuniêtych w p³aszczyŸnie pionowej
dachów pulpitowych. Dopuszcza siê otwarcia dacho-
we w formie lukarn. Zakaz realizacji dachów namio-
towych,

d. obowi¹zuje dostosowanie architektury budynków do
lokalnych tradycji budowlanych, poprzez stosowanie
miejscowych materia³ów elewacyjnych i charaktery-
stycznego dla regionu detalu (gzymsy, obramienia
okienne itp.), tradycyjnej kamieniarki oraz wyrobów
kowalskich. Zakaz stosowania na elewacjach paneli
z tworzyw sztucznych,

e. zakaz stosowania agresywnej kolorystyki elewacji i in-
tensywnych kolorów. Obowi¹zuje stosowanie kolorów
pastelowych, za wyj¹tkiem obiektów stanowi¹cych do-
minanty architektoniczne, w których dopuszcza siê sto-
sowanie intensywnych kolorów."

b. pkt 8 otrzymuje brzmienie:
"8. Obowi¹zuje uwzglêdnienie w projekcie zagospoda-

rowania dzia³ki, na pow. min 10% powierzchni tere-
nów biologicznie czynnych, w tym kompozycji zieleni
urz¹dzonej z preferencj¹ gatunków rodzimych."

11) W Dziale II - Przepisy Szczegó³owe, Rozdzia³ IV - Ustalenia
planu dla terenów osiedleñczych - zabudowa techniczno -
produkcyjna, § 13 w Ustaleniach dla terenów produkcyj-
nych o wysokiej intensywnoœci w symbolu 11.PP/UC cyfra
5,55 ha zostaje zmieniona na 5,58 ha.

12) W Dziale II - Przepisy Szczegó³owe, Rozdzia³ IV - Ustalenia
planu dla terenów osiedleñczych - zabudowa techniczno -
produkcyjna, § 13 w Ustaleniach dla terenów produkcyj-
nych o wysokiej intensywnoœci w symbolu 9.PP pkt 1 otrzy-
muje brzmienie:
"1. Przeznaczenie podstawowe terenu - produkcja, sk³ado-

wanie i magazynowanie oraz us³ugi komercyjne."

13) W Dziale II - Przepisy Szczegó³owe, Rozdzia³ V - Ustalenia
planu dla terenów komunikacji, § 16 w Ustaleniach dla te-
renów dróg, w symbolu 9.KDl cyfra 0,40 ha zostaje zmie-
niona na 0,21 ha.

14) W Dziale II - Przepisy Szczegó³owe, Rozdzia³ V - Ustalenia
planu dla terenów komunikacji, § 16 w Ustaleniach dla te-
renów dróg, w symbolu 32.KDw cyfra 0,06 ha zostaje zmie-
niona na 0,10 ha.

15) W Dziale II - Przepisy Szczegó³owe, Rozdzia³ V - Ustalenia
planu dla terenów komunikacji, § 16 w Ustaleniach dla te-
renów dróg:
a) w symbolu 11.KDw cyfra 0,17 ha zostaje zmieniona na

0,06 ha,
b) po symbolu 11.KDw - pow. 0,06 ha wprowadza siê sym-

bol 11a.KDw - pow. 0,09 ha.
16) W Dziale II - Przepisy Szczegó³owe, Rozdzia³ V - Ustalenia

planu dla terenów komunikacji, § 16 w Ustaleniach dla te-
renów dróg, Dziale II - Przepisy Szczegó³owe, Rozdzia³ V -
Ustalenia planu dla terenów komunikacji, § 16 w Ustale-
niach dla terenów dróg, w symbolu 31.KDw:
a) cyfra 0,09 ha zostaje zmieniona na 0,12 ha,
b) skreœla siê pkt 3.

17) W Dziale II - Przepisy Szczegó³owe, Rozdzia³ V - Ustalenia
planu dla terenów komunikacji, § 17 w Ustaleniach dla te-
renów parkingów, w symbolu 9.KS cyfra 0,87 ha zostaje
zmieniona na 0,75 ha.

18) W Dziale II - Przepisy Szczegó³owe, Rozdzia³ VI - Ustalenia
planu dla infrastruktury technicznej, § 19 w Ustaleniach dla
terenów gazownictwa, w symbolu 4.G cyfra 0,12 ha zosta-
je zmieniona na 0,01 ha.

19) W Dziale II - Przepisy Szczegó³owe, Rozdzia³ VI - Ustalenia
planu dla infrastruktury technicznej, § 19 w Ustaleniach dla
terenów elektroenergetyki i telekomunikacji, w symbolu
1.E cyfra 1,62 ha zostaje zmieniona na 0,32 ha.

DZIA£ III - PRZEPISY PRZEJŒCIOWE I KOÑCOWE.

§4

Wykonanie Uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Gor-
lice.

§ 5

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opol-
skiego.

§ 6

Uchwa³a podlega og³oszeniu na tablicy og³oszeñ Urzêdu
Miejskiego w Gorlicach, na stronie internetowej www.gorli-
ce.pl/miasto oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodnicz¹cy Rady Miasta Gorlice: B. Musia³

Poz. 3349
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* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê Ÿród³ow¹ 1:2000.
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³oœci marginesów.

Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gorlice:

B. Musia³
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* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê Ÿród³ow¹ 1:2000.
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³oœci marginesów.

Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gorlice:

B. Musia³
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* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê Ÿród³ow¹ 1:2000.
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³oœci marginesów.

Przewodnicz¹cy
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* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê Ÿród³ow¹ 1:2000.
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³oœci marginesów.

Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gorlice:
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* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê Ÿród³ow¹ 1:2000.
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³oœci marginesów.
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* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê Ÿród³ow¹ 1:2000.
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³oœci marginesów.
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* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê Ÿród³ow¹ 1:2000.
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³oœci marginesów.
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Za³¹cznik Nr 14
do Uchwa³y Nr 362/XL/2009
Rady Miasta Gorlice
z dnia 2 lipca 2009 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE RADY MIASTA GORLICE O SPOSOBIE
REALIZACJI I ZASADACH FINANSOWANIA INWESTYCJI

Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ,
NALE¯¥CYCH DO ZADAÑ W£ASNYCH GMINY

Wymagane przepisami ww. rozstrzygniêcie Rady Miasta
Gorlice jest bezprzedmiotowe, poniewa¿ bud¿et gminy nie
bêdzie obci¹¿ony skutkami finansowymi wynikaj¹cymi z uchwa-
lenia zmiany miejscowego planu zagospodarowana przestrzen-
nego Miasto Gorlice - Plan Nr 4.

Na terenie objêtym zmian¹ miejscowego planu zagospo-
darowana przestrzennego Miasto Gorlice - Plan Nr 4, gmina
nie bêdzie musia³a ponosiæ ¿adnych kosztów zwi¹zanych
z transformacj¹ obszaru. Ustalenia zmiany planu wprowadzaj¹
zmiany przebiegu dróg publicznych w stosunku do ich przebie-
gu w obowi¹zuj¹cym planie. Korekty przebiegu przedmioto-
wych dróg s¹ powodowane odpowiedzi¹ na wnioski w³aœci-
cieli gruntów s¹siednich zainteresowanych poszerzeniem po-
wierzchni nieruchomoœci przewidzianych do zagospodarowa-
nia zgodnie z nowym przeznaczeniem, a zatem zmiany te nie
s¹ wynikiem planowanych na najbli¿sze lata inwestycji celu
publicznego polegaj¹cych na modernizacji lub budowie dróg.

W zwi¹zku z powy¿szym bud¿et gminy nie bêdzie obci¹¿o-
ny konsekwencjami finansowymi wynikaj¹cymi z uchwalenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowana przestrzenne-
go Miasto Gorlice, Plan Nr 4.

Przewodnicz¹cy Rady Miasta Gorlice: B. Musia³

Za³¹cznik Nr 15
do Uchwa³y Nr 362/XL/2009
Rady Miasta Gorlice
z dnia 2 lipca 2009 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE RADY MIASTA GORLICE O SPOSOBIE
ROZPATRZENIA NIEUWZGLENIONYCH UWAG

wniesionych do projektu zmian miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego MIASTO GORLICE - PLAN NR 4.

Zgodnie z wykazem uwag zg³oszonych do projektu zmian
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MIA-
STO GORLICE - PLAN NR 4, wy³o¿onego do wgl¹du publiczne-
go, wp³ynê³o siedem uwag, z których wszystkie zosta³y
uwzglêdnione.

W zwi¹zku z powy¿szym wymagane art. 20 ust. 1 Ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z póŸn. zm.), roz-
strzygniêcie Rady Miasta Gorlice jest bezprzedmiotowe.

Przewodnicz¹cy Rady Miasta Gorlice: B. Musia³

3350

Uchwa³a Nr XXXVII/191/2009
Rady Miejskiej w Grybowie

z dnia 28 maja 2009 r.

w sprawie przyjêcia regulaminów targowisk w mieœcie
Grybów.

Na podstawie art. 7 ust. 1, pkt 11, art. 18, ust1 i art. 40,
ust. 2, pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gmin-
nym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póŸn. zm.), oraz art. 4,
ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów nor-
matywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007 r.
Nr 68, poz. 449 z póŸn. zm.) Rada Miejska w Grybowie uchwala,
co nastêpuje:

§ 1

Uchwala siê Regulaminy targowisk w mieœcie Grybów:
1) przy ul. Grunwaldzkiej oraz przy ul. Topolowej w Grybowie

stanowi¹cy Za³¹cznik Nr 1 do niniejszej Uchwa³y,
2) przy ul. Koœciuszki w Grybowie stanowi¹cy Za³¹cznik Nr 2

do niniejszej Uchwa³y.

§ 2

Wykonanie Uchwa³y zleca siê Burmistrzowi Miasta Gry-
bów.

§ 3

Trac¹ moc uchwa³y:
1. Nr LII/262/98 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 17 czerw-

ca 1998 r. w sprawie uchwalenia regulaminu targowisk.
2. Nr XVII/76/99 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 3 wrze-

œnia 1999 r. zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie uchwalenia re-
gulaminu targowisk.

3. Nr XXVIII/144/2000 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia
16 sierpnia 2000 r. zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie uchwa-
lenia regulaminu targowisk.

4. Nr XXXVI/192/2001 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia
4 kwietnia 2001 r. zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie uchwale-
nia regulaminu targowisk.

§ 4

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej: M. Obrêbski

Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XXXVII/191/2009
Rady Miejskiej w Grybowie
z dnia 28 maja 2009 r.

REGULAMIN TARGOWISK

§ 1

1. Niniejszy regulamin obowi¹zuje na terenie targowisk po³o-
¿onych w Grybowie przy ulicach Grunwaldzkiej - teren sta-
dionu sportowego, Topolowej - poni¿ej parkingu.

Poz. 3349, 3350


