
Dziennik Urzędowy 
Województwa Małopolskiego Nr 332 – 19442 – Poz. 2747 
 

ROZSTRZYGNIĈCIE NADZORCZE  
WOJEWODY MAŁOPOLSKIE GO:  

2757 – Wojewody Małopolskiego z dnia 30 czerwca 2011 r. dotyczące tekstu Uchwały 
VI/74/2011 z dnia 26 maja  2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka - obszar "A" w zakre-
sie przebiegu nieprzekraczalnej linii zabudowy na działce nr 252/10 obr. 3 
Wieliczka 19494 

 

 
2747 

2747  

UCHWAŁA NR VIII/72/2011 
RADY MIEJSKIEJ W BIECZU 

 z dnia 26 maja 2011 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biecz 

Na podstawie art. 3 ust. 1 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), art.18 ust.2 pkt 5 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-
nym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmia-
nami) Rada Miejska w Bieczu stwierdza zgodność 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego Miasta z ze „Studium” uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Mia-
sta i Gminy Biecz wprowadzonego Uchwałą 
Nr XV/171/99 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 29 grud-
nia 1999 roku i uchwala co następuje:  

 
Rozdział 1 

PRZEPISY OGÓLNE 

§ 1.  

1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego miasta Biecz, zatwier-
dzonego uchwałą Nr XVI/155/2004 Rady Miejskiej 
w Bieczu z dnia 9 grudnia 2004 roku (Dz. Urzędo-
wy Wojew. Małopolskiego Nr 149/2005, poz. 942 
z póź. zmianami) dotyczącą zapisów w części tek-
stowej planu. 

2. Zmiana części tekstowej planu została opracowana 
w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Bieczu 
Nr XXXIV/362/2009 z dnia 9 listopada 2009 roku. 

§ 2.  

1. W ustaleniach tekstowych miejscowego planu, 
o którym mowa w §1 ust.1 wprowadza się nastę-
pujące zmiany zawarte w § 44 dot. zasad, warun-
ków, parametrów i wskaźników kształtowania za-
budowy i zagospodarowania dla terenów usług 
turystyki, oznaczonych symbolem UT. 

1) Zapisy zawarte w § 44 ust. 4 pkt. 3 lit. a i b 
otrzymują następujące brzmienie: 

a) wysokość budynków nie może przekroczyć 
11 m 

b) dachy nowych i rozbudowywanych budyn-
ków dwu- i wielospadowe, symetryczne 
o kącie nachylenia głównych połaci dacho-
wych od 30 do 45 stopni z możliwością do-
świetlenia facjatami, lukarnami i oknami po-
łaciowymi; dopuszcza się zmniejszenie kąta 
nachylenia głównych połaci dachowych po-
niżej 30 stopni (również płaskich) przy szero-
kości traktu większej niż 12 m. 

§ 3. Pozostała treść uchwały Nr XVI/155/2004 Ra-
dy Miejskiej w Bieczu z dnia 9 grudnia 2004 roku 
(Dz. Urzędowy Wojew. Małopolskiego Nr 149/2005, 
poz. 942 z póź. zmianami) pozostaje bez zmian. 

§ 4.  

1. Załącznikami do niniejszej uchwały są rozstrzy-
gnięcia, o których mowa w art. 20 ust.1 „ustawy”: 

1) rozstrzygniecie Rady Miejskiej w Bieczu o spo-
sobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany 
planu – jako zał. Nr 1 

2) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Bieczu o spo-
sobie realizacji zapisanych w zmianie planu in-
westycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które należą do zadań własnych gminy oraz 
o zasadach ich finansowania - jako zał. Nr 2. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Biecza. 

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu i wchodzi 
w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskie-
go. Uchwała podlega także ogłoszenia na stronie 
internetowej Miasta i Gminy Biecz. 

 
 Przewodniczący Rady  

Bogumił Kawa 
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Załącznik nr 1 
do uchwały Nr VIII/72/2011 
Rady Miejskiej w Bieczu 
z dnia 26 maja 2011 r. 

 

Rozstrzygniĉcie Rady Miejskiej w Bieczu w sprawie 
uwag do projektu zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Biecz 

Po zapoznaniu się z oświadczeniem Burmistrza 
Biecza, stwierdzającym brak uwag do projektu zmia-
ny miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego miasta Biecz, zatwierdzonego uchwałą 
Nr XVI/155/2004 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 

9 grudnia 2004 roku (Dz. Urzędowy Wojew. Małopol-
skiego Nr 149/2005, poz. 942 z póź. zmianami) doty-
czącej zapisów w części tekstowej planu w okresie 
wyłożenia tego planu do publicznego wglądu i 14 dni 
po wyłożeniu - Rada Miejska w Bieczu 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 późn. zm.).  

 
 Przewodniczący Rady  

Bogumił Kawa 
 

Załącznik nr 2 
do uchwały Nr VIII/72/2011 
Rady Miejskiej w Bieczu 
z dnia 26 maja 2011 r. 

 

Rozstrzygniĉcie Rady Miejskiej w Bieczu w sprawie 
realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji 

w zakresie infrastruktury technicznej, które naleŊą do 
zadań własnych gminy oraz zasadach ich 

finansowania 

Zmiana części tekstowej miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego miasta Biecz zatwierdzo-
nego uchwałą Nr XVI/155/2004 Rady Miejskiej w Bieczu 
z dnia 9 grudnia 2004 roku (Dz. Urzędowy Wojew. Ma-

łopolskiego Nr 149/2005, poz. 942 z póź. zmianami) nie 
wprowadza nowych zapisów dot. realizacji inwestycji 
w zakresie infrastruktury technicznej, które należą do 
zadań własnych gminy. W związku z tym Rada Miejska 
w Bieczu stwierdza brak potrzeby rozstrzygnięcia 
o sposobie realizacji inwestycji które należą do zadań 
własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, 
o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z póź. zm.).  

 
 Przewodniczący Rady  

Bogumił Kawa 
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UCHWAŁA NR VIII/73/11 
RADY MIEJSKIEJ W CHRZANOWIE 

 z dnia 28 kwietnia 2011 r. 

w sprawie: okreņlenia rodzajów ņwiadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków 
i sposobu ich przyznawania 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 72 ust. 1 
w związku z art. 91d pkt.1 i art.22 ust.3 ustawy z dnia 26 
stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006 r. 
Nr 97, poz. 674 ze zm.) na wniosek Burmistrza Miasta 
Chrzanowa 

Rada Miejska w Chrzanowie uchwala:  

§ 1.  

1. Określa się rodzaje świadczeń przyznawanych 
w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunki i sposób 
ich przyznawania dla nauczycieli zatrudnionych 
w placówkach oświatowych prowadzonych przez 
Gminę Chrzanów oraz dla nauczycieli emerytów, ren-
cistów i nauczycieli pobierających świadczenia kom-
pensacyjne, korzystających z opieki zdrowotnej, 
w regulaminie stanowiącym załącznik do niniejszej 
Uchwały. 

2. Środki finansowe przeznaczone na pomoc zdrowotną 
dla nauczycieli określone każdorocznie w budżecie 
Gminy Chrzanów objęte zostają planem finansowym 
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół 

i Przedszkoli w Chrzanowie będącym jednostką orga-
nizacyjną Gminy Chrzanów. 

§ 2. Ustala się, iż postępowanie z zakresu określo-
nego w §1 realizować będzie Zespół Ekonomiczno-
Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Chrzanowie. 

§ 3. Upoważnia się Kierownika Zespołu Ekono-
miczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli 
w Chrzanowie do dysponowania środkami finansowymi 
tworzącymi fundusz zdrowotny dla nauczycieli. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta Chrzanowa. 

§ 5. Traci moc Uchwała Nr VIII/94/07 Rady Miejskiej 
w Chrzanowie z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie 
określenia rodzaju świadczenia przyznawanego 
w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków 
i sposobu jego przyznawania. 

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

 
 Przewodniczący Rady  

Krzysztof Zubik 


