
Poz. 938DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

 Katowice, dnia 4 czerwca 2010 r. Nr 100
TREŚĆ:
Poz.:

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY

1612 – nr 3/10 z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie wprowadzenia zakazu wstępu na 
wały przeciwpowodziowe na terenie województwa śląskiego 6839

UCHWAŁY:

1613 – Rady Miasta Lubliniec nr 684/LI/2010 z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie 
Regulaminu Targowiska Miejskiego w Lublińcu 6839

1614 – Rady Miasta Lubliniec nr 691/LI/2010 z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie 
nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w rejonie ul. Drozdów 6842

1615 – Rady Miasta Lubliniec nr 699/LII/2010 z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie 
zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych na terenie miasta Lublińca 6843

1616 – Rady Miasta Lubliniec nr 703/LII/2010 z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie 
uchylenia uchwały Nr 660/XLIX/2010 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 
stycznia 2010 r. 6843

1617 – Rady Miasta Lubliniec nr 709/LII/2010 z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie 
nadania nazwy ulicy na terenie miasta Lublińca 6845

1618 – Rady Miasta Mysłowice nr LXXI/1038/10 z dnia 29 kwietnia 2010 r. w spra-
wie uchylenia uchwały Nr XXXI/349/2004 Rady Miasta Mysłowice z dnia 
26 sierpnia 2004 r. 6845

1619 – Rady Miasta Mysłowice nr LXXI/1040/10 z dnia 29 kwietnia 2010 r. w spra-
wie uchylenia uchwały Rady Miasta Mysłowice nr XXX/336/2004 z dnia 15 
lipca 2004 r. 6845

1620 – Rady Miasta w Myszkowie nr XLI/365/10 z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie 
określenia zasad i trybu umarzania należności pieniężnych mających cha-
rakter cywilnoprawny przypadających Gminie Myszków lub jej jednostkom 
organizacyjnym oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności,  
a także wskazania organów i osób do tego uprawnionych 6845

1621 – Rady Gminy Olsztyn nr XXXVII/305/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie 
utworzenia odrębnego obwodu głosowania 6847

1622 – Rady Gminy Panki nr XXIX/208/10 z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie ustalenia 
opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne w Gminie Panki 6848

1623 – Rady Miasta Radzionków nr LII/440/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie 
zmian w Statucie Miasta Radzionków 6848

1624 – Rady Miejskiej w Siewierzu nr XLVI/345/10 z dnia 29 kwietnia 2010 r.  
w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej  
z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń 
infrastruktury technicznej 6849

1625 – Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach nr LII/602/2010 z dnia 27 stycznia 2010 r. 
w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w przedszkolach  
i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez 
Gminę Tarnowskie Góry 6850

1626 – Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach nr LV/656/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r. 
w sprawie nadania nazwy rondu ulicznemu w mieście Tarnowskie Góry 6850
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1627 – Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach nr LV/657/2010 z dnia 28 kwietnia 
2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/207/2000 Rady Miejskiej w Tar-
nowskich Górach z dnia 15 marca 2000r. w sprawie wprowadzenia ochrony 
indywidualnej w drodze uznania za pomniki przyrody pojedynczych tworów 
przyrody ożywionej na terenie miasta Tarnowskie Góry 6852

1628 – Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach nr LV/660/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r. 
w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz określenia ich 
granic i numerów 6852

1629 – Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach nr LV/662/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r. 
w sprawie zasad zbywania komunalnych lokali mieszkalnych oraz garaży 6855

1630 – Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach nr LVI/666/2010 z dnia 5 maja 2010 r. 
w sprawie uchylenia Uchwały Nr LII/602/2010 Rady Miejskiej w Tarnowskich 
Górach z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za 
świadczenia w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach pod-
stawowych prowadzonych przez Gminę Tarnowskie Góry 6856

1631 – Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach nr LVI/667/2010 z dnia 5 maja 2010 r.  
w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLVIII/529/2002 Rady Miejskiej w Tar-
nowskich Górach z dnia 19 czerwca 2002r. w sprawie zasad odpłatności  
i wysokości opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych 
przez Gminę Tarnowskie Góry oraz Uchwały Nr XXV/237/2004 Rady Miejskiej 
w Tarnowskich Górach z dnia 24 czerwca 2004r. w sprawie zmiany Uchwały 
Nr XLVIII/529/2002 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 19 czerwca 
2002r. w sprawie zasad odpłatności i wysokości opłat za świadczenia w przed-
szkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Tarnowskie Góry 6857

1632 – Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego nr XLV/444/10 z dnia 29 kwietnia 2010 r. 
w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/337/09 Rady Miejskiej Wodzisławia 
Śląskiego z dnia 27 maja 2009r. dot. : ustalenia w Wodzisławiu Śląskim strefy 
płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodo-
wych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości
opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania 6857

1633 – Rady Miasta Wojkowice nr XLV/328/2010 z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie 
zmiany nazwy ulicy Licealnej 6862

1634 – Rady Miejskiej w Woźnikach nr 403/XXXVIII/2010 z dnia 29 marca 2010 r.  
w sprawie uchwalenia zmian fragmentów miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego poszczególnych miejscowości gminy Woźniki 6862

1635 – Rady Miejskiej w Woźnikach nr 404/XXXVIII/2010 z dnia 29 marca 2010 r.  
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego obejmującego nowe tereny na obszarze Miasta i Gminy Woźniki 6874

1636 – Rady Miejskiej w Woźnikach nr 418/XXXIX/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie 
zmiany uchwały Nr 398/XXXIV/2006 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 18 lipca 
2006 roku w sprawie podziału Miasta i Gminy na obwody głosowania 6889

1637 – Rady Miejskiej w Woźnikach nr 419/XXXIX/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 r. 
w sprawie zmiany uchwały Nr 397/XXXIII/2006 z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie zmia-
ny uchwały Nr 355/XXXII/2002 r. w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze 6890

1638 – Rady Gminy Wręczyca Wielka nr XXXVI/327/10 z dnia 27 kwietnia 2010 r.  
w sprawie podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniają-
cego do korzystania z bezpłatnej pomocy w formie dożywiania zgodnie z 
wieloletnim programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 6890

1639 – Rady Miejskiej w Żywcu nr LIV/443/2010 z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żywca 
w dzielnicy Śródmieście w obszarze jednostki urbanistycznej : A4.1-10MN1 6890

1640 – Rady Miejskiej w Żywcu nr LIV/446/2010 z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie 
zmiany Uchwały Nr XL/312/2009 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 26 marca 
2009 r. określającej regulamin wynagradzania nauczycieli 6898
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1613

UCHWAŁA NR 684/LI/2010 
RADY MIASTA LUBLINIEC

z dnia 30 marca 2010 r.

w sprawie Regulaminu Targowiska Miejskiego w Lublińcu

Na podstawie art.7 ust.1 pkt.11, art.40 ust.2 pkt 
4, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 
roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 
142,poz. 1591z późn. zm.) Rada Miejska w Lublińcu 
uchwala, co następuje:

§ 1. Brak treści 
1. Ustala się Regulamin Targowiska Miejskiego 

w Lublińcu stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej 
uchwały. 

2. Ustala się zasady rezerwacji stanowisk 
handlowych na targowisku miejskim przy ul. Pił-
sudskiego, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej 
uchwały 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr 128/XIII/07 Rady Miej-
skiej w Lublińcu z dnia 22 sierpnia 2007r. w sprawie 
Regulaminu Targowiska Miejskiego w Lublińcu 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 

dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
mgr inż. Piotr Półtorak

Załącznik nr 1
do uchwały nr 684/LI/2010

Rady Miasta Lubliniec
z dnia 30 marca 2010 r.

REGULAMIN TARGOWISKA MIEJSKIEGO 
W LUBLIŃCU

§ 1. 1. Targowisko miejskie przy ul. Piłsudskiego 
czynne jest we wtorki i piątki każdego tygodnia od 
godz.6.00 do 13.00.

2. W przypadku gdy w dniu określonym w pkt 1 
przypadnie dzień ustawowo wolny od pracy istnieje 
możliwość handlu na targowisku miejskim przy ul. 
Piłsudskiego w inne dni tygodnia, za wyjątkiem nie-
dziel i świąt, za zgodą i w porozumieniu z zarządcą 
targowiska.

1612

ROZPORZĄDZENIE NR 3/10 
WOJEWODY ŚLĄSKIEGO 

z dnia 2 czerwca 2010 r. 

w sprawie wprowadzenia zakazu wstępu na wały przeciwpowodziowe 
na terenie województwa śląskiego

Na podstawie art. 60 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
23 stycznia 2009r. o wojewodzie i administracji 
rządowej w województwie (Dz.U. Nr 31, poz. 206) 
zarządza się, co następuje: 

 
§ 1. W dniach od 7 czerwca 2010r. do 15 czerw-

ca 2010r. wprowadza się zakaz wstępu na wały 
przeciwpowodziowe na terenie województwa 
śląskiego. 

§ 2. Zakaz nie dotyczy pracowników Policji, 
Państwowej Straży Pożarnej, Wojska Polskiego, 
pogotowia ratunkowego oraz innych służb publicz-
nych, wykonujących czynności z zakresu działania 
tych służb, a także innych osób wykonujących 
czynności związane z ochroną przeciwpowodziową 

oraz utrzymaniem wałów. 

§ 3. Wykonanie rozporządzenia powierza się Ślą-
skiemu Wojewódzkiemu Komendantowi Policji.  

§ 4. Naruszenie przepisów niniejszego rozpo-
rządzenia podlega karze grzywny wymierzanej 
na zasadach i w trybie określonym w prawie o 
wykroczeniach. 

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 7 
czerwca 2010r. i  podlega opublikowaniu w Dzien-
niku Urzędowym województwa śląskiego oraz w  
środkach masowego przekazu.

WOJEWODA ŚLĄSKI 
Zygmunt Łukaszczyk 



Dziennik Urzêdowy
Województwa Œl¹skiego Nr 100 – 6840 – Poz. 1613

3. Nadzór nad targowiskiem sprawuje Bur-
mistrz Miasta Lublińca.

§ 2. 1. Na targowisku może być prowadzona 
działalność handlowa i gastronomiczna.

2. Działalność handlowa i gastronomiczna 
może być prowadzona :

• z pojazdów w formie obwoźnej (samochody, 
przyczepy, campingi),

• ze stoisk w formie stałej (stragany, wiaty, 
ławy, stoły),

• w formie obnośnej ( z ręki, z ziemi, wiaderka, 
kosza itp.)

§ 3. 1. Działalność na targowisku mogą prowa-
dzić:

• osoby fizyczne i prawne posiadające upraw-
nienia do prowadzenia działalności gospodarczej,

• rolnicy i działkowcy,
• rękodzielnicy ludowi i artystyczni, 
• zbieracze runa i owoców leśnych,
• osoby sprzedające swoje używane przedmioty,
• cudzoziemcy posiadający zgodnie z obowią-

zującymi przepisami zezwolenia na prowadzenie 
działalności gospodarczej na terenie Polski.

2. Miejsce handlowe zajmują w pierwszej kolej-
ności handlujący, którzy mają zawartą z    zarządcą 
targowiska umowę o rezerwację miejsca handlo-
wego, która określa warunki rezerwacji.

3. Po godzinie 8.00, nie zajęte, a objęte rezerwacją 
miejsce handlowe, pozostaje w dyspozycji zarządcy, 
który może je udostępnić innemu handlującemu.

4. Miejsca handlowe opisane są na planie 
zagospodarowania targowiska, stanowiącego 
integralną część niniejszego regulaminu.

§ 4. 1. Na targowisku mogą być sprzedawane, 
wszelkie prawem dopuszczone do obrotu towary 
za wyjątkiem:

a) napojów alkoholowych, narkotyków, środ-
ków odurzających

b) nafty, benzyny, spirytusu skażonego, trucizn, 
środków leczniczych (za wyjątkiem ziół) i innych 
materiałów niebezpiecznych oraz łatwopalnych,

c) broni, amunicji, materiałów oraz artykułów piro-
technicznych i wybuchowych, z zastrzeżeniem ust.3

d) przedmiotów stanowiących aktualne wypo-
sażenie wojska i policji oraz innych polskich służb 
mundurowych,

e) pojazdów mechanicznych,
f) towarów szkodliwych dla zdrowia,
g) środków ochrony roślin, nawozów sztucznych
h) innych artykułów , których sprzedaż jest za-

broniona na podstawie odrębnych przepisów.
2. Handel środkami spożywczymi może 

odbywać się po spełnieniu przez handlujących 
warunków określonych w odrębnych przepisach.

3. Handel artykułami pirotechnicznymi jest 
dozwolony wyłącznie w czasie i na warunkach 
określonych w odrębnych przepisach

4. Na targowisku zabrania się:
a) sprzedaży  towarów w drodze publicznych 

losowań i przetargów,
b) prowadzenia wszelkiego rodzaju gier hazar-

dowych,
c) wystawiania, reklamowania i spożywania 

napojów alkoholowych,
d) sprzedaży grzybów dziko rosnących nie po-

siadających certyfikatu,
e) wjazdu na teren samochodami o rzeczywi-

stej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony, bez 
zgody zarządcy targowiska,

f) zajmowania i tarasowania przejść i dróg 
przejazdowych

g) zajmowania miejsca do sprzedaży na dro-
gach , chodnikach, trawnikach i innych miejscach 
przeznaczonych do ruchu lub w sposób hamujący 
i utrudniający ruch,

h) ustawiania i przestawiania własnych bądź ist-
niejących punków sprzedaży, bez zgody zarządcy,

§ 5. 1. Osoby prowadzące działalność handlową i 
gastronomiczną na targowisku zobowiązane są do:

a) przestrzegania regulaminu targowiska,
b) przestrzegania obowiązujących przepisów 

w zakresie prowadzonej działalności, a w szcze-
gólności: przepisów sanitarnych, porządkowych, 
weterynaryjnych, przeciwpożarowych, dotyczących 
praw konsumenta,

c) przestrzegania przepisów o swobodzie 
działalności gospodarczej i Prawa działalności 
gospodarczej ,

d) uiszczania opłaty targowej,
e) posiadania dokumentu tożsamości, do-

kumentów upoważniających do prowadzenia 
działalności handlowej, posiadania aktualnego 
dokumentu uiszczenia opłat i okazywania ich na 
żądanie osób uprawnionych do kontroli,

f) oznakowania punktu sprzedaży: nazwą firmy,
imieniem i nazwiskiem osoby prowadzącej działal-
ność handlową, wraz ze wskazaniem jej siedziby 
lub miejsca zamieszkania,

g) prowadzenia handlu w punkcie sprzedaży 
wskazanym przez zarządcę

h) należytego korzystania z pomieszczeń i urzą-
dzeń stanowiących wyposażenie targowiska,

i) używania  sprawnych urządzeń pomiarowych 
z ważną legalizacją; urządzenia pomiarowe winny 
być tak użytkowane, aby kupujący mieli możliwość 
stwierdzenia prawidłowości i rzetelności ważenia, 
mierzenia i liczenia,

j) umieszczania na towarach cen w sposób wi-
doczny dla kupującego, zapewniający prostą i nie 
budzącą wątpliwość informację o ich wysokości,

k) utrzymanie czystości w miejscu handlu i 
wokół niego, gromadzenia odpadów na swoim 
stanowisku, a po zakończeniu sprzedaży do ich 
usunięcia na miejsce do tego przeznaczone,

l) usunięcia z miejsca handlowego, po zakoń-
czeniu sprzedaży, wszelkich rzeczy stanowiących 
własność handlującego, w szczególności demon-
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tażu stoiska,
m) naprawy szkód wyrządzonych na targowisku,
n) stosowania się do zaleceń zarządcy i służb 

porządkowych.
5. Osoby prowadzące działalność gospodarczą 

powinny posiadać pełną dokumentację dotyczącą 
zakresu prowadzonego handlu oraz dokument ze zdję-
ciem potwierdzający tożsamość osoby handlującej.

6. Osoba sprzedająca produkty pochodzenia 
leśnego zobowiązana jest do umieszczania przy 
swoim miejscu sprzedaży informacji zawierającej 
imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz miejsce 
ich pochodzenia /nazwa lasu - terenu/ .

§ 6. 1. Osoby zobowiązane do uiszczenia opłaty 
targowej, regulują ją u inkasenta posiadającego 
stosowne upoważnienie,  który zobowiązany jest 
wystawić pokwitowanie pobranej należności, zgod-
nej z uchwała Rady Miejskiej

2. Kwit opłaty targowej należy zachować do kon-
troli, którą mogą przeprowadzić osoby upoważnione 
przez zarządcę, Burmistrza Miasta Lublińca, oraz inne 
podmioty, na podstawie odrębnych przepisów.

3. Zabrania się odstępowania opłaty targowej  
innym osobom, za wyjątkiem zatrudnionych przez 
zajmującego punkt sprzedaży.

§ 7. 1. Handel artykułami spożywczymi na tar-
gowisku przy ul. Piłsudskiego w Lublińcu może się 
odbywać tylko w miejscu do tego wyznaczonym. 
Nie dopuszcza się umieszczania stoisk z artykułami 
spożywczymi wzdłuż północnego ogrodzenia .

2. Producenci i wytwórcy sektora produkcji rolnej 
z terenu Gminy Lubliniec oraz powiatu lublinieckiego 
na targowisku przy ul. Piłsudskiego mają prawo rezer-
wacji miejsc  w wyznaczonym sektorze (zaznaczonym 
na planie) od dnia 1 kwietnia do 30 listopada.

3. W sektorze o którym mowa w ust.2 może od-
bywać się tylko handel płodami rolnymi i leśnymi.

§ 8. Przy kontrolowaniu przestrzegania postano-
wień Regulaminu i ich egzekwowaniu administrator  
ma prawo korzystać z pomocy odpowiednich służb 
państwowych, policyjno- porządkowych – w tym 
Straży Miejskiej.

§ 9. Skargi na pracę inkasenta należy składać 
do Zarządcy targowiska.

§ 10. Zarządca nie odpowiada za szkody wyrzą-
dzone osobom trzecim przez osoby prowadzące 
handel na targowisku.

§ 11. Niniejszy regulamin podlega ogłoszeniu 
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.  

Załącznik nr 2 
do uchwały nr 684/LI/2010

Rady Miasta Lubliniec
z dnia 30 marca 2010 r.

Zasady rezerwacji stanowisk handlowych na tar-

gowisku miejskim przy ul. Piłsudskiego w Lublińcu. 

§ 1. 1. Zarządca lub osoba przez niego upraw-
niona jest kompetentna do pobierania opłaty za 
rezerwację stanowiska handlowego na targowisku 
miejskim.

2. Opłata za rezerwację stanowi przychód za-
rządcy.

§ 2. 1. Wszystkie miejsca na targowisku miejskim 
podlegają rezerwacji. Plan sytuacyjny rezerwacji 
wraz z cennikiem opłat za rezerwację wywieszony 
jest na tablicy ogłoszeń targowiska.

2. Wnioski o rezerwację miejsc przyjmowane są 
do 10 każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc, 
na który ma obowiązywać. 

3. W przypadku, gdy na to samo miejsce wpły-
nie większa ilość wniosków o rezerwację, zarządca 
targowiska przeprowadzi licytację z udziałem zain-
teresowanych wnioskodawców.

4. Rezerwacja miejsca może być opłacana na 
trzy miesiące z góry. Nie można rezerwować miejsc 
z wyprzedzeniem pomijając ciągłość miesięcy ka-
lendarzowych.

5. W przypadku, gdy termin opłaty należności 
za rezerwację przypada na dzień ustawowo wolny, 
termin opłaty upływa następnego dnia robocze-
go.

6. W przypadku nieopłacenia rezerwacji w ter-
minie jak wyżej Zarządca nie zapewnia rezerwacji 
poprzednio zajmowanego miejsca.

7. Osoby posiadające rezerwację zobowiązane 
są do posiadania i okazywania inkasentom oraz 
innym upoważnionym pracownikom dokumentów 
potwierdzających rezerwację wraz z dowodem 
tożsamości.

8. Rezerwacja nie może być odstępowana oso-
bom trzecim.

9. Wniesienie opłaty rezerwacyjnej nie zwalnia 
handlującego od innych opłat, w tym targowej, i 
za korzystanie z urządzeń targowiska miejskiego.

10. Dowodem na uiszczenie opłaty rezerwacyjnej 
jest kwit KP z pieczęcią zarządcy.

11. W przypadku rezygnacji przez handlującego z 
zarezerwowanego wcześniej miejsca handlowego, 
opłata nie podlega zwrotowi.

§ 3. 1. Zarządca targowiska ma prawo odmówić 
rezerwacji miejsca handlowego osobie, która nie 
stosuje się do Regulaminu Targowiska Miejskiego.

2. Rezerwacja miejsca obowiązuje do godziny 
8.00 dnia na który została opłacona. Po tej godzinie, 
miejsce może  zostać zajęte przez innego handlu-
jącego.

3. W przypadku, gdy na to samo miejsce wpły-
nie większa ilość wniosków o rezerwację, zarządca 
targowiska przeprowadzi licytację z udziałem zain-
teresowanych wnioskodawców.
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do uchwały Nr 691/LI/2010

Rady Miasta Lubliniec
z dnia 30 marca 2010 r.

załącznik graficzny do uchwały
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UCHWAŁA NR 691/LI/2010 
RADY MIASTA LUBLINIEC

z dnia 30 marca 2010 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w rejonie ul. Drozdów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. 
Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591z późn. zm.) i art. 
8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985r. O drogach 
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 
115 z późn. zm.)

za zgodą Starosty Lublinieckiego reprezentu-
jącego Skarb Państwa,Rada Miejska w Lublińcu 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Drodze wewnętrznej, stanowiącej własność 
Miasta Lubliniec oraz Skarbu Państwa, biegnącej 
od ulicy Drozdów w kierunku wschodnim, obejmu-

jącej nieruchomości oznaczone numerami działek 
2558/86, 2577/86, 2619/87, 2622/92, 3683/87 z karty 
mapy 5 Droniowiczki obręb Lubliniec, zgodnie 
z załącznikiem graficznym do niniejszej uchwały,
nadaje się nazwę “ulicy Szczygłów”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta Lublińca. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
mgr inż. Piotr Półtorak
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art.40 ust.2 pkt 
3, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1591 z poźn. zm.) oraz art.7 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 
marca 1985 r. o drogach publicznych ( tekst jednolity 
Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z poźn. zm.) Rada 
Miejska w Lublińcu uchwala co następuje:

§ 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych dro-
gę położoną na terenie miasta Lublińca stanowiącą 
wydzieloną działkę oznaczoną nr 161/11. 

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego, na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego, a także zostanie 
zamieszczona w urzędowym informatorze kompu-
terowym oraz opublikowana w lokalnej prasie. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 
dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Śląskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
mgr inż. Piotr Półtorak
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UCHWAŁA NR 699/LII/2010 
RADY MIASTA LUBLINIEC

z dnia 26 kwietnia 2010 r.

w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych na terenie miasta Lublińca
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UCHWAŁA NR 709/LII/2010 
RADY MIASTA LUBLINIEC

z dnia 26 kwietnia 2010 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Lublińca

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 oraz art. 40 
ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 
1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001r. Nr 
142 poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Lublińcu 
uchwala, co następuje:

§ 1. Drodze gminnej, położonej na terenie mia-
sta Lublińca, zaliczonej do kategorii dróg gminnych 
na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Lublińcu 
Nr 545/XLVII/09 z dnia 29 grudnia 2009r. opubli-
kowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego z dnia 22 lutego 2010r. Nr 30, poz. 420, 

biegnącej od ulicy św. Anny w kierunku połu-
dniowym do targowiska miejskiego, stanowiącej 
działki 2324/253; 2325/253; 2327/250; 2710/260; 
2711/260; 2712/260 oraz część działki nr 3433/260 
z karty mapy 2 obręb Lubliniec, zgodnie z załączni-
kiem graficznym nr 1 do niniejszej uchwały, nadaje
się nazwę „ulicy Targowej”. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
mgr inż. Piotr Półtorak

1616

UCHWAŁA NR 703/LII/2010 
RADY MIASTA LUBLINIEC

z dnia 26 kwietnia 2010 r.

w sprawie uchylenia uchwały Nr 660/XLIX/2010 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 stycznia 2010 r.

Na podstawie 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 
142, poz. 1591 ze zm.), Rada Miejska w Lublińcu 
uchwala, co następuje:

§ 1. Uchyla się uchwałę Nr 660/XLIX/2010 Rady 
Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 stycznia 2010r. 
w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskie-

go Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu do 
załatwiania indywidualnych spraw z zakresu ad-
ministracji publicznej 

§ 2. Uchwała wchodzi życie po upływie 14 dni od 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
mgr inż. Piotr Półtorak
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załącznik graficzny
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UCHWAŁA NR LXXI/1038/10 
RADY MIASTA MYSŁOWICE

z dnia 29 kwietnia 2010 r.

w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXI/349/2004 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 sierpnia 2004 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a) ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. 
Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Rada 
Miasta Mysłowice uchwala

§ 1. Uchylić uchwałę Nr XXXI/349/2004 Rady 
Miasta Mysłowice z dnia 26 sierpnia 2004 r. w spra-
wie podwyższenia wysokości opłaty rocznej za 
użytkowanie wieczyste gruntu z 3% na 7% ceny 
gruntu, za pozostałe nieruchomości gruntowe 
w rozumieniu art. 72 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościa-

mi (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.), 
oddawane w użytkowanie wieczyste. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezyden-
towi Miasta Mysłowice. 

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

Przewodniczący Rady Miasta 
Mysłowice 

Bernard Pastuszka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. 
z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) . Rada Miasta 
Mysłowice uchwala

§ 1. Traci moc uchwała Rady Miasta Mysłowice 
Nr XXX/336/2004 z dnia 15 lipca 2004 r. w sprawie 
określenia zasad sprzedaży samodzielnych lokali 
mieszkalnych stanowiących własność Gminy My-
słowice na rzecz ich najemców oraz wyrażenia przez 
Radę Miasta zgody na stosowanie przez Prezydenta 
Miasta bonifikaty przy sprzedaży samodzielnych

lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy 
Mysłowice na rzecz ich najemców. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezyden-
towi Miasta Mysłowice. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 

Przewodniczący Rady Miasta 
Mysłowice 

Bernard Pastuszka
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UCHWAŁA NR LXXI/1040/10 
RADY MIASTA MYSŁOWICE

z dnia 29 kwietnia 2010 r.

w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Mysłowice nr XXX/336/2004 z dnia 15 lipca 2004 r.
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UCHWAŁA NR XLI/365/10 
RADY MIASTA W MYSZKOWIE

z dnia 28 kwietnia 2010 r.

w sprawie określenia zasad i trybu umarzania należności pieniężnych mających charakter 
cywilnoprawny przypadających Gminie Myszków lub jej jednostkom organizacyjnym oraz udzielania 

innych ulg w spłacaniu tych należności, a także wskazania organów i osób do tego uprawnionych

Na podstawie art.18 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., 
Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art.59 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.
U. Nr 157, poz. 1240) Rada Miasta uchwala, co 
następuje:



Dziennik Urzêdowy
Województwa Œl¹skiego Nr 100 – 6846 – Poz. 1620

§ 1. Uchwała określa: 
1)  Zasady i tryb umarzania, odraczania ter-

minu spłaty lub rozkładania na raty należności 
pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przy-
padających Gminie Myszków lub jej jednostkom 
organizacyjnym od osób fizycznych, osób prawnych
i jednostek organizacyjnych nieposiadających oso-
bowości prawnej zwanych dalej „dłużnikami”. 

2)  Organy i osoby uprawnione do umarzania, 
odraczania lub rozkładania na raty spłaty należ-
ności, o których umowa w pkt. 1 oraz warunki 
dopuszczalności pomocy publicznej w przypad-
kach, w których ulga stanowić będzie pomoc 
publiczną. 

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 
1)  kierowniku jednostki – należy przez to ro-

zumieć osobę, która zgodnie z obowiązującym 
statutem jest uprawniona do zarządzania jednostką 
organizacyjną Gminy Myszków; 

2)  należności – należy przez to rozumieć sumę 
należności: 

a)  głównej – będącej pojedynczym zobowiąza-
niem osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki
organizacyjnej nieposiadającej osobowości praw-
nej względem Gminy Myszków lub jej jednostek 
organizacyjnych, 

b)  odsetek od należności głównej, 
c)  ubocznych (koszty sądowe, egzekucyjne 

i inne); 
3)  uldze – należy przez to rozumieć umorzenie, 

odroczenie terminu spłaty lub rozłożenie na raty 
należności. 

§ 3. 1. Należności mogą być umarzane w całości 
lub części w przypadkach, gdy: 

1)  osoba fizyczna – zmarła, nie pozostawiając
spadkobierców ani żadnego majątku albo pozosta-
wiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie 
odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty 
codziennego użytku domowego, których łączna 
wartość nie przekracza kwoty 6.000,00zł; 

2)  należności nie ściągnięto w toku zakoń-
czonego postępowania likwidacyjnego lub 
upadłościowego, 

3)  sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości 
dłużnika, ponieważ jego majątek nie pozwala na za-
spokojenie kosztów postępowania lub sąd umorzył 
postępowanie upadłościowe obejmujące likwida-
cję majątku dłużnika, jeżeli majątek pozostały po 
wyłączeniu z niego przedmiotów majątkowych 
dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów 
postępowania, 

4)  osoba prawna – została wykreślona z właści-
wego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym 
braku majątku, z którego można by egzekwować 
należność, a odpowiedzialność z tytułu należności 
nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie; 

5)  zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że 

w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się 
kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji 
tej należności, 

6)  postępowanie egzekucyjne prowadzone 
przez komornika okazało się nieskuteczne; 

7)  jednostka organizacyjna nieposiadająca 
osobowości prawnej uległa likwidacji; 

8)  zachodzi ważny interes dłużnika lub interes 
publiczny; 

9)  przemawiają za tym względy społeczne lub 
gospodarcze; 

10) ściągnięcie należności zagraża istotnym 
interesom dłużnika, zwłaszcza egzystencji jego lub 
jego rodziny albo dalszemu funkcjonowaniu 

11) nie można ustalić dłużnika lub miejsca jego 
pobytu; 

2.  Umorzenie należności odbywa się na wniosek 
dłużnika a przypadku wystąpienia okoliczności wy-
mienionych w pkt. 1, 4, 5, 6, 7, 8 także z urzędu. 

3. Wniosek o umorzenie powinien być należycie 
uzasadniony. 

4. Umorzenie należności musi być poprzedzo-
ne postępowaniem wyjaśniającym, które wykaże 
przynajmniej jedną z przesłanek umorzenia wy-
mienionych w ust. 1 a zastosowanie innej ulgi 
przewidzianej w niniejszej uchwale jest niemożliwe 
lub niewystarczające. 

5. Umorzenie należności, za którą odpowiada 
solidarnie więcej niż jeden dłużnik, może nastą-
pić, gdy okoliczności uzasadniające umorzenie 
wymienione w ust. 1 zachodzą co do wszystkich 
dłużników. 

6. W przypadku, gdy umorzenie dotyczy części 
należności, należy określić termin spłaty nieumo-
rzonej części należności, z zastrzeżeniem, że w razie 
niedotrzymania terminu spłaty, dłużnik zobowiąza-
ny jest do zapłaty całej należności. 

§ 4. 1. Do umorzenia należności uprawniony 
jest Burmistrz Miasta Myszkowa oraz kierownik 
jednostki do kwoty 2.000,00 zł w odniesieniu do 
należności przypadających tej jednostce. 

2. Umorzenie należności jednostki organi-
zacyjnej przekraczającej kwotę 2.000 zł przez 
Burmistrza Miasta Myszkowa, następuje na 
podstawie uzasadnionego i udokumentowanego 
wniosku kierownika jednostki oraz na podstawie 
opinii właściwego wydziału Urzędu Miasta, spra-
wującego nadzór merytoryczny nad jednostką 
organizacyjną. 

3. Kierownicy jednostek organizacyjnych skła-
dają Burmistrzowi imienny wykaz z podaniem 
podstawy i kwoty umorzenia należności w okresach 
półrocznych przy sprawozdaniach finansowych.

§ 5. 1. W przypadkach uzasadnionych względami 
społecznymi lub gospodarczymi, w szczególności 
możliwościami płatniczymi dłużnika oraz uzasad-
nionym interesem Gminy Myszków Burmistrz 
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Miasta lub kierownik jednostki na udokumento-
wany i uzasadniony wniosek dłużnika, działając 
na zasadach określonych w § 4, może odraczać 
terminy zapłaty w całości lub części należności lub 
rozłożyć płatność całości lub części należności na 
raty na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy licząc od 
dnia złożenia wniosku. 

2. W przypadku negatywnej decyzji w sprawie 
odroczenia lub rozłożenia na raty, odsetki liczone 
są w pełnej wysokości do dnia dokonania wpłaty. 
Jeżeli decyzja odmawiająca została doręczona 
dłużnikowi po upływie dwóch miesięcy bieg nali-
czania odsetek zostaje przerwany w okresie od dnia 
złożenia wniosku do dnia doręczenia dłużnikowi 
decyzji. 

3. Od należności, których spłata została od-
roczona czy rozłożona na raty, odsetki naliczane 
są do dnia złożenia wniosku, włącznie z tym 
dniem. 

4. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo w peł-
nej wysokości należności, której termin płatności 
odroczono, albo nie spłaci w terminie lub w pełnej 
wysokości ustalonej którejkolwiek raty, należność 
pozostała do zapłaty staje się wymagalna natych-
miast wraz z odsetkami liczonymi od pierwotnych 
terminów płatności i innymi należnościami ubocz-
nymi. 

§ 6. Stosowanie ulg wobec dłużników – pod-
miotów prowadzących działalność gospodarczą 
stanowi pomoc publiczną i odbywać się będzie przy 
zastosowaniu przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 
2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących 
pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 nr 59 poz. 404 
z późn. zm.). 

§ 7. 1.  W przypadku umorzenia należności w ca-
łości lub części właściwą jest forma jednostronnego 
oświadczenia woli, złożonego - odpowiednio - przez 
Burmistrza Miasta Myszkowa lub kierownika jed-
nostki. 

2. W przypadku odroczenia terminu spłaty na-
leżności albo rozłożenia płatności całości lub części 
należności na raty właściwą jest forma pisemnego 
porozumienia lub umowy, zawartego - odpowied-
nio - pomiędzy dłużnikiem a Burmistrzem Miasta 
Myszkowa lub kierownikiem jednostki. 

3. Odmowa udzielenia ulgi następuje w formie 
jednostronnego oświadczenia woli złożonego - 
odpowiednio - przez Burmistrza Miasta Myszkowa 
lub kierownika jednostki. 

§ 8. Wykonane uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta Myszkowa. 

§ 9. Traci moc uchwała Nr XL/340/06 Rady Miasta 
w Myszkowie z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie 
określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania 
należności pieniężnych, do których nie stosuje się 
przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, przy-
padających jednostce samorządu terytorialnego 
lub jej jednostkom organizacyjnym oraz udzielania 
innych ulg w spłacie tych należności, a także wska-
zania organu do tego uprawnionego. 

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

Przewodnicząca Rady Miasta 
Urszula Motylewska
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UCHWAŁA NR XXXVII/305/2010 
RADY GMINY OLSZTYN

z dnia 29 kwietnia 2010 r.

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania

Na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 27 
września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544 
ze zmianami), art. 30 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. 
- Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów 
i sejmików województw (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 
159, poz. 1547 ze zmianami) oraz 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 zmianami), w związku z postanowieniem Mar-
szałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 
kwietnia 2010 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 65, poz. 405) 

Rada Gminy Olsztyn uchwala, co następuje:

§ 1. Tworzy się odrębny obwód głosowania Nr 7 
w Domu Pomocy Społecznej w Turowie z siedzibą 
Obwodowej Komisji Wyborczej w Domu Pomocy 
Społecznej w Turowie przy ulicy Joachimowskiej 
nr 85 w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. 

§ 2. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-
jęcia. 

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego. 
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3. Uchwała podlega podaniu do publicznej 
wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach 
ogłoszeń na terenie Gminy Olsztyn, a także poprzez 

zamieszczenie jej treści na stronie internetowej 
www.olsztyn.ug.gov.pl 

Przewodniczący Rady 
Gminy Olsztyn 

Janusz Konieczny
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UCHWAŁA NR XXIX/208/10 
RADY GMINY PANKI

z dnia 19 marca 2010 r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne w Gminie Panki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 42 
oraz 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. 
zm.) w związku z art. 5 ust. 5 i 7, art. 6 pkt 1 oraz art. 
14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty ( t.j.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. 
zm.) Rada Gminy Panki uchwala :

§ 1. Ustala się częściową odpłatność za świad-
czenia dodatkowe realizowane przez przedszkole 
publiczne prowadzone przez gminę Panki w zakresie 
przekraczającym realizację 5 godzinnej podstawy 
programowej wychowania przedszkolnego. 

§ 2. Opłata za świadczenia dodatkowe obejmuje 
następujące zajęcia opiekuńczo-dydaktyczno-wy-
chowawcze: 

a)  zajęcia relaksacyjno-wyciszające, 
b)  zajęcia relaksacyjne w ogrodzie przedszkol-

nym, 
c)  naukę czytania i pisania, 
d)  zajęcia z zakresu logopedii. 

§ 3. Opłata za dodatkowe świadczenia opiekuń-

czo-dydaktyczno -wychowawcze wymienione w § 2, 
uzależniona jest od czasu trwania zajęć i wynosi 0.54 zł. 
za godzinę każdego rodzaju zajęć. 

§ 4. W przypadku nieobecności dziecka w przed-
szkolu opłata ulega pomniejszeniu za każdą godzinę 
nieobecności. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Panki. 

§ 6. Traci moc Uchwała Nr VII/39/2007 Rady 
Gminy Panki z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie 
ustalenia stałej opłaty za świadczenia przedszkoli 
publicznych prowadzonych przez gminę. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Śląskiego i ma zastosowanie do opłat od 
pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego nastę-
pującego po miesiącu, w którym uchwała weszła 
w życie. 

Przewodniczący Rady Gminy Panki 
mgr inż. Dominik Mirek
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UCHWAŁA NR LII/440/2010 
RADY MIASTA RADZIONKÓW

z dnia 29 kwietnia 2010 r.

w sprawie zmian w Statucie Miasta Radzionków

Działając na podstawie art. 3 ust. 1, art. 18 ust. 
2 pkt.1, art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 
roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku, 
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Miasta Ra-
dzionków uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Miasta Radzionków przyjętym 
uchwałą Nr IX/62/2003 Rady Miasta Radzionków 
z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie uchwalenia 

Statutu Miasta Radzionków (Dz.Urz.Woj.Śl Nr 81, 
poz. 2203), ze zmianami wynikającymi z uchwał: Nr 
XLIII/292/2006 Rady Miasta Radzionków z dnia 30 
maja 2006 roku (Dz.Urz.Woj.Śl. Nr 85, poz. 2399), Nr 
XXIV/190/2008 z dnia 19 lutego 2008 roku (Dz.Urz.
Woj.Śl. Nr 63, poz. 1413), Nr XXXI/257/2008 z dnia 
25 września 2008 roku (Dz.Urz.Woj.Śl. Nr 198, poz. 
3603) wprowadza się następujące zmiany: 

1)  § 30 ust. 4 otrzymuje nowe brzmienie: 
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„4. Skarbnik Miasta czuwa nad prawidłowością 
opracowania i wykonania budżetu Miasta pod 
względem zgodności z przepisami ustawy o finan-
sach publicznych.”; 

2)  § 37 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie: 
„1. Miasto prowadzi samodzielną gospodarkę 

finansową w oparciu o uchwałę budżetową.”;
3)  skreśla się § 42 ust. 2; 
4)  § 42 ust. 4 otrzymuje nowe brzmienie: 
„4. Szczegółowy zakres stosunku pracy pra- 

cowników samorządowych reguluje ustawa o pra- 
cownikach samorządowych.”; 

5)  § 45 otrzymuje nowe brzmienie: 
„Protokoły z posiedzeń Rady i jej komisji pod-

legają udostępnieniu zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa oraz statutem.” 

6)  skreśla się § 47. 
7)  w załączniku nr 3 do Statutu Miasta Radzion-

ków – Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych 
– wprowadza się następujące zmiany: 

a)  ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie: 
„1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdro-

wotnej w Radzionkowie 
41-922 Radzionków, ul. Gajdasa 1 i 4”, 
b)  ust. 7 otrzymuje nowe brzmienie: 
” 7. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
41-922 Radzionków, ul. Księżogórska 90”. 

§ 2. Uchyla się Uchwałę Nr XLIII/292/2006 Rady 
Miasta Radzionków z dnia 30 maja 2006 roku (Dz.
Urz.Woj.Śl. Nr 85, poz. 2399). 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta Radzionków. 

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

Przewodniczący Rady
Bernard Skibiński

1624

UCHWAŁA NR XLVI/345/10 
RADY MIEJSKIEJ W SIEWIERZU

z dnia 29 kwietnia 2010 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 146 ust. 2 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho-
mościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 261, 
poz. 2603 z późn. zm.), Rada Miejska w Siewierzu 
uchwala

§ 1. Ustalić stawkę procentową opłaty adiacenc-
kiej w wysokości 50% różnicy między wartością, 
jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem 
urządzeń infrastruktury technicznej, a wartością, 
jaką nieruchomość ma po ich wybudowaniu. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Siewierz. 

§ 3. Tracą moc: 
-  Uchwała Nr XLII/307/05 Rady Miejskiej w Sie-

wierzu z dnia 27 października 2005 r. w sprawie 
ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty 
adiacenckiej, 

-  Uchwała Nr XXV/191/08 Rady Miejskiej 
w Siewierzu z dnia 30 października 2008 r. w spra-
wie zmiany Uchwały Nr XLII/307/05 Rady Miejskiej 
w Siewierzu z dnia 27 października 2005 r. w spra-
wie ustalenia wysokości stawki procentowej 
opłaty adiacenckiej. 

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Siewierzu 

mgr Barbara Bochenek
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UCHWAŁA NR LII/602/2010 
RADY MIEJSKIEJ W TARNOWSKICH GÓRACH

z dnia 27 stycznia 2010 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych 
w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Tarnowskie Góry

Na podstawie art. 14 ust. 5, w związku z art. 
6 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o sys-
temie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 
z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), na 
wniosek Burmistrza Miasta Rada Miejska w Tar-
nowskich Górach uchwala:

§ 1. Miesięczna odpłatność rodziców (opie-
kunów prawnych) za świadczenia na rzecz 
dziecka w przedszkolach i oddziałach przedszkol-
nych w szkołach podstawowych prowadzonych 
przez gminę Tarnowskie Góry zwanych w dalszej 
części przedszkolami - w zakresie usług mających 
charakter zajęć opiekuńczych wykraczających 
poza podstawę programową wychowania przed-
szkolnego określoną w rozporządzeniu ministra 
właściwego ds. oświaty - wynosi 2 zł za każdą 
rozpoczętą godzinę świadczenia na rzecz dziecka 
w przedszkolu. 

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XLVIII/529/2002 Rady 
Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 19 czerwca 
2002 r. w sprawie zasad odpłatności i wysokości 
opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych 
prowadzonych przez Gminę Tarnowskie Góry oraz 
Uchwała Nr XXV/237/2004 Rady Miejskiej w Tarnow-
skich Górach z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie 
zmiany Uchwały Nr XLVIII/529/2002 Rady Miejskiej 
w Tarnowskich Górach z dnia 19 czerwca 2002 r. 
w sprawie zasad odpłatności i wysokości opłat za 
świadczenia w przedszkolach publicznych prowa-
dzonych przez Gminę Tarnowskie Góry. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta. 

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

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Piotr SZCZĘSNY
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UCHWAŁA NR LV/656/2010 
RADY MIEJSKIEJ W TARNOWSKICH GÓRACH

z dnia 28 kwietnia 2010 r.

w sprawie nadania nazwy rondu ulicznemu w mieście Tarnowskie Góry

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13, art. 40 ust. 1  
i 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzą-
dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591z 
późn. zm.), na wniosek Przewodniczącego Rady 
Miejskiej Rada Miejska w Tarnowskich Górach 
uchwala:

1. Nadać nazwę Rondo NSZZ „Solidarność” ron-
du ulicznemu położonemu w Tarnowskich Górach 
– Dzielnicy Śródmieście – Centrum u zbiegu dróg 
publicznych – ulicy Gliwickiej, Legionów i Kardy-
nała St.Wyszyńskiego. 

2. Schematyczny szkic sytuacyjny ronda zawiera 
załącznik nr 1. 

3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego i wymaga 
podania do wiadomości publicznej w drodze ob-
wieszczenia. 

4.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzo-
wi Miasta. 

5. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni 
od dnia ogłoszenia. 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Piotr SZCZĘSNY
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Załącznik
do Uchwały Nr LV/656/2010

Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 28 kwietnia 2010 r.
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UCHWAŁA NR LV/657/2010 
RADY MIEJSKIEJ W TARNOWSKICH GÓRACH

z dnia 28 kwietnia 2010 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/207/2000 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach 
z dnia 15 marca 2000r. w sprawie wprowadzenia ochrony indywidualnej w drodze uznania za pomniki 

przyrody pojedynczych tworów przyrody ożywionej na terenie miasta Tarnowskie Góry

Na podstawie art. 40 ust.1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz.1591 z późn.
zm.), w związku z art. 44 ust.1, 3, 3a ustawy z dnia 
16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 
z 2009r., Nr 151 poz. 1220 z późn.zm.), w oparciu 
o uzgodnienie z Regionalnym Dyrektorem Ochrony 
Środowiska w Katowicach, na wniosek Burmi-
strza Miasta Rada Miejska w Tarnowskich Górach 
uchwala:

§ 1. 1. Zmienić treść załącznika do Uchwały 
Nr XXII/207/2000 Rady Miejskiej w Tarnowskich 
Górach z dnia 15 marca 2000r. w sprawie wpro-
wadzenia ochrony indywidualnej w drodze 
uznania za pomniki przyrody pojedynczych 
tworów przyrody ożywionej na terenie miasta 
Tarnowskie Góry w stosunku do pomników 
przyrody – drzew wyszczególnionych poniżej, 
z powodu zmiany właściciela terenu, który otrzy-
muje brzmienie:

Dzielnica: Centrum - Śródmieście 
Gatunek:  Leszczyna turecka
Obwód  [cm]: 141
Położenie: otoczenie budynku posesji przy ul. 
Ogrodowej 1
Nr ewidencji:  91
Właściciel/administrator:  „DRABEK” Sp. j. z siedzi-
bą w Tarnowskich Górach przy ul. Skośnej 15
Dzielnica:  Centrum - Śródmieście
Gatunek:  Leszczyna turecka
Obwód [cm]:    256
Położenie: otoczenie budynku posesji przy ul. 
Ogrodowej 1
Nr ewidencji: 92
Właściciel/administrator: „DRABEK” Sp. j. z siedzi-
bą w Tarnowskich Górach przy ul. Skośnej 15

Dzielnica:  Centrum - Śródmieście
Gatunek:  Leszczyna turecka
Obwód [cm]:  196
Położenie:  otoczenie budynku posesji przy ul. 
Ogrodowej 1
Nr ewidencji:  93
Właściciel/administrator: „DRABEK” Sp. j. z siedzi-
bą w Tarnowskich Górach przy ul. Skośnej 15 

§ 2. 1. Znieść ochronę prawną w stosunku do 
pomnika przyrody – drzewa wyszczególnionego 
poniżej, z powodu utraty wartości przyrodni-
czych: 
Dzielnica:  Centrum - Śródmieście
Gatunek:  Leszczyna turecka
Obwód [cm]:  141
Położenie: otoczenie budynku posesji przy ul. 
Ogrodowej 1
Nr ewidencji:  91
Właściciel/
administrator:  „DRABEK” Sp. j. z siedzibą w Tar-
nowskich Górach przy ul. Skośnej 15 

§ 3. Niniejsza uchwała stanowi podstawę do 
wykreślenia drzewa gatunek Leszczyna turecka 
o obwodzie pnia 141cm rosnącego w otoczeniu bu-
dynku posesji przy ul. Ogrodowej 1 w Tarnowskich 
Górach z rejestru pomników przyrody. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta. 

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

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Piotr SZCZĘSNY
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UCHWAŁA NR LV/660/2010 
RADY MIEJSKIEJ W TARNOWSKICH GÓRACH

z dnia 28 kwietnia 2010 r.

w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz określenia ich granic i numerów
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Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 16 lipca 
1998r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad po-
wiatów i sejmików województw (t.j. Dz. U. z 2003r. 
Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.), w związku z art. 22 
ustawy z dnia 27 września 1990r. o wyborze Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2000r. 
Nr 47, poz. 544 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gmin-
nym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. 
zm.), w celu dostosowania opisu granic obwodów 
głosowania do stanu faktycznego, na wniosek 
Burmistrza Miasta Rada Miejska w Tarnowskich 
Górach uchwala:

§ 1. Dokonać zmian w stałych obwodach głosowa-
nia na terenie Miasta Tarnowskie Góry poprzez: 

1. dopisanie do obwodu głosowania Nr 16 nowo 
utworzonych ulic: Bażantów, Augustyna Kaczmarka. 

2. dopisanie do obwodu głosowania Nr 27 nowo 
utworzonej ulicy Ks. Ignacego Siwca. 

§ 2. Ustalić granice i numery obwodów głoso-
wania, jak w załączniku do uchwały. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podaniu 
do wiadomości publicznej mieszkańców poprzez 
publikację na stronie internetowej Biuletynu In-
formacji Publicznej, na tablicach informacyjnych 
Urzędu Miejskiego, na tablicach informacyjnych 
Rad Dzielnic oraz poprzez rozplakatowanie w for-
mie obwieszczenia na terenie miasta Tarnowskie 
Góry. 

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXXIX/438/2009 Rady 
Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 marca 
2009r. w sprawie utworzenia stałych obwodów gło-
sowania oraz określenia ich granic i numerów. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podję-
cia. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta. 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Piotr Szczęsny
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Załącznik
do Uchwały Nr LV/660/2010

Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 28 kwietnia 2010 r.

Wykaz granic i numerów stałych obwodów głosowania

       Załącznik 
do Uchwały Nr LV/660/2010 

                                                                                                                                                                                                           Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach 
                                                                                                                                                                                     z dnia 28 kwietnia 2010r. 

 
Nr 

obwodu  
 

Granice obwodu 

 
1 
 

Ulice: 
Karola Miarki, Krakowska, Marszałka Piłsudskiego, Oświęcimska, Piastowska,  Plac Wolności, Rynek, Staropocztowa, Tylna,  Żwirki i Wigury 

2 Ulice: 
Bytomska, Kaczyniec, Karłuszowiec, Legionów, Ligonia, Lipowa, Nałkowskiej, Ogrodowa, Opaleniec 

3 Ulice: 
Bondkowskiego, Franciszka Garusa, Górnicza, Jurczyka, Lompy, Mleczna, Nowaka, Piernikarczyka, Plac Gwarków, Świętego Jacka, Zamkowa 

 
4 
 

Ulice: 
Dolna, Jana III  Sobieskiego, Księdza  Lewka, Księdza  Wajdy, Lelewela, Łukowa, Odrodzenia, Orzeszkowej, Poprzeczna, Przesmyk, Ratuszowa, 
Sienna, Stalmacha, Strzelecka,   Wawreczki, Wąska 

5 Ulice: 
Cegielniana, Hutnicza, Kochanowskiego, Nakielska, Płuczki, Równoległa, Stara 

  
 
6 
 

 
Ulice: 
Bałtycka, Cicha, Daszyńskiego, Dolomitów, Gliwicka od nr 1 do nr 156, Kierunkowa, Kolejarzy, Konduktorska, Kujawska, Ludowa, Lyszcze, 
Łomnickiego, Małgorzaty, Maszynistów, Nowa, Prosta, Rudna, Semaforowa, Skalna, Skośna, Staszica od nr 1 do nr 82, Sygnałów, Szarych Szeregów, 
Szczęść Boże, Szybów, Torowa, Trakcyjna, Wielkopolska 

7 
 

Ulice: 
Częstochowska nr 1,3,4,5,12, 9 Maja, Pokoju, Sienkiewicza, Styczyńskiego, Tysiąclecia 

 
8 

Ulice: 
Bohaterów Monte Cassino, Generała Bema, Graniczna, Kasztanowa, Klonowa, Kościuszki, Krzywa, Księcia Jana Opolskiego, Mickiewicza, 
Powstańców Śląskich  od nr 17 do nr 40 
 

 
9 

Ulice: 
płk. Czesława Chmielewskiego, płk. Cypriana Bystrama, Generała Hallera, Korczaka, Kruszcowa, Księdza Bończyka, Łowiecka, Okrzei,  Skłodowskiej-
Curie, Świdra, Tatrzańska, Wojska Polskiego, Zielona 
 

10 

Ulice: 
Krasickiego, Opolska od nr 1 do nr 67 (numery nieparzyste) i od nr 2 do nr 28 (numery parzyste),  Powstańców Śląskich od nr 1 do nr 16, 11 Pułku 
Piechoty, 3 Pułku Ułanów, Świętej Katarzyny, Towarowa 
 

 
11 

Ulice: 
Opatowicka, Opolska od nr 30 do nr 44 (numery parzyste)  i od nr 69 (numery nieparzyste), Ułańska 
 

12 

Ulice: 
Beskidzka, Cebuli, Drozdów, Gruzełki, Hipoteczna, Kormoranów,  Królika, Krótka, Łanowa, Macieja, Młodzieżowa, Odrzańska, Ondraszka, Orla,  
Osmańczyka, Pawia, PCK, Pomorska, Poranna, Przepiórek, Radosna 
 

13 

Ulice: 
Kardynała  Wyszyńskiego od nr 1 do nr 111 (numery nieparzyste) i od nr 16 do nr 64 (numery parzyste), Roździeńskiego, Ruciana, Rymera, Sawina, 
Słowików, Staropolska, Strzelców Bytomskich, Szafirowa, Szczygłów, Szkolna, Szpaków, Szymały, Śliska, Wenecka, Wesoła, Wyspiańskiego,  
Zachodnia, Zagrodowa 
 

14 

 
Ulice: 
Główna, Grunwaldzka, Jodłowa, Kłosowa, Kopalniana, Krucza, Kurka, Mała, Parkowa,  Plater, Podmiejska, Prochowa, Puszkina, Radzionkowska, 
Spacerowa,  Staffa, Strzelnicza, 23 Stycznia, Świetlana, Świętej Barbary, Walecznych, Wapienna, Wilcza 
 

 
15 
 
 
 

 
Ulice: Bolesława Krzywoustego, Bolesława Śmiałego, Bracka, Generała Sikorskiego,  Głogowa, Góralska, Henryka Brodatego, Jemiołowa, Kalinowa, 
Kazimierza Jagiellończyka,  Kazimierza Odnowiciela, Kazimierza Wielkiego,  Króla  Jana Kazimierza, Królowej Jadwigi, Korola, Kościuszkowców, Ks. 
Wiktora Sojki, Leszczynowa, Mieszka I, Przedwiośnie, Rodło, Skargi, Stefana Batorego, Strzelczyka, Swobodna, Tarninowa, Topolowa, Wolskiego, 
Zwycięstwa 
 

 
16 
 

Ulice: 
Augustyna Kaczmarka, Bażantów, Brzozowa, Czajek, Długa, Gliwicka od nr 158 , Jaworowa,  Kamienna, Księdza Renka, Myśliwska,  Niemcewicza, 
Repecka od nr 49 do nr 63 (numery nieparzyste)  i od nr 100  do nr 112 (numery parzyste), Sadowa, Sikorek, Skowronków, Spokojna, Staszica od nr 83  
do nr 150, Turkusowa, Waliski, Witosa, Wodociągowa, Żeromskiego 

17 Ulice: 
Doniecka, Janasa, Miedziana, Niedziałkowskiego, Pyskowicka, Srebrna, Widokowa 

 
18 
 
 

 
Ulice: 
Francuska, Repecka od nr 1 do nr 47 (numery nieparzyste) i od nr 2 do nr 98 (numery parzyste) 
 

19 

 
Ulice: 
Kardynała Wyszyńskiego od nr 66 do nr 206 (numery parzyste) i od nr 113 do nr 139 (numery nieparzyste), Skrzypczyka, Śniadeckiego, Włoska 
 



Dziennik Urzêdowy
Województwa Œl¹skiego Nr 100 – 6855 – Poz. 1628, 1629

20 

 
Ulice: 
Bałkańska,  Duńska, Estońska, Fińska, Hiszpańska, Litewska, Łotewska, Norweska 
 

 
21 
 

Ulice: 
Morcinka, Poczdamska 

22 Ulice: 
Saperów, Szwedzka, Węgierska 

23 

 
Ulice: 
Aleja Kwiatów, Astrów, Bratków, Dąbrowskiego, Fiołków,  Kolorowa, Świętego Jana 
 

24 Ulice: 
Chopina, Kopernika,  Miła, Miodowa, Młodości, Narcyzów, Piaskowa, Pogodna, Różana,  Stroma, Targowa, Zaciszna 

25 
 

Ulica: 
Słoneczników 

 
26 

Ulice: 
Górnośląska, Pastuszki, Polarna od nr 80 do nr 90 (numery parzyste) i od nr 99 do nr 103 (numery nieparzyste), Sielanka, Skarżyńskiego, Słomianka, 
Starotarnowicka, Wiejska, Wiśniowa, Zalesie 
 

27 
 
Ulice: 
Generała Andersa, Księdza Ignacego Siwca, Marii Rozpłochowskiej 

28 

 
Ulice: 
Błękitna, Broniewskiego, Cmentarna, Częstochowska od nr 11 (numery nieparzyste) i od nr 18 (numery parzyste), Fabryczna, Jasna, Końcowa,  
Korfantego, Lasowicka, Leśna, Letnia, Łączna, 1 Maja, 3 Maja, Mokra, Moniuszki,  Mościckiego, Narutowicza, Plebiscytowa, Polna, Prostopadła, 
Reymonta, Siewierska, Sosnowa, Spadowa, Stawowa, Świętego Wojciecha, Tęczowa, Wiosenna,  Wrzosowa, Źródlana 
 

 
29 

 
Ulice: 
Boczna, Czarnohucka, Grodzka, Grzybowa od nr 85 do nr 211 (numery nieparzyste) i od nr 72 do nr 224 (numery parzyste), Kolejowa, Księdza Rudola, 
Mazowiecka, Pola, Poziomkowa,  Reja,  Skórki, Słowackiego, 22 Stycznia, Wyzwolenia, Zakątek, Zawiśloka 
 

 
30 

 
Ulice: 
Borówkowa, Chemików, Druha Ignacego Sowy, Edukacji Narodowej, Jagodowa, Kanałowa, Na Glinkach, Okrężna, Poczty Gdańskiej, Rzeczna, 
Siwcowa, Szczytowa, Świerkowa, Westerplatte, Zakładowa, Żwirowa 

31 

 
Ulica: 
Armii Krajowej 
 

 
32 

 
Ulice: 
Dębowa, Doktora Hagera, Generała Pułaskiego, Grabowa, Husarska, Jagiellońska, Karłowicza, Kombatantów,  Kossaka, Kraszewskiego, Pionierska, 
Plac XXV-lecia PRL, Proletariacka, Prusa,  Rowickiego, Solskiego, Strawińskiego, Strzybnicka, Sudecka, Ściegiennego, Zametowska 
 

 
 

33 

 
Ulice: 
Agnieszki Osieckiej, Aleja Brzozowa, Batalionów Chłopskich, Górna, Grzybowa od nr 1 do nr 83d (numery nieparzyste) i od nr 2 do nr 70 (numery 
parzyste), Komuny Paryskiej, Kościelna,  Kuncewiczowej,  11 Listopada, Lotników, Majakowskiego, Ks. Prałata Edwarda Płonki, Przemysłowa, Pustki-
Leśnictwo, Wiślana, Zagórska, Zawiszy, Zwarta 
 

 
34 

 
Ulice: 
Czołgistów, Dymarska, Dzierżonia, Liściasta, Laryszowska, Łowna, Paderewskiego, Piaseczna, Płóciennika, Polarna od nr 1 do nr 41 (numery 
nieparzyste) i od nr 2 do nr 60 (numery parzyste) oraz budynki od nr 100 do nr 100f, Powstańców Warszawskich, Racławicka, Sempołowskiej, Sorychty, 
Starowapienna, Szymanowskiego, Tołstoja, Tuwima 
 

 
 
 

                                                                                                                                   Przewodniczący Rady Miejskiej 
                            
            

                                                                                                                                 Piotr Szczęsny 
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UCHWAŁA NR LV/662/2010 
RADY MIEJSKIEJ W TARNOWSKICH GÓRACH

z dnia 28 kwietnia 2010 r.

w sprawie zasad zbywania komunalnych lokali mieszkalnych oraz garaży

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „a” , art. 40 
ust. 1 , art.41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz 1591 z późn. zm.), art. 28 ust.1, art. 34 ust. 1 pkt 
3, art. 37 ust. 1, art. 68 ust. 1 pkt 7 i art. 68 ust 1a 
i 1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 
2603 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta 
Rada Miejska w Tarnowskich Górach uchwala:

§ 1. Wyrazić zgodę na zbywanie przez Burmi-
strza Miasta: 
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1. lokali mieszkalnych, 
2. garaży stanowiących nieruchomości zabudo-

wane lub samodzielne lokale. 

§ 2. Sprzedaż następuje w drodze przetargu. Na 
warunkach określonych w ustawie dopuszczalna 
jest sprzedaż w trybie bezprzetargowym. 

§ 3. 1. Sprzedaż lokali komunalnych następować 
może sukcesywnie, według zainteresowania na-
jemców. W pierwszej kolejności przygotowywane 
do zbycia są lokale mieszkalne: 

1)  w istniejących wspólnotach mieszkanio-
wych, 

2)  w budynkach, z których przynajmniej 70% 
najemców złożyło wniosek o nabycie lokalu, 

3)  w budynku przeznaczonym do zbycia. 
2. W razie zbywania lokali dążyć należy do sprze-

daży wszystkich lokali mieszkalnych i garażowych 
w budynku. 

§ 4. 1. Ustalić warunki udzielania bonifikat przy
sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców 
w budynkach wchodzących w skład mieszkaniowe-
go zasobu Gminy: 

1)  w budynkach, w których są co najmniej dwa 
lokale mieszkalne: 

a)  40% ceny lokalu przy sprzedaży lokalu miesz-
kalnego, 

b)  30% ceny lokalu w przypadku sprzedaży za 
cenę uiszczoną jednorazowo, 

c)  20% ceny lokalu gdy dochodzi do równocze-
snego wykupienia wszystkich lokali mieszkalnych 
w danym budynku, 

d)  20 % ceny lokalu w przypadku sprzedaży 
równocześnie wszystkich lokali mieszkalnych po-
zostałych do zbycia w danym budynku gdy są to 
co najmniej dwa lokale, 

e)  13 % ceny lokalu jeżeli lokal jest w budynku 
wybudowanym przed 1945 r., 

2. w przypadku sprzedaży na rzecz najemcy 
domu jednorodzinnego: 

Poz. 1629, 1630

a)  40% ceny nieruchomości, 
b)  30 % ceny w przypadku sprzedaży za cenę 

uiszczoną jednorazowo, 
3. bonifikata jest równa sumie bonifikat z pkt 1 

lit od a) do e) albo sumie bonifikat z pkt.2 lit. a)
i b), przy czym suma ta nie może przekroczyć 90% 
ceny lokalu ustalonej na podstawie operatu sza-
cunkowego. 

4. za równoczesną sprzedaż uznaje się zawarcie 
umowy w formie aktu notarialnego ze wszystkimi 
najemcami w jednym uzgodnionym terminie. 

§ 5. Nie prowadzi się sprzedaży lokali socjalnych 
a także lokali w budynkach: 

1. przeznaczonych do rozbiórki lub przezna-
czonych do remontu wymagającego czasowego 
wysiedlenia lokatorów, 

2. o nietrwałej konstrukcji, 
3. nie mających lokalizacji stałej, 
4. użyteczności publicznej. 

§ 6. Do spraw wszczętych a nie zakończonych 
mają zastosowanie przepisy niniejszej uchwały. 

§ 7. Traci moc Uchwala Nr XL/455/2009 Rady 
Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 22 kwietnia 
2009r. w sprawie zasad zbywania komunalnych 
lokali mieszkalnych oraz garaży. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta. 

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego i na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego. 

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

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Piotr SZCZĘSNY
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UCHWAŁA NR LVI/666/2010 
RADY MIEJSKIEJ W TARNOWSKICH GÓRACH

z dnia 5 maja 2010 r.

w sprawie uchylenia Uchwały Nr LII/602/2010 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach 
z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w przedszkolach 

i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Tarnowskie Góry

Na podstawie art. 14 ust. 5, w związku z art. 
6 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. - o sys-
temie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 
z późn. zm.), oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. - o samorządzie gminnym (Dz. 

U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), na 
wniosek Burmistrza Miasta Rada Miejska w Tar-
nowskich Górach uchwala:

§ 1. Uchylić Uchwałę Nr LII/602/2010 Rady Miej-
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skiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 stycznia 2010r. 
w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadcze-
nia w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych 
w szkołach podstawowych prowadzonych przez 
Gminę Tarnowskie Góry 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

Poz. 1630, 1631, 1632

strzowi Miasta. 

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
Piotr SZCZĘSNY
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UCHWAŁA NR LVI/667/2010 
RADY MIEJSKIEJ W TARNOWSKICH GÓRACH

z dnia 5 maja 2010 r.

w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLVIII/529/2002 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach 
z dnia 19 czerwca 2002r. w sprawie zasad odpłatności i wysokości opłat za świadczenia 

w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Tarnowskie Góry 
oraz Uchwały Nr XXV/237/2004 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 24 czerwca 2004 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/529/2002 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach 
z dnia 19 czerwca 2002r. w sprawie zasad odpłatności i wysokości opłat za świadczenia 

w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Tarnowskie Góry

Na podstawie art. 14 ust. 5, w związku z art. 6 pkt 1 
ustawy z dnia 7 września 1991 r. - o systemie oświa-
ty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), 
oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
- o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Mia-
sta Rada Miejska w Tarnowskich Górach uchwala:

§ 1. Uchylić Uchwałę Nr XLVIII/529/2002 Rady 
Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 19 czerwca 
2002r. w sprawie zasad odpłatności i wysokości 
opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych 
prowadzonych przez Gminę Tarnowskie Góry 
oraz Uchwałę Nr XXV/237/2004 Rady Miejskiej 
w Tarnowskich Górach z dnia 24 czerwca 2004r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/529/2002 Rady 
Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 19 czerwca 
2002r. w sprawie zasad odpłatności i wysokości 
opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych 
prowadzonych przez Gminę Tarnowskie Góry. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta. 

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

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Piotr SZCZĘSNY
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UCHWAŁA NR XLV/444/10 
RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO

z dnia 29 kwietnia 2010 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/337/09 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 27 maja 2009 r. 
 dot. ustalenia w Wodzisławiu Śląskim strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie 

pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania,
wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 13b i art. 
13f ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach pu-
blicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. 
zm.) oraz art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 
1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. 
Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) Rada Miejska Wodzi-
sławia Śląskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się treść załącznika Nr 2 do 
uchwały nr XXXV/337/09 Rady Miejskiej Wodzisła-
wia Śląskiego z dnia 27 maja 2009r który otrzymuje 
nowe brzmienie. 

2. Zmienia się treść załącznika Nr 3 do uchwały 
nr XXXV/337/09 Rady Miejskiej Wodzisławia Ślą-
skiego z dnia 27 maja 2009r który otrzymuje nowe 
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brzmienie. 

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez 
zmian. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezyden-
towi Miasta Wodzisławia Śląskiego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia jej 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego. 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej Wodzisławia 

Śląskiego 
Lech Litwora
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Załącznik Nr 3 
do uchwały Nr XXXV/337/09 

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego 
z dnia 27.05.2009 r. 

w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr XLV/444/
10 z dnia 29.04.2010 r. 

REGULAMIN 
STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA 

§ 1. Regulamin niniejszy określa zasady obowią-
zujące przy parkowaniu pojazdów samochodowych 
na drogach publicznych w Strefie Płatnego Par-
kowania w Wodzisławiu Śląskim, wymienionych 
w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/337/09 
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 27 
maja 2009 r. sprawie: ustalenia strefy płatnego 
parkowania, stawek opłat za parkowanie pojaz-
dów samochodowych na drogach publicznych 
w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat
dodatkowych oraz sposobu ich pobierania, zwanej 
dalej Uchwałą, oraz sposób pobierania opłat za 
parkowanie i opłat dodatkowych za nieuiszczenie 
opłat za parkowanie. 

§ 2. Użyte w regulaminie określenia oraz skróty 
oznaczają : 

1)  SPP – Strefa Płatnego Parkowania, 
2)  kontroler SPP – pracownik Straży Miejskiej 

w Wodzisławiu Śląskim upoważniony do kontroli 
wnoszenia opłat za parkowanie w SPP, 

3)  bilet parkingowy – wydruk z automatu 
parkingowego lub wykupiony u parkingowego sta-
nowiący dowód wniesienia opłaty za parkowanie 
w SPP, 

4)  identyfikator – dokument zawierający swój
numer seryjny oraz numer rejestracyjny pojazdu, 
potwierdzający wniesienie opłaty zryczałtowanej, 
upoważniający do parkowania bez wnoszenia 
opłaty jednorazowej w SPP, 

5)  karta abonamentowa – dokument po-
twierdzający wniesienie opłaty abonamentowej, 
uprawniający do parkowania w SPP bez wnoszenia 
opłaty jednorazowej, 

6)  karta parkingowa – dokument wydany oso-
bie niepełnosprawnej na podstawie art. 8 ustawy 
z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 
( t.j. Dz.U. z 2003, Nr 58, poz. 515 ze zm.), 

7)  podstrefa cenowa (A - czerwona, B - zielo-
na) jest to wydzielona część SPP przeznaczona do 
parkowania pojazdów, posiadających ważny w tej 
podstrefie bilet parkingowy, identyfikator lub kartę
abonamentową, 

8)  koperta – zastrzeżone, stanowisko postojowe 
wyznaczone w celu korzystania z niego na prawach 
wyłączności przez osobę, która poniosła z tego 
tytułu opłatę, 

9)  automat parkingowy – urządzenie wydające 
za opłatą wniesioną przy użyciu monet bilety par-
kingowe, 

10) czas parkowania : 
a)  prawidłowy – udokumentowany biletem 

parkingowym, telefonem komórkowym, identyfi-
katorem lub kartą abonamentową, opłacony czas 
parkowania pojazdu samochodowego w SPP, 

b)  nieprawidłowy ( nieopłacony ) – czas parko-
wania w SPP bez wniesienia wymaganej opłaty, 
udokumentowany wezwaniem do zapłaty, 

Rozdział I
PRZEPISY OGÓLNE 

§ 3. 1. Za parkowanie w SPP pobiera się opła-
ty, w wysokości określonej w Załączniku Nr 2 do 
Uchwały, zróżnicowane w zależności od parkowa-
nia w określonej podstrefie cenowej.

2. Opłaty, o których mowa w ust. 1, pobiera 
się za parkowanie pojazdów samochodowych 
w wyznaczonym miejscu w SPP, w dni robocze , 
od poniedziałku do piątku, w godzinach od 700 do 
1700. 

3. Dopuszcza się możliwość zaniechania poboru 
opłat w określone dni. Decyzję w tym względzie 
podejmuje Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskie-
go i podaje ją do publicznej wiadomości, poprzez 
ogłoszenie na tablicy ogłoszeń i stronie interne-
towej Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, z co 
najmniej trzydniowym wyprzedzeniem. 
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§ 4. 1. Granice SPP oraz podstref określa Załącz-
nik Nr 1 do Uchwały. 

2. Wjazdy do SPP oznakowane są znakami D-44 
„strefa parkowania”, natomiast wyjazdy znakami 
D-45 „koniec strefy parkowania” 

§ 5. 1. W SPP stosuje się następujące opłaty za 
parkowanie : 

1)  jednorazowe – uiszczane niezwłocznie po 
zaparkowaniu pojazdu, poprzez wykupienie biletu 
parkingowego w automacie parkingowym przy 
użyciu monet, u parkingowego lub przez telefon 
komórkowy. 

2)  abonamentowe – uiszczane poprzez wyku-
pienie karty abonamentowej, 

3)  zryczałtowane – uiszczane poprzez wykupie-
nie identyfikatora.

2. Karty abonamentowe i identyfikatory można
wykupić wyłącznie w kasie Urzędu Miasta Wodzi-
sławia Śląskiego. 

3. Postój pojazdów zaopatrzenia oraz taksówek 
w SPP, w czasie jej funkcjonowania, z zastrzeże-
niem § 7, pkt 4, jest odpłatny tak, jak postój innych 
pojazdów. 

§ 6. Od opłat o których mowa w § 3 zwolnione 
są pojazdy wymienione w art. 13 ust. 3 ustawy 
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. 

§ 7. Ustala się zerową stawkę za parkowanie 
dla: 

1)  pojazdów służb miejskich podczas wyko-
nywania obowiązków służbowych (pogotowie 
gazowe, energetyczne, ciepłownicze, wodno – ka-
nalizacyjne, Straż Miejska itp.), 

2)  pojazdów jednośladowych, 
3)  pojazdów osób niepełnosprawnych o ob-

niżonej sprawności ruchowej, posiadających 
uprawnienia do kierowania wózkiem inwalidzkim 
lub pojazdem samochodowym oraz kartę parkin-
gową, na miejscach oznaczonych znakiem P-24 
„miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej” 
wraz ze znakiem D-18a „parking – miejsce zastrze-
żone” z dodatkową tabliczką T-29, która informuje 
o miejscach przeznaczonych dla pojazdów samo-
chodowych uprawnionej osoby niepełnosprawnej 
o obniżonej sprawności ruchowej, 

4)  taksówek i pojazdów zaopatrzenia – za postój 
do 30 minut w związku z oczekiwaniem na pasażera 
lub rozładunkiem towarów. 

Rozdział II
REALIZACJA OPŁAT W SPP 

§ 8. 1. Obowiązkiem kierowcy pojazdu samocho-
dowego parkującego w SPP jest wniesienie opłaty 
za parkowanie. 

2. Nie dopełnienie obowiązku określonego 
w ust.1 powoduje nałożenie na właściciela pojaz-

du samochodowego parkującego w SPP opłaty 
dodatkowej, której wysokość określona jest w  
§ 18 i Załączniku Nr 2 do Uchwały.

 
§ 9. 1. Minimalny opłacony czas parkowania 

w SPP wynosi 20 minut. 
2. Wykupienie biletu parkingowego w au-

tomacie parkingowym następuje przy użyciu 
monet o nominale 5 zł, 2 zł, 1 zł, 50 gr, 20 gr i 10 
gr. Opłacenie czasu parkowania, z zastrzeżeniem 
ust.1 następuje proporcjonalnie do wartości użytej 
monety lub monet. 

3. Opłacenie czasu parkowania może nastąpić 
również u parkingowego lub przy użyciu telefonu 
komórkowego z zastrzeżeniem, że Miasto podpisze 
w tym względzie stosowną umowę z operatorem 
systemu. 

§ 10. 1. Wysokość opłat abonamentowych, 
o których mowa w § 5, ust.1, pkt 1 określa Załącznik 
Nr 2 do Uchwały. 

2. Karty abonamentowe potwierdzające wnie-
sienie opłaty określonej w ust.1 wydaje się na okres 
jednego miesiąca. 

§ 11. 1. Uprawnienie do wykupienia identy-
fikatora, po wniesieniu opłaty zryczałtowanej,
posiadają osoby zameldowane i przedsiębiorcy 
których siedziba lub miejsce prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej znajduje się w lokalach 
usytuowanych przy ulicach objętych SPP, na pobyt 
stały lub tymczasowy, z zastrzeżeniem ust. 2, będą-
ce właścicielem pojazdu samochodowego o masie 
całkowitej do 2,5 t, z zastrzeżeniem ust. 3, 

2. Osoby zameldowane na pobyt tymczasowy, bę-
dące najemcami lokalu mieszkalnego, usytuowanego 
przy ulicach objętych SPP, nabywają uprawnienia, 
o których mowa w ust. 1 pkt 1, po upływie roku od 
chwili pierwszego zameldowania. 

3. Jako właściciela pojazdu, przyjmuje się także 
osoby będące użytkownikiem pojazdów samo-
chodowych, na podstawie umowy leasingu lub 
sprzedaży na raty, zawartej z bankiem lub firmą
leasingową. 

§ 12. 1. Osoby, o których mowa w § 11 ust.1 i 2, 
mogą wykupić identyfikator, po przedstawieniu
każdorazowo następujących dokumentów : 

1)  dowodu rejestracyjnego pojazdu, w któ-
rym ujawnione są jako właściciele, ewentualnie 
użytkownicy na postawie umowy leasingu lub 
sprzedaży pojazdu na raty, zawartej z bankiem lub 
firmą leasingową,

2)  dokumentu tożsamości lub innego dokumen-
tu, z którego wynikać będzie fakt zameldowania. 

3)  aktualnego wypisu z rejestru działalności 
gospodarczej lub odpisu z KRS (dotyczy przedsię-
biorców) 

2. Osoby, o których mowa w § 11 ust. 1 i 2, 
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mają prawo do wykupu identyfikatora na okres nie
krótszy niż 1 miesiąc i nie dłuższy niż 12 miesięcy, 
liczony w pełnych miesiącach od dnia dokonania 
wykupu. 

§ 13. 1. Identyfikatory dla osób wymienionych
w § 11 ust.1, sprzedawane są dla określonych pod-
stref, zgodnie z adresem zameldowania przy czym 
mieszkańcy budynków narożnych zlokalizowanych 
na pograniczu dwóch podstref mają prawo wyboru 
identyfikatora dla podstrefy A lub B.

2. Identyfikator jest ważny tylko w podstrefie,
dla której został wydany. 

3. Posiadacz ważnego identyfikatora, który
przestał być właścicielem pojazdu samochodowe-
go, lub zmienił adres zameldowania poza granice 
SPP, zobowiązany jest do zwrotu identyfikatora.
W przypadku zwrotu identyfikatora jego posiadacz
otrzyma zwrot opłaty za niewykorzystany okres 
ważności (liczony w pełnych nie rozpoczętych 
miesiącach). 

4. W razie utraty lub kradzieży identyfikatora,
Miasto nie zwraca kosztów za nie wykorzystany 
okres jego ważności. 

5. Osoba, zameldowana w lokalach usytuowa-
nych przy ulicach objętych SPP, która nie wykupi 
identyfikatora lub abonamentu, uiszcza opłaty za
parkowanie pojazdów samochodowych w SPP, na 
zasadach określonych w § 8 i 9. 

6. Przy zachowaniu pozostałych warunków okre-
ślonych w regulaminie jeden identyfikator może
zostać wydany na maksymalnie dwa pojazdy. 

§ 14. 1. Osoby fizyczne i podmioty gospodar-
cze mogą występować o wyznaczenie na ulicach 
objętych SPP, zastrzeżonych miejsc postojowych 
– kopert. 

2. Wyznaczanie kopert jak również naliczanie 
opłat następuje w trybie zezwolenia na zajęcie 
pasa drogowego. 

3. Zajęcie koperty przez pojazdy samochodowe 
innych osób lub podmiotów gospodarczych, nie 
upoważnia do wysuwania z tego tytułu roszczeń 
w stosunku do Miasta Wodzisławia Śląskiego/. 

§ 15. 1. Bilety parkingowe niezwłocznie po ich 
wykupieniu w najbliższym automacie parkingo-
wym, a także karty abonamentowe, identyfikatory
i karty parkingowe muszą być umieszczone za 
przednią szybą wewnątrz pojazdu, w sposób 
umożliwiający ich odczytanie bez jakichkolwiek 
wątpliwości co do ich treści i ważności, niezwłocz-
nie po zaparkowaniu pojazdu. 

2. W przypadku uszkodzenia najbliższego auto-
matu parkingowego, należy niezwłocznie wykupić 
bilet parkingowy w innym automacie parkingo-
wym, w tej samej podstrefie cenowej.

3. W ramach wniesionej opłaty za parkowanie 
można zmieniać miejsce parkowania w SPP, z tym, 

że bilet parkingowy i karta abonamentowa wy-
kupione dla podstrefy cenowej o wyższej stawce 
opłat za parkowanie uprawnia również do par-
kowania pojazdu samochodowego w podstrefie
cenowej o niższej stawce opłat, natomiast bilet 
parkingowy i karta abonamentowa wykupiona dla 
podstrefy cenowej o niższej stawce, nie upoważnia 
do parkowania w podstrefie cenowej o wyższych
stawkach opłat. 

§ 16. Wykupienie karty abonamentowej lub 
identyfikatora i umieszczenie ich wewnątrz po-
jazdu, zgodnie z zasadami określonymi w § 15, 
upoważnia do parkowania bez wniesienia opłaty 
jednorazowej, zgodnie z przepisami ustawy Pra-
wo o ruchu drogowym, w wyznaczonym miejscu 
w obszarze SPP, lecz nie uprawnia do zastrzegania 
stałego miejsca parkowania i nie stanowi podstawy 
do roszczeń wobec Miasta Wodzisławia Śląskiego 
w przypadku braku miejsc parkingowych. 

Rozdział III
PARKOWANIE BEZ WNIESIENIA OPŁATY 

§ 17. 1. Za parkowanie w SPP, bez wniesienia 
opłaty, udokumentowane wezwaniem, pobiera się 
opłaty dodatkowe w wysokościach określonych w  
§ 18 oraz w Załączniku Nr 2 do Uchwały. 

2. Przez parkowanie w SPP bez wniesienia opła-
ty rozumie się : 

1)  nie wniesienie opłat za parkowanie, zgodnie 
z zasadami określonymi w Rozdziale II niniejszego 
regulaminu, 

2)  parkowanie ponad czas opłacony, 
3)  parkowanie z identyfikatorem przez osoby

wymienione w § 11 ust.1 w podstrefie, innej niż
wskazana na tym identyfikatorze,

4)  parkowanie z kartą abonamentową w pod-
strefie cenowej droższej, niż wskazano na tej
karcie. 

3. Opłatę dodatkową należy wpłacać w kasie lub 
na rachunek bankowy Urzędu Miasta Wodzisławia 
Śląskiego . 

4. Opłata dodatkowa podlega przymusowemu 
ściągnięciu w trybie określonym w przepisach 
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

§ 18. Ustala się opłaty dodatkowe w następują-
cych wysokościach : 

1)  w przypadku przekroczenia opłaconego 
czasu parkowania i wpłacenia opłaty dodatkowej 
w kasie lub na konto Urzędu Miasta w terminie 
7 dni licząc od dnia zdarzenia, kwota 15,00 zł, 

2)  w przypadku nie dokonania opłaty za parko-
wanie i wpłacenia opłaty dodatkowej w kasie lub 
na konto Urzędu Miasta w terminie 7 dni licząc od 
dnia zdarzenia, kwota 30,00 zł, 

3)  w przypadku nie dokonania opłaty za 
parkowanie (przekroczenia opłaconego czasu 
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parkowania) i nie wpłacenia opłaty dodatkowej 
w kasie lub na konto Urzędu Miasta w terminie 
7 dni licząc od dnia zdarzenia, kwota 50,00 zł, 

4)  w przypadkach określonych w § 17 ust.2, pkt. 3 
i 4 opłaty dodatkowe ustala się w wysokości jak 
w pkt. 2 i 3. 

Rozdział IV
KONTROLA CZASU POSTOJU POJAZDÓW 

§ 19. 1. Do kontroli wnoszenia opłat za parko-
wanie pojazdów w SPP upoważnieni są wyłącznie 
pracownicy Straży Miejskiej, którzy wykonują 
swoje czynności zgodnie z przepisami Regulaminu 
SPP. 

2. Pracownicy kontrolujący wnoszenie opłat 
posiadają widoczny identyfikator imienny.

§ 20. Obowiązkiem kontrolerów SPP jest kontro-
la parkowania pojazdów, a w szczególności: 

1)  kontrolowanie wnoszenia opłat za parkowa-
nie pojazdów, 

2)  sprawdzanie ważności biletów parkingo-
wych, 

3)  sprawdzanie ważności kart abonamento-
wych i identyfikatorów,

4)  wypisywanie w terenie wezwań – do uisz-
czenia opłaty dodatkowej za parkowanie bez 
wniesienia opłaty i umieszczanie ich za wycieraczką 
pojazdu samochodowego, 

5)  zgłaszanie Straży Miejskiej wszelkich niepra-
widłowości związanych z parkowaniem pojazdów 
oraz zajmowaniem pasa drogowego, 

6)  kontrola stanu oznakowania SPP oraz zgła-
szania nieprawidłowości w tym zakresie do Służb 
Komunalnych Miasta. 

§ 21. Kontrolerzy SPP nie pobierają żadnych opłat 
i nie prowadzą sprzedaży biletów parkingowych, 
kart abonamentowych oraz identyfikatorów.
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UCHWAŁA NR XLV/328/2010 
RADY MIASTA WOJKOWICE

z dnia 26 kwietnia 2010 r.

w sprawie zmiany nazwy ulicy Licealnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy 
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 
z późniejszymi zmianami), na wniosek Burmi-
strza Miasta Wojkowice Rada Miasta Wojkowice 
uchwala:

§ 1. Zmienia się nazwę ulicy Licealnej na  

Źrałków. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od 
daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Śląskiego. 

Przewodniczący Rady Miasta 
Jerzy Dziuba
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UCHWAŁA NR 403/XXXVIII/2010 
RADY MIEJSKIEJ W WOŹNIKACH

z dnia 29 marca 2010 r.

w sprawie uchwalenia zmian fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
poszczególnych miejscowości gminy Woźniki

Na podstawie art. 20 ust. 1, art. 27 i 29 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. 
zm.) oraz art. 18 ust 2 pkt. 5 i art. 40 ust.1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
Rada Miejska w Woźnikach  stwierdza zgodność 

zmiany projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego z ustaleniami 

Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy 

Woźniki i uchwala: zmiany w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego Miasta 
i Gminy Woźniki zatwierdzonego uchwałą 

Nr 234/XXI/04 Rady Miejskiej w Woźnikach 
z dnia 30 grudnia 2004 r. w miejscowościach 

Woźniki i Piasek.

Rozdział I
Przepisy ogólne

§ 1. 1. Dokonuje się w planie następujących zmian: 
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1)  wprowadzenie w Woźnikach (Dyrdy) przy 
ul. Piaskowej w miejscu planowanego cmentarza, 
parkingu i usług – zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej, 

2)  zmiana układu dróg wewnętrznych w Woź-
nikach (Dyrdy) przy ul.Górniczej, 

3)  zmiana przeznaczenia enklaw rolnych 
w Woźnikach (Dyrdy) przy ul. Podleśnej na tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

4)  przeznaczenie fragmentu łąki w Piasku pod 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, 

5)  zmianę przeznaczenia terenu zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej na usługi i handel 
w Woźnikach przy ul.Dworcowej. 

2. Granice obszarów objętych przystąpieniem 
do opracowania zmian planu zostały określone na 
kopiach rysunku planu zatwierdzonego uchwałą 
Nr 234/XXI/04 z dnia 30 grudnia 2004 r. a stano-
wią one załączniki graficzne Nr 1 – 5 do niniejszej
uchwały. 

§ 2. 1. Celem regulacji zawartych w planie jest 
określenie: 

1)  przeznaczenia terenów oraz linii rozgranicza-
jących tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych 
zasadach zagospodarowania, 

2)  zasad ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego, 

3)  zasad ochrony środowiska przyrody i kra-
jobrazu kulturowego i wymogów kształtowania 
przestrzeni publicznej, 

4)  zasad ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków, 

5)  parametrów i wskaźników kształtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu w tym 
linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki 
intensywności zabudowy, 

6)  zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicz-
nej, 

7)  sposobu i terminów tymczasowego zago-
spodarowania i użytkowania terenów, 

8)  stawek procentowych, na podstawie których 
ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości nieru-
chomości na skutek uchwalenia planu. 

2. Na obszarze objętym planem z uwagi na 
ograniczony zakres zmian:

brak przesłanek do określenia ochrony dóbr 
kultury współczesnej i ustaleń wymienionych 
w art.15 ust. 2, pkt. 7, 8, 9 oraz w ust. 3 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
z dnia 27 marca 2003 r. 

§ 3. 1. Plan składa się z części tekstowej, stano-
wiącej treść uchwały oraz części graficznej, zwanej
dalej rysunkiem planu. 

2. Rysunek planu sporządzony w skali 1 : 2 000 
stanowi załącznik Nr 1 do uchwały. Z uwagi na 
skalę opracowania i położenie, plan składa się 
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z oddzielnych rysunków dla poszczególnych frag-
mentów terenu oznaczonych Nr 1 - 5. 

3. Dla planu obowiązują ustalenia: 
1)  tekstowe, stanowiące treść niniejszej uchwa-

ły; 
2)  graficzne, określone na rysunku planu, obej-

mujące następujące oznaczenia: 
a)  granice obszaru objętego planem, 
b)  linie rozgraniczające tereny o różnym 

przeznaczeniu lub o różnych zasadach zagospoda-
rowania, 

c)  nieprzekraczalne linie zabudowy, 
d)  symbole literowe i graficzne określające

przeznaczenie i użytkowanie terenów, 
e)  stref konserwatorskich. 

§ 4. 1. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały 
jest mowa o: 

1)  planie - należy przez to rozumieć ustalenia 
planu, o którym mowa w § 1 uchwały, 

2)  uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą 
uchwałę Rady Miejskiej w Woźnikach, 

3)  miejscowości - należy przez to rozumieć 
tereny obecnego i planowanego zainwestowania 
obejmujące jednostki osadnicze mieszczące się 
na rysunku planu w granicach objętych uchwałą 
o przystąpieniu do opracowania planu, przy czym 
dla orientacji podano także w nawiasie dawną 
nazwę jednostki, 

4)  przepisach szczególnych - należy przez to 
rozumieć przepisy obowiązujących ustaw wraz 
z aktami wykonawczymi, 

5)  rysunku planu - należy przez to rozumieć 
rysunek wykonany na mapie zasadniczej w skali  
1 : 2 000 zawierającej w swej treści granice władania 
i przeznaczenia terenu oraz inne ustalenia planu, 

6)  przeznaczeniu podstawowym – należy przez to 
rozumieć funkcję przeważającą na danym terenie, 

7)  przeznaczeniu dopuszczalnym - należy ro-
zumieć przez to istniejący lub określony w planie 
sposób użytkowania nieruchomości lub ich części, 
który uzupełnia przeznaczenia podstawowe albo 
może współistnieć z przeznaczeniem podstawo-
wym na warunkach określonych w planie, 

8)  terenie - należy przez to rozumieć teren 
o określonym rodzaju przeznaczenia podstawowe-
go i dopuszczalnego wyznaczony na rysunku planu 
liniami rozgraniczającymi, 

9)  uciążliwości oddziaływania, należy przez to 
rozumieć zagrożenia jakie może wywołać funkcjo-
nowanie danego obiektu czy urządzenia w zakresie 
zanieczyszczenia powietrza, wód i ziemi hałasu 
i szkodliwego promieniowania, drgań, 

10) skrót WKZ – oznacza odpowiednie służby 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 

11) wskaźnik intensywności zabudowy - należy 
przez to rozumieć proporcję powierzchni całkowitej 
kondygnacji nadziemnych obiektu do powierzchni 
terenu przeznaczonego do jego realizacji i funkcjo-
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nowania, 
12) powierzchnia biologicznie czynna - należy 

przez to rozumieć tereny ogródków i sadów przydo-
mowych, zieleń izolacyjna i dekoracyjna, trawniki, 
klomby, żywopłoty itp. 

13) maksymalnej wysokości zabudowy - należy 
przez to rozumieć odległość pomiędzy najwyżej 
położonym elementem dachu, kalenicą a pozio-
mem terenu, 

14) infrastrukturę techniczną - należy przez 
to rozumieć sieci wodociągowe kanalizacyjne, 
ciepłownicze, gazowe oraz kable i nadziemne 
przewody energetyczne, telekomunikacyjne , także 
drogi wewnętrzne, 

15) w przepisach odrębnych – należy przez to 
rozumieć obowiązujące przepisy ustaw oraz aktów 
wykonawczych innych niż zawarte w ustawie o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Rozdział II
Ustalenia ogólne dla obszarów i terenów objętych 
planem

§ 5. Ustala się następujące przeznaczenie po-
stawowe wyodrębnionych obszarów i terenów 
o różnej funkcji i różnych zasadach zagospodarowa-
nia określonych na rysunkach planu symbolami:
N - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
U - usługi: handel, rzemiosło, gastronomia, biura, 
banki
UK - obiekty kultury, kościoły
Ł - łąki
KDd - drogi dojazdowe
KDw - drogi wewnętrzne
„K1” - strefa ochrony krajobrazu kulturowego

§ 6. Ustala się następujące zasady ochrony 
i kształtowania ładu przestrzennego: 

1)  wprowadza się ochronę przed rozpraszaniem 
zabudowy, w tym szczególnie zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej, letniskowej i usługowej 
poprzez ograniczenie możliwości lokalizacji tej 
zabudowy wyłącznie do terenów określonych 
w planie, 

2)  lokalizacja zabudowy od granicy działki 
sąsiedniej winna być zgodna z wymogami prawa 
budowlanego, 

3)  wprowadza się wymóg zachowania nie-
przekraczalnej linii zabudowy w stosunku do dróg 
i ulic określonej w ustaleniach szczegółowych i na 
rysunkach planu, 

4)  wprowadza się ograniczenia wysokości bu-
dynków oraz ustala dla nowych obiektów ogólny 
wymóg kształtowania formy architektonicznej i detali 
nawiązujących do tradycji regionu z uwzględnieniem 
lokalnych warunków sytuowania, 

5)  usytuowanie reklam winno spełniać nastę-
pujące warunki: 

a)  zakazuje się umieszczać na ogrodzeniu po-

sesji, 
b)  nie może naruszać widoczności na drogach 

publicznych, ani przesłaniać lub stanowić bezpo-
średniego tła dla znaków drogowych, 

c)  umieszczone na elewacji budynku: 
-  do wysokości 1. kondygnacji: umieszczone 

w układzie pionowym lub poziomym, 
-  powyżej 1. kondygnacji: w układzie piono-

wym, o wysokości maksimum jednej kondygnacji 
budynku i szerokości do 1,8 m zajmując maksymal-
nie do 20 % powierzchni elewacji, 

d)  dopuszcza się sytuowanie wolnostojących 
reklam o wysokości do 4,8 m i szerokości 1,8 m 
w minimalnej odległości: 

-  2,0 m od linii rozgraniczających drogi publicz-
ne, 

-  15,0 m od skrzyżowania dróg, 
6)  planowana zabudowa i zagospodarowanie 

działki nie może blokować spływu wód powierzch-
niowych, szczególnie w przypadku zagrożenia 
zalewaniem terenów sąsiednich, 

7)  na terenach zdrenowanych obowiązuje 
uzgodnienie rozwiązań projektowych ze służbą 
melioracyjną, 

8)  wprowadza się ochronę urządzeń meliora-
cyjnych, w tym szczególnie rowów z wymogami 
zachowania przy nich pasa gruntu szerokości min. 
4,0 m dla umożliwienia przeprowadzenia prac 
konserwacyjnych. 

§ 7. 1. Ustala się następujące zasady ochrony 
środowiska: 

1)  prowadzona działalność (usługowa, go-
spodarcza, rolnicza) nie może powodować emisji 
szkodliwej dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska, 
nie może powodować szkody w dobrach mate-
rialnych lub pogarszać walorów estetycznych 
środowiska i nie może kolidować także z innymi, 
uzasadnionymi sposobami korzystania ze środo-
wiska, 

2)  oddziaływanie związane z prowadzoną 
działalnością (związane z emisją gazów, pyłów, 
zapachów, hałasu, promieniowania itp., a także 
wynikające ze wzmożonego ruchu pojazdów) nie 
może powodować przekroczenia standardów jako-
ści środowiska poza granicami terenu do którego 
ma prawo prowadzący działalność, 

3)  w związku z koniecznością ochrony terenów 
przed hałasem, wyznacza się dopuszczalny poziom 
hałasu w granicach terenów zabudowy jednoro-
dzinnej i letniskowej, 

4)  wprowadza się ochronę przed możliwością 
zanieczyszczenia wód powierzchniowych i pod-
ziemnych poprzez: 

a)  wymóg podłączenia do zbiorczej kanalizacji 
sanitarnej, 

b)  zakaz odprowadzania ścieków nieoczysz-
czonych bezpośrednio do gruntu lub wód 
powierzchniowych, 
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5)  nakaz oczyszczenia przed odprowadzeniem 
do odbiornika wód opadowych z miejsc nara-
żonych na zanieczyszczenia ropopochodne oraz 
terenów produkcyjnych, zgodnie z wymaganiami 
przepisów szczególnych, 

6)  na obszarach przewidzianych do objęcia 
kanalizacją sanitarną dopuszcza się stosowanie 
szczelnych zbiorników na ścieki, jako rozwiązanie 
tymczasowe, 

7)  zakaz składowania odpadów komunalnych 
i produkcyjnych na obszarze gminy i ustala się za-
sady postępowania zgodnie z przepisami ustawy 
o odpadach, w tym: 

a)  wprowadza się obowiązek w granicach 
każdej działki budowlanej urządzenia miejsca na 
pojemniki służące do czasowego gromadzenia 
i segregacji odpadów, przekazywania ich właści-
wym jednostkom prowadzącym ich systematyczną 
utylizację, 

b)  usuwanie odpadów stałych na urządzone 
składowisko odpadów komunalnych spełniające 
wymogi ochrony środowiska. 

§ 8. Ustala się następujące zasady ochrony 
przyrody, krajobrazu kulturowego i kształtowania 
przestrzeni publicznej:

Objęty ochroną krajobrazu kulturowego jest 
zespół podworski , w którym obowiązuje: 

1)  Wymóg zachowania ukształtowanego 
historycznie układu przestrzennego zespołu (usy-
tuowania obiektów, linii zabudowy i gabarytów) 
oraz zharmonizowania architektury w wypadku 
lokalizacji nowych obiektów; 

2)  Wymóg uzgadniania z organem właściwym 
w sprawach ochrony zabytków, sposobu użytko-
wania istniejących obiektów i terenu; 

3)  Postulat uczytelnienia lokalizacji nasadzenia-
mi o tradycyjnym składzie gatunkowym. 

§ 9. Ustala się następujące ogólne zasady i wa-
runki scalania oraz podziału nieruchomości: 

1. Na terenach objętych planem nie przewiduje 
się scalania większych terenów gruntów, jedynie łą-
czenie wąskich działek lub indywidualne wymiany. 

2. Przy podziale nieruchomości należy przestrze-
gać następujących zasad: 

1)  zachowanie minimalnych szerokości i wielko-
ści działek dla poszczególnych rodzajów zabudowy 
określonych w ustaleniach szczegółowych, 

2)  nowe granice winne być prowadzone zgod-
nie z przepisami prawa budowlanego w stosunku 
do istniejącej zabudowy, 

3)  należy dążyć maksymalnie do prostopadłego 
układu wydzielanych działek zgodnie z proponowa-
nymi zasadami podziału określonymi na rys. planu 
liniami przerywanymi, z wyjątkiem luk w istnieją-
cych ciągach zabudowy skośnej, 

4)  każda nowa nieruchomość winna mieć 
dostęp bezpośredni lub pośredni przez drogę 

wewnętrzną o szerokości min.5 m lub ustalone 
notarialnie prawo przejazdu do drogi publicznej. 

§ 10. Ustala się następujące zasady obsługi 
komunikacyjnej: 

1)  obsługa komunikacyjna obszarów objętych 
zmianami planu opiera się na układzie dróg wo-
jewódzkich oznaczonych symbolami KDW, dróg 
gminnych dojazdowych KDd i dróg wewnętrznych 
KDw. 

2)  zakłada się ochronę dróg wojewódzkich 
– głównych przed nowymi zjazdami, za wyjątkiem 
luk lub uzupełnień w ciągach zabudowy i w uzgod-
nieniu z zarządcą drogi, 

3)  tereny zabudowy jednorodzinnej i usług 
będą obsługiwane z istniejących dróg gminnych 
dojazdowych i dróg wewnętrznych. 

§ 11. Ustala się następujące zasady moderniza-
cji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury 
technicznej: 

1. Zaopatrzenie w wodę poprzez podłączenie 
do istniejącej bądź przewidzianej do rozbudowy 
sieci wodociągowej; dopuszcza się realizację in-
dywidualnych studni, pod warunkiem zachowania 
wymaganej odległości od zbiorników na ścieki 
i gnojowicę oraz pozytywnego wyniku badań sa-
nitarnych. 

2. Zasady odprowadzania wód opadowych: 
1)  wody opadowe winny być odprowadzane 

do kanalizacji deszczowej, bądź na własny teren 
nieutwardzony, 

2)  dopuszcza się odprowadzenie wód opa-
dowych do istniejących rowów odwadniających 
w sposób zabezpieczający czystość wód odbior-
ników pod warunkiem uzyskania wymaganych 
uzgodnień, 

3)  wody opadowe z powierzchni narażonych na 
zanieczyszczenie , w tym terenów produkcyjnych, 
wymagają uprzedniego oczyszczenia do poziomu 
określonego w odrębnych przepisach, 

4)  odprowadzenie i oczyszczenie wód opa-
dowych z terenów dróg i parkingów – zgodnie 
z przepisami o drogach publicznych, 

3. Zasady odprowadzania ścieków: 
1)  ścieki bytowe i komunalne winne być odpro-

wadzane do istniejącej i planowanych na terenie 
gminy oczyszczalni ścieków po zbudowaniu sieci 
kanalizacyjnej i przepompowni, 

2)  do czasu budowy sieci kanalizacji sanitarnej 
lub dla terenów będących poza zasięgiem plano-
wanych oczyszczalni dopuszcza się stosowanie 
szczelnych bezodpływowych zbiorników do okre-
sowego gromadzenia ścieków o pojemności nie 
niższej niż 14 dniowe zapotrzebowanie z wywozem 
na najbliższą oczyszczalnię lub stosowanie indywi-
dualnych oczyszczalni biologicznych po wykonaniu 
wodociągów i zaniechania korzystania ze studni 
kopanych, 
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3)  odprowadzanie ścieków do wód lub do zie-
mi musi spełniać warunki określone w przepisach 
szczególnych. 

4. Zaopatrzenie w energię elektryczną zakłada 
się poprzez rozbudowę linii napowietrznych lub ka-
blowych zgodnie z koncepcją zasilania uzgodnioną 
z Zakładem Energetycznym w oparciu o istniejące 
bądź planowane stacje transformatorowe. 

5. Wprowadza się obowiązek zachowania 
normatywnych odległości projektowanego zain-
westowania od istniejących linii napowietrznych 
elektroenergetycznych. 

6. Zaopatrzenie w ciepło z kotłowni indywidu-
alnych z ograniczeniem emisji poprzez stosowanie 
proekologicznych urządzeń grzewczych, poprzez 
preferowanie energii elektrycznej, gazu ziemnego, 
oleju opałowego i ograniczanie stosowania paliw 
stałych. 

Rozdział III
Ustalenia szczegółowe dla wyodrębnionych tere-
nów

§ 12. 1. Tereny oznaczone na rysunkach sym-
bolami „41- 46MN” przeznacza się pod lokalizację 
zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej z do-
puszczeniem budynków bliźniaczych, usług 
i działalności nie powodujących ponadnorma-
tywnych emisji substancji szkodliwych oraz drgań 
i hałasu do środowiska, dla których ustala się na-
stępujące zasady zabudowy i zagospodarowania: 

1)  powierzchnia zabudowy nowych działek pod 
budynki wolnostojące nie mniejsza niż 500m2, szer. 
min.15m, działek bliźniaczych odpowiednio 250 m2 
i 10 m szerokości, 

2)  ograniczenia zabudowy i utwardzenia terenu 
do 50% pow. działki, pozostały teren winien być 
wykorzystany na ogródek przydomowy i zieleń, 
pow. biologicznie czynna min. 50%, 

3)  wysokość zabudowy do maks. dwóch kon-
dygnacji nadziemnych plus poddasze mieszkalne, 
pod warunkiem, że wysokość budynku nie prze-
kroczy 12 m , a istniejących nadbudowanych 13 m 
wskaźnik intensywności zabudowy maks. 0,5, 

4)  poziom posadowienia parteru maks. 100 cm 
nad poziomem terenu, 

5)  dachy symetryczne dwuspadowe o nachyle-
niu połaci 35°- 45° z główną kalenicą usytuowaną 
równolegle do drogi z dopuszczeniem facjat i nad-
budówek, dopuszcza się dachy naczółkowe 
i czterospadowe w przypadkach uzasadnionych 
proporcjami budynku, a także usytuowanych 
szczytami do drogi, gdy taka zabudowa nawiązuje 
do istniejącej zabudowy lub tworzy nowy skompo-
nowany jednolity ciąg uliczny. Pokrycie dachówką 
lub materiałami dachówkopodobnymi w kolorach 
i odmianami brązu i czerwieni; 

6)  nieprzekraczalna linia zabudowy dla nowych 
obiektów od dróg i ulic publicznych w zależności 

Poz. 1634

od rodzaju i klasy oraz nawiązania do istniejącej 
zabudowy waha się od 4 - 20 m od granicy pasa 
drogowego, nie mniej niż 6,0 m od skraju jezdni, 
wymogi większych odległości określono na rysun-
ku planu, 

7)  odległość budynków od granicy dróg we-
wnętrznych ciągów pieszo - jezdnych i rowów 
melioracyjnych min. 4,0 m, 

8)  usytuowanie budynków winno być rów-
noległe do istniejącego układu drogowego za 
wyjątkiem luk i uzupełnień ciągów istniejącej za-
budowy skośnej, 

9)  istnieje możliwość lokalizacji parterowych 
obiektów gospodarczych i garaży nawiązujących 
formą do budynku mieszkalnego i realizowanych 
zgodnie z przepisami szczegółowymi z dopuszcze-
niem usytuowania w granicy za zgodą sąsiada, 
w przypadku dobudowy należy się dostosować 
maksymalnie do obiektów sąsiednich, 

10) rozmieszczenie budynków, urządzeń i uzbro-
jenia na działce zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami szczególnymi, 

11) wymóg zabezpieczenia min.dwóch miejsc 
postojowych na terenie działki, 

12) w przypadku prowadzenia działalności 
usługowej związanej z przyjmowaniem klientów 
wprowadza się wymóg dostępności kondygnacji 
usługowej dla osób niepełnosprawnych oraz reali-
zacji miejsc postojowych w niezbędnej ilości min. 
2 stanowiska w obrębie działki od strony drogi 
publicznej, 

13) powierzchnia użytkowa usług nie może 
przekroczyć 50 % powierzchni ogólnej powierzchni 
użytkowej, 

14) poziom hałasu na w/w terenie nie powinien 
przekraczać dopuszczalnych wartości progowych 
określonych w aktualnych przepisach szczegóło-
wych, 

15) pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi 
ustaleniami DZIAŁU I. 

2. Tereny oznaczone na rysunkach planów 
symbolami „47U”: przeznaczone są pod usługi 
handlowe, rzemieślnicze, gastronomię, biura, 
banki. Ustala się następujące zasady zabudowy 
i zagospodarowania: 

1)  dopuszczenie do zabudowy usługowej 
uzależnione jest od uzyskania zgody Wojewódz-
kiego Konserwatora Zabytków na rozbiórkę, bądź 
przebudowę istniejącego budynku mieszkalnego 
znajdującego się w ewidencji obiektów zabytko-
wych w Woźnikach przy ul. Dworcowej, 

2)  dopuszcza się możliwość funkcji mieszkanio-
wej związanej z działalnością usługową, 

3)  wysokość zabudowy maks. do dwóch kon-
dygnacji nadziemnych, wymagane dachy wysokie 
o spadkach 35°- 45°, jak w zabudowie mieszkanio-
wej, 

4)  niezbędne wydzielenie odpowiedniej liczby 
miejsc postojowych w zależności od liczby zatrud-
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nionych, liczby obsługiwanych klientów – min. 
1 stanowisko na 1 osobę zatrudnioną, 

5)  maksymalna powierzchnia zabudowy – do 
60% powierzchni działki, linia zabudowy min. 4,0 
m od granicy wschodniej i 20 m od jezdni ul. Dwor-
cowej, 

6)  wymóg wprowadzenia zieleni urządzonej 
min. 20 % powierzchni, 

7)  maksymalna wysokość obiektów jak 
w ust.1, 

8)  wprowadza się zakaz działalności mogącej 
znacząco oddziaływać na środowisko, wymaga-
jących sporządzenia raportu o oddziaływaniu na 
środowisko oraz składowania na terenie surowców, 
złomu, odpadów i opakowań, 

9)  pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi 
ustaleniami DZIAŁU I. 

3. Tereny oznaczone na rysunkach planów sym-
bolami „48UK”

przeznaczone są pod lokalizację obiektów kul-
tury i kościoły, dla których ustala się: 

1)  możliwość modernizacji, przebudowy, roz-
budowy i budowy nowych obiektów związanych 
z kulturą i kultem religijnym, z obiektami towarzy-
szącymi, 

2)  wymóg zapewnienia przy obiektach lub 
sąsiedztwie odpowiedniej liczby miejsc posto-
jowych w ilości 1 stanowisko na 10 uczestników 
nabożeństw, 

3)  pozostałe ustalenia zgodne z odpowiednimi 
ustaleniami DZIAŁU I. 

4.  Tereny oznaczone na rysunkach planu sym-
bolami „49Ł”:

przeznaczone są pod pod zieleń łęgową – obrze-
ża istniejących cieków wodnych: 

1)  ustala się wymóg zachowania istniejącej 
sieci rowów odwadniających z zabezpieczeniem 
jednostronnego pasa o szerokości min. 4,0 m dla 
ich konserwacji, 

2)  zabezpieczenie odpowiedniego dostępu do 
potoków, zachowanie wymaganego światła prze-
pływu pod mostami i przepustami, 

3)  dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach 
lokalizację tras infrastruktury technicznej po uzy-
skaniu wymaganych uzgodnień, 

4)  obowiązuje zakaz zabudowy kubaturowej 
w odległości mniejszej niż 4 m od rowu. 

5. Tereny oznaczone na rysunkach planów sym-
bolami „50KDd”

stanowią drogi dojazdowe, dla których ustala 
się: 

1)  najmniejszą szerokość w liniach rozgranicza-
jących winna ona wynosić 8 - 10 m, ścięcia naroży 
w formie trójkątów o wymiarach 5 x 5 m, 

2)  szerokość jezdni min. 5,0 m, 
3)  możliwość lokalizowania infrastruktury tech-

nicznej, znaków i urządzeń związanych z inżynierią 
ruchu, 

4)  zakaz budowy wszelkich obiektów niezwią-

zanych z funkcją drogi, 
5)  linia zabudowy ciągów ulicznych min. 6 m od 

skraju jezdni, nie mniej niż 4,0 m od granicy pasa 
drogowego, nie mniej niż ustalono na rysunku 
planu. 

6.  Tereny oznaczone na rysunkach planów sym-
bolami „51- 54KDw”

przeznaczone są pod drogi wewnętrzne ob-
sługujące tereny zabudowy jednorodzinnej, bądź 
letniskowej: 

1)  szerokość w liniach rozgraniczających mini-
mum 5,0 m, 

2)  przy wlotach na drogi publiczne – ścięcia 
naroży min. 5,0 x 5,0 m, 

3)  drogi mogą być zakończone placykami, 
poszerzeniami wg rysunku planu, kwadratowymi 
o wymiarach 14 x 14 m, bądź trójkątnymi o bokach 
12 m, 

4)  jezdnia o szerokości min. 3,5 m z mijankami 
lub ciąg pieszo-jezdny o szerokości min. 4,0 m, 

5)  powinny zapewnić możliwość lokalizacji 
infrastruktury technicznej. 

Rozdział IV
Przepisy końcowe

§ 13. Na terenach objętych planem zakazuje 
się: 

1)  lokalizacji obiektów niezgodnych z prze-
znaczeniem oraz określonymi wymogami 
i ograniczeniami ustalonymi w rozdziale II, 

2)  realizacji obiektów i urządzeń mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko przyrodnicze 
za wyjątkiem kanalizacji sanitarnej, 

3)  użytkowania terenów i obiektów w sposób 
mogący pogorszyć stan środowiska przyrodnicze-
go, 

4)  odprowadzenia ścieków bytowych i wód 
opadowych zanieczyszczonych bezpośrednio do 
gruntu, 

5)  gromadzenia, składowania i utylizacji odpa-
dów i substancji agresywnych dla środowiska, 

6)  stosowania lokalnych systemów ogrzewania 
na paliwo stałe o niskiej sprawności poniżej 75 % 
i niedopuszczalnych wielkościach emisyjnych. 

§ 14. Ustala się, że przygotowanie nowych 
terenów pod zabudowę oraz rozbudowa infrastruk-
tury technicznej będzie następowała sukcesywnie 
etapami w zależności od potrzeb i wielkości ruchu 
budowlanego w poszczególnych miejscowościach 
i aktualnych możliwości finansowych gminy.

§ 15. Ustala się stawkę procentową, służą-
cą naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości spowodowaną zmianą planu w wy-
sokości 30 % za wyjątkiem terenów oznaczonych 
symbolem 50KDd – gdzie stawka wynosić będzie 
0 %. 
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§ 16. Na terenach objętych planem tracą swoją 
moc ustalenia wynikające z uchwały Nr 234/XXI/04 
Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 30 grudnia 2004 r. 
ogłoszonej w Dz.U.Woj.Śląskiego Nr 16 poz. 428 
z 2005 r. 

§ 17. Załącznikami do niniejszej uchwały są: 
1)  rysunki planu Nr 1 – 5, 
2)  stanowisko Rady Gminy o sposobie roz-

patrzenia uwag zgłoszonych do projektu zmian 
planu, 

3)  stanowisko Rady Gminy o sposobie realiza-
cji i zasadach finansowania zapisanych w planie,
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
należących do zadań własnych gminy. 

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta Woźniki. 

§ 19. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tabli-
cy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miasta 
Woźniki. 

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

PRZEWODNICZĄCY 
Rady Miejskiej 
Stefan Długaj



Dziennik Urzêdowy
Województwa Œl¹skiego Nr 100 – 6869 – Poz. 1634

Załącznik nr 1
do uchwały Nr 403/XXXVIII/2010

Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 29 marca 2010 r.

Rysunek planu nr 1
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Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 29 marca 2010 r.

Rysunek planu nr 2
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Załącznik nr 3
do uchwały Nr 403/XXXVIII/2010

Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 29 marca 2010 r.

Rysunek planu nr 3
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Załącznik nr 4
do uchwały Nr 403/XXXVIII/2010

Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 29 marca 2010 r.

Rysunek planu nr 4
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Załącznik nr 5
do uchwały Nr 403/XXXVIII/2010

Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 29 marca 2010 r.

Rysunek planu nr 5
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Załącznik nr 6
do uchwały Nr 403/XXXVIII/2010

Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 29 marca 2010 r.

DOTYCZĄCY ROZSTRZYGNIĘCIA UWAG 
WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO, 

DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU 
ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

Nie zgłoszono żadnych uwag. 

Załącznik nr 7
do uchwały Nr 403/XXXVIII/2010

Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 29 marca 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, 
ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI 

Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, 
KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY 

ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA 

Z uwagi na zakres wprowadzonych zmian nie 
ulegają zwiększeniu nakłady na infrastrukturę, a po-
mniejszą się jedynie koszty planowanych inwestycji 

o realizacje w latach 2005-2009. 
1. Ustala się następujące finansowanie zapisa-

nych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, należących do zadań własnych gmi-
ny:

1)  Modernizacja nowych – utwardzenie istnie-
jących dróg około 30600 m, 

2)  Budowa dróg dojazdowych o długości 15870 m, 
3)  Budowa infrastruktury technicznej: 
-  Budowa wodociągu – około 20165 m, 
-  Budowa kanalizacji sanitarnej – około 77400 m, 
-  Budowa kanalizacji deszczowej – około 50900 m, 
-  Budowa oświetlenia ulicznego – około 31300 m. 
2. Występuje konieczność finansowania wykupu

gruntów przeznaczonych do realizacji zadań celu 
publicznego związanego z ustaleniami planu:

-  Konieczność wykupu ok. 127300 m2 gruntu 
pod drogi dojazdowe. 

3. Ustala się, że źródłem finansowania inwesty-
cji i zadań, o których mowa w ust. 1 będą:

1)  Środki/dochody własne gminy, 
2)  Fundusze Unii Europejskiej, 
3)  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej, 
4)  Kredyt bankowy. 
Wykonanie finansowania inwestycji powierza

się Burmistrzowi Miasta Woźniki. 

1635

UCHWAŁA NR 404/XXXVIII/2010 
RADY MIEJSKIEJ W WOŹNIKACH

z dnia 29 marca 2010 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego 
nowe tereny na obszarze Miasta i Gminy Woźniki

Na podstawie art. 20 ust.1, art. 29 i art. 36 ust. 4 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.717 
z późn.zm.) oraz art.18 ust 2 pkt. 5 i art.40 ust.1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) 
Rada Miejska w Woźnikach stwierdza zgodność 

miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego z ustaleniami Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Miasta i Gminy Woźniki i uchwala:

miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego obejmujący wyodrębnione nowe 

tereny położone w miejscowościach Woźniki, 
Babienica i Psary

ROZDZIAŁ I
Ustalenia ogólne

§ 1. 1. Niniejszy miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego, zwany dalej „planem”, 

przewiduje: 
1)  poszerzenie terenów zabudowy jednoro-

dzinnej w Woźnikach na zapleczu ul. Młyńskiej do 
ogródków działkowych, 

2)  poszerzenie terenów zabudowy zagrodowej 
w Woźnikach przy ul. Głazówka, 

3)  poszerzenie terenów zabudowy mieszkanio-
wej i zagrodowej w Woźnikach przy ul. Statek, 

4)  poszerzenie zabudowy jednorodzinnej i za-
grodowej w Babienicy przy ul. Poznańskiej, 

5)  wyznaczenie terenów pod zabudowę re-
kreacyjno-letniskową, zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną, przemysł i zalesienia w Woźnikach 
(Dyrdy) na zapleczu ul. Podleśnej, 

6)  Wyznaczenie terenów pod zabudowę rekre-
acyjno-letniskową w Woźnikach (Ligota Woźnicka) 
przy ul. Górale, 

7)  wyznaczenie terenów pod stadion sportowy 
w Psarach przy ul. Kościelnej. 

2. Granice obszarów objętych przystąpieniem 
do opracowania planu zostały określone na kopiach 
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rysunku planu w skali 1 : 2 000 zatwierdzonego 
uchwałą Nr 234/XXI/2004 R.M. z dnia 30 grudnia 
2004 r., gdyż przylegają one bezpośrednio do tere-
nów objętych planem. Kopie te stanowią załączniki 
graficzne Nr 1 – 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Celem regulacji zawartych w planie jest 
określenie: 

1)  przeznaczenia terenów oraz linii rozgranicza-
jących tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych 
zasadach zagospodarowania, 

2)  zasad ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego, 

3)  zasad ochrony środowiska przyrody i krajo-
brazu kulturowego, 

4)  zasad ochrony dziedzictwa kulturowego 
i wymagań dotyczących kształtowania przestrzeni 
publicznej, 

5)  parametrów i wskaźników kształtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu w tym 
linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki 
intensywności zabudowy, 

6)  zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicz-
nej, 

7)  sposobu i terminów tymczasowego zago-
spodarowania i użytkowania terenów, 

8)  stawek procentowych, na podstawie których 
ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości nieru-
chomości na skutek uchwalenia planu, 

9)  granic terenów rekreacyjno - wypoczynko-
wych. 

2. Na obszarze objętym planem z uwagi na 
ograniczony zakres zmian:

brak przesłanek do określenia ochrony za-
bytków i dóbr kultury współczesnej i ustaleń 
wymienionych w art.15 ust. 2, pkt. 7, 8, 9 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
z dnia 27 marca 2003 r. 

§ 3. 1. Plan składa się z części tekstowej, stano-
wiącej treść uchwały oraz części graficznej, zwanej
dalej rysunkiem planu. 

2. Rysunek planu sporządzony w skali 1 : 2 000 
stanowi załącznik Nr 1 do uchwały. Z uwagi na 
skalę opracowania i położenie, plan składa się 
z oddzielnych rysunków dla poszczególnych frag-
mentów terenu oznaczonych Nr 1 - 7. 

3. Dla planu obowiązują ustalenia: 
1)  tekstowe, stanowiące treść niniejszej uchwa-

ły; 
2)  graficzne, określone na rysunku planu, obej-

mujące następujące oznaczenia: 
a)  granice obszaru objętego planem, 
b)  linie rozgraniczające tereny o różnym 

przeznaczeniu lub o różnych zasadach zagospoda-
rowania, 

c)  nieprzekraczalne linie zabudowy, 
d)  symbole literowe i graficzne określające

przeznaczenie i użytkowanie terenów, 
e)  stref konserwatorskich i stref ochronnych. 

§ 4. 1. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały 
jest mowa o: 

1)  planie - należy przez to rozumieć ustalenia 
planu, o którym mowa w § 1 uchwały, 

2)  uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą 
uchwałę Rady Miejskiej w Woźnikach, 

3)  miejscowości - należy przez to rozumieć 
tereny obecnego i planowanego zainwestowania 
obejmujące jednostki osadnicze mieszczące się 
na rysunku planu w granicach objętych uchwałą 
o przystąpieniu do opracowania planu, przy czym 
dla orientacji podano także w nawiasie dawną 
nazwę jednostki, 

4)  przepisach szczególnych - należy przez to 
rozumieć przepisy obowiązujących ustaw wraz 
z aktami wykonawczymi, 

5)  rysunku planu - należy przez to rozumieć 
rysunek wykonany na mapie zasadniczej w skali 1 : 
2 000 zawierającej w swej treści granice władania 
i przeznaczenia terenu oraz inne ustalenia planu, 

6)  przeznaczeniu podstawowym oznacza funk-
cję przeważającą na danym terenie, 

7)  przeznaczeniu dopuszczalnym - należy ro-
zumieć przez to istniejący lub określony w planie 
sposób użytkowania nieruchomości lub ich części, 
który uzupełnia przeznaczenia podstawowe albo 
może z nim współistnieć na warunkach określo-
nych w planie, 

8)  terenie - należy przez to rozumieć teren 
o określonym rodzaju przeznaczenia podstawowe-
go i dopuszczalnego wyznaczony na rysunku planu 
liniami rozgraniczającymi, 

9)  uciążliwości oddziaływania, należy przez to 
rozumieć zagrożenia jakie może wywołać funkcjo-
nowanie danego obiektu czy urządzenia w zakresie 
zanieczyszczenia powietrza, wód, ziemi, hałasu 
i szkodliwego promieniowania, drgań, 

10) wskaźnik intensywności zabudowy - należy 
przez to rozumieć proporcję powierzchni całkowitej 
kondygnacji nadziemnych obiektu do powierzchni 
terenu przeznaczonego do jego realizacji i funkcjo-
nowania, 

11) powierzchnia biologicznie czynna - należy 
przez to rozumieć tereny ogródków i sadów przydo-
mowych, zieleń izolacyjną i dekoracyjną, trawniki, 
klomby, żywopłoty itp., 

12) zieleni izolacyjnej – należy przez to rozumieć 
grupy zieleni niskiej i wysokiej dobranej i roz-
mieszczonej w sposób ograniczający określone 
uciążliwości, 

13) maksymalnej wysokości zabudowy - należy 
przez to rozumieć odległość pomiędzy najwyżej 
położonym elementem dachu, kalenicą a pozio-
mem terenu, 

14) zabudowy letniskowej - należy przez to 
rozumieć zabudowę mieszkaniową sezonową lub 
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całoroczną wykorzystywaną do celów rekreacyj-
nych i wypoczynkowych, 

15) infrastrukturę techniczną - należy przez 
to rozumieć sieci wodociągowe kanalizacyjne, 
ciepłownicze, gazowe oraz kable i nadziemne 
przewody energetyczne telekomunikacyjne, także 
drogi wewnętrzne, 

16) w przepisach odrębnych – należy przez to 
rozumieć obowiązujące przepisy ustaw oraz aktów 
wykonawczych innych niż zawarte w ustawie o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

ROZDZIAŁ II
ustalenia ogólne dla obszarów i terenów objętych 
planem

§ 5. Ustala się następujące przeznaczenie pod-
stawowe wyodrębnionych terenów i obszarów 
o różnej funkcji i różnych zasadach zagospodarowa-
nia określonych na rysunkach planu symbolami: 

1)  Oznaczenia:
MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
ML - zabudowa letniskowa,
MNR - zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa,
RM - zabudowa zagrodowa,
US - tereny usług sportu,
P - tereny przemysłowe,
Ł - łąki,
L - lasy,
R/L - tereny do zalesienia,
KDd - drogi dojazdowe,
KDw -drogi wewnętrzne,
ZNII - otulina parku krajobrazowego,
OW1 - strefy obserwacji archeologicznej. 
2)  Przeznaczenie dopuszczalne, wymogi, 

nakazy i zakazy dla w/w terenów są określone 
odpowiednio w poniższych ustaleniach ogólnych 
oraz w rozdziale III – ustalenia szczegółowe. 

§ 6. Ustala się następujące zasady ochrony 
i kształtowania ładu przestrzennego: 

1)  wprowadza się ochronę przed rozpraszaniem 
zabudowy, w tym szczególnie zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej, letniskowej i usługowej 
poprzez ograniczenie możliwości lokalizacji tej 
zabudowy wyłącznie do terenów określonych 
w planie, 

2)  lokalizacja zabudowy od granicy działki 
sąsiedniej winna być zgodna z wymogami prawa 
budowlanego, 

3)  wprowadza się wymóg zachowania nie-
przekraczalnej linii zabudowy w stosunku do dróg 
i ulic określonej w ustaleniach szczegółowych i na 
rysunkach planu, 

4)  wprowadza się ograniczenia wysokości bu-
dynków oraz ustala dla nowych obiektów ogólny 
wymóg kształtowania formy architektonicznej 
i detali nawiązujących do tradycji regionu, 

5)  usytuowanie reklam winno spełniać nastę-

pujące warunki: 
a)  zakazuje się umieszczać na ogrodzeniu po-

sesji, 
b)  nie może naruszać widoczności na drogach 

publicznych, ani przesłaniać lub stanowić bezpo-
średniego tła dla znaków drogowych, 

c)  umieszczone na elewacji budynku: 
-  do wysokości 1. kondygnacji: umieszczone 

w układzie pionowym lub poziomym, 
-  powyżej 1. kondygnacji: w układzie piono-

wym, o wysokości maksimum jednej kondygnacji 
budynku i szerokości do 1,8 m zajmując maksymal-
nie do 20 % powierzchni elewacji, 

d)  dopuszcza się sytuowanie wolnostojących 
reklam o wysokości do 4,8 m i szerokości1,8 m 
w minimalnej odległości: 

-  2,0 m od linii rozgraniczających drogi publicz-
ne, 

-  15,0 m od skrzyżowania dróg w uzgodnieiu 
z zarządcą drogi, 

6)  zabudowa letniskowa nie może wpro-
wadzać nadmiernej ingerencji w środowisko 
przyrodnicze, tj. nie może przekraczać określonej 
wysokości i gabarytów, maksymalnie chronić 
istniejący drzewostan i uwzględniać wymogi do-
tyczące wprowadzenia zieleni niskiej i wysokiej 
określone w ustaleniach szczegółowych, 

7)  planowana zabudowa i zagospodarowanie 
działki nie może blokować spływu wód powierzch-
niowych, szczególnie w przypadku zagrożenia 
zalewaniem terenów sąsiednich, 

8)  na terenach zdrenowanych obowiązuje 
uzgodnienie rozwiązań projektowych ze służbą 
melioracyjną, 

9)  wprowadza się ochronę urządzeń meliora-
cyjnych, w tym szczególnie rowów z wymogami 
zachowania przy nich pasa gruntu szerokości min. 
4,0 m dla umożliwienia przeprowadzenia prac 
konserwacyjnych. 

§ 7. Ustala się następujące zasady ochrony 
środowiska: 

1. Prowadzona działalność (usługowa, gospo-
darcza, rolnicza) nie może powodować emisji 
szkodliwej dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska, 
nie może powodować szkody w dobrach mate-
rialnych lub pogarszać walorów estetycznych 
środowiska i nie może kolidować także z innymi, 
uzasadnionymi sposobami korzystania ze środo-
wiska. 

2. Oddziaływanie związane z prowadzoną 
działalnością (związane z emisją gazów, pyłów, 
zapachów, hałasu, promieniowania itp., a także 
wynikające ze wzmożonego ruchu pojazdów) nie 
może powodować przekroczenia standardów jako-
ści środowiska poza granicami terenu do którego 
ma prawo prowadzący działalność. 

3. W związku z koniecznością ochrony terenów 
przed hałasem, wyznacza się dopuszczalny poziom 
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hałasu w granicach terenów zabudowy jednoro-
dzinnej i letniskowej. 

4. Wprowadza się ochronę przed możliwością 
zanieczyszczenia wód powierzchniowych i pod-
ziemnych poprzez: 

1)  wymóg podłączenia do zbiorczej kanalizacji 
sanitarnej, 

2)  zakaz odprowadzania ścieków nieoczysz-
czonych bezpośrednio do gruntu lub wód 
powierzchniowych, 

3)  nakaz oczyszczenia przed odprowadzeniem 
do odbiornika wód opadowych z miejsc nara-
żonych na zanieczyszczenia ropopochodne oraz 
terenów produkcyjnych, zgodnie z wymaganiami 
przepisów szczególnych, 

4)  nakaz oczyszczenia przed odprowadzeniem 
do odbiornika wód opadowych z miejsc nara-
żonych na zanieczyszczenia ropopochodne oraz 
terenów produkcyjnych, zgodnie z wymaganiami 
przepisów szczególnych. 

5. Zakaz składowania odpadów komunalnych 
i produkcyjnych na obszarze gminy i ustala się za-
sady postępowania zgodnie z przepisami ustawy 
o odpadach, w tym: 

1)  wprowadza się obowiązek w granicach 
każdej działki budowlanej urządzenia miejsca na 
pojemniki służące do czasowego gromadzenia 
i segregacji odpadów, przekazywania ich właści-
wym jednostkom prowadzącym ich systematyczną 
utylizację, 

2)  usuwanie odpadów stałych na urządzone 
składowisko odpadów komunalnych spełniające 
wymogi ochrony środowiska. 

§ 8. Ustala się następujące zasady ochrony 
przyrody i krajobrazu kulturowego,dziedzictwa 
kulturowego oraz kształtowania przestrzeni pu-
blicznej

Objęto ochroną następujący obszar:
- Strefa oznaczona na rysunku ZNII w miejsco-

wości Psary stanowi otulinę parku krajobrazowego 
„Lasy nad Górną Liswartą” zgodnie z rozporzą-
dzeniem nr 55/08 Wojewody Śląskiego z dnia 25 
sierpnia 2008 r. Na terenach tych zakłada się wy-
móg szczególnej ochrony istniejącego starodrzewu 
i przestrzegania ograniczeń wysokości zabudowy. 
Po uchwaleniu planu ochrony w/w parku na tere-
nach przyległych będą obowiązywać dodatkowe 
ustalenia w/w planu.

- Obszar oznaczony na rysunku Nr 3 w Woź-
nikach – Statku symbolem OW1 stanowi strefę 
obserwacji archeologicznej, na którym obowiązuje 
wymóg prowadzenia wszelkich prac naruszających 
strukturę gruntu (poza pracami polowymi oraz 
zadrzewień) pod nadzorem archeologicznym, 
w trybie przewidzianym odrębnymi przepisami po 
uprzednim powiadomieniu WKZ. 

§ 9. Wymogi dotyczące kształtowania przestrzeni 

publicznej dotyczą planowanych dróg dojazdowych 
i terenów sportowych, zostały określone w roz-
dziale III. 

§ 10. Ustala się następujące ogólne zasady i wa-
runki scalania oraz podziału nieruchomości : 

1)  Na terenach objętych planem nie przewiduje 
się scalania większych terenów gruntów, jedynie 
łączenie wąskich działek lub indywidualne wymia-
ny. 

2)  Przy podziale nieruchomości należy prze-
strzegać następujących zasad: 

a)  zachowanie minimalnych szerokości i wielko-
ści działek dla poszczególnych rodzajów zabudowy 
określonych w ustaleniach szczegółowych, 

b)  nowe granice winne być prowadzone zgod-
nie z przepisami prawa budowlanego w stosunku 
do istniejącej zabudowy, 

c)  należy dążyć maksymalnie do prostopadłego 
układu wydzielanych działek zgodnie z proponowa-
nymi zasadami podziału określonymi na rys. planu 
liniami przerywanymi, z wyjątkiem luk w istnieją-
cych ciągach zabudowy skośnej, 

d)  każda nowa nieruchomość winna mieć 
dostęp bezpośredni lub pośredni przez drogę 
wewnętrzną o szerokości min. 5 m lub ustalone 
notarialnie prawo przejazdu do drogi publicznej. 

§ 11. 1. Ustala się następujące zasady obsługi 
komunikacyjnej: 

1)  Obsługa komunikacyjna obszarów objętych 
planem opiera się na układzie dróg wojewódzkich 
oznaczonych symbolami KDW, dróg gminnych 
lokalnych KDL, dróg dojazdowych KDd i dróg we-
wnętrznych KDw. 

2)  Zakłada się ochronę dróg wojewódzkich 
– głównych przed nowymi zjazdami, za wyjątkiem 
luk lub uzupełnień w ciągach zabudowy i w uzgod-
nieniu z zarządcą drogi. 

3)  Tereny zabudowy jednorodzinnej, letnisko-
wej i usług będą obsługiwane z istniejących dróg 
gminnych dojazdowych. 

2. Ustala się następujące zasady modernizacji, 
rozbudowy i budowy systemów infrastruktury 
technicznej: 

1)  Zaopatrzenie w wodę poprzez podłączenie 
do istniejącej bądź przewidzianej do rozbudowy 
sieci wodociągowej; dopuszcza się realizację in-
dywidualnych studni, pod warunkiem zachowania 
wymaganej odległości od zbiorników na ścieki 
i gnojowicę oraz pozytywnego wyniku badań sa-
nitarnych. 

2)  Zasady odprowadzania wód opadowych: 
a)  wody opadowe winne być odprowadzane 

do kanalizacji deszczowej, bądź na własny teren 
nieutwardzony, 

b)  dopuszcza się odprowadzenie wód opa-
dowych do istniejących rowów odwadniających 
w sposób zabezpieczający czystość wód odbior-
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ników pod warunkiem uzyskania wymaganych 
uzgodnień, 

c)  wody opadowe z powierzchni narażonych na 
zanieczyszczenie , w tym terenów produkcyjnych, 
wymagają uprzedniego oczyszczenia do poziomu 
określonego w odrębnych przepisach, 

d)  odprowadzenie i oczyszczenie wód opa-
dowych z terenów dróg i parkingów – zgodnie 
z przepisami o drogach publicznych. 

3)  Zasady odprowadzania ścieków: 
a)  ścieki bytowe i komunalne winne być odpro-

wadzane do istniejącej i planowanych na terenie 
gminy oczyszczalni ścieków po zbudowaniu sieci 
kanalizacyjnej i przepompowni, 

b)  do czasu budowy sieci kanalizacji sanitarnej 
lub dla terenów będących poza zasięgiem plano-
wanych oczyszczalni dopuszcza się stosowanie 
szczelnych bezodpływowych zbiorników do okre-
sowego gromadzenia ścieków o pojemności nie 
niższej niż 14 dniowe zapotrzebowanie z wywozem 
na najbliższą oczyszczalnię lub stosowanie indywi-
dualnych oczyszczalni biologicznych po wykonaniu 
wodociągów i zaniechania korzystania ze studni 
kopanych, 

c)  odprowadzanie ścieków do wód lub do zie-
mi musi spełniać warunki określone w przepisach 
szczególnych. 

4)  Zaopatrzenie w energię elektryczną zakłada 
się poprzez rozbudowę linii napowietrznych lub ka-
blowych zgodnie z koncepcją zasilania uzgodnioną 
z Zakładem Energetycznym w oparciu o istniejące 
bądź planowane stacje transformatorowe. 

5)  Wprowadza się obowiązek zachowania 
normatywnych odległości projektowanego zain-
westowania od istniejących linii napowietrznych 
elektroenergetycznych. 

6)  Zaopatrzenie w ciepło z kotłowni indywidu-
alnych z ograniczeniem emisji poprzez stosowanie 
proekologicznych urządzeń grzewczych poprzez 
preferowanie energii elektrycznej, gazu ziemnego, 
oleju opałowego i ograniczanie stosowania paliw 
stałych. 

§ 12. Ustala się następujące tereny rekreacyjno-
-wypoczynkowe:

- wyznacza się tereny zabudowy letniskowej 
w rejonach przylegających do zespołów leśnych, 
- dopuszcza się realizację zabudowy rekreacyjnej 
i letniskowej na terenach zabudowy jednorodzinnej 
i ogrodów, jako funkcji usługowej uzupełniającej, 
pod warunkiem zachowania wymogów wynika-
jących z przepisów prawa budowlanego i ustaleń 
szczegółowych zawartych w rozdziale III. 

ROZDZIAŁ III
ustalenia szczegółowe dla wyodrębnionych tere-
nów

§ 13. 1. Tereny oznaczone na rysunkach sym-

bolami „11-14 MN” przeznacza się pod lokalizację 
zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej z do-
puszczeniem budynków bliźniaczych, usług 
i działalności nie powodujących ponadnorma-
tywnych emisji substancji szkodliwych oraz drgań 
i hałasu do środowiska, dla których ustala się na-
stępujące zasady zabudowy i zagospodarowania: 

1)  powierzchnia zabudowy nowych działek pod 
budynki wolnostojące nie mniejsza niż 500 m2, szer. 
min.15 m, działek bliźniaczych odpowiednio 250 m2 
i 10 m szerokości, 

2)  ograniczenia zabudowy i utwardzenia terenu 
do 50 % pow. działki, pozostały teren winien być 
wykorzystany na ogródek przydomowy i zieleń, 
pow. biologicznie czynna min. 50 %, 

3)  wysokość zabudowy maks. do dwóch kon-
dygnacji nadziemnych plus poddasze mieszkalne, 
pod warunkiem, że wysokość budynku nie prze-
kroczy 12 m, a istniejących nadbudowanych 13 m, 
wskaźnik intensywności zabudowy maks. 0,5, 

4)  poziom posadowienia parteru maks. 100 cm 
nad poziomem terenu, 

5)  dachy symetryczne dwuspadowe o nachyle-
niu połaci 35°- 45° z główną kalenicą usytuowaną 
równolegle do drogi z dopuszczeniem facjat i nad-
budówek, dopuszcza się dachy naczółkowe 
i czterospadowe w przypadkach uzasadnionych 
proporcjami budynku, a także usytuowanych 
szczytami do drogi, gdy taka zabudowa nawiązuje 
do istniejącej zabudowy lub tworzy nowy skompo-
nowany jednolity ciąg uliczny. Pokrycie dachówką 
lub materiałami dachówkopodobnymi w kolorach 
i odmianami brązu i czerwieni, 

6)  nieprzekraczalna linia zabudowy dla nowych 
obiektów od dróg i ulic publicznych w zależności 
od rodzaju i klasy oraz nawiązania do istniejącej 
zabudowy waha się od 4 - 20 m od granicy pasa 
drogowego, nie mniej niż 6,0 m od skraju jezdni, 
wymogi większych odległości określono na rysun-
ku planu, 

7)  odległość budynków od granicy dróg we-
wnętrznych ciągów pieszo - jezdnych i rowów 
melioracyjnych min. 4,0 m, 

8)  usytuowanie budynków winno być rów-
noległe do istniejącego układu drogowego za 
wyjątkiem luk i uzupełnień ciągów istniejącej za-
budowy skośnej, 

9)  istnieje możliwość lokalizacji parterowych 
obiektów gospodarczych i garaży nawiązujących 
formą do budynku mieszkalnego i realizowanych 
zgodnie z przepisami szczegółowymi z dopuszcze-
niem usytuowania w granicy za zgodą sąsiada, 
w przypadku dobudowy należy się dostosować 
maksymalnie do obiektów sąsiednich, 

10) rozmieszczenie budynków, urządzeń i uzbro-
jenia na działce zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami szczególnymi, 

11) wymóg zabezpieczenia min.dwóch miejsc 
postojowych na terenie działki, 
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12) w przypadku prowadzenia działalności 
usługowej związanej z przyjmowaniem klientów 
wprowadza się wymóg dostępności kondygnacji 
usługowej dla osób niepełnosprawnych oraz reali-
zacji miejsc postojowych w niezbędnej ilości min. 
2 stanowiska w obrębie działki od strony drogi 
publicznej, 

13) powierzchnia użytkowa usług nie może 
przekroczyć 50 % powierzchni ogólnej powierzchni 
użytkowej, 

14) poziom hałasu na w/w terenie nie powinien 
przekraczać dopuszczalnych wartości progowych 
określonych w aktualnych przepisach szczegóło-
wych, 

15) dla terenów oznaczonych 13, 14 MN i za-
chodniej części terenów oznaczonych 12 MN 
wprowadza się dodatkowo ograniczenie czasowe 
tj. dopuszczenie do zabudowy po zrealizowaniu 
sąsiedniego pasa zalesień na terenie oznaczonym 
30 R/ZL od istniejącego zakładu przemysłowego. 

2.  Tereny oznaczone na rysunkach planów sym-
bolem „15-16 MNR”:

przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną wolnostojącą i bliźniaczą z dopusz-
czeniem zabudowy zagrodowej, usług i działalności 
nie powodujących ponadnormatywnych emisji 
substancji szkodliwych oraz drgań i hałasu do śro-
dowiska i ustala się następujące zasady zabudowy 
i zagospodarowania: 

1)  dopuszcza się lokalizację gospodarstw 
ogrodniczych sadowniczych, 

2)  dopuszcza się lokalizację gospodarstw ho-
dowlanych z ograniczeniem produkcji zwierzęcej 
do 20 DJP, 

3)  możliwość lokalizacji gospodarstw ekolo-
gicznych i agroturystycznych, 

4)  pozostałe zasady jak w ust. 1, 
5)  z uwagi na położenie terenu oznaczonego 

15 MNR w strefie obserwacji archeologicznej obo-
wiązują dodatkowe ustalenia określone w § 8 tj. 
uzgodnienia prac ziemnych z WKZ. 

3.  Tereny oznaczone na rysunkach planów sym-
bolami „17RM”:

przeznacza się pod zabudowę zagrodową 
z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej jako funkcji uzupełniającej, agroturystyki 
i innych usług oraz działalności nie powodujących 
ponadnormatywnych emisji substancji szkodliwych 
oraz drgań i hałasu do środowiska i ustala się na-
stępujące zasady zabudowy i zagospodarowania: 

1)  dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach 
lokalizację nowo projektowanych obiektów pro-
dukcji rolniczej czy zwierzęcej na terenie rolnym 
przyległym do gospodarstwa poza tylnią granicą 
zabudowy, 

2)  przy wprowadzeniu obiektów produkcji 
zwierzęcej powyżej 50 DJP w sąsiedztwo zabudo-
wy mieszkaniowej wymagane jest wprowadzenie 
pasa zieleni izolacyjnej i uzgodnienia z władzami 

sanitarnymi i ochroną środowiska, 
3)  lokalizacja obiektów produkcji zwierzęcej 

powyżej 240 DJP stanowiącego przedsięwzięcie 
mogące znacząco oddziaływać na środowisko 
konieczne jest wyprzedzające sporządzenie 
odpowiedniego raportu zgodnie z przepisami 
szczegółowymi do prawa ochrony środowiska, 

4)  dopuszcza się w uzasadnionych przypad-
kach przekształcenie upadających gospodarstw 
w zabudowę letniskową, pod warunkiem, że nie 
spowoduje to konieczności uzyskania zgody na 
zmianę użytkowania terenu z rolniczego na nierol-
niczy, 

5)  dopuszcza się zmianę funkcji na działalność 
agroturystyczne pod warunkiem jak wyżej, 

6)  pozostałe zasady zabudowy i zagospodaro-
wania jak w ust. 1, 

7)  dojazd do drogi publicznej – poprzez drogę 
wewnętrzną. 

4. Tereny oznaczone na rysunkach planów sym-
bolami „18 - 23 ML”:

przeznacza się pod rekreację, lokalizację zabudo-
wy rekreacyjnej letniskowej i ustala się następujące 
zasady zabudowy i zagospodarowania: 

1)  powierzchnia nowowydzielonych działek 
winna mieć minimum 600 m2, szer. min.15 m, 

2)  wysokość obiektów ogranicza się do parteru 
plus użytkowe poddasze, maks. 9 m w kalenicy, 

3)  ograniczenie pow. zabudowy i utwardzenia 
terenu do maks. 30% pow. działki, pozostałe 70 % 
winno stanowić powierzchnię biologicznie czynną, 
przy czym 25 % winna to być zieleń wysoka, wskaź-
nik intensywności zabudowy maks. 0,3, 

4)  obowiązuje maksymalna ochrona istniejącej 
zieleni wysokiej - drzew i krzewów, 

5)  pozostałe zasady jak w ust. 1 za wyjątkiem 
ustaleń w punktach 1-3 i 12-13, 

6)  wyklucza się stosowanie ogrodzeń wysokich 
pełnych i stosowania paneli betonowych. 

5. Tereny oznaczone na rysunkach planów sym-
bolami „24 US”:

przeznacza się pod sport - boiska, stadiony, 
ustala się: 

1)  możliwość adaptacji, modernizacji i rozbudo-
wy istniejących obiektów i urządzeń oraz budowę 
nowych, 

2)  dopuszczanie na w/w terenie także lokali-
zacji obiektów towarzyszących związanych z w/w 
funkcją, przy czym ogranicza się ich wysokość do 
obiektów parterowych z użytkowym poddaszem, 

3)  wymóg wprowadzenia zieleni urządzonej na 
pow.min. 20 % terenu, 

4)  przy obiektach sportowych wymagane 
jest zabezpieczenie odpowiedniej ilości miejsc 
postojowych w ilości min. 1 stanowisko na 10 
użytkowników, 

5)  od strony sąsiedztwa z terenami zabudowy 
mieszkaniowej konieczny jest pas wysokiej zieleni 
izolacyjnej. 
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6.  Tereny oznaczone na rysunkach planów sym-
bolami „ 25 P”:

przeznaczone są pod przemysł, składy, bazy, dla 
których ustala się : 

1)  możliwość adaptacji, rozbudowy i budowy 
nowych obiektów pod warunkiem nie dopuszczenia 
do ponadnormatywnych emisji substancji szkodli-
wych oraz drgań i hałasu do środowiska, 

2)  przed lokalizacją obiektów i urządzeń mo-
gących znacząco oddziaływać na stan środowiska 
należy opracować odpowiedni raport zgodnie 
z wymogami przepisów szczególnych do prawa 
ochrony środowiska, 

3)  dopuszczenie lokalizacji funkcji: 
a)  mieszkalnej, administracyjnej i socjalnej 

związanej bezpośrednio z przeznaczeniem pod-
stawowym, to jest realizowanym wyłącznie przez 
właścicieli bądź współwłaścicieli terenów, 

b)  usług produkcyjnych, drogowych i transpor-
towych i innych mogących znacząco oddziaływać 
na środowisko, spełniających warunki określone 
w w/w raporcie; 

4)  od strony wschodniej i południowej wprowa-
dza się dodatkowy wymóg założenia pasa zieleni 
izolacyjnej w formie zalesienia sąsiednich terenów, 
zgodnie z oznaczeniem na rysunkach planu, a bu-
dynki mieszkalne na terenach zakładu winne być 
wydzielone zielenią i zabezpieczone przed hałasem, 

5)  maksymalna wysokość obiektów przemysło-
wych ogranicza się do wysokości 12 m z wyjątkiem 
hal czy urządzeń, której wysokość wynika z wymo-
gów technologicznych, 

6)  maksymalny procent zabudowy i utwar-
dzenia terenu nie powinien przekroczyć 80 %, 
powierzchnia biologicznie czynna minimum 20 % 
terenu zakładu, 

7)  ścieki przemysłowe mogą być odprowadza-
ne do sieci kanalizacji sanitarnej po wstępnym 
oczyszczeniu ze skażeń chemicznych i produktów 
ropopochodnych, 

8)  wody opadowe zanieczyszczone mogą być 
odprowadzane do kanalizacji deszczowej lub wód 
powierzchniowych po oczyszczeniu w odpowied-
nich osadnikach, 

9)  wymóg zachowania odpowiedniej ilości 
miejsc postojowych min.1 stanowisko na 2-ch 
zatrudnionych, 

10) zakłada się dojazd drogą wewnętrzną od 
strony ul. Asfaltowej. 

7.  Tereny oznaczone na rysunkach planu sym-
bolami „26 i 27 Ł”:

przeznaczone są pod zieleń łęgową – obrzeża 
istniejących cieków wodnych: 

1)  ustala się wymóg zachowania istniejącej 
sieci rowów odwadniających z zabezpieczeniem 
jednostronnego pasa o szerokości min. 4,0 m dla 
ich konserwacji, 

2)  zabezpieczenie odpowiedniego dostępu do 
potoków, zachowanie wymaganego światła prze-
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pływu pod mostami i przepustami, 
3)  dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach 

lokalizację tras infrastruktury technicznej po uzy-
skaniu wymaganych uzgodnień, 

4)  obowiązuje zakaz zabudowy kubaturowej 
w odległości mniejszej niż 4 m od rowu. 

8.  Tereny oznaczone na rysunku symbolami „28 
i 29 ZL”: stanowią lasy, gdzie obowiązuje gospo-
darka zgodna z planem urządzenia lasu, ponadto 
ustala się: 

1)  zakaz wszelkiej zabudowy kubaturowej, 
prócz ściśle związanej z gospodarką leśną, 

2)  dopuszcza się wydzielenie pasów przy 
rowach melioracyjnych, dróg wewnętrznych dla 
obsługi terenów leśnych. 

9.  Tereny oznaczone na rysunku planu symbo-
lem „30 R/ZL”

stanowią tereny rolne przeznaczone do zalesie-
nia, na których obowiązywać będą po zalesieniu 
ustalenia jak w ust. 8. 

10. tereny oznaczone na rysunkach planów sym-
bolami „31 i 32 KDd” stanowią drogi dojazdowe, 
dla których ustala się: 

1)  najmniejszą szerokość w liniach rozgranicza-
jących winna ona wynosić 8 - 10 m, ścięcia naroży 
w formie trójkątów o wymiarach 5 x 5 m, 

2)  szerokość jezdni min. 5,0 m, 
3)  możliwość lokalizowania infrastruktury tech-

nicznej, znaków i urządzeń związanych z inżynierią 
ruchu, 

4)  zakaz budowy wszelkich obiektów niezwią-
zanych z funkcją drogi, 

5)  linia zabudowy ciągów ulicznych min. 6 m od 
skraju jezdni, nie mniej niż 4,0 m od granicy pasa dro-
gowego, nie mniej niż ustalono na rysunku planu. 

11. Tereny oznaczone na rysunkach planów 
symbolami „35-40 KDw”

przeznaczone są pod drogi wewnętrzne ob-
sługujące tereny zabudowy jednorodzinnej, bądź 
letniskowej 

1)  szerokość w liniach rozgraniczających mini-
mum 5,0 m, 

2)  przy wlotach na drogi publiczne – ścięcia 
naroży min. 5,0 x 5,0 m, 

3)  drogi mogą być zakończone placykami, 
poszerzeniami wg rysunku planu, kwadratowymi 
o wymiarach 14 x 14 m, bądź trójkątnymi o bokach 
12 m, 

4)  jezdnia o szerokości min. 3,5 m z mijankami 
lub ciąg pieszo-jezdny o szerokości min. 4,0 m, 

5)  powinny zapewnić możliwość lokalizacji 
infrastruktury technicznej, 

6)  teren oznaczony symbolem 37 KDw spełnia 
oprócz funkcji drogi wewnętrznej, także funkcję 
ogólnodostępnego placyku, zieleńca, parkingu 
wewnętrznego dla sąsiadującej zabudowy. 

ROZDZIAŁ IV
ustalenia końcowe
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§ 14. Na terenach objętych planem zakazuje 
się: 

1)  lokalizacji obiektów niezgodnych z prze-
znaczeniem oraz określonymi wymogami 
i ograniczeniami ustalonymi w rozdziale II, 

2)  realizacji obiektów i urządzeń mogących zna-
cząco oddziaływać na środowiska przyrodniczego 
za wyjątkiem kanalizacji sanitarnej oraz terenu 
oznaczonego symbolem 25P, 

3)  użytkowania terenów i obiektów w sposób 
mogący pogorszyć stan środowiska przyrodnicze-
go, 

4)  odprowadzenia ścieków bytowych i wód 
opadowych zanieczyszczonych bezpośrednio do 
gruntu, 

5)  gromadzenia, składowania i utylizacji odpa-
dów i substancji agresywnych dla środowiska, 

6)  stosowania lokalnych systemów ogrzewania 
na paliwo stałe o niskiej sprawności poniżej 75 % 
i niedopuszczalnych wielkości emisyjnych. 

§ 15. Ustala się, że przygotowanie nowych 
terenów pod zabudowę oraz rozbudowa infrastruk-
tury technicznej będzie następowała sukcesywnie 
etapami w zależności od potrzeb i wielkości ruchu 
budowlanego w poszczególnych miejscowościach 
i aktualnych możliwości finansowych gminy.

§ 16. Ustala się stawkę procentową, służącą nali-
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czeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości 
spowodowaną zmianą planu w wysokości 30 % za 
wyjątkiem terenów oznaczonych symbolami 24 US, 
31 i 32 KDd – gdzie stawka wynosić będzie 0 %. 

§ 17. Załącznikami do niniejszej uchwały są: 
1)  rysunki planu Nr 1 – 7, 
2)  stanowisko Rady Gminy o sposobie roz-

patrzenia uwag zgłoszonych do projektu zmian 
planu, 

3)  stanowisko Rady Gminy o sposobie realiza-
cji i zasadach finansowania zapisanych w planie
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
należących do zadań własnych gminy. 

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta Woźniki. 

§ 19. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tabli-
cy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miasta 
Woźniki. 

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

PRZEWODNICZĄCY 
Rady Miejskiej
Stefan Długaj
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Załącznik nr 8
do uchwały Nr 404/XXXVIII/2010

Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 29 marca 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE UWAG WNIESIONYCH 
DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU 

PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 7 

– MIU NOWYCH TERENÓW 
NA OBSZARZE MIASTA I GMINY WOŹNIKI. 

Rozstrzygnięcie uwag wniesionych do w/w planu: 
 Nie zgłoszono żadnych uwag. 

Załącznik nr 9
do uchwały Nr 404/XXXVIII/2010

Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 29 marca 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, 
ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI 

Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, 
KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY 

ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA. 

1. Ustala się następujące finansowanie
zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, należących do zadań własnych  
gminy:

1)  Modernizacja nowych – utwardzenie istnie-
jących dróg 30600 m, 

2)  Budowa dróg dojazdowych o długości 17090 m 
(w tym wynikających ze zmian 1220 m), 

3)  Budowa infrastruktury technicznej: 
-  Budowa wodociągu około 21435 m (w tym 

wynikający ze zmian 1270 m), 
-  Budowa kanalizacji sanitarnej około 78600 m 

(w tym wynikające ze zmian 1170 m), 
-  Budowa kanalizacji deszczowej – około 51720 m 

(w tym wynikających ze zmian 820 m), 
-  Budowa oświetlenia ulicznego 31300 m (w 

tym wynikająca ze zmian 820 m). 
2. Występuje konieczność finansowania wykupu

gruntów przeznaczonych do realizacji zadań celu 
publicznego związanego z ustaleniami planu:

-  Konieczność wykupu ok. 138300 m2 gruntu 
pod drogi dojazdowe (w tym wynikające ze zmian 
11000 m2). 

3. Planowaną budowę stadionu w Psarach 
– koszt ok. 3,1 mln zł.

4. Ustala się że źródłem finansowania inwestycji
i zadań, o których mowa w ust. 1 będą:

1)  Środki/dochody własne gminy, 
2)  Fundusze Unii Europejskiej, 
3)  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej, 
4)  Kredyt bankowy. 
5. Ustala się wykorzystanie innych źródeł 

środków finansowych niż wymienione w ust. 4 w
tym również finansowanie inwestycji ze środków
prywatnych.

Wykonanie finansowania inwestycji powierza
się Burmistrzowi Miasta Woźniki. 

1636

UCHWAŁA NR 418/XXXIX/2010 
RADY MIEJSKIEJ W WOŹNIKACH

z dnia 29 kwietnia 2010 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 398/XXXIV/2006 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 18 lipca 2006 roku 
w sprawie podziału Miasta i Gminy na obwody głosowania

Na podstawie art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 16 
lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, 
rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. 
z 2003, Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) Rada Miejska 
w Woźnikach uchwala

§ 1. Dokonać zmian w uchwale Nr 398/XXXIV/
2006 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 18 lipca 
2006 roku w sprawie podziału Miasta i Gminy na 
obwody głosowania w ten sposób, że:

w obwodzie Nr 1 dopisać ulice: „Nowa”, 
„Miła”;

w obwodzie Nr 2 dopisać ulicę: „Sadowa”;
w obwodzie Nr 7 skreślić miejscowość: „Smo-

lana Buda”;
w obwodzie Nr 9 dopisać ulice: „Księdza Anto-

sza”, „Cicha”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Woźnik. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Woźnikach

Stefan Długaj
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UCHWAŁA NR 419/XXXIX/2010 
RADY MIEJSKIEJ W WOŹNIKACH

z dnia 29 kwietnia 2010 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 397/XXXIII/2006 z dnia 6 lipca 2006 r. 
w sprawie zmiany uchwały Nr 355/XXXII/2002 r. w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze

Na podstawie art. 92 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 16 
lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, 
rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. 
z 2003, Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) Rada Miejska 
w Woźnikach uchwala

§ 1. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr 397/XXXIII/
2006 z dnia 06.07.2006 r. dokonać następujących 
zmian:

w okręgu Nr 1 za ulicą Wolności dopisać ulice: 
„Nowa”, „Miła” oraz za ulicą Spokojną dopisać 
ulice: „Księdza Antosza”, „Cicha”;

w okręgu Nr 2 dopisać ulicę: „Sadowa”;

w okręgu Nr 7 skreślić miejscowość: „Smolana 
Buda”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Woźnik. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Woźnikach

Stefan Długaj
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UCHWAŁA NR XXXVI/327/10 
RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA

z dnia 27 kwietnia 2010 r.

w sprawie podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania 
z bezpłatnej pomocy w formie dożywiania zgodnie z wieloletnim programem 

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 29 grud-
nia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego 
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. 
z 2005 r. Nr 267, poz. 2259 z późn.zm.) oraz art. 18 
ust.2 pkt 15, art. 40 ust.1, art.41 ust.1 i art.42 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) Rada 
Gminy Wręczyca Wielka uchwala:

§ 1. Podwyższa się do 180% wysokość kryterium 
dochodowego, o którym mowa w art.8 ust.1 pkt 1 i 
2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecz-

nej, uprawniającego do korzystania z bezpłatnej 
pomocy w formie dożywiania. 

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 
dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy 
Marek Prubant
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UCHWAŁA NR LIV/443 /2010 
RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU

z dnia 25 lutego 2010 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żywca 
w dzielnicy Śródmieście w obszarze jednostki urbanistycznej : A4.1-10MN1
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Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 
40 ust 1, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzą-
dzie gminnym (tekst jednolity, Dz. U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1591 ze zmianami), art. 14 ust 8, art. 20 
i art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 
z 2003r., Nr 80, poz. 717 ze zmianami), Rozporzą-
dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 
2003r. (Dz.U. z 2003r. Nr 164 poz.1587) w sprawie 
wymaganego zakresu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, oraz Uchwały 
Rady Miejskiej w Żywcu Nr VIII/65/2007 z dnia 
29.03.2007r. w sprawie przystąpienia do sporządze-
nia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Żywca w dzielnicy Śród-
mieście w obszarze jednostki urbanistycznej : 
A4.1-10MN1 

Rada Miejska w Żywcu stwierdza zgodność 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Żywca z ustaleniami 
Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta 
Żywca uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej 

w Żywcu Nr XXII/252/2000 
z dnia 29.06.2000r. uchwala: 

ZMIANĘ MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

MIASTA ŻYWCA

Rozdział 1
Przepisy ogólne 

§ 1. 1) Przedmiotem uchwały jest „Zmiana miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Żywca w dzielnicy Śródmieście w obszarze 
jednostki urbanistycznej : A4.1-10MN1 

2)  Załącznikami do uchwały są : 
1)  załącznik graficzny nr 1 w skali 1:2000
2)  załącznik nr 2: „Rozstrzygnięcie o sposobie 

realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które należą do zadań 
własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania,
zgodnie z przepisami o finansach publicznych”.

3)  ramach terenu objętego niniejszą uchwała 
nie wyznacza się 

1)  obszarów wymagających przeprowadzenia 
scaleń i podziałów nieruchomości; 

2)  terenów pod budowę obiektów handlowych 
o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2; 

3)  terenów służących organizacji imprez maso-
wych; 

4)  terenów służących organizacji imprez maso-
wych; 

§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej 
uchwały jest mowa o: 

1)  Przepisach odrębnych – należy przez to rozu-
mieć obowiązujące przepisy ustaw wraz z aktami 
wykonawczymi; 
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2)  Terenie – należy przez to rozumieć wyznaczone 
w obszarze każdej z jednostek przestrzennych obszary 
o określonym przeznaczeniu, wyznaczone na rysunku 
planu liniami rozgraniczającymi wraz z przypisanymi 
im identyfikującymi oznaczeniami;

3)  Przeznaczeniu podstawowym – należy przez 
to rozumieć przeznaczenie dominujące, obejmujące 
min. 51% powierzchni terenu lub min. 51% wszyst-
kich powierzchni użytkowych obiektów istniejących 
i projektowanych położonych w obszarze terenu 
wydzielony liniami rozgraniczającymi, realizowane 
w pierwszym etapie inwestycji. 

4)  Przeznaczeniu uzupełniającym – należy przez 
to rozumieć przeznaczenie uzupełniające, obejmu-
jące maks. 49% powierzchni lub do 49% wszystkich 
powierzchni użytkowych obiektów istniejących 
i projektowanych położonych w obszarze terenu 
wydzielonym liniami rozgraniczającymi, realizo-
wane w drugim etapie inwestycji. 

5)  Wskaźnik powierzchni zabudowy – na-
leży przez to rozumieć iloraz sumy wszystkich 
powierzchni zabudowy (budynków i budowli) liczo-
ną w zewnętrznym obrysie murów do powierzchni 
działki, terenu lub nieruchomości objętej granicą 
inwestycji zlokalizowanych i bilansowanych w ra-
mach jednego terenu (przemnożony przez 100%). 

6)  Wysokości zabudowy – należy przez to ro-
zumieć nieprzekraczalną (maksymalną) wysokość 
budynków, zdefiniowaną za pomocą jednego lub
kilku parametrów tj.: ilości kondygnacji (bez wli-
czania kondygnacji podziemnej oraz nadziemnej 
poddaszowej) oraz określonych (w metrach od 
poziomu terenu) maksymalnej wysokości linii 
gzymsów wieńczących (G) i (lub) poziomu kalenicy 
(K), z dopuszczeniem podpiwniczenia i poddaszy 
użytkowych (np. 2/12K gdzie 2 oznacza ilość kon-
dygnacji a 12K wysokość w metrach do poziomu 
kalenicy). 

Rozdział 2
Ustalenia przeznaczenia terenów 

§ 3. 1) W zmianach planu wyznaczono tereny 
o różnym przeznaczeniu, definiując dla nich nastę-
pujące podstawowe i uzupełniające przeznaczenie, 
zagospodarowanie i użytkowanie terenów i bu-
dynków, oznaczone na rysunku planu za pomocą 
podstawowych barwnych oznaczeń graficznych
i literowych oraz oznaczeń uzupełniających wyni-
kających ze specyfiki :

1)  MW2 – tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej; 

2)  MN1 – tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, 

2)  Niezależnie od przeznaczenia podstawowego 
i uzupełniającego, w granicach każdej z działek 
położonych w wyodrębnionych terenach, może 
występować dodatkowo (bez jego jednoznacznego 
definiowania w planie) :
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1)  komunikacja kołowa, przystosowana do 
transportu wynikającego z funkcji terenu; 

2)  zintegrowane parkingi wewnętrzne, bilan-
sujące w pełni potrzeby parkingowe dla nowej 
zabudowy - minimum 1 miejsce na 1 mieszkanie 
dla terenów MW i MN; 

3)  zintegrowane parkingi wewnętrzne 
-  a) dla terenów usługowych 1miejsceposto-

jowe/50m2 powierzchni użytkowej, 
-  b) dla terenów zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej – 1 miejsce postojowe/1mieszkanie, 
-  c) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jed-

norodzinnej – 2miejsca postojowe/jeden budynek 
mieszkalny; 

4)  budynki pomocnicze (garaże, budynki gospo-
darcze itp.) o wysokości maksymalnie 4,0 m licząc 
poziom kalenicy; 

5)  zieleń uzupełniająca, izolacyjna, towarzyszą-
ca obiektom budowlanym; 

6)  urządzenia i elementy infrastruktury technicz-
nej i komunalnej, nie wymagające lub wymagające 
wydzielenia dla nich niezależnej nieruchomości 
i nie definiowane jako samodzielne tereny o róż-
nym przeznaczeniu. 

Rozdział 3
Ustalenie ogólne dla wszystkich wyodrębnionych 
w planie terenów 

§ 4. Dla wszystkich terenów, niezależnie od ich 
przeznaczenia, obowiązują następujące ustalenia: 

1)  Przyjmuje się, iż potrzeby parkingowe dla 
istniejących, w dniu wejścia w życie planu, terenów 
zainwestowanych, powinny być bilansowane w gra-
nicach istniejących nieruchomości z dopuszczeniem 
możliwości parkowania w granicach terenów poło-
żonych w liniach rozgraniczających dróg. 

2)  W granicach każdej działki budowlanej, 
ustala się nakaz zlokalizowania wydzielonych po-
mieszczeń (miejsca) na przechowywanie odpadów 
komunalnych, z dopuszczeniem możliwości wyzna-
czenia wspólnych zintegrowanych miejsc dla kilku 
działek. 

Rozdział 4
Zasady modernizacji, budowy i rozbudowy infra-
struktury technicznej 

§ 5. 1) Ilekroć w planie jest mowa o sieciach, 
pod tym pojęciem rozumie się ustalenia dotyczą-
ce całości danej problematyki branżowej tj.: sieci, 
przyłącza, obiekty technologiczne i inżynierskie, 
zgodnie z przyjętą szczegółowością zapisu tej pro-
blematyki w planie. 

2)  Ilekroć w planie jest mowa o uzbrojeniu 
terenu lub infrastrukturze, dla wszystkich typów 
infrastruktury technicznej obowiązują następujące 
ustalenia ogólne: 

1)  ustala się w pierwszej kolejności realizację 

nowych elementów infrastruktury technicznej 
w granicach linii rozgraniczających dróg; 

2)  przebiegi przyłączy do projektowanych 
obiektów, lokalizacja nowych budowli inżynier-
skich itp. inwestycje, które nie posiadają swojego 
jednoznacznego graficznego oznaczenia w rysunku
planu, a określone są, lub wynikają z tekstu uchwały 
bądź przepisów odrębnych, mogą być realizowane 
na bieżąco zgodnie z potrzebami wnioskodawców 
oraz możliwościami poszczególnych dysponentów 
i użytkowników infrastruktury technicznej, przy 
zachowaniu pozostałych ustaleń planu; 

Rozdział 5
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego 

§ 6. 1) Dla ochrony i racjonalnego kształtowania 
elementów środowiska przyrodniczego i krajobra-
zu kulturowego, ustala się: 

1)  ochronę istniejącej zieleni wysokiej i śred-
niej, z dopuszczeniem przesadzeń i wycinek drzew 
i krzewów kolidujących z zagospodarowaniem 
terenu, pod warunkiem kompensacji zasobów 
przyrodniczych; 

2)  nakaz realizacji (równolegle z inwestycją 
podstawową) terenów biologicznie czynnych, 
indywidualnie w granicach każdego z terenów 
i działek (procent powierzchni ustalony w zapisach 
szczegółowych), do których należą tereny zieleni 
niskiej (trawniki), zieleni średniej (krzewy), zieleni 
wysokiej (drzewa). 

2)  Dla ochrony klimatu oraz ograniczenia emisji 
do atmosfery ustala się nakaz stosowania proeko-
logicznych źródeł ciepła. 

3)  Wyznacza się tereny podlegające ochronie 
akustycznej, należą do nich tereny przeznaczone 
pod : 

1)  zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 
MN, 

2)  zabudowę mieszkaniową wielorodzinną 
MW; 

4)  Z uwagi na wymóg utrzymania czystości 
i porządku w gminach ustala się: 

1)  zakaz stosowania wyrobów zawierających 
azbest (w tym eternitu); 

2)  dla prowadzenia prawidłowej gospodarki 
odpadami wprowadza się wymóg segregacji, 
zagospodarowania i unieszkodliwiania odpadów 
(ze szczególnym uwzględnieniem odpadów nie-
bezpiecznych) zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami; 

3)  dla wszystkich podmiotów gospodarczych 
obowiązek posiadania uregulowanego stanu for-
malno prawnego z zakresu gospodarki odpadami, 
zgodnego z obowiązującymi przepisami; 

5)  Dla obszaru objętego zmianą planu wprowa-
dza się nakaz określenia warunków posadowienia 
budynków i budowli z uwagi na ukształtowanie 
terenu. 
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6)  W obszarze objętym planem nie określa 
się granic i sposobu zagospodarowania terenów 
górniczych. 

7)  W obszarze objętym planem nie występują 
tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi. 

8)  W obszarze objętym planem nie występują 
tereny narażone na osuwanie się mas ziemnych. 

9)  W obszarze objętym planem nie występują 
tereny objęte ochroną na podstawie przepisów 
odrębnych. 

Rozdział 6
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-
ków oraz dóbr kultury współczesnej 

§ 7. W ramach terenu objętego planem nie wy-
znacza się zasad ochrony krajobrazu kulturowego 
dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej. 

Rozdział 7
Ustalenia dotyczące zasad i warunków scalania 
i podziału nieruchomości 

§ 8. Zasady dokonywania podziałów wewnątrz 
terenów: 

1)  Podziały są jedynie przedmiotem ustaleń 
tekstowych planu, na etapie wstępnych projektów 
podziałów będą wydzielane poszczególne nie-

ruchomości, z zachowaniem zasad dostępności 
komunikacyjnej; 

2)  Każdy planowany i dopuszczony w ustale-
niach planu podział istniejących działek (wewnątrz 
poszczególnych terenów), w celu wydzielenia no-
wych nieruchomości, winien zagwarantować im 
pełną dostępność komunikacyjną i infrastruktural-
ną; w uzasadnionych przypadkach można odstąpić 
od powyższego ustalenia poprzez ustanowienie 
odpowiedniej służebności drogowej. 

3)  Zabudowę nowo projektowaną jednoro-
dzinną wolnostojącą, bliźniaczą, i szeregową przy 
nowych podziałach działek budowlanych, należy 
realizować na działkach o powierzchni odpowied-
nio min. 800 m2 , min. 600 m2 i 200m2. 

Rozdział 8
Przeznaczenia terenów, zasady i parametry ich 
zagospodarowania i zabudowy 

§ 9. 1) Obszar zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej – MN1 – w wyznaczonym liniami 
rozgraniczającymi terenie o symbolu A4.1-10.1M-
N1 (pow. 2,587ha) i przynależnym przeznaczeniu 
podstawowym - tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, 

2)  Zasady zabudowy i zagospodarowania tere-
nów : 

1)  wskaźniki : 

a) - maksymalna powierzchnia zabudowy - 20%

b) -  minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 60%

c) - wysokość zabudowy - 2 kondygnacje/ wysokość 12K

d) - geometria dachu -indywidualne rozwiazanie konstrukcji dachu

2)  nakazy: 
-  a) uporządkowanie wnętrz nieruchomości 

przez likwidację budynków gospodarczych w złym 
stanie technicznym i przebudowę oficyn,

-  b) ogrodzenie nieruchomości co najmniej od 
strony drogi publicznej, 

-  c) zachowanie i rozwijanie różnych form 
zieleni towarzyszącej zabudowie m.in. ogródków 
przydomowych; 

3)  zakazy: 
-  a) lokalizacja usługowych funkcji uzu-

pełniających nie zintegrowanych z budynkiem 
mieszkalnym 

-  b) budowa zblokowanych garaży wolnosto-
jących powyżej dwóch stanowisk, 

-  c) lokalizacja nowych wolnostojących garaży 
bezpośrednio w granicy z drogą publiczną; 

4)  dopuszczenia: 

-  a) zabudowa w granicy działki, 
-  b) zabudowa w granicy działki, 
-  c) wydzielenie w granicach terenu nie-

ruchomości przeznaczonych pod komunikację 
wewnętrzną (w razie potrzeby), 

§ 10. 1) Tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej w wyznaczonym liniami rozgrani-
czającymi terenie o symbolu A4.1-10.2MW2 (pow. 
0,4308ha) 

1)  przeznaczenie podstawowe - tereny zabudo-
wy mieszkaniowej wielorodzinnej; 

2)  przeznaczenie uzupełniające – tereny zabudo-
wy usług konsumpcyjnych tj.: handel, gastronomia, 
usługi różne (w tym rzemiosło nieprodukcyjne) 
itp.,. 

2)  Zasady zabudowy i zagospodarowania tere-
nów : 

1)  wskażniki 

-a) - maksymalna powierzchnia zabudowy -40%

-b) - minimalna powierzchnia biologicznie czynna -40%
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-c) - wysokość zabudowy -3 kondygnacje/wysokość 17K

-d) - geometria dachu -indywidualne rozwiązanie konstrukcji dachu

2)  nakazy 
-  a) harmonijne wkomponowanie nowopro-

jektowanych budynków w zabudowę istniejącą, 
-  b) szerokość dróg wewnętrznych ustalana 

indywidualnie, nie mniej niż 5,0 m; 
3)  zakazy: 
-  a) zabudowa w granicy działki; 
4)  dopuszczenia: 
-  a) możliwość wydzielenia terenów pod ze-

społy garaży lub parkingi. 

Rozdział 9
Ustalenia dotyczące stawki procentowej 

§ 11. 1) Ustala się jednorazowe opłaty z ty-
tułu wzrostu wartości nieruchomości w związku 
z uchwaleniem zmian miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego. 

2)  Przedmiotowa opłata obejmuje działki poło-
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żone w granicach następujących terenów: 
-  1) MW2 – 10%. 

Rozdział 10
Ustalenia końcowe 

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta Żywca. 

§ 13. 1) Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na 
stronie internetowej m. Żywca. 

2)  Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni 
od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Śląskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Krzysztof Greń
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Załącznik nr 1
do uchwały Nr LIV/443/2010

Rady Miejskiej w Żywcu
z dnia 25 lutego 2010 r.

ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY NR 1 W SKALI 1:2000
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Załącznik nr 2
do uchwały Nr LIV/443 /2010

Rady Miejskiej w Żywcu
z dnia 25 lutego 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI , ZAPISANYCH W PLANIE, INWESTYCJI 
Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ , KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY, 
ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH. 



Dziennik Urzêdowy
Województwa Œl¹skiego Nr 100 – 6897 – Poz. 1639

Załącznik nr 3
do uchwały Nr LIV/443 /2010

Rady Miejskiej w Żywcu
z dnia 25 lutego 2010 r.

WYKAZ UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIAN 
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ŻYWCA 
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UCHWAŁA NR LIV/446/2010 
RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU

z dnia 25 lutego 2010 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/312/2009 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 26 marca 2009 r. 
określającej regulamin wynagradzania nauczycieli

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 18 ust. 2 pkt 
15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t. j.: Dz. U. 2001 r., Nr 142, poz. 1591 
z późn. zm.) w związku z art. 30 ust. 6 i ust. 11 usta-
wy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela  
(t. j.: Dz. U. 2006 r., Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) Rada 
Miejska w Żywcu uchwala co następuje:

§ 1. W załączniku do Uchwały Nr XL/312/2009 
Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 26 marca 2009 r. 
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 

wprowadza się następujące zmiany: 
1. W § 2 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „ 5. Wyso-

kość dodatku motywacyjnego wynosi: 
1)  dla dyrektora – nie więcej niż 60% jego wy-

nagrodzenia zasadniczego, 
2)  dla wicedyrektora – nie więcej niż 40% jego 

wynagrodzenia zasadniczego, 
3)  dla nauczyciela – nie więcej niż 15% jego 

wynagrodzenia zasadniczego.”, 
2. W § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „ 2. Wyso-

kość dodatków funkcyjnych: 

L.p. Stanowisko lub funkcja Miesięcznie w złotych

1. dyrektor przedszkola 300 - 600

2. dyrektor szkoły podstawowej, gimnazjum, 
zespołu szkolno-przedszkolnego:

a) do 7 oddziałów, 500 - 900

b) od 8 do 20 oddziałów, 700 - 1200

c) powyżej 20 oddziałów 800 - 1400

3. wicedyrektor szkoły do 40% dodatku funkcyjnego przyznanego dyrektorowi 

4. kierownik świetlicy do 15% dodatku funkcyjnego przyznanego dyrektorowi

5. wychowawca w przedszkolu 100,-zł

6. wychowawca w szkole:

a) w klasie do 15 uczniów, 80,-zł

b) w klasie do 25 uczniów, 120,-zł

c) w klasie powyżej 25 uczniów, 150,-zł

d) w klasie integracyjnej i wyrównawczej 
- bez względu na ilość uczniów

120,-zł

7. doradca metodyczny 230,-zł

8. opiekun stażu 60,-zł

3. W § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „ 2. Wy-
sokość nagrody Burmistrza wynosi do 180% 
średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty, 
o którym mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczycie-
la.”, 

4. W § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „ 3. Wyso-
kość nagrody Dyrektora wynosi do 100 % średniego 
wynagrodzenia nauczyciela stażysty, o którym 
mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 
dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Żywcu 

Krzysztof Greń
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