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UCHWAŁA Nr V/32/03 
RADY GMINY W GÓRNIE 

 
z dnia 3 marca 2003r. 

 
w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Górno. 
 

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia  
7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wo-
dę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U.  
Nr 72, poz. 747) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 
dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst  
 
jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. 
zm.) - Rada Gminy uchwala, co następuje: 

 
§ 1. Zatwierdza się regulamin dostarczania 

wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy 
Górno stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały porucza się Kie-
rownikowi Zakładu Usług Komunalnych w Górnie. 
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§ 3. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i 

wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty publi-
kacji. 

 
Przewodniczący Rady Gminy: J. Sikora 

 
Załącznik do uchwały Nr V/32/03 
Rady Gminy w Górnie 
z dnia 3 marca 2003r. 

 
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 

 
Rozdział l 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1. Regulamin niniejszy dotyczy zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowa-
dzania ścieków realizowanych przez Zakład Go-
spodarki Komunalnej w Górnie na terenie gminy 
zwanym dalej Zakładem. Poprzez zbiorowe zaopa-
trzenie w wodę rozumie się działalność Zakładu 
polegające na dostarczaniu wody, odprowadzaniu 
i oczyszczaniu ścieków. Ilekroć w regulaminie ni-
niejszym używa się określenia „ustawa” należy 
przez to rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca 2001r. o 
zbiorowym zaopatrzeniu wodę i zbiorowym od-
prowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747). 

§ 2. Odbiorcą usług w znaczeniu niniejszego 
regulaminu jest każdy, kto korzysta z usług wodo-
ciągowo-kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 
ścieków na podstawie zawartej umowy zwanej 
dalej Odbiorcą. 

 
§ 3. Dostarczanie wody lub odprowadzanie 

ścieków odbywa się na podstawie umowy o za-
opatrzeniu w wodę lub odprowadzaniu ścieków 
zawartej między Zakładem a Odbiorcą. 

 
Rozdział 2 

Minimalny poziom usług świadczonych przez Zakład 
 

§ 4. Zakład zgodnie z przepisami ustawy ma 
obowiązek zapewnić: 
1. Zdolność posiadanych urządzeń wodociągo-

wych i kanalizacyjnych do realizacji dostaw wo-
dy w wymaganych ilościach oraz dostaw wody 
i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i nie-
zawodny, a także zapewnić należytą jakość do-
starczanej wody i odprowadzanych ścieków,  

2. Spełnienie wymagań w zakresie jakości usług 
wodociągowo-kanalizacyjnych, w ustawie, 

3. Spełnienie warunków wprowadzania ograni-
czeń dostarczania wody w przypadku wystą-
pienia jej niedoboru. 

 
§ 5. Odbiorcy usług zobowiązani są do ko-

rzystania z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania 
ścieków w sposób zgodny z przepisami ustawy i 
nie powodujący pogorszenia jakości usług świad-
czonych przez Zakład oraz nie utrudniający działal-
ności Zakładu, w szczególności do: 
1. Użytkowania instalacji wodociągowej w sposób 

eliminujący możliwość wystąpienia skażenia 
chemicznego lub bakteriologicznego wody w 
sieci wodociągowej na skutek cofnięcia się wody 
z instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody 
lub wody z instalacji centralnego ogrzewania, 

2. Zapewnienia niezawodnego działania wodo-
mierzy i urządzeń pomiarowych poprzez ich 

odpowiednie zabezpieczanie przed uszkodze-
niami mechanicznymi lub skutkami niskich 
temperatur, a także prawidłowe utrzymanie 
studzienki czy też pomieszczenia, w którym są 
zamontowane oraz dostępu osób nieupraw-
nionych do tych pomieszczeń. 

3. Użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób 
nie powodujący zakłóceń funkcjonowania, sie-
ci kanalizacyjnej. 

4. Umożliwienia upoważnionym przedstawicielom 
Zakładu wstępu na teren nieruchomości lub do 
pomieszczeń każdego, kto korzysta z usług, w ce-
lu przeprowadzenia kontroli urządzenia pomia-
rowego, wodomierza głównego lub wodomierzy 
zainstalowanych w lokalach i dokonania ich 
wskazania, dokonania badań i pomiarów, prze-
prowadzenia przeglądu i napraw urządzeń oraz 
sieci wodociągowych i kanalizacyjnych posiada-
nych przez Zakład, a także do sprawdzenia ilości i 
jakości ścieków wprowadzanych do sieci. 

5. Poinformowania Zakładu o własnych ujęciach 
wody, w celu prawidłowego ustalania opłat za 
odprowadzanie ścieków. 

6. Wykorzystywania wody z sieci wodociągowej  
i przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie w celach 
określonych w warunkach przyłączenia do sieci. 
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Rozdział 3 
Szczegółowe warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług 

 

§ 6. Szczegółowe warunki i tryb zawierania 
umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie 
ścieków określają przepisy art. 6 ustawy. 

 

§ 7. Dostarczanie wody i odprowadzanie 
ścieków odbywa się na podstawie umowy o za-
opatrzenie w wodę lub odprowadzenie ścieków 
zawartej miedzy Zakładem a odbiorcą usług. 

 
§ 8. Zakład jest obowiązany do zawarcia 

umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie 
ścieków z osobą, której nieruchomość została 
przyłączona do sieci i która wystąpiła z pisemnym 
wnioskiem o zawarcie umowy. 

 

§ 9. 1) Umowa, o której mowa w § 7 zawiera 
w szczególności postanowienia dotyczące: 
a) ilości i jakości świadczonych usług wodociągo-

wych lub kanalizacyjnych oraz ich świadczenia, 
b) sposobu i terminów wzajemnych rozliczeń, 
c) praw i obowiązków stron umowy, 
d) procedur i warunków kontroli urządzeń wodo-

ciągowych i urządzeń kanalizacyjnych, 
e) dokumentów upoważniających do wstępu na 

teren nieruchomości i do pomieszczeń odbior-
cy usług, 

f) okresu obowiązywania umowy oraz odpowie-
dzialności stron za niedotrzymanie warunków 
umowy, w tym warunków wypowiedzenia. 

2) Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 5 sta-
nowią delegacja i upoważnienie podpisane przez 
Kierownika Zakładu określające czynności, któ-
rych wykonanie wymaga wstępu na teren nieru-
chomości usług, w szczególności obejmujące: 
dokonanie odczytu i sprawdzenia prawidłowości 
działania urządzenia pomiarowego i wodomierza 

głównego lub wodomierzy w lokalach, wykona-
nie prac konserwacyjno-remontowych oraz kon-
trolę korzystania z usług zgodnie z umową. 

 

§ 10. Umowa, o której mowa w § 7, może być 
zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny do ko-
rzystania z obiektu budowlanego, do którego ma być 
dostarczana woda lub z którego mają być odprowa-
dzane ścieki albo z osobą, która korzysta z nieru-
chomości o nieuregulowanym stanie prawnym. 

 

§ 11. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana 
budynkami wielolokalowymi umowa, o której mo-
wa w § 7, zawierana jest z właścicielem budynku 
lub zarządcą nieruchomości wspólnej. 

 

§ 12. Podpisanie umowy o dostarczenie wo-
dy i odprowadzenie ścieków następuje po podpi-
saniu przez strony protokołów z prób i odbiorów 
prac budowlano-montażowych wykonanych w 
związku z przyłączeniem do sieci. 

 

§ 13. Treść umowy o zaopatrzenie w wodę i 
odprowadzenie ścieków nie może ograniczać praw 
i obowiązków stron, wynikających z przepisów 
ustawy, z przepisów wykonawczych do ustawy 
oraz niniejszego regulaminu. 

 

§ 14. W przypadku zmiany odbiorcy usług, 
następuje wygaśniecie umowy zawartej z dotych-
czasowym odbiorcą. 

 

§ 15. Taryfowe ceny i stawki opłat, jako 
określane zgodnie z przepisami ustawy przez Za-
kład i zatwierdzane uchwałą Rady Gminy, nie pod-
legają ustalaniu w oparciu o umowę o zaopatrze-
nie w wodę i odprowadzanie ścieków. 

 
Rozdział 4 

Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach 
 

§ 16. Podstawowe zasady rozliczeń za zaopa-
trzenie w wodę i odprowadzenie ścieków określają 
przepisy ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 
zbiorowym odprowadzaniu ścieków stanowiące, że: 
1) Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i 

zbiorowe odprowadzanie ścieków są prowa-
dzone przez Zakład z odbiorcami usług na 
podstawie określonych w taryfach cen i stawek 
opłat oraz ilości dostarczonej wody i odprowa-
dzonych ścieków, 

2) Ilość wody dostarczonej do nieruchomości 
ustala się na podstawie wskazania wodomie-
rza głównego, a w przypadku jego braku w 
oparciu o przeciętne normy zużycia wody, 
ustalane na podstawie rozporządzenia, o któ-
rym mowa w art. 27 ustawy, 

3) Ilość odprowadzonych ścieków ustala się na 
podstawie wskazań urządzeń pomiarowych, 

4) W razie braku urządzeń pomiarowych ilość 
odprowadzonych ścieków ustala się jako rów-
ną ilości dostarczonej wody, 

5) W rozliczeniach odprowadzonych ścieków, 
ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia 
się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej 
zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie 
dodatkowego wodomierza zainstalowanego na 
koszt odbiorcy usług, 

6) Jeżeli odprowadzającym ścieki jest zakład pro-
dukcyjny nie posiadający urządzeń pomiaro-
wych, ilość odprowadzanych ścieków ustala 
się w umowie miedzy dostawcą a odbiorcą 
ścieków, z uwzględnieniem udokumentowanej 
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ilości bezpowrotnie zużytej wody do celów 
produkcyjnych i technologicznych. 

 
§ 17. Strony określają w umowie okres obra-

chunkowy, terminy zapłat, skutki niedotrzymania 
terminu zapłaty, jak również sposób uiszczania 
opłat. Wniesienie przez odbiorcę reklamacji nie 
wstrzymuje obowiązku uregulowania należności. 

§ 18. Za wodę: 
- pobraną z publicznych studni i zdrojów ulicz-

nych, 
- zużytą do zasilania publicznych fontann i na 

cele przeciwpożarowe, 
- zużytą do zraszania publicznych ulic i terenów 

zielonych,  
Zakład obciąża gminę na podstawie cen i stawek 
ustalonych w taryfie. 

 
Rozdział 5 

Warunki przyłączania do sieci 
 

§ 19. Przyłączenie nieruchomości do sieci 
wodociągowej lub kanalizacyjnej odbywa się na 
wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie, po 
wcześniejszym wpłaceniu do Urzędu Gminy usta-
lonej przez gminę kwoty Zakład po otrzymaniu 
wniosku wydaje warunki techniczne na przyłącze-
nie nieruchomości. Warunkiem przystąpienia do 
wykonania robót przyłączeniowych jest wcześniej-
sze uzgodnienie dokumentacji technicznej z Zakła-
dem. Przed podpisaniem umowy na dostawę wo-
dy lub odprowadzanie ścieków Zakład dokonuje 
odbioru wykonanego przyłącza pod kątem speł-
nienia warunków technicznych. 

 
§ 20. Za wydanie warunków technicznych do 

projektowanego przyłącza koszty ponosi inwestor 
przyłącza zgodnie z uchwałą Rady Gminy. 

 
§ 21. Realizację budowy przyłącza oraz stud-

ni wodomierzowej lub pomieszczeń przewidzia-

nych do lokalizacji wodomierza głównego, jak 
również urządzeń pomiarowych odprowadzanych 
ścieków zapewnia, na własny koszt, osoba ubiega-
jąca się o przyłączenie nieruchomości do sieci wo-
dociągowej lub kanalizacyjnej. 

 
§ 22. Jeżeli umowa o dostarczenie wody lub 

odprowadzanie ścieków nie stanowi inaczej od-
biorca odpowiada za zapewnienie niezawodnego 
działania posiadanych instalacji i przyłączy wodo-
ciągowych lub instalacji i przyłączy kanalizacyj-
nych z urządzeniem pomiarowym włącznie. Wo-
domierze poza wodomierzem głównym są częścią 
instalacji wewnętrznej i ich montaż, utrzymanie 
oraz legalizacja obciąża eksploatatora instalacji. 
Pierwsze plombowanie wodomierza głównego 
odbywa się na koszt Zakładu, następne na koszt 
odbiorcy usług. 

 
Rozdział 6 

Możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych 
 

§ 23. Potencjalni odbiorcy usług wodocią-
gowo-kanalizacyjnych mogą uzyskać informacje 
dotyczące dostępności tych usług: 
1) W urzędzie gminy, który udostępnia nieod-

płatnie wgląd: 
a) w studium uwarunkowań i kierunków za-

gospodarowania przestrzennego gminy, 

b) w miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego, 

2) w zakładzie, który udostępnia nieodpłatnie 
wgląd: 
a) w regulamin świadczenia usług. 

 
Rozdział 7 

Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów  
dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków, a w szczególności sposoby załatwiania reklamacji  

i wymiany informacji 
 

§ 24. 1) Zakład zobowiązany jest do udziela-
nia odbiorcom usług informacji dotyczących wy-
stępujących zakłóceń zaopatrzenia w wodę i od-
prowadzania ścieków oraz awarii urządzeń wodo-
ciągowych i kanalizacyjnych. 
2) Wstrzymanie zaopatrzenia w wodę i odprowa-

dzania ścieków może nastąpić bez uprzedniego 
zawiadomienia odbiorców w przypadkach, gdy 
występują warunki stwarzające zagrożenie dla 

życia, zdrowia i środowiska lub uniemożliwia-
jące świadczenia usług, w szczególności gdy: 
a) z powodu awarii sieci nie ma możliwości 

prowadzenia zaopatrzenia w wodę lub od-
prowadzania ścieków, 

b) dalsze funkcjonowanie sieci stwarza bez-
pośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia lub 
środowiska. 
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3) Wstrzymaniu zaopatrzenia w wodę i odprowa-

dzania ścieków, o których mowa w ust 2, Za-
kład niezwłocznie informuje odbiorców, w 
sposób zwyczajowo przyjęty. 

 
§ 25. Jeżeli strony nie ustaliły w umowie o 

zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków 
inaczej, obowiązują następujące wymagania w 
zakresie udzielania informacji i odpowiedzi, w 
związku z niedotrzymaniem ciągłości usług i od-
powiednich parametrów dostarczanej wody i 
wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków: 
1) Udzielenie informacji na żądanie odbiorców 

następuje w ciągu: 
a) 12 godzin - na telefoniczne żądanie okre-

ślenia przewidywanego terminu usunięcia 
przerw i zakłóceń w świadczeniu usług, 

b) 7 dni - na pisemne żądanie usunięcia 
przerw i zakłóceń, o których mowa w pkt. a, 

c) 14 dni - na pisemne skargi i zażalenia, wy-
magające przeprowadzenia postępowania 
wyjaśniającego. 

§ 26. Zakład zobowiązany jest do zawiado-
mienia odbiorców usług o planowanych zmianach 
warunków technicznych zaopatrzenia w wodę i 
odprowadzania ścieków z wyprzedzeniem umożli-
wiającym dostosowanie instalacji do nowych wa-
runków, nie krótszym niż 12 miesięcy. 

 
§ 27. 1) Odbiorca usług ma prawo zgłaszania 

reklamacji dotyczących ilości i jakości świadczo-
nych usług oraz wysokości opłat za usługi. 
2) Reklamacje, o których mowa w ust. 1, wno-

szone są na piśmie osobiście przez zaintere-
sowanego w siedzibie Zakładu, listem poleco-
nym lub za pomocą poczty elektronicznej i 
rozpatrywane są przez Kierownika Zakładu. 

3) Zakład zobowiązany jest do powiadomienia 
zainteresowanego o sposobie załatwienia re-
klamacji w terminie 14 dni od daty wpływu. 

 
Rozdział 8 

Postanowienia końcowe 
 

§ 28. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
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UCHWAŁA Nr V/33/03 
RADY GMINY W GÓRNIE 

 
z dnia 3 marca 2003r. 

 
w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

na 2003r. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy  
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591) 
oraz art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 
1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdzia-
łaniu alkoholizmowi (tekst jednolity z 2002r. Dz. U. 
Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.) - Rada Gminy uch-
wala, co następuje: 

 
§ 1. Rada Gminy zatwierdza Gminny Program 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholo-

wych na 2003r. stanowiący załącznik do niniejszej 
uchwały. 

 
§  W konanie uchwały porucza się Pełno-2. y

mocnikowi ds. Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych. 

 
§ 3. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzien-

niku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego  
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej pu-
blikacji. 
 

Przewodniczący Rady Gminy: J. Sikora 
 
Załącznik do uchwały Nr V/33/03 
Rady Gminy w Górnie 
z dnia 3 marca 2003r. 

 
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Górnie na rok 2003 

 
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Górnie funkcjonuje na mocy 
ustawy o wy owaniu w trze oś i i przeciwdz - ch źw c ia
łaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1 82 9
roku z późniejszymi zmianami (ostatnia noweliza-
cja Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1231 oraz Dz. U. z 
2001r. Nr 128, poz. 1401 i Dz. U. z 2002r. Nr 167, 
poz. 1372). 

Preambuła ustawy uznając życie obywateli 
w trzeźwości za niezbędny warunek moralnego i 
materialnego dobra Narodu powierza obowiązki 
realizacji z pisów us awy dla dmin stracji rządo-a t a i
wej, samorządowej i pozarządowej. 

Obowiązki powierzone pr ez rząd dla samo-z  
rządów stanowią zadania własne gmin. Zadania te 
obejmują row dzenie zadań związanych  profi- p a z
laktyką i rozwiązywaniem p ob emów alkoholo-r l
wych. W szcz gólności zadania te dotyczą: e
1. zwiększenie dostępności pomocy terapeutycz-

nej i rehabil ej dla osób nionych itacyjn uzależ
od alkoholu, 

2. występują udzielanie rodzinom, w których 
problemy alkoholowe  pomocy psychospo-,
łecznej i prawnej, a w szczegó ochrony lności 
przed przemocą w rodzinie,  

3. prowadzenie profilaktycznej działalności in-
formacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla 
dzieci i młodzieży,  

4. wspomaganie łalności instytucji, stowa-dzia
rzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązy-
waniu problemów alkoholowych,  

5. podejmowanie terwencji w związku z naru-in  
szeniem przepisów określonych w art. 13 i 15 
ustawy oraz występowanie przed sądem w 
charakterze oskarżyciela publicznego,  

6. realizacja zadań, o których mowa w ust. 1, 
prowadzona j st w ost ci gminnego progra-e p a
mu profilaktyki i rozwiązy n  problemów al-wa ia
koholowych, uchwalonego c ocznie przez  or
Radę Gminy. 

 
Opracowując Gminny Program Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 
2003 członkowie uwzględnili wszystkie wskazania 
ustawy i wyznaczyli sobie do realizacji następujące 
cele i zadania: 
1. Wspieranie działań edukacyjnych i profilak-

tycznych w zakresie uzależnienia. Cel ten Ko-
misja będzie realizować poprzez kontynuację 
programów profilaktycznych w szkołach pod-
stawowych i gimnazjach usytuowanych na te- 
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renie Gminy. W szkołach podstawowych bę-
dzie kontynuacja realizacji programu „Spójrz 
inaczej”. W Gimnazjach na zasadzie doboru z 
aktualnie dostępnych ofert na rynku oraz w za-
leżności od potrzeb, występujących proble-
mów w szkole w tym zakresie. Programy po-
wyższe będą realizować nauczyciele i osoby 
posiadające odpowiednie kwalifikacje. 

2. Prowadzenie łalności edukacyjnej, wycho-dzia
wawczej i informacyjnej na terenie G iny w m
formie rozpropagowania broszur, ulotek, fol-
derów i plakatów oraz książek o tematyce al-
koholowej i innych uzależnieniach. 

3. Kontynuacja ności świetlic owisko-działal  środ
wo-profilaktycznych w miejscowo w, ści: Bęczkó
Krajno, Górno, korzeszyce raz uruchomienie S  o
nowych świetlic w Leszczynach, Cedzynie i 
Woli Jac owej. h

4. anie w formie doposażenia świetlic Dofinansow
środowiskowo-profilaktycznych oraz pomiesz-
czeń, w których realizowane będ wie-ą zajęcia ś
tlicowe. 

5. o wypoczynku dla dzieci i Organizacja zimoweg
młodzieży w okresie ferii zimowych 2003r. w 
formie obozów profilaktyczno-sportowych oraz 
zajęć świetlicowych, w tym Zimowe Turnieje 
Halowej Piłki Nożnej. 

6. niego wypoczynku dla Organizacja akcji let
dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoho-
lowym Na koloniach i obozach prowadzone . 
będą zajęcia profilakt czne. y

7. arzy-Wspieranie działalności instytucji, stow
szeń i osób nych służącej ązywaniu fizycz  rozwi
problemów alkoh lowyc  m.in. Izby ytrzeź-o h W
wień, Szpitala Neuropsychiatrycznego w Mo-
rawic , Uczniowskich Sporto-y, GOPS  Klubów 
wych, Ludowych Zespołów Sportowych, Szkół, 
Policji i innych współpracujących z GKRPA w 
Górnie i przyczyniających się do działań profi-
laktycznych i eduka yjnych. c

8. dzieci w sDofinansowanie dożywiania zkołach 
w ramach rządowego programu dożywiania, 
realizowanego przez GOPS w Górnie. Dofinan-
sowane będzie dożywianie dzieci dotkniętych 
problemem alkoholowym. 

9. PZapewnienie dalszego funkcjonowania unktu 
Pierwszego Kontaktu dla osób uzależnionych. 

10. Współpraca z Punktem Pomocy i Doradztwa  
dla Osób i Rodzin Dotkniętych Problemem Al-
koholowym i Przemocą. 

 
11. ym Ośrodkiem Po-Wspólne działania z Gminn

mocy Społecznej w Górnie mające na celu 
pomoc najuboższym członkom rodzin dotknię-
tych problemem alkoholowym. 

12. o Prowadzenie działań motywujących d podję-
cia leczenia się osób uzależnionych od alkoho-

lu. W tym zakresie Pełnomocnik oraz Przewod-
niczący GKRPA przygotuje wymaganą doku-
mentację osobową w sprawach o zastosowa-
nie leczenia odwykowego i skieruje sprawę do 
Sądu Rodzinnego w Kielcach. 

13. Do innych zadań Komisji należy także zapew-
nienie pomocy terapeutycznej, psychologicznej, 
społecznej, pedagogicznej i prawnej rodzinom, 
w których występuje problem alkoholowy. 

14. Komisja deklaruje akces wspierania inicjatyw lo-
kalnych sł żących promocji zdrowego stylu życia. u   
W tym celu Komisja planuje pełnić rolę współor-
ganizatora Konkursu Profilaktycznego połączo-
nego z III Festiwalem Piosenki Turystycznej 
CEDZYNA 2003 oraz innych konkursów profilak- 
tyczno-edukacyjno-informacyjnych (np. „Moja 
mała Ojczyzna”, „Festiwal Przedszkolaków”). 

15.  GKRPA wspierać będzie działalność profilak-
tyczno-spor owych Zespołów Sporto-tową Lud
wych oraz Uczniowskich Z społó  Sporto-e w
wych, które propagują alternatywną formę 
spędzania czasu wolnego bez alkoholu. 

16. Członkowie GKRPA uczestniczyć będą w szko-
leniach i kursach  celu podniesienia wła-w
snych kompetencji i umiejętności w działa-
niach terapeutycznych, profilaktycznych, edu-
kacyjnych i informacyjnych. 

 
GKRPA ędzie opiniowała wnioski w sp a-b r

wie wydawania i cofania zezwoleń na sprzedaż 
nap sprzedaży lub ojów alkoholowych w miejscu 
poza miejscem sprzedaży. Zasady te reguluje 
Uchw  1ała Rady Gminy Górno Nr II/ 4/02 z dnia 
4 grudnia 2002r. W ustawie tej Rada Gminy ustali-
ła liczbę s rzedaży napojów alkoholowych powy-p
żej 4,5 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) w 
ilości: 70 punktów sprzedaży do spożycia poza 
miejscem sprzedaży, 20 punktów sprzedaży do 
spożycia w miejscu sprzedaży. Rada Gminy okre-
śliła też, że miejsca sprzedaży napojów alkoholo-
wych nie mogą być usytuowane na terenach i 
obiektach objętych ustawowym zakazem sprzeda-
ży, podawania i spożywania napojów alkoholo-
wych, zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 26 paździer- 
nika 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciw-
działaniu alkoholizmowi. 

 
Zasady wynagradzania członków GKRPA 

przedstawiają się następująco:  
1. Diety dla członków GKRPA zgodnie z uchwałą 

Rady Nr XXXIV/276/02 z dnia 23 kwietnia 2002 ro-
ku i wynoszą 80 zł brutto za posiedzenie Komisji.  

2. Wynagrodzenie za pełnienie dyżuru w Punkcie 
Pierwszego Kontaktu wynosi 30 zł brutto 
(zgodnie z umową - zleceniem). 

3. Wynagrodzenie za pracę w świetlicy środowi-
skowej „PLUS” wynosi 26 zł brutto za godzinę 
lekcyjną (zgodnie z umową - zleceniem). 
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4. Wynagrodzenie dla Pełnomocnika wynosić 

będzie 900 zł brutto zgodnie z umową o pracę. 
5. profi-Wynagrodzenie za realizację programu 

laktycznego w Szkołach Podstawowych 20 zł 
brutto za godzinę lekcyjną. 

Szczegółowy plan wydatków finansowych GKRPA 
znajduje się w załączeniu. 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alk  oholowych w Górnie po dokonaniu diagnozy
oraz analizy w zakresie problematyki koholowej al
stwierdza, że Gmina Górno jest Gminą o podwyż-
szo emem alkoholo-nym ryzyku zagrożenia probl
wym. Występują następujące czynniki społecznie 
degradacyjne: 
1. Występuje duże spożycie alkoholu na terenie 

gminy (jeden punkt sprzedaży przypada na 
184 osoby). 

2. Duża liczba atrzyma  w Izbie Wytrzeźwień.  z ń W
roku 2002 zatrzymanych było 124 osoby (wzrost 
o 50 %), 43 osoby zatrzymane było więcej niż 
1 raz. Obniża się wiek inicjacji kontaktu z alkoho-
lem, po alkohol sięgają coraz młodsze osoby. Po-
licja dokonała 157 interwencji domowych, z cze-
go 15 wniosków skierowała do Prokuratury. 
Sprawcami znęcania się nad rodziną dokonywa-
ły osoby będące pod wpływem alkoholu.  

3. Ubóstwo, bezrobocie i trudna sytuacja 
materialna rodzin. GOPS udzielił pomocy 
finansowej dla 841 osób, w tym dla 40 rodzin 
dotkniętych problem m alkoholowym, e  
pomocy prawno-psychologicznej dla 132 osób. 

4. GKRPA w Górnie przyjęła 27 wnioskowe skie-
rowanie na zenie alkoholowe odwykowe. lec
20 wniosków skierowano do Sądu Rodzin-
nego, 7 osób zdecydowało się dobrowolnie 
uczestniczyć w terapii uzależnień. 

Podsumowując stan problemów alkoholo-
wyc m  mh na terenie G iny Górno ożna stwierdzić, że 
3 % mieszkańców nadużywa alkoholu, co stanowi 
około 360 osób. Przyjmując średnio, że w rodzinie 
jest 4 członków, to w rodzinach dotkniętych pro-
blemem alkoholowym żyje około 1450 osób. W 
rodzinach tych wychowują się także dzieci, które 
ponoszą największe koszty picia przez rodziców. 
GKRPA pragnie otoczyć opieką i pomocą te dzieci i 
rodziny. W tym celu GKRPA ściśle i systematycznie 
pracuje z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, 
Punktem Doradztwa i Pomocy dla Rodzin i Osób 
Dotkniętych Problemem Alkoholowym, Policją. 
Ważnym podkreślenia jest to, że na terenie Gminy 
Górno działa KLUB AA oraz grupa wsparcia 
„LUBRZANK ”, która ingeruje społeczność A. A A

 
Plan finansowy GKRPA na rok 2003 

 
N ia Planowana kwota r Rodzaj zadan
1. Finansowanie programu profilaktycznego „Spójrz inaczej” 28.000 
2. Finansowanie programów pro 2.500 filaktycznych w Gimnazjach 
3. Organizacja kolonii letnich 20.000 
4. Dofinansowanie dożywiania dzieci z rodzin dysfunkcyjnych 25.000 
5. Festiwal Piosenki Turystycznej w Cedzynie 1.000 
6. Dofinansowanie Izby Wytrzeźwień 4.800 
7. Zakup paliwa dla Policji 3.000 
8. Dofinansowanie Szpitala w Morawicy 1.000 
9. Działalność profilaktyczno-sportowa (LZS) 7.000 
10. Dyżury w Punkcie Konsultacyjnym 7.000 
11. Prowadzący Świetlice PLUS (I do VI) 7.000 
12. Zakupy materiałowe do świetlic 3.000 
13. Usługi, telefon, ubezpieczenia i inne 5.000 
14. Bieżące zakupy materiałowe do Punktu Konsul. 2.700 
15. Wynagrodzenie członków GKRPA 6.000 
16. Wynagrodzenie pełnomocnika 9.000 
17. Pochodne od płac 2.000 
18. Wyjazdy na basen w ramach Świetlic PLUS 2.000 
19. Inne wydatki (rezerwa) 1.000 
20. Wynagrodzenie lekarza biegłego sądowego 3.000 

Razem 140.000 
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RADY GMINY W GÓRNIE 
 

z dnia 3 marca 2003r. 
 

w sprawie poboru w drodze inka oraz podatku od nieruchomości,  sa łącznego z bowiązania o
podatku rolnego i leśnego, określenia, ustalenia wysokości wynagrodzenia prowizyjnego za inkaso. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z 

dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. 
zm.) oraz art. 28 § 4 w związku z art. 9 ustawy  
z dnia 29 sierpnia 1997r. - ordynacja podatkowa 
(Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) - Rada Gminy 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1. Zarządza się na terenie gminy Górno 

pobór łącznego zobowiązania pieniężnego, pobór 
podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od 
osób fizycznych w drodze inkasa. 

 
§ 2. Na inkasentów wyznacza się następują-

ce osoby: 
1. Bęczków - Józef Kędzierski 
2. Ce y - S sdz na tani ław Gałka 
3. Górno - Franciszka Grzegolec 
4. Górno Parcele - Teresa Tomczak 
 
5. Krajno I - Teresa Szlufik 
6. Krajno II - Władysław Cedro 
7. Krajno Parcele - Wiesław Jamrożek 
8. Krajno Zagóra - Józef Gołuch 
9. Leszczyny - Jan Hińcza 
10. Podmąchocice - Edward Waldon  
11. Radlin - Janusz Bednarz  
12. Skorzeszyce - Jerzy Jan us 
13. Wola Jachowa - Józef Rubak. 
 

§ 3.1. Inkasenci zobowiązani są do pobiera-
nia podatków, o których mowa w § 1, dokonywa-
nia wpłat na konto Urzędu Gminy w Banku Spół-
dzielc n bzym w Górnie w terminie trzech d i ro o-
czych po terminie płatności raty. 

 
2. Inkasenci zobowiązani są do rozliczenia 

się z pobranych nakazów płatniczych w terminie  
 
14 dni od daty ich otrzymania, a z kwitariuszy do 
31 grudnia 2003r. 

 

3. Inkasenci zobowiązani są do prowadzenia 
i przechowywania dokumentów związanych z in-
kasem podatków przez okres 5 lat po upływie da-
nego roku podatkowego, którego dotyczy inkaso. 

 
§ 4.1. Wynagrodzenie za inkaso podatków 

wynosić będzie 10 % sumy zainkasowanych kwot 
przez inkasenta. 

 
2. Ponadto ustala się stałą kwotę w wysoko-

ści 1  50 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych) 
wszystkim inkasentom dodatkowo po każdej racie 
podatku. 

 
§ 5. Inkasent odpowiada całym swoim ma-

jątkiem za pobrane i nie wpłacone na rachunek 
Urzędu Gminy podatki. 

 
§ 6. Inkasenci wymienieni w § 2 zobowiązani 

są do złożenia oświadczenia o materialnej odpo-
wiedzialności za zebrane inkaso podatków. 

§ 7. Wykonanie uchwały porucza się Wójto-
wi Gm yin . 

 
§ 8. Uchwała podlega opublikowaniu w 

Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzy-
skiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej 
opublikowania. 

 
§ 9. Traci moc uchwała Nr XXXI/251/01 Rady 

Gminy Górno z dnia 29 grudnia 2001r. w sprawie 
poboru w drodze inkasa łącznego zobowiązania 
pieniężnego oraz podatku od nieruchomości, po-
datku rolnego i leśnego, określenia, ustalenia wy-
sokości wynagrodzenia prowizyjnego za inkaso 
oraz uchwała Nr XXXIII/260/02 Rady Gminy Górno 
z dnia 27 lutego 2002r. w sprawie zmiany w uch-
wale Rady Gminy Nr XXXI/251/01 z dnia 29 grud-
nia 2001r. w sprawie poboru w drodze inkasa łącz-
nego zobowiązania, oraz podatków ustalenia wy-
sokości wynagrodzenia prowizyjnego za inkaso. 
 

Przewodniczący Rady Gminy: J. Sikora 
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UCHWAŁA Nr IV/25/03 
RADY GMINY W IMIELNIE 

 
z dnia 28 lutego 2003r. 

 
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Imielno na 2003 rok. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z 

dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, 
zm. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,  
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 
1806) oraz art. 109 i art. 124 ustawy z dnia 26 listo-
pada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednoli-
ty Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148) Rada Gminy uch-
wala, co następuje: 

 
§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wy-

sokości 5.750.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1. 
 
§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wy-

sokości  5.975.000 zł 
z tego: 
a) wydatki bieżące  5.725.000 zł 

w tym: 
- wynagrodzenia oc ne od wynagro-i p hod

dzeń  4.034.300 zł 
 
 
- dotacje  - 
- wydatki na obsługę długu jednostki 51.890 zł 
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 

udzielonych przez jednostkę  - 
b) wydatki majątkowe  250.000 zł 
zgodnie z załącznikiem Nr 2. 
 

§ 3. Źródłem pokrycia deficytu budżetu w 
kwocie 225.000 zł są przychody pochodzące z kre-
dytu w kwocie 225.000 zł. 

 
§ 4. Ustala się przychody budżetu w wyso-

kości 400.000 zł oraz rozchody budżetu w wysoko-
ści 175.000 ł. Przychody  rozchody wed ug źródeł z i ł
przychodu oraz rodzaju rozchodu zgodnie z za-
łącznikiem Nr 3. 

 
§ 5. Upoważnia się Wójta Gminy do spłat 

zobowiązań w kwocie 175.000 zł w celu realizacji 
planowanych kwot rozchodów budżetu i do zacią- 
 
 
gnięcia długu w kwocie 400.000 zł w celu realizacji 

planowanych kwot przychodów budżetu zgodnie z 
załącznikiem Nr 3. 

 
§ 6. Ustala się wydatki na finansowanie in-

westycji w roku budżetowym zgodnie z załączni-
kiem Nr 4. 

 
§ 7. Ustala się plan przychodów G.F.O.Ś. i G.W. 

w kwocie 4.000 zł i wydatków w kwocie 4.000 zł 
zgodnie z załącznikiem Nr 5. 

 
§ 8. Ustala się dochody i wydatki związane z 

realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i 
innych zadań zleconych jednostce samorządu tery-
torialnego ustawami 
- dochody w kwocie  476.859 zł 
- wydatki w kwocie  476.859 zł 
zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2. 
 

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 2.000 zł  
i wydatki w kwocie 2.000 zł na zadania realizowane 
na p dstawie porozumień z orga mi dministra-o na  a
cji rządowej wg załącznika Nr 1 i Nr 2. 

 
§ 10. Ustala się dochody w kwocie 15.500 zł  

i wydatki w kwocie 15.500 zł na zadania realizowane 
na podstawie porozumień między jednostkami sa-
morządu terytorialnego wg załącznika Nr 1 i Nr 2. 

 
§ 11. Ustala się: 

- rezerwę ogólną w kwocie  30.000 zł. 
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§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy w Imielnie 
do zaciągania pożyczek, kredytów oraz emisji pa-
pierów wartościowych na pokrycie występującego 
w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do 
kwoty 500.000 zł. 

 
§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy do doko-

nywania przeniesień planowanych wydatków w 
ramach działów klasyfikacji budżetowej. 

 
§ 14. Ustala się dochody z tytułu wydawania 

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 
kwotę 50.000 zł i wydatki na realizacje zadań okre-
ślonych w programie profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych w kwocie 50.000 zł. 

 
§ 15. Upoważnia Wójta Gminy w Imielnie do 

lokowania olnych środków budżetowych na ra-w
chunkach w ny  bankach niż bank rowa zący in ch p d
obsługę budżetu gminy. 

 
§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wój-

towi Gminy w Imiełnie. 
 
§ 7. U hwała podlega ogłoszeniu w Dzien-1 c

niku Urzędowym Województw iętokrzyskiego  a Św
i od 1 stycznia 2003 roku. 
 

Przewodniczący Rady Gminy: E. Miśkiewicz 

 
Załączniki do uchwały Nr IV/25/03 
Rady Gminy w Imielnie 
z dnia 28 lutego 2003r. 

 
Załącznik Nr 1 

 
Dochody budżetu na 2003 rok 

w zł 

Dział 
Rozdz. § Źródło dochodów Plan 

W tym dochody 
związane  

z realizacją zadań 
admin. rząd.  

i innych zadań 
zleconych  
ustawami 

Dochody  
związane z 

 realizacją zadań 
administracji 

rządowej  
wykonywanych 
na podstawie 
porozumień  
z organami  

administracji 
rządowej 

Dochody  
związane z 

realizacją zadań 
wynikających  
z porozumień 

między  
jednostkami 
samorządu  

terytorialnego 

1 2 3 4 5 6 7 
010  Rolnictwo i łowiectwo 10.000    

01022  Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt 10.000    
 069 Wpływy z różnych opłat 10.000    

020  Leśnictwo 2.000    
02001  Gospodarka leśna 2.000    

 075 Dochody dzierżawy składników mająt-z 
kowych 

2.000    

 
1 2 3 4 5 6 7 

400  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 
elektryczną, gaz i wodę 

150.000    

40002  Dostarczanie wody 150.000    
 083 Wpływy z usług 150.000    

700  Gospodarka mieszkaniowa 230.000    
70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami 230.000    

 047 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i 
użytkowanie wieczyste nieruchomości 

727    

 075 Dochody z najmu i dzierżawy składników 
majątkowych 

100.273    

 084 Wpływy sp daży składników mająt-ze rze
kowych 

129.000    

710  Działalność usługowa 2.000  2.000  
71035  Cmentarze 2.000  2.000  

 202 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań-
stwa na zadania bieżące realizowane przez 
gminy na podstawie porozumień 

2.000  2.000  

750  Administracja publiczna 78.570 37.050  15.500 
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75011  Urzędy wojewódzkie 37.050 37.050   
 201 Dotacje otrzymane z budżetu państwa na 

realizację adań bieżących z akresu ad-z z
ministracji rządowej 

37.050 37.050   

75020  Starostwa powiatowe 15.500   15.500 
 232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu 15.500   15.500 

75023  Urzędy gmin 26.020    
 069 Wpływy z różnych opłat 26.020    

751  Urzędy naczelnych organów władzy pań-
stwa, kontroli, ochrony prawa i sądow- 
nictwa 

709 709   

75101  Urzędy aczelnych organów władzy pań-n
stwa, kontroli i ochrony prawa 

709 709   

 201 Dotacje celowe przekazane z budżetu 
państwa na realizację zadań bieżących z 
zakresu administracji rządowej zleconych 
gminom 

709 709   

754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

2.000 2.000   

75414  Obrona cywilna 2.000 2.000   
 201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań-

stwa na realizację zadań zleconych 
2.000 2.000   

756  Dochody od osób prawnych, od osób 
fizycznych i nn ch jednostek nie posiada-i y
jących osobowości prawnej 

1.200.000    

75601  Wpływy z podatku dochodowego od osób 
fizycznych 

5.000    

 035 Wpływy z działalności gospodarczej w 
formie karty podatkowej 

4.000    

 091 Odsetki 1.000    
75615  Wpływy  podatku rolnego, leśnego, po-z

datku od czynności cywilnoprawnych oraz 
podatków i opłat lokalnych od osób 
prawnych 

350.000    

 031 Podatek od nieruchomości 320.000    
 032 Podatek rolny 16.000    
 033 Podatek leśny 14.000    

75616  Wpływy  podatku rolnego, leśnego, po-z
datku od spadków i darowizn, podatku od 
czynności cywilnoprawnych oraz p dat-o
ków i opłat lokalnych od osób fizycznych 

560.000    

 031 Podatek od nieruchomości 170.000    
 
 

1 2 3 4 5 6 7 
 032 Podatek rolny 330.000    
 033 Podatek leśny 10.000    
 034 Podatek od środków transportowych 25.000    
 036 Podatek od spadków i darowizn 5.000    
 050 Podatek od czynności cywilnoprawnych 15.000    
 091 Odsetki 5.000    

75618  Wpływy z innych opłat stanowiących do-
chody j.s.t. na podstawie ustaw 

75.000    

 041 Wpływy z opłaty skarbowej 25.000    
 048 Wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaż 

alkoholu 
50.000    

75619  Wpływy z różnych rozliczeń 10.000    
 046 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 10.000    

75621  Udziały gmin w podatkach stanowiących 
dochód budżetu państwa 

200.000    

 001 Podatek dochodowy od osób fizycznych 190.191    
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 002 Podatek dochodowy od osób 
prawnych 

9.809    

758  Różne rozliczenia 3.628.231    
75801  Część oświatowa subwencji ogólnej dla 

jednostek samorządu terytorialnego 
2.199.894    

 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2.199.894    
75802  Część podstawowa subwencji ogólnej dla 

gmin 
1.303.644    

 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1.303.644    
75805  Część rekompensująca subwencji ogólnej 

dla gmin 
124.693    

 292 Subwencje ogólne z budżetu 
państwa 

124.693    

801  Oświata i wychowanie 9.390    
80195  Pozostała działalność 9.390    

 203 Dotacje na realizację zadań 
własnych 

9.390    

853  Opieka społeczna 364.903 364.903   
85313  Składki na ubezpieczenia zdrowotne 9.692 9.692   

 201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań-
stwa na realizację zadań bieżących z za-
kresu administracji rządowej zleconych 
gminom 

9.692 9.692   

85314  Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 
ubezpieczenia społeczne 

219.310 219.310   

 201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań-
stwa na realizację zadań bieżących z za-
kresu administracji rządowej zleconych 
gminom 

219.310 219.310   

85316  Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i 
wychowawcze 

51.943 51.943   

 201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań-
stwa na realizację zadań bieżących z za-
kresu administracji rządowej zleconych 
gminom 

51.943 51.943   

85319  Ośrodki pomocy społecznej 83.958 83.958   
 201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań-

stwa na realizację zadań bieżących z za-
kresu administracji rządowej zleconych 
gminom 

83.958 83.958   

 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 
900  Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 
72.197 72.197   

90015  Oświetlenie ulic, placów, dróg 72.197 72.197   
 201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań-

stwa na realizację zadań bieżących z za-
kresu administracji rządowej zleconych 
gminom 

72.197 72.197   

  Ogółem 5.750.000 476.859 2.000 15.500 
 

Załącznik Nr 2 
 

Wydatki budżetu na 2003 rok 
w zł 

Plan w tym: 
Dział 

Rozdz. 
Nazwa  

Ogółem Wynagr.  
i pochodne 

Dotacje Obsługa 
długu 

Poręcz.  
i gwar. 

Majątkowe 
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I. Wydatki na zadania własne 5.480.641 3.897.792 - 51.890 - 250.000 
010  Rolnictwo i łowiectwo 30.000      

 01030 Izby rolnicze 6.320      
 01010 Infrastruktura wodociągowa wsi 20.000      
 01095 Pozostała działalność 3.680      

400  Wytwarzanie i zaopatrywanie w 
energię elektryczną, gaz i wodę 

137.000 29.700     

 40002 Dostarczanie wody 137.000 29.700     
600  Transport i łączność 290.000     250.000 

 60014 Drogi publiczne powiatowe 190.000     190.000 
 60016 Drogi publiczne gminne 100.000     60.000 

630  Turystyka 23.000      
 63095 Pozostała działalność 23.000      

750  Administracja publiczna 1.248.000 948.000     
 75022 Rady gmin 20.000      
 75023 Urzędy gmin 1.188.000 908.000     
 75095 Pozostała działalność 40.000 40.000     

754  Bezpieczeństwo p liczne i ochro-ub
na przeciwpożarowa 90.000 28.800 

    

 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 90.000 28.800     
757  Obsługa długu publicznego 51.890   51.890   

 75702 Obsługa artościo-papierów w
wych, kredytów, zek jedno- pożyc
stek samorządu terytorialnego 

51.890   51.890   

758  Różne rozliczenia 30.000      
 75818 Rezerwy ogólne 30.000      

801  Oświata i wychowanie 3.285.296 2.779.850     
 80101 Szkoły podstawowe 1.900.006 1.695.550     
 80104 Przedszkola przy szkołach pod-

stawowych 
250.700 202.000     

 80110 Gimnazja 861.800 681.900     
 80113 Dowożenie uczniów do szkół 181.100 57.200     
 80114 Zespoły ekonomiczno-administra-

cyjne 182.300 143.200 
    

 80195 Pozostała działalność 9.390      
851  Ochrona zdrowia 65.000      

 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 50.000      
 85195 Pozostała działalność 15.000      

853  Opieka społeczna 120.542 53.542     
 85314 Zasiłki i pomoc w naturze 50.000      
 85315 Dodatki mieszkaniowe 8.000      

 
 
 

 85319 Ośrodki pomocy społecznej 52.542 52.542     
 85328 Usługi opiekuńcze i specjalistycz-

ne usługi opiekuńcze 
10.000 1.000     

900  Gospodarka komunalna i ochro-
na środowiska 

44.913 1.000     

 90002 Gospodarka odpadami 30.000 1.000     
 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 14.913      

921  Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 

65.000 56.900     

 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i 
kluby 

3.000      

 92116 Biblioteki 62.000 56.900     
II y z zakresu administracji. W datki na zadania  
     rządowej i innych zadań zleconych ustawami 476.859 121.008 

    

750  Administracja publiczna 37.050 37.050     
 75011 Urzędy wojewódzkie 37.050 37.050     
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751  Urzędy naczelnych organów 

władzy, hrony pra  i sądow-oc w
nictwa 

709      

 75101 Urzędy n czelnych organów wła-a
dzy, ochrony praw i sądownictwa 

709      

754  Bezpieczeństwo publiczne i ochro-
na przeciwpożarowa 

2.000      

 75414 Obrona cywilna 2.000      
853  Opieka społeczna 364.903 83.958     

 85313 Składki na ubezpieczenia zdro-
wotne 

9.692      

 85314 Zasiłki i pomoc w naturze 219.310      
 85316 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i 

wychowawcze 
51.943      

 85319 Ośrodki Pomocy Społecznej 83.958 83.958     
900  Gospodarka komunalna i ochro-

na środowiska 
72.197      

 90015 Oświetlenie ulic, parków, dróg 72.197      
II W d-I. ydatki na zadania wykonywane na po  
      stawie porozumień z organami administra- 
      cji rządowej 

2.000      

710  Działalność usługowa 2.000      
 71035 Cmentarze 2.000      

IV. W wynikające z porozu-ydatki na zadania  
       mień między jednostkami samorządu tery- 
       torialnego 15.500 15.500 

    

750  Administracja publiczna 15.500 15.500     
 75020 Starostwa powiatowe 15.500 15.500     

O łegó m 5.975.000 4.034.300 - 51.890 - 250.000 
 

Załącznik Nr 3 
 

Przychody i rozchody budżetu 
 
Lp. Przychody Kwota 
1. Nadwyżka z lat ubiegłych (§ 957)  - 
2. Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t. (§ 911, § 931) - 
3. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§ 952) 400.000 
4. Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych z budżetu (§ 951) - 
5. Przychody z prywatyzacji majątku j.s.t. (pośredniej - § 941, bezpośredniej - § 942) - 
6. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikająca 

z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (§ 955) 
- 

 Razem przychody 400.000 
 
 

 Rozchody  
1. Spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych (§ 992)  175.000 
2. Wykup papierów wartościowych (§ 971, § 982) - 
3. Udzielone z budżetu pożyczki i kredyty (991) - 
4. Lokaty (§ 994) - 
 Razem rozchody 175.000 

 
Załącznik Nr 4 

 
Wydatki na inwestycje roczne 

 
Wysokość wydatków w roku budżetowym 

w tym 

Lp. Zadania 
inwestycyjne 

Jednostka 
organizacyjna 

realizująca  
program lub 

 koordynująca jego 
wykonanie 

Dział Rozdział 
Łączne 
nakłady 

finansowe Dochody 
własne 

Dotacje Kredyty  
i pożyczki 

Środki  
z innych 
źródeł 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Modernizacja dróg po-

wiatowych 
Urząd Gminy 600 60014 190.000 - - 190.000 - 

2. Modernizacja dróg gmin-
nych 

Urząd Gminy 600 6016 60.000 - - 60.000 - 

 Razem x x x 250.000 - - 250.000 - 
 

Załącznik Nr 5 
 

Plan przychodów i wydatków funduszy celowych 
 

Lp. Dział 
rozdział 

Nazwa środka Stan 
na początek roku 

Kwota 
przychodów 

Kwota 
wydatków 

Stan 
na koniec roku 

1 2 3 4 5 6 7 
1 900 - 4.000 4.000 - 
 90011 

Gminny Fundusz Środowiska i Go-
spodarki Wodnej     

2 w tym: likwidacja dzikich wysypisk - 4.000 4.000 - 
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UCHWAŁA Nr V/41/2003 
RADY GMINY W PIEKOSZOWIE 

 
z dnia 28 lutego 2003r. 

 
w sprawie zmiany Nr 13/2002 w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego 

gminy Piekoszów. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40  
ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 
1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity  
Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późniejszymi 
zmianami), a także art. 7, art. 8, art. 10 ust. 1 pkt. 1-10 
oraz ust. 2 i 3, art. 26 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 

1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
z 1999r. Nr 15, poz. 139 z późniejszymi zmianami), 
po przedłożeniu przez Wójta Gminy w Piekoszowie 
projektu zmiany w miejscowym planie ogólnym 
zagospodarowania przestrzennego gminy Pieko-
szów uchwala się, co następuje: 

 
Ro  1 zdział

Przepisy wprowadzające 
 

§ 1.1. Uchwala się zmianę Nr 13/2002 w 
miejscowym planie ogólnym zagospodarowania 
przestrzennego gminy Piekoszów, uchwalonym  
 
uchwałą Nr 11/93 Rady Gminy w Piekoszowie z 
dnia 23 czerwca 1993r. w sprawie zatwierdzenia 
miejscowego planu ogólnego zagospodarowania  
 
przestrzennego gminy Piekoszów (Dz. Urz. Woj. 
Kieleckiego Nr 8, poz. 94 z dnia 24 sierpnia 1993r.) 
z późniejszymi zmianami zwanej dalej „zmianą 
planu”. 

 
2. Ogólny przedmiot i zakres zmiany planu 

określony został uchwałą Nr III/23/98 Rady Gminy 
w Piekoszowie z dnia 17 czerwca 1998r. w sprawie 
przystąpienia do zmian w miejscowym planie 
ogólnym zagospodarowania przestrzennego gmi-
ny Piekoszów. 

 

§ 2. Zmiana planu, o której mowa w § 1, 
obejmuje nieruchomości rolne, oznaczone nume-
rem ewidencyjnym 346/1 i 593 położone w miej-
scowości Rykoszyn, z przeznaczeniem pod zabu-
dowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszcze-
niem zagrodowej. 

 
§ 3. Zmiana Nr 13/2002 miejscowego planu 

ogólnego zagospodarowania rzestrz nego gmi-p en
ny Piekoszów określona w § 1 i § 2 wg zapisów w 
rozdziałach 2, 3, 4 stanowi nowe ustalenia planu 
miejscoweg . o

 
§ 4. Zmiana planu obowiązuje w granicach 

określonych symbolem graficznym na rysunku 
planu. 

 
§ 5.1. Tracą moc ustalenia mpozp gminy 

Piekoszów dotyczące obszaru objętego zmianą 
planu w granicach określonych w § 2. 
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2. W razie utraty mocy obowiązującej przez 

miejscowy plan ogólny zagospodarowania prze-
strzennego gminy, zmiana planu staje się miej-
scowym planem zagospodarowania przestrzenne-
go Nr 13/2002 na obszarze gminy Piekoszów. 

 
§ 6. Do czasu zabudowy i zagospodarowania 

terenów objętych zmianą planu na cele określone 
w § 2 pozostają one w dotychczasowym użytko-
waniu. 

 
§ 7.1. D zona do cowania prognoza ołąc opra

oddziaływania na środowisko projektu zmiany 
13/2002 w mpozp gminy Piekoszów stanowi mate-
riał pomocniczy, ułatwiający interpretację oraz 
realizację planu i nie jest przedmiotem uchwale-
nia. Podlegająca opiniowaniu i wyłożeniu do pu-
blicznego wglądu wraz ze zmianą planu. 

 
2. Zmiana planu została poprzedzona opra-

cowaniem ekofizjograficznym terenu wskazanego 
w uchwale Nr I I/23/98 Rady Gminy w Piekoszowie I
z dnia 17 czerwca 1998r., zawierającym poszerzone 
materiały informacyjne.  

 
§ 8. Ustalenia zawarte w niniejszej uchwale 

stanowią podstawę decyzji o warunkach zabudo-
wy i terenu objętego zmianą zagospodarowania 
planu. 

 
§ 9. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) miejscowym anie o ólny  zagospodarowa-pl g m
nia przestrzennego zagospodarowania prze-
strzennego gminy Piekoszów - należy przez to 
rozumieć miejscowy plan ogólny zagospoda-
rowania przestrzennego gminy Piekoszów, 

2) zmianie planu - należy przez to rozumieć ni-
niejszą uchwałę Rady Gminy w Piekoszowie z 

rysunkiem zmiany, stanowiącym jej integralną 
część, 

3) obowiązujących liniach rozgraniczających - 
należy przez to rozumieć linie nie dopuszczają-
ce o wykroczenia poza ni  z określonym mi  d e ni
sposobem zagospodarowania jeżeli ustalenia 
nie stanowią inaczej, 

4) kr j  z n prnieprze aczalne linii abudowy - ależy zez 
to rozumieć linię poza którą niedopuszczalne 
jest lokalizowanie obiektów kubaturowych, 

5) Paplanie ochrony Chęcińsko-Kieleckiego rku 
Krajobrazowego i jego otuliny - należy przez to 
rozumieć plan ochrony Chęcińsko-Kieleckiego 
Parku Krajobrazowego i jego otuliny, 

6) zu-rysunku zmiany planu - należy przez to ro
mieć rysunek zmiany w skali 1:5 000, stanowią-
cy załącznik graficzny do niniejszej uchwały, 

7) budynkach gospodarczych lub pomieszcze-
niach gospodarczych - należy przez to rozu-
mieć budynki i pomieszczenia niemieszkalne 
(z wyjątkiem garaży), służące do przechowy-
wania materiałów i sprzętu związanego z ob-
sługą budynku i działki, 

8) istniejącej d - należy przez to ieć rodze rozum
istniejącą drogę należącą do podstawowego 
układu komunikacyjnego gminy, 

9) sieci infrastruktury technicznej użytku po-
wszechnego - należy przez to rozumieć urzą-
dzenia i sieci do których możliwość i warunki 
przyłączenia określone są w obowiązujących 
powszechnie przepisach prawa materialnego 
lub przepisach gminnych, zlokalizowane na te-
renac istniejących lu planowanyc pasów h b h 
drogowych, 

10) przyłączu - należy przez to rozumieć odcinek 
sieci, z k rego korzysta eden lub kilku użyt-tó  j
kowników, łącząc ieć użytku powszechnego z y s
obsługiwanymi obiektami. 

 
Rozdział 2 

Ustalenia ogólne 
 

§ 10.1. Przedmiotem ustaleń zmiany są: 
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-

nej z dopuszczeniem zagrodowej, 
2) zasady obsługi w zakresie infrastruktury tech-

nicznej. 
 

2. Integralną częścią y jest rysunek zmian
zmi i any sporządzony na mapie topograficznej 
ewidencyjnej w skali 1:5 00, zawierający granice 0
wła wiący załącznik graficzny do ni-dania, stano
niejszej uchwały, określający: 
1) granice i symbol obszaru objętego zmianą planu, 
2) linie rozgraniczające tereny o różnych funk-

cjach i zasadach zagospodarowania, 
3) linie zabudowy. 

 
§ 11.1. Ustalenia ogólne należy odnosić kom-

pleksowo do odpowiadających im szczegółowych 
ustaleń realizacyjnych, przypisanych do terenów 
wydzielonych liniami rozgraniczającymi na rysunku 
zmiany planu, stanowiący załącznik graficzny do 
niniejszej uchwały. 

 
2. Z odność ustaleń  us aleniami g ogólnych z t

szc zenia zegółowymi jest niezbędna dla stwierd
zgodności zamierzenia inwestycyjnego z miejsco-
wym planem, co ze względu na postanowienia 
art. 43 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospoda-
rowaniu przestrzennym winno mieć przesądzające 
znaczenie przy ustalaniu warunków zabudowy i 
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zagospodarowania terenu, dla inwestycji przewi-
dzianych do realizacji na terenach objętych zmianą 
planu o zakresie określonym w załączniku graficz-
nym do niniejszej uchwały. 

 
3. W zasięgu terenów przewidzianych pod 

zabudowę eszkaniową je orodzinną z dopusz-mi dn
czeniem zagrodowej dopuszcza ię możliwość s
realizacji usług o charakterze podstawowym, za-
równo w formie budynków wolno stojących, jak 
też usług wbudowanych w partery budynków 
mieszkalnych oraz garaży jak też ws elkich obiek-z
tów gospodarczych mających związek funkcjonal-
ny z tymi terenami. 

 
4. Pod pojęciem „usług podstawowych” na-

leży rozumieć usługi służące zaspokojeniu potrzeb 
ludności w akresie handlu odstawowego, - z p rze
miosła (np.: usługi fryzjerskie, rawieckie, s ar-k zkl
skie, praln ze, biurowe, radiowo-telewizyj-ne, ic
naprawy sprzętu domowe o, małej g stronomii, g a
piekarnie o wielkości produkcyjnej nie przekracza-
jącej 1t/dobę), które mogą być realizowane  
 
 
w granicach terenów zabudowy mieszkaniowej, po 
spełnieniu wszelkich wymogów wynikających z 
przepisów szczególnych. Uciążliwość powyższych 
przedsięwzięć powinn ograniczać się terenu a do 
do którego inwestor posiada tytuł prawny. 

 
5. Na terenie objętym zmianą planu zakazuje 

się lokalizacji obiektów zaliczanych do przedsię-
wzięć mogących znacząco oddziaływać na środo-
wisko w rozumieniu przepisów o ochronie przyro-
dy. 

 
6. Wyżej wymieniony teren, objęty zmianą 

planu położony jest w granicach obszaru chronio-
nego krajobrazu (otuliny) Chęcińsko-Kieleckiego 
Parku krajobrazowego, wobec czego obowiązują 
przepisy rozporządzenia Nr 335/2001 Wojewody 
Świętokrzyskiego z dnia 17 października 2001r. w 
sprawie ustanowienia na terenach otulin parków 
krajobrazowych obszarów chronionego krajobrazu 
(Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 108, poz. 1271 z 
dnia 19 października 2001r. z późniejszymi zmia-
nami), a także ustalenia określone w Planie ochro-
ny Ch-KPK, zatwierdzonego rozporządzeniem Wo-
jewody Kieleckiego Nr 25/98 z dnia 19 listopada 
1998r. w sprawie zatwierdzenia planu ochrony 
Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego 
(Dz. Urz. Woj. Kiel. Nr 49, poz. 396 dnia 2 grudnia 
1998r. z późniejszymi zmianami). Zgodnie z usta-
leniami planu ochrony Parku Krajobrazowego 
obowiązują tu następujące wymogi architekto-
niczno-przestrzenne: 

1) wysokość obiektów nie większa niż dwie kon-
dygnacje, z możliwością wykorzystania podda-
sza na cele użytkowe tylko w budynkach jed-
nokondygnacyjnych, 

2) obowiązek zastosowania dachów symetrycz-
nych, dwuspadowych lub czterospadowych o 
nachyleniu połaci nie mniejszym jak 35° z moż-
liwością ewentualnego zastosowania przy-
czółków i naczółków, 

3) budynki gospodarcze - na rzucie prostokąta, 
nakryte dachami dwuspadowymi z pokryciem 
jak dla budynków mieszkalnych, 

4) stosowanie stonowanej kolorystyki elewacji 
oraz zalecane kolory dachów: czerwony, brą-
zowy, czerwono-brązowy, zielono-brązowy, 

5) ograniczeni sokości podpiwniczenia do e wy
max. 1,3 m ponad poziom terenu, w przypadku 
realizacji podpiwniczenia powyżej 1,3 m ponad 
poziom terenu, po iwnic nie  traktowane dp ze  to
będzie jako kondygnacja, 

 
6) ograniczenie doświetlenia lukarnami pomiesz-

czeń użytkowym poddaszu do maksimum po-
łowy długości połaci dachowej, 

7) zalecenie stosowania w obiektach kubaturo-
wych oszerzonych okapów, wprowadzenia do  p
prac wykończeniowych w elewacjach materia-
łów kamiennych i drewna oraz wprowadzania 
zadrzewień wokół obiektów, 

8) zakaz realizowania obiektów budowlanych z 
dachami płaskimi, pulpitowymi, kopertowymi, 
uskokowymi i asymetrycznymi oraz stosowa-
nia w budynkach schodkowego zwieńczenia 
ścian, wykorzystywania w elewacjach stłuczki 
szklanej, porcelanowej i lusterek, 

9) dla wszystkich obiektów kubaturowych i urzą-
dzeń sieciowych realizow ych a terenie an  n
Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego i 
jego otuliny będącej obszarem chronionego 
krajobrazu istnieje obowiązek opiniowania pro-
jektów budowlanych pr z Dyrektora arządu  ze Z
Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Kra-
jobrazowych w Kielcach. Wymóg ten nie doty-
czy obiektów inwentarskich i składowych - 
stodół realizo ny  w ramach istniejącej za-wa ch
grody a także indywidualnych przyłączy do 
sieci infrastruktury technicznej. 

 
7. Ogrodzenie od strony dróg publicznych 

ażurowe o wysokości nie przekraczającej 1,5 m 
wskazane parkany drewniane, żywopłoty lub przę-
sła wypełnione drewnem albo profilami metalo-
wymi rozciągniętymi między słupami murowany-
mi, od strony granic między działkami możliwe 
ogrodzenia z siatki i zieleni. 

 
8. W otoczeniu budynków gospodarczych, 

usługowych i produkcyjno-usługowych wprowa-
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dza się zastosowanie wysokiej zieleni osłonowej z 
zastosowaniem gatunków rodzimych z przewagą 
zimozielonych. 

 
9. Na terenach objętych zmianą planu, spo-

sób usytuowania nowych obiektów i urządzeń 
budowlanych, pozostawia się do ściślenia w po-u  
stępowaniu administracyjnym,  zachowaniem z
wymogów wy ikających z przepisów rozporządze-n
nia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w 
sprawie warunków technicznych, jakimi powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 
15.06.2002r. Nr 75) oraz innych przepisów prawa, 
mające odniesienie kreślonego zmianą planu, do o
sposobu użytkowania terenu w oparciu o skonkre-
tyzowany wniosek inwestorski. 

 
§ 12.1. Doprowadzenie elementów infrastruk-

tury  technicznej w zakresie sieci wodociągowej, 
elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej do obiek-
tów budowlanych, realizowanych na terenach obję-
tych zmianą planu przewiduje się z istniejących 
sieci gminnych na warunka sprecyzowanych ch 
przez zarządców sieci. 

 
2  Odprowadzenie ścieków bytowo-gospo-.

darczych z obiektów budowlanych w układzie do-
celowym przewiduje się do gminnej sieci kanaliza-
cyjnej. W okresie przejściowym dopuszcza się 
możliwość realizacji indywidualnych urządzeń w 
zakresie gromadzenia ścieków sanitarnych, pod 
warunkiem zachowania wymogów określonych w 
przepisach e szczególnych. Udzieleni pozwolenia 

na budowę zbiornika bezodpływowego do czaso-
wego gromadzenia nieczystości płynnych, winno 
być poprzedzone umową na ich wywóz do oczysz-
czalni ścieków. 

 
3. Ogrzewanie budynków z własnych ko-

tłowni. W przypadku użycia paliw gazowych i cie-
kłych, rozwiązania techniczne tych obiektów winny 
być uzgadniane z właściwą w powyższych spra-
wach jednostką, stosownie do wymogów określo-
nych  aktualnie obowiązujących przepisach w w
tym zakresie. Zaopatrzenie w gaz z projektowanej 
sieci średniego napięcia dla gminy Piekoszów. 

 
4. Usuwanie nieczystości stałych (odpady 

komunalne) poprzez gromadzenie ich w pojemni-
kach na poszczególnych działkach i wywóz na wy-
sypisko śmieci w Promniku (gmina Strawczyn) na 
warunkach określonych przez zarządcę wysypiska. 

 
5. Dopuszcza się możliwość przebudowy i 

rozbudowy istniejących elementów uzbrojenia tech-
nicznego w z kresie niezbędnym dla re izacji a-a al  z
mierzenia inwestycyjnego. 

 
6. Lokalizacja oraz parametry techniczne sie-

ci i przyłączy infrastruktury technicznej jw. do usta-
lenia  projektach budowlanych na warunkach w
sprecyzowanych przez zarządców tych sieci. 

 
7. L zabudowy od dróg dla nowych bu-inie 

dynków uściśla rysunek planu. 

 
Rozdział 3 

Ustalenia szczegółowe 
 

§ 13.1. Ustala się teren wydzielony liniami 
rozgraniczającymi w rysunku planu i oznaczony 
symbolem 13.11 - MNMR: 
1) położony w miejscowości Rykoszyn, obejmujący 

nieruchomość o numerze ewidencyjnym 346/1, 
2) oznaczony na załączniku graficznym, 
3) teren użytkowany rolniczo, 
4) przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną z dopuszczeniem zagrodowej, 
5) zasady zabudowy i zagospodarowania zgodnie 

z postanowieniami ustaleń ogólnych zawar-
tych w § 11 i w § 12 niniejszej uchwały, 

6) w odniesieniu do powyższego terenu „wszel-
kie przyszłościowe zamierzenia inwestycyjne 
oraz prace projektowe i wykonawcze muszą 
być podporządkowane ustaleniom i wytycz-
nym Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków, co wiąże się z konieczno-
ścią stosownych uzgodnień na etapie plano-
wania, projektowania i wykonawstwa, 

7) dojazd do terenu przewiduje z istniejącej drogi 
dojazdowej KD minimalna odległość budyn-
ków mieszkalnych od krawędzi drogi 10 m, 
budynków gospodarczych 20. 

 
2. Ustala się teren wydzielony liniami roz-

graniczającymi w rysunku planu i oznaczony sym-
bolem 13.12 - MNMR: 
1) położony w miejscowości Rykoszyn, obejmujący 

nieruchomość o numerze ewidencyjnym 593, 
2) oznaczony na załączniku graficznym, 
3) teren użytkowany rolniczo, 
4) przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną z dopuszczeniem zagrodowej, 
5) zasady zabudowy i zagospodarowania zgodnie 

z postanowieniami ustaleń ogólnych zawar-
tych w § 11 i w § 12 niniejszej uchwały, 

6) w odniesieniu do powyższego terenu „wszel-
kie przyszłościowe zamierzenia inwestycyjne 
oraz prace projektowe i wykonawcze muszą 
być podporządkowane ustaleniom i wytycz-
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nym Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków, co wiąże się z konieczno-
ścią stosownych uzgodnień na etapie plano-
w a tani , projek owania i wykonawstwa, 

7) dojazd do terenu rzew uje z istniejącej drogi p id
dojazdowe D, minimalna odległość budyn-j K
ków mieszkalnych o  krawędzi drogi 10 m, d
budynków gospodarczych 20. 

 
Rozdział 4 

Ustalenia końcowe 
 

§ 14. Ustala się stawkę procentową w wyso-
kości 20 % służącą do naliczania opłaty, o której 
mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu 
przestrzennym. 

 
§ 15. Zmiana Nr 13/2002 o zakresie wymie-

nio ń art. 7 nym w § 2, spełnia wymogi postanowie
ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych 
(Dz. U. Nr 16, poz. 78 ze zmianami) - grunty nie 
wymagają zmiany przeznaczenia na cele nierolne i 
nieleśne. 

 

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wój-
towi Gminy Piekoszów. 

 
§ 17. Zobowiązuje się Wójta Gminy w Pieko-

szo Dzienniku Urzę-wie do ogłoszenia uchwały w 
dowym Województwa Świętokrzyskiego. 

 
§ 18. Uchwała obowiązuje po upływie 14 dni 

od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego. 
 

Przewodniczący Rady Gminy: M. O. Kundera 
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UCHWAŁA Nr V/42/2003 
RADY GMINY W PIEKOSZOWIE 

 
z dnia 28 lutego 2003r. 

 
w sprawie zmiany Nr 15/2002 w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego  

gminy Piekoszów. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1, 
art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o 
samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, 
poz. 1591 z 2001r. z późniejszymi zmianami), a także 
art. 7, art. 8, art. 10 ust. 1 pkt. 1-10 oraz ust. 2 i 3,  
art. 26 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zago-

spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999r. Nr 15, 
poz. 139 z późniejszymi zmianami), po przedłożeniu 
przez Wójta Gminy w Piekoszowie projektu zmiany 
w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania 
przestrzennego gminy Piekoszów uchwala się, co 
następuje: 

 
Rozdział 1 

Przepisy wprowadzające 
 

§ 1.1. Uchwala się zmianę Nr 15/2002 w 
miejscowym planie ogólnym zagospodarowania 
przestrzennego gminy Piekoszów, uchwalonym 
uchwałą Nr 11/93 Rady Gminy w Piekoszowie z 
dnia 23 czerwca 1993r. w sprawie zatwierdzenia 
miejscowego planu ogólnego zagospodarowania 
przestrzennego gminy Piekoszów (Dz. Urz. Woj. 
Kieleckiego Nr 8, poz. 94 z dnia 24 sierpnia 1993r.) 
z późniejszymi zmianami zwanej dalej „zmianą 
planu”. 

 
2. Ogólny przedmiot i zakres zmiany planu 

określony został uchwałami Nr I/68/2002 z dnia 13 
lutego 2002r. i Nr II/93/2002 z dnia 30 kwietnia 

2002r. Rady Gminy w sprawie przystąpienia do 
zmiany w miejscowym planie ogólnym zagospo-
darowania przestrzennego gminy Piekoszów. 

 
§ 2. Zmiana planu, o której mowa w § 1, 

obejmuje nieruchomości położone w zasięgu 
wskaźnikowej strefy ochronnej terenu dawnej 
zlewni mleka w Piekoszowie oraz przeznaczenie 
nieruchomości o numerach ewidencyjnych 1201 
(1201/1, 1201/2, 1201/3), 1202/3 (1202/4, 1202/5) i 
1511 położone w miejscowości Piekoszów pod 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 
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§ 3. Zmiana Nr 15/2002 miejscowego planu 
ogólnego zagospodarowania przestrzennego gmi-
ny Piekoszów określona w § 1 i w § 2 wg zapisów 
w rozdziałach 2, 3, 4 stanowi nowe ustalenia planu 
miejscowego. 

 
§ 4. Zmiana planu obowiązuje w granicach 

określonych symbolem graficznym na rysunku 
planu. 

 
§ 5. Tracą mo stalenia mpozp g ny Pie-c u mi

koszów dotyczące obszaru objętego zmianą planu 
w granicach określonych w § 2. 

 
§ 6. Do czasu zabudowy i zagospodarowania 

terenów objętych zmianą planu na cele określone 
w § 2 pozostają one w dotychczasowym użytko-
waniu. 

 
§ 7.1. Dołączona do opracowania prognoza 

oddziaływania na środowisko projektu zmiany 
15/2002 w mpozp gminy Piekoszów stanowi mate-
riał pomocniczy, ułatwiający interpretację oraz 
realizację p nu i nie jest przedmiotem uchwale-la
nia. Podlegająca opiniowaniu i wyłożeniu do pu-
blicznego wglądu wraz ze zmianą planu. 

 
2. Zmiana planu została poprzedzona opra-

cowaniem ekofizjograficznym terenu. 
 
§ 8. Ustalenia zawarte w niniejszej uchwale 

stanowią podstawę decyzji o warunkach zabudo-
wy i zagospodarowania terenu objętego zmianą 
planu. 

 
§ 9. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) miejscowym planie ogólnym zagospodarowa-
nia przestrzennego zagospodarowania prze-
strzennego gminy Piekoszów - należy przez to  
rozumieć miejscowy plan ogólny zagospoda-
rowania przestrzennego gminy Piekoszów, 

2) zmianie planu - należy przez to rozumieć ni-
niejszą uchwałę Rady Gminy w Piekoszowie z 
rysunkiem zmiany, stanowiącym jej integralną 
część, 

 
3) obowiązujących liniach rozgraniczających - na-

leży przez to rozumieć linie nie dopuszczające 
do wykroczenia poza nie z określonym nimi 
sposobem zagospodarowania jeżeli ustalenia 
nie stanowią inaczej, 

4) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez 
to rozumieć linię poza którą niedopuszczalne 
jes  lokalizowan  obiektów kubaturowych,t ie   

5) hęcińsko-Kieleckiego Parku planie ochrony C
Krajobrazowego i jego otuliny - należy przez to 
rozumieć plan ochrony Chęcińsko-Kieleckiego 
Parku Krajobrazowego i jego otuliny, 

6) rysunku zmiany planu - należy przez to rozu-
mieć rysunek zmiany w skali 1:1 000 stanowią-
cy załącznik graficzny do niniejszej uchwały, 

7) budynkach gospodarczych lub pomieszcze-
niach gospodarczych - należy przez to rozu-
mieć budynki i pomieszczenia niemieszkalne 
(z wyjątkiem garaży), służące do przechowy-
wania materiałów i sprzętu związanego z ob-
sługą budynku i działki, 

8) rozumieć istniejącej drodze - należy przez to 
istniejącą drogę należącą do podstawowego 
układu komunikacyjnego gminy, 

9) sieci infrastruktury technicznej użytku po-
wszechnego - należy przez to rozumieć urzą-
dzenia i siec órych możliwość nki i do kt  i waru
przyłączenia określone są w obowiązujących 
powszechnie przepisach p aw  materialnego r a
lub przepisach gminnych, zlokalizowane na te-
renach istniejącyc  lub planow yc  pasów h an h
drogowych, 

10) przyłączu - należy przez to rozumieć odcinek 
sieci, z którego korzysta jeden lub kilku użyt-
kowników, łączący sieć użytku powszechnego z 
obsługiwanymi obiektami. 

 
Rozdział 2 

Ustalenia ogólne 
 

§ 10.1. Przedmiotem ustaleń zmiany są: 
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-

nej oraz tereny upraw polowych, 
2) zasady obsługi w zakresie infrastruktury tech-

nicznej i komunikacyjnej. 
 

2. Integralną częścią zmiany jest rysunek 
sporządzony na mapie sytuacyjno-wysokościowej 
w skali 1:1 000, zawierający granice władania, sta-
nowiący załącznik graficzny do niniejszej uchwały, 
określający: 
1) granice i symbol obszaru objętego zmianą 

planu, 

2) linie rozgraniczające tereny o różnych funk-
cjach i zasadach zagospodarowania, 

3) linie zabudowy. 
 

§ 11.1. Ustalenia ogólne należy odnosić 
kompleksowo do odpowiadających im szczegóło-
wy rzypisanych do te-ch ustaleń realizacyjnych, p
renów wydzielonych liniami rozgraniczającymi na 
rysunku zmiany planu, stanowiący załącznik gra-
ficzny do niniejszej uchwały. 

 
2. Zgodność ustaleń ogólnych z ustaleniami 

szczegółowymi jest niezbędna dla stwierdzenia 
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zgo o z miejsco-dności zamierzenia inwestycyjneg
wym planem, co ze względu na postanowienia art. 
43 zagospodarowa-ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o 
niu przestrzennym winno mieć przesądzające zna-
czenie przy ustalaniu warunków zabudowy i zago-
spodarowania terenu, dla inwestycji przewidzia-
nych do realizacji na terenach objętych zmianą  
 
 
planu o zakresie określonym w załączniku graficz-
nym do niniejszej uchwały. 

 
3. W zasięgu terenów przewidzianych pod 

zabudowę mieszkaniową jednorodzinną dopuszcza 
się możliwość realiz acji usług o charakterze pod-
stawowym, zarówno w formie budynków wolno 
stojących, jak też usług wbudowanych w partery 
budynków mieszkalnych oraz garaży jak też wszel-
kich obiektów gospodarczych mających związek 
funkcjonalny z tymi terenami. 

 
4. Pod pojęciem „ sług podstawowych” na- u

leży rozumieć usługi służące zaspokojeniu potrzeb 
ludności w zakresie handlu podstawowego, rze-
miosła (np.: usługi fryzjerskie, krawieckie, szklar-
skie, pralnicze, biurowe, radiowo-telewizyj-ne, 
naprawy sprzętu domowego, małej gastronomii, 
piekarnie o wielkości produkcyjnej nie przekracza-
jącej 1t/dobę), które mogą być realizowane w gra-
nicach terenów zabudowy mieszkaniowej, po 
spełnieniu szelkich wymogów w nikający h z w y c
przepisów szczególnych. Uciążliwość powyższych 
przedsięw terenu zięć powinna ograniczać się do 
do którego inwestor posiada tytuł prawny. 

 
5. Na terenie objętym zmianą planu zakazuje  

się lokalizacji obiektów zaliczanych do przedsię-
wzięć ogących znacząco oddziaływać na środowi-m
sko w rozumieniu przepisów o ochronie przyrody. 

 
6. Z uwagi na położenie w obrębie strefy za- 

silania GZWP Nr 417 Kielce (obszar najwyższej  
 
 
 
ochrony ONO) Rejonu Eksploatacji Kielce, plano-
wane a tym terenie budownictwo mn ieszkaniowe 
uwarunkowane jest niedopuszczeniem do pogor-
szenia bardzo dobrej jakości wód podziemnych i 
poprawą jakości wód powierzchniowych, co w 
szczególności nakłada obowiązek uporządkowania 
gospodarki wodno-ściekowej. 

 
7. Na terenie zmiany planu obowiązują prze-

pisy rozporządzenia Nr 335/2001 Wojewody Świę-
tokrzyskiego z dnia 17 października 2001r. w spra-
wie ustanowienia na terenach otulin parków kra-
jobrazowych obszarów chronionego krajobrazu 

(Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 108, poz. 1271 z 
dnia października 2001r. z późniejszymi zmia-19 
nami) oraz ustalenia planu ochrony Chęcińsko-
Kieleckiego Parku rajobrazow o, zgodnie oz- K eg z r
porządzeniem Wojewody Kieleckiego Nr 25/98 z 
dnia 19 listopada 1998r. w sprawie zatwierdzenia 
planu ochrony Chęcińsko-Kieleckicgo Parku Krajo-
brazowego (Dz. Urz. Woj. Kiel. Nr 49, poz. 396 dnia 
2 grudnia 1998r. z późniejszymi zmianami) obo-
wiązują tu następujące wymogi architektoniczno-
przestrzenne: 
1) wysokość obiektów nie większa niż dwie kon-

dygnacje, z możliwością wykorzystania podda-
sza n  cele użytkowe ty ko w budynkach jed-a l
nokondygnacyjnych, 

2) obowiązek zastosowania dachów symetrycz-
nych, dwuspadowych lub czterospadowych o 
nachyleniu połaci nie mniejszym jak 35° z moż-
liwością ewentualnego zastosowania przy-
czółków i naczółków, 

3) budynki gospodarcze - na rzucie prostokąta, 
na rytek  dachami dwuspadowymi z pokryciem 
ja dk dla bu ynków mieszkalnych, 

4) stosowanie stonowanej kolorystyki elewacji 
oraz zalecane kolory dachów: czerwony, brą-
zowy, czerwono-brązowy, zielono-brązowy, 

5) ograniczenie wysokości podpiwniczenia do 
max. 1,3 m ponad poziom terenu, w przypadku 
realizacji podpiwniczenia powyżej 1,3 m ponad 
poziom odpiwnicz ie to t ktowane terenu, p en ra
będzie jako kondygnacja, 

6) ograniczenie doświetlenia lukarnami pomiesz-
czeń użytkowym poddaszu do maksimum po-
łowy długości połaci dachowej, 

7) zalecenie stosowania w obiektach kubaturo-
wych poszerzonych okapów, wprowadzenia do 
prac wykończeniowych w ewacjach ma ia- el ter
łów kamiennych i drewn az wprowadzania a or
zadrzewień wokół obiektów, 

8) zakaz realizowania obiektów budowlanych z 
dachami płaskimi, pulpitowymi  kopertowymi, ,
uskokowymi i asymetrycznymi oraz stosowa-
nia w budynkach schodkowego zwieńczenia  
 
ścian, wykorzystywania w elewacjach stłuczki 
szklanej, porcelanowej i lusterek, 

9) dla wszystkich obiektów kubaturowych i 
urządzeń sieciowych realizowanych na terenie 
Chęcińsko-Kieleckiego Parku K ajobrazowego i r
jego otuliny będącej obszarem chronionego 
krajobrazu istnieje obowiązek opiniowania 
projektów budowlanych przez Dyrektora 
Zarządu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich 
Parków Krajobrazowych w Kielcach. Wymóg 
ten nie dotyczy obiektów inwentarskich i 
składowych - realizowanych w ramach  stodół 
istniejącej zagrody a także indywidualnych 
przyłączy do sieci infrastruktury technicznej. 
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8. Ogrodzenie od strony dróg publicznych 
ażu rzekraczającej 1,5 m rowe o wysokości nie p
wskazane parkany wniane, żywopłoty lub przę- dre
sła re pr tawypełnione d wnem albo ofilami me lo-
wymi rozciągniętymi między słupami murowany-
mi, od strony anic między iałk i możliwe  gr  dz am
ogrodzenia z siatki i zieleni. 

 
9. W otoczeniu budynków gospodarczych, 

usłu ch pgowy  i produkcyjno-usługowych w rowa-
dza wanie wysokiej zieleni osłonowej z się zastoso
zastosowaniem gatunków rodzimych z przewagą 
zimozielonych. 

 
10. Na tere ach objętych zmianą planu, spo-n  

sób  nowych obiektów i urządzeń  usytuowania
budowlanych, pozostawia się do uściślenia w po-
stępowaniu administracyjnym, z zachowaniem 
wym rozporządze-ogów wynikających z przepisów 
nia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r.   w
sprawie warunków technicznych, jakimi powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 
15.06.2002r. Nr 75) oraz innych przepisów prawa, 
ma mjące odniesienie do określonego z ianą planu, 
spo  oparciu osobu użytkowania terenu w  skonkre-
tyzowany wniosek inwestorski. 

 
§ 12.1. Doprowadzenie elementów 

infrastruktury technicznej w zakresie sieci 
wodociągowej, elektroenergetycznej i 
tele h, komunikacyjnej do obiektów budowlanyc
realizowanych na terenach objętych zmianą planu 
przewiduje się z istniejących sieci gminnych na 
warunkach sprecyzowanych przez zarządców sieci. 

 

2. Odprowadzenie ścieków bytowo-gospo-
darczych z obiektów budowlanych przewiduje się 
do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej. 

 
3. Odprowadzenie wód opadowych powierzch-

niowo do istniejących rowów przydrożnych. 
 
 
4. Ogrzewanie budynków z własnych 

kotłowni. W przypadku użycia paliw gazowych i 
ciekłych, rozwiązania techniczne tych obiektów 
winny być uzgadniane z właściwą w powyższych 
sprawach jednostką, stosownie do wymogów 
określonych w aktualnie obowiązujących 
przepisach w tym zakresie. W kotłowniach 
opalanych olejem opałowym, zbiornik z tym 
źródłem grzewczym posadowić w szczelnej 
wannie. Zaopatrzenie w gaz z projektowanej sieci 
średniego napięcia dla gminy Piekoszów. 

 
5. Usuwanie nieczystości stałych (odpady 

komunalne) poprzez gromadzenie ich w pojemni-
kach wna poszczególnych działkach i ywóz na wy-
sypisko śmieci w Promniku (gmina Strawczyn) na 
warunkach określonych przez zarządcę wysypiska. 

 
6. Dopuszcza się możliwość przebudowy i 

rozbudowy niej ych elementów uzbrojenia ist ąc
technicznego w zakresie niezbęd ym dla realizacji  n  
zamierzenia inwestycyjnego. 

 
7. Lokalizacja oraz parametry techniczne sie-

ci i przyłączy infrastruktury technicznej jw. do usta-
lenia  projektach budowlanych na warunkach w
sprecyzowanych przez zarządców tych sieci. 

 
8. Linie zabudowy od dróg dla nowych bu-

dyn ów uściśla r sunek p nuk y la . 
 

Rozdział 3 
Ustalenia szczegółowe 

 
§ 13.1. ię teren zabudowy miesz-Wyznacza s

kaniowej jednorodzinnej, wydzielony liniami roz-
graniczającymi na rysunku planu i oznaczony 
symbolem 01MN, dla którego przeznaczeniem 
podstawowym jest mieszkalnictwo jednorodzinne. 

 
2. Przeznaczenie uzupełniające usługi ko-

mercyjne określone w § 11 pkt. 3 i 4. 
 
3. Zasady zabudowy i zagospodarowania 

zgodnie z postanowieniami ustaleń ogólnych za-
wartych w § 11 i w § 12 niniejszej uchwały. 

 
4. Dopuszcza się podział nieruchomości na 

następujących zasadach: 

1) podział ieruchomości może nastąpić, jeżeli n
wydzielone działki przylegają bezpośrednio do 
dróg istniejących lub drogi projektowanej, 
geodezyjnie wydzielonej i wytyczonej na grun-
cie jeżeli droga ta ma połączenie z drogą istnie-
jącą, a stan prawny własności pasa drogowe-
go projektowanej drogi ożliwia dojazd do um  
działki, 

2) zakazuje się wydzielenia działek o parametrach 
uniemożliwiających w sposób oczywisty wyko-
rzystanie działek na cele zgodne z przeznacze-
niem terenu, na którym są położone, z wyjąt-
kiem przypadku wydzielenia działki mającej na 
celu powiększenie działki sąsiedniej, 

3) wielkość nowych działek 600-800 m2. 
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5. Udział erenów zieleni minimalnie 50 % t
powierzchni działki z przewagą gatunków ozdob-
nych (zimozielonych). 

 
6. bsługę komunikacyjną przewiduje się z O

istniejącej drogi oznaczonej w mpozp gminy sym-
bolem 010 KDG/D/ na zasadach określonych przez  
zarządcę drogi. Linia zabudowy min. 8 m od kra-
wędzi jezdni. 

 
§ 14.1. Wyznacza się teren zabudowy miesz-

kaniowej jednorodzinnej, wydzielony liniami roz-
graniczającymi na rysunku planu i oznaczony 
symbolem 02MN, dla którego przeznaczeniem 
podstawowym jest mieszkalnictwo jednorodzinne. 

 
2. Przeznaczenie uzupełniające usługi ko-

mercyjne określone w § 11 pkt. 3 i 4. 
 
3. Zasady zabudowy i zagospodarowania 

zgodnie z postanowieniami ustaleń ogólnych za-
wartych w § 11 i w § 12 niniejszej uchwały. 

 
4. Zabudowę mieszkaniową oraz inne ele-

menty zagospodarowania terenu należy lokalizo-
wać w odległości min. 7,5 m od osi linii 15kV po 
obu jej stronach, ewentualne zbliżenie obiektu do 
linii należy uzgodnić z jednostką eksploatującą 
linię 15kV. 

 
5. Dopuszcza się podział nieruchomości na 

następujących zasadach: 
1) podział nieruchomości może nastąpić, jeżeli 

wydzielone działki przylegają bezpośrednio do 
dróg istniejących lub drogi projektowanej, 
geodezyjnie wydzielonej i wytyczonej na grun-
cie jeżeli droga ta ma połączenie z drogą istnie-
jącą, a stan prawny własności pasa drogowe-
go projektowanej drogi umożliwia dojazd do 
działki, 

2) zakazuje się wydzielenia działek o parametrach 
uniemożliwiających w sposób oczywisty wyko-
rzystanie działek na cele zgodne z przeznacze-

niem terenu, na którym są położone, z wyjąt- 
 
kiem przypadku wydzielenia działki mającej na 
celu powiększenie działki sąsiedniej, 

3) wielkość nowych działek 800-1000 m2. 
 
7. Udział terenów zieleni minimalnie 50% 

powierzchni działki z przewagą gatunków ozdob-
nych (zimozielonych). 

 
8. Obsługę komunikacyjną terenu przewidu-

je się z istniejącej drogi oznaczonej w mpozp gmi-
ny symbolem 010 KDG/D/ na zasadach określo-
nych przez zarządcę drogi - linia zabudowy dla 
budynków mieszkalnych min. 8 m od krawędzi 
jezdni oraz z projektowanej drogi dojazdowej KD 
obsługujących tereny mieszkaniowe dla której 
ustala się następujące parametry techniczne: 
1) szerokość w liniach rozgraniczających 10 m, 
2) szerokość jezdni 6 m, 
3) chodniki obustronne po 2 m, 
4) linia zabudowy dla budynków mieszkalnych 

min. 8 m od krawędzi jezdni. 
 
§ 15. Znosi się jako zbędną strefę ochronną 

od terenu dawnej zlewni mleka oznaczoną w 
m.o.z.p. gminy Piekoszów oznaczoną symbolem 
23 RPU. 

 
§ 16. Pozostawia się w dotychczasowym 

użytkowaniu teren oznaczony symbolem 23 RPU 
stanowiący byłą zlewnię mleka. 

 
§ 17. Pozostawia się w dotychczasowym 

użytkowaniu tereny upraw polowych RP, dla któ-
rych dopuszcza się możliwość tworzenia siedlisk 
rolniczych. 

 
§ 18. Pozostawia się w dotychczasowym 

użytkowaniu teren drogi wojewódzkiej oznaczony 
symbolem 03 KDK w jej aktualnych liniach rozgra-
niczających. 

 
Rozdział 4 

Ustalenia końcowe 
 

§ 19. Ustala się stawkę procentową w wyso-
kości  % służącą do naliczania op0 łaty, o której 
mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu 
przestrzennym. 

 
§ 20. Teren objęty zmianą planu, w części 

objętej gruntami niskich klas bonitacyjnych po-
chodzenia mineralnego, nie wymaga uzyskania 
zgody na zmianę przeznaczenia gruntu na cele 
nierolnicze i nieleśne. Dla nieruchomości o nume-
rze ewidencyjnym 1511 stanowiącej grunt rolny 

IVa klasy bonitacyjnej o areale 1,49 ha uzyskano 
zgodę Wojewody Świętokrzyskiego, na zmianę 
przeznaczenia gruntu rolnego na cele nierolnicze 
decyzją znak: RR. VIII.7711-44/02 z dnia 22 listopa-
da 2002r. 

 
§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Wój-

towi Gminy Piekoszów. 
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§ 22. Zobowiązuje się Wójta Gminy w Pieko-
szowie do ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Świętokrzyskiego. 

 

§ 23. Uchwała obowiązuje po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego. 
 

Przewodniczący Rady Gminy: M. O. Kundera 
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UCHWAŁA Nr V/43/20 3 0
RADY GMINY W PIEKOSZOWIE 

 
z dnia 28 lutego 2003r. 

 
w sprawie zmiany Nr 18/2002 w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego  

gminy Piekoszów. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1, 
art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o 
samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, 
poz. 1591 z 2001r. z późniejszymi zmianami), a także 
art. 7, art. 8, art. 10 ust. 1 pkt. 1-10 oraz ust. 2 i 3,  
art. 26 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zago-

spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999r. Nr 15, 
poz. 139 z późniejszymi zmianami), po przedłożeniu 
przez Wójta Gminy w Piekoszowie projektu zmiany 
w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania 
przestrzennego gminy Piekoszów uchwala się, co 
następuje: 

 
Rozdział 1 

Przepisy wprowadzające 
 

§ 1.1. Uchwala się zmianę Nr 18/2002 w miej-
scowym planie ogólnym zagospodarowania prze-
strzennego gminy Piekoszów, uchwalonym uch-
wałą Nr 11/93 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia  
23 czerwca 1993r. w sprawie zatwierdzenia miej-
scowego planu ogólnego zagospodarowania prze-
strzennego gminy Piekoszów (Dz. Urz. Woj. Kielec-
kiego Nr 8, poz. 94 z dnia 24 sierpnia 1993r. z póź-
niejszymi zmianami) zwanej dalej „zmianą planu”. 

 
2. Ogólny przedmiot i zakres zmiany planu 

określony został uchwałą Nr I/72/2002 Rady Gminy 
w Piekoszowie z dnia 13 lutego 2002r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejsco-
wym planie ogólnym zagospodarowania prze-
strzennego gminy Piekoszów. 

 
§ 2. Zmiana planu, o której mowa w § 1, 

obejmuje nieruchomość przeznaczoną w mpozp 
gminy Piekoszów pod uprawy rolne, oznaczoną 
numerem ewidencyjnym 7 położoną w miejsco-
wości Piekoszów, z przeznaczeniem pod usług i 
polegające na tankowaniu butli i samochodów 
gazem płynnym oraz usługi handlowe. 

 
§ 3. Zmiana Nr 18/2002 miejscowego planu 

ogólnego zagospodarowania przestrzennego gmi-
ny Piekoszów określona w § 1 i w § 2 wg zapisów 

w rozdziałach 2, 3, 4 stanowi nowe ustalenia planu 
miejscowego. 

 
§ 4. Zmiana planu obowiązuje w granicach 

określonych symbolem graficznym na rysunku pla-
nu. 

 
§ 5.1. Tracą moc ustalenia mpozp gminy 

Piekoszów dotyczące obszaru objętego zmianą 
planu w granicach określonych w § 2. 

2. W razie utraty mocy obowiązującej przez 
miejscowy plan ogólny zagospodarowania prze-
strzennego gminy, zmiana planu staje się miej-
scowym planem zagospodarowania przestrzenne-
go Nr 18/2002 na obszarze gminy Piekoszów. 

 
§ 6. Do czasu zabudowy i zagospodarowania 

terenów objętych zmianą planu na cele określone 
w § 2 pozostają one w dotychczasowym użytko-
waniu. 

 
§ 7.1. Dołączona do opracowania prognoza 

oddziaływania na środowisko projektu zmiany 
18/2002 w mpozp gminy Piekoszów stanowi mate-
riał pomocniczy, ułatwiający interpretację oraz 
realizację planu i nie jest przedmiotem uchwale-
nia. Podlegająca opiniowaniu i wyłożeniu do pu-
blicznego wglądu wraz ze zmianą planu. 
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2. Zmiana planu została poprzedzona opra-
cowaniem ekofizjograficznym terenu wskazanego 
w uchwale Nr I/72/2002 Rady Gminy w Piekoszo-
wie z 13 lutego 2002r. zawierającym posze-dnia 
rzone materiały informacyjne. 

 
§ 8. Ustalenia zawarte w niniejszej uchwale 

stanowią podstawę decyzji o warunkach zabudo-
wy i zagospodarowania terenu objętego zmianą 
planu. 

 
§ 9. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) m jscowym planie ogólnym zagospodarowa-ie
nia przestrzennego zagospodarowania prze-
strzennego gminy Piekoszów - należy przez to 
rozumieć miejscowy plan ogólny zagospoda-
rowania przestrzennego gminy Piekoszów, 

2) zmianie planu - należy przez to rozumieć ni-
niejszą uchwałę Rady Gminy w Piekoszowie z 
rysunkiem zmiany, stanowiącym jej integralną 
część, 

3) rysunku zmiany planu - należy przez to rozu-
mieć rysunek zmiany w skali 1:1 000, stanowią-
cy załącznik graficzny do niniejszej uchwały, 

4) istniejącej drodze - należy przez to rozumieć 
istniejącą drogę należącą do podstawowego 
układu komunikacyjnego gminy, 

5) sieci infrastruktury technicznej użytku po-
wszechnego - należy przez to rozumieć urzą-
dzenia i sieci do których możliwości i warunki 
przyłączenia określone są w obowiązujących 
powszechnie przepisach prawa materialnego 
lub przepisach gminnych, zlokalizowane na te-
renach istniejących lub planowanych pasów 
drogowych, 

6) przyłączu - należy przez to rozumieć odcinek 
sieci, z którego korzysta jeden lub kilku użyt-

kowników, łączący sieć użytku powszechnego z 
obsługiwanymi obiektami, 

7) owisko - na-uciążliwym oddziaływaniu na środ
leży przez to rozumieć powodowanie zja isk w
fizycznych lub stanów utrudniających życie al-
bo dokuczliwych dla otaczającego środowiska, 
zwłaszcza hałas, wibracje, zanieczyszczenia 
powietrza i zanieczyszczenie odpadami, 

8) szkodliwym oddziaływaniu na środowisko - 
należy przez to rozumieć oddziaływanie na 
środowisko w stopniu powodującym zagroże-
nie dla życia lub zdrowia ludzi albo wystąpie-
nie poważnych awarii, 

9) przedsięwzięciach mogących znacząco oddzia-
ływać na środowisko - należy przez to rozu-
mieć przedsięwzięcia określone przepisami 
szczegółowymi, których rodzaj lub kryteria 
kwalifikacyjne wskażą na możliwość ich zna-
czącego oddziaływania na środowisko, co po-
woduje że wydawanie decyzji związanych z ich 
realizacją wymaga przeprowadzenia postępo-
wania w sprawie oceny oddziaływania na śro-
dowisko, 

10) stacji gazu płynnego - rozumie się przez to 
urządzenia do magazynowania i dystrybucji 
gazu płynnego poza stacjami paliw płynnych 
jako samodzielne obiekty budowlane, 

11) nieuciążliwości dla warunków mieszkaniowych 
- należy przez to rozumieć brak uciążliwości lub 
ograniczenie, do standardów dopuszczalnych 
przepisami szczególnymi, uciążliwych stanów 
utrudniających życie lub dokuczliwych w obrę-
bie przyległej zabudowy mieszkaniowej, wy-
woływanych działalnością w granicach obo-
wiązywania zmiany. 

 
Rozdział 2 

Ustalenia ogólne 
 

§ 10.1. Przedmiotem ustaleń zmiany planu 
są o-usługi polegające na tankowaniu butli i sam
chodów gazem płynnym oraz usługi handlowe, dla 
którego ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe i uzupełniające, 
2)  obsługi w zakresie infrastruktury tech-zasady

nicznej. 
 

2. Integralną częścią zmiany jest rysunek spo-
rządzony na mapie sytuacyjno-wysokościowej w 
skali 1:1 000, zawierający granice władania grun-
tem, stanowiący załącznik graficzny do niniejszej 
uchwały, określający; 
1) granice i symbol obszaru objętego zmianą planu, 
2) linie rozgraniczające tereny o różnych funk-

cjach i zasadach zagospodarowania. 
 

§ 11.1. Ustalenia ogólne należy odnosić kom-
pleksowo do odpowiadających im szczegółowych 
ustaleń realizacyjnych, przypisanych do terenów 
wydzielonych liniami rozgraniczającymi w rysun-
kach zmian planu, stanowiących załącznik graficzny 
do niniejszej uchwały. 

 
2. Zgodność ustaleń ogólnych z ustaleniami 

szczegółowymi jest niezbędna dla stwierdzenia 
zgodności zamierzenia inwestycyjnego z miejsco-
wym planem, co ze względu na postanowienia 
art. 43 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospoda-
rowaniu przestrzennym winno mieć przesądzające 
znaczenie przy ustalaniu warunków zabudowy i 
zagospodarowania terenu, dla inwestycji przewi-
dzia realizacji na terenach objętych zmianą nych do 
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planu o zakresie określonym w załączniku graficz-
nym do niniejszej uchwały. 

 
3. Na terenie zmiany planu obowiązują prze-

pisy rozporządzenia Nr 335/2001 Wojewody Świę-
tokrzyskiego z dnia 17 października 2001r. w spra-
wie ustanowienia na terenach otulin parków kra-
job rajobrazu razowych obszarów chronionego k
(Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 108, poz. 1271 z 
dnia 19 października 2001 r. z późniejszymi zmia-
nami) oraz ustalenia planu ochrony Chęcińsko-
Kieleckiego Parku Krajobrazowego zgodnie z roz-
porządzeniem Nr 25/98 Wojewody Kieleckiego z 
dnia 19 listopada 1998r. w sprawie zatwierdzenia 
planu ochrony Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajo-
brazowego (Dz. Urz. Woj. Kiel. Nr 49, poz. 396 dnia 
2 grudnia 1998r. z późniejszymi zmianami). Zgod-
nie z ustaleniami planu ochrony Parku Krajobra-
zowego obowiązują tu następujące wymogi archi-
tektoniczno-przestrzenne: 
1) wysokość budynków produkcyjnych i usługo-

wych uzależniona od rozwiązań funkcjonal-
nych i technicznych, przy dostosowania gaba-
rytów do otoczenia, 

2) dachy dwuspadowe lub czterospadowe o jed-
nakowym nachyleniu połaci, 

3) kolorystyka elewacji stonowana, a kolory da-
chów czerwony, brązowy, czerwono-brązowy, 
zielono-brązowy, 

4) wprowadza się obowiązek zastosowania ziele-
ni izolacyjnej w postaci ciągów skomponowa-
nych z drzew i krzewów z zastosowaniem ga-
tunków rodzimych z przewagą zimozielonych, 

5) dla wszystkich obiektów kubaturowych i urzą-
dzeń sieciowych realizowanych na terenie 
Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego i 
jego otuliny będącej obszarem chronionego 
krajobrazu istnieje obowiązek opiniowania pro-
jektów budowlanych przez Dyrektora Zarządu 
Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Kra-
jobrazowych w Kielcach. Wymóg ten nie doty-
czy obiektów inwentarskich i składowych - 
stodół realizowanych w ramach istniejącej za-
grody a także indywidualnych przyłączy do 
sieci infrastruktury technicznej. 

 
4. Na terenie objętym zmianą planu, sposób 

usytuowania nowych obiektów i urządzeń budow-
lany do uściślenia w postępo-ch, pozostawia się 
waniu administracyjnym, z zachowaniem wymo-
gów  rozporządzenia  wynikających z przepisów
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w 
sprawie warunków technicznych jakimi powinny 
odp i ich usytuowanie (Dz. U. z owiadać budynki 
2002r. Nr 75) oraz innych przepisów prawa, mają-
ce odniesienie do określonego zmianą planu, spo-
sobu użytkowania terenu w oparciu o skonkrety-
zowany wniosek inwestorski. 

 
5. Na terenie UH dopuszcza się możliwość 

realizacji urządzeń budowlanych w rozumieniu 
postanowień art. 3 pkt. 9 ustawy z dnia 7 lipca 
1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2002r. Nr 106, 
poz. 1126 z późniejszymi zmianami) o zakresie 
programowym niezbędnym do funkcjonowania 
obiektów budowlanych przewidzianych do realiza-
cji w jego zasięgu oraz wszelkich obiektów i urzą-
dzeń mających funkcjonalny związek z przeznacze-
niem terenu. 

 
6. Obowiązują postanowienia rozporządze-

nia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 15 stycznia 1999r. w sprawie określenia 
szczegółowych wymagań w zakresie przeciwpoża-
rowego zaopatrzenia wodnego, ratownictwa tech-
nicznego, chemicznego, ekologicznego lub me-
dycznego oraz warunków jakimi powinny odpo-
wiadać drogi pożarowe (Dz. U. z 1999r. Nr 7, poz. 
64) oraz PN - B - 02863 Ochrona przeciwpożarowa 
w budownictwie. Przeciwpożarowe zaopatrzenie 
wodne. Sieć wodociągowa przeciwpożarowa. 

 
§ 12.1. Doprowadzenie elementów infra-

struktury technicznej w zakresie sieci wodociągo-
wej, elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej do 
obiektów budowlanych, realizowanych na tere-
nach objętych zmianą planu przewiduje się z ist-
niejących sieci gminnych na warunkach sprecyzo-
wanych przez zarządców sieci. 

 
2. Odprowadzenie ścieków bytowo-gospo-

darczych z obiektów produkcyjnych i socjalnych w 
układzie docelowym przewiduje się do gminnej 
sieci kanalizacyjnej. W okresie przejściowym do-
puszcza się możliwość realizacji indywidualnych 
urządzeń w zakresie gromadzenia ścieków sanitar-
nych, pod warunkiem zachowania wymogów 
określonych w przepisach szczególnych. Udziele-
nie pozwolenia na budowę zbiornika bezodpły-
wowego do czasowego gromadzenia nieczystości 
płynnych winno być poprzedzone umową na ich 
wywóz do oczyszczalni ścieków. 

 
3. Odprowadzenie wód deszczowych do ist-

niejących rowów otwartych. 
 
4. Ogrzewanie budynków z własnych kotłow-

ni. W przypadku użycia paliw gazowych i ciekłych, 
rozwiązania techniczne tych obiektów winny być 
uzgadniane z właściwą w powyższych sprawach 
jednostką, stosownie do wymogów określonych w 
aktualnie obowiązujących przepisach w tym zakre-
sie. Dla kotłowni opalanych olejem opałowym 
zbiornik z olejem należy posadowić w wannie z 
tworzywa lub stali z uwagi na ochronę zasobów 
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GZWP Nr 417 Kielce przed ewentualnym zanie-
czyszczeniem substancjami ropopochodnymi. 

 
5. Usuwanie nieczystości stałych (odpady 

komunalne) poprzez gromadzenie ich w pojemni-

kach na poszczególnych działkach i wywóz na wy-
sypisko śmieci w Promniku (gmina Strawczyn) na 
warunkach określonych przez zarządcę wysypiska. 

 
Rozdział 3 

Ustalenia szczegółowe 
 

§ 13.1. Ustala się teren oznaczony na rysun-
ku zmiany planu symbolem UH usługi, którego 
podstawowym przeznaczeniem jest zabudowa 
usługowo-handlowa związana z tankowaniem butli 
i samochodów gazem płynnym wraz z niezbędną 
infrastrukturą. 

 
2. Ustala się uzupełnienie podstawowej funk-

cji terenu o inne usługi handlowe. 
 
3. Teren objęty zmianą planu oznaczony 

symbolem UH przeznaczony jest pod realizację 
obiektów i urządzeń stacji tankowania butli i sa-
mochodów gazem płynnym w rozum eniu przepi-i  
sów rozporządzenia Ministra Gospodarki z nia d
20 września 000r. w sprawie warunków technicz- 2
nych jakimi powinny odpowiadać bazy i stacje 
paliw płynnych, rurociągi dalekosiężne do trans-
portu opy naftowej i produktów naftowych i ich r
usytu  owanie (Dz. U z 2000r. Nr 98, poz. 1067). 

 
4. Planowana przedsięwzięcie powinno 

uwzględniać rozwiązania techniczne, technolo-
giczne i organizacyjne, które pozwolą na ograni-
czenie jego „uciążliwości” dla otoczenia do grani-
cy własności terenu oraz na dotrzymanie standar-
dów jakości środowiska poza jego terenem. 

 
5. Przedmiotowa inwestycja zaliczana jest do 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko dla którego sporządzenie raportu o 
oddziaływaniu na środowisko może być wymaga-
ne. 

 
6. Przedsięwzięcie położon  w granicy e jest

strefy ochronnej pośredniej zewnętrznej ujęcia 
wód podziemnych w Piekoszowie, w obrębie któ-
rej obowiązują zakazy ustalone decyzją Wojewody 
Kieleckiego z ak: nieczytelny, z dni  5 listopada n a
1997r. 

 

7. Z uwagi na uwarunkowania (ochrona wód 
podziemnych) ustala się zbiorniki do magazyno-
wania gazu tylko naziemne. 

§ 14. Wyznacza się teren zieleni izolacyjnej ZI 
od strony północno-zachodniej o szerokości min. 
4,0 m w celu stworzenia naturalnego buforu 
ochronnego zbudowanego z wysokich drzew i 
krzewów zimozielonych. 

 
§ 15. Ustala się zasady zabudowy i zagospo-

darowania zgodnie z postanowieniami ustaleń 
ogólnych zawartych w § 11. 

 
§ 16.1. Ustala się następujące zasady i warunki 

obsługi infrastruktury technicznej zgodne z § 12. 
 
2. Dopuszcza się możliwość przebudowy i 

rozbudowy istniejących elementów uzbrojenia 
technicznego w kresie zbęd m dla realizacji  za nie ny
zamierzenia inwestycyjnego. 

 
3. Lokalizacja oraz parametry techniczne sie-

ci i przyłączy infrastruktury technicznej jw. do usta-
lenia w projektach budowlanych na warunkach 
sprecyzowanych przez zarządców tych sieci. 

 
§ 7.1. bsługę komunikacyjną ustala się z 1 O   

istniejącej drogi wojewódzkiej nr 786 oznaczonej w 
miejscowym planie ogólnym zagospodarowania 
przestrzennego symbolem 02 - KDK. 

 
2. W granicach zmiany planu na etapie pro-

jektu należy przewidzieć poszerzenie budowlanego 
drogi wojewódzkiej, w celu zapewnienia dodatko-
wego pasa ruchu, wydzielonego dla lewoskrętu 
poprzez odpowiednią organizację ruchu drogowe-
go. 

 
3. dległość obiektów usługowych do uści-O

ślenia z zarządcą drogi na etapie decyzji o warun-
kach zabu wy  zagospodarowania terenu o-do  i i p
zwolenia na budowę. 

 
Rozdział 4 

U ia końcowestalen  
 

§ 18. Ustala się stawkę procentową w wyso-
kości 30 % służącą do naliczania opłaty, o której 

mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu 
przestrzennym. 
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§ 19. Zmiana Nr 18/2002 o zakresie wymie-
nionym w § 2, spełnia wymogi postanowień art. 7 
ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych  
(Dz. U. Nr 16, poz. 78 ze zmianami) - grunty nie 
wymagają zmiany przeznaczenia na cele nierolne i 
nieleśne. 

 
§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Wój-

towi Gminy Piekoszów. 
 

§ 21. Zobowiązuje się Wójta Gminy w Pieko-
szowie do ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Świętokrzyskiego. 

 
§ 22. Uchwała obowiązuje po upływie 14 dni 

od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego. 
 

Przewodniczący Rady Gminy: M. O. Kundera 
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UCHWAŁA Nr V/44/2003 
RADY GMINY W PIEKOSZ WIE O

 
z dnia 28 luteg 0o 20 3r. 

 
w sprawie zmiany Nr 20/2002 w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego  

gminy Piekoszów. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1, 
art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o 
samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, 
poz. 1591 z 2001r. z późniejszymi zmianami), a także 
art. 7, art. 8, art. 10 ust. 1 pkt. 1-10 oraz ust. 2 i 3,  
art. 26 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zago-

spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999r. Nr 15, 
poz. 139 z późniejszymi zmianami), po przedłożeniu 
przez Wójta Gminy w Piekoszowie projektu zmiany 
w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania 
przestrzennego gminy Piekoszów uchwala się, co 
następuje: 

 
Rozdział 1 

Przepisy wprowadzające 
 

§ 1.1. Uchwala się zmianę Nr 20/2002 w miej-
scowym planie ogólnym zagospodarowania prze-
strzennego gminy Piekoszów, uchwalonym uch-
wałą Nr 11/93 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 
23 czerwca 1993r. w sprawie zatwierdzenia miej-
scowego planu ogólnego zagospodarowania prze-
strzennego gminy Piekoszów (Dz. Urz. Woj. Kielec-
kiego Nr 8, poz. 94 z dnia 24 sierpnia 1993r.) z póź-
niejszymi zmianami zwanej dalej „zmianą planu”. 

 
2. Ogólny przedmiot i zakres zmiany planu 

określony został uchwałą Nr IV/107/2002 z dnia 
28 czerwca 2002r. Rady Gminy w Piekoszowie w 
sprawie przystąpienia do zmiany w miejscowym 
planie ogólnym zagospodarowania przestrzenne- 
go gminy Piekoszów. 

 
§ 2. Zmiana planu, o której mowa w § 1, 

obejmuje nieruchomość o numerze ewidencyjnym 
873/1 położoną w miejscowości Jaworznia z prze-
znaczeniem pod budownictwo mi szkan owe jed-e i
norodzinne. 

 
§ 3. Zmiana Nr 20/2002 miejscowego planu 

ogólnego zagospodarowania przestrzennego gmi-
ny Piekoszów określona w § 1 i w § 2 wg zapisów 

w rozdziałach 2, 3, 4 stanowi nowe ustalenia planu 
miejscowego. 

 
§ 4. Zmiana planu obowiązuje w granicach 

określonych symbolem graficznym na rysunku planu. 
 
§ 5. Tracą moc ustalenia mpozp gminy Pie-

koszów dotyczące obszaru objętego zmianą planu 
w granicach określonych w § 2. 

 
§ 6. Do czasu zabudowy i zagospodarowania 

terenów objętych zmianą planu na cele określone w 
§ 2 pozostają one w dotychczasowym użytkowaniu. 

§ 7.1. Dołączona do opracowania prognoza 
oddziaływania na środowisko projektu zmiany 
20/2002 w mpozp gminy Piekoszów stanowi mate-
riał pomocniczy, ułatwiający interpretację oraz 
realizację planu i nie jest przedmiotem uchwale-
nia. Podlegająca opiniowaniu i wyłożeniu do pu-
blicznego wglądu wraz ze zmianą planu. 

 
2. Zmiana planu została poprzedzona opra-

cowaniem ekofizjograficznym terenu. 
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§ 8. Ustalenia zawarte w niniejszej uchwale 
stanowią podstawę decyzji o warunkach zabudowy i 
zagospodarowania terenu objętego zmianą planu. 

 
§ 9. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) m jscowym planie ogólnym zagospodarowa-ie
nia przestrzennego zagospodarowania prze-
strzennego gminy Piekoszów - należy przez to 
rozumieć miejscowy plan ogólny zagospoda-
rowania przestrzennego gminy Piekoszów, 

2) zmianie planu - należy przez to rozumieć niniejszą 
uchwałę Rady Gminy w Piekoszowie z rysunkiem 
zmiany, stanowiącym jej integralną część, 

3) obowiązujących liniach rozgraniczających - na-
leży przez t  rozumieć linie nie dopuszczające o
do wykroczenia oza nie z określonym nimi p
sposobem zagospodarowania jeżeli ustalenia 
nie stanowią inaczej,  

4) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez 
to rozumieć linię poza którą niedopuszczalne 
je  lokalizowanie obiektów kubaturowych, st

5) pianie ochrony Chęcińsko-Kieleckiego Parku 
Krajobrazowego i jego otuliny - należy przez to 
rozumieć plan ochrony Chęcińsko-Kieleckiego 
Parku Krajobrazowego i jego otuliny, 

6) rysunku zmiany planu - należy przez to rozu-
mieć rysunek zmiany w skali 1:1 000, stanowią-
cy załącznik graficzny do niniejszej uchwały, 

7) budynkach gospodarczych lub pomieszcze-
niach gospodarczych - należy przez to rozu-
mieć budynki i pomieszczenia niemieszkalne 
(z wyjątkiem garaży), służące do przechowy-
wania materiałów i sprzętu związanego z ob-
sługą budynku i działki, 

8) istniejącej drodze - należy przez to rozumieć 
istniejącą drogę należącą do podstawowego 
układu komunikacyjnego gminy, 

9) sieci infrastruktury technicznej użytku po-
wszechnego - należy przez to rozumieć urzą-
dzenia i sieci do których możliwość i warunki 
przyłączenia określone są w obowiązujących 
powszechnie przepisach prawa materialnego 
lub przepisach gminnych, zlokalizowane na te-
renach istniejących lub planowanych pasów 
drogowych, 

10) przyłączu - należy przez to rozumieć odcinek 
sieci, z którego korzysta jeden lub kilku użyt-
kowników, łączący sieć użytku powszechnego z 
obsługiwanymi obiektami. 

 
Rozdział 2 

Ustalenia ogólne 
 

§ 10.1. Przedmiotem ustaleń zmiany są: 
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-

nej MN, 
2) tereny zieleni łęgowej ZL, 
3) tereny zieleni buforowej ZB, 
4) ktury tech-zasady obsługi w zakresie infrastru

nicznej i komunikacji. 
 

2. Integralną częścią zmiany jest rysunek 
sporządzony na mapie sytuacyjno-wysokościowej 
w skali 1:1 000, zawierający granice władania, sta-
nowiący załącznik graficzny do niniejszej uchwały, 
określający: 
1) granice i symbol obszaru objętego zmianą planu, 
2) linie rozgraniczające tere różnych funk-ny o 

cjach i zasadach zagospodarowania, 
3) linie zabudowy. 
 

§ 11.1  Ustalenia ogólne należy odnosić kom-.
plek  im szczegółowych sowo do odpowiadających
ustaleń realizacyjnych, przypisanych do terenów 
wydzielonych liniami rozgraniczającymi na rysunku 
zmiany planu, stanowiący załącznik graficzny do 
niniejszej uchwały. 

 
2. Zgodność ustaleń ogólnych z ustaleniami 

szc egółowymi jest niezbędna dla stwierdzenia z
zgodnośc zamierzenia inwestycyjnego z miejsco-i 
wym ienia  planem, co ze względu na postanow

art.  7 z 43 ustawy z dnia  lipca 1994r. o agospoda-
rowaniu przestrzennym winno mieć przesądzające 
znaczenie przy ustalaniu warunków zabudowy i 
zag tycji przewi-ospodarowania terenu, dla inwes
dzianych do realizacji na terenach objętych zmianą 
planu o zakresie określonym w załączniku graficz-
nym do niniejszej uchwały. 

 
3. W zasięgu terenów przewidzianych pod 

zabudowę mieszkaniową jednorodzinną dopuszcza 
się możliwość realizacji usług o charakterze pod-
stawowym, zarówno w formie budynków wolno 
stojących, jak też usług wbudowanych w partery 
budynków mieszkalnych oraz garaży jak też wszel-
kich obiektów gospodarczych mających związek 
funkcjonalny z tymi terenami. 

 
4. Pod pojęciem „usług podstawowych” na-

leży rozumieć usługi służące zaspokojeniu potrzeb 
ludności w zakresie handlu podstawowego, rze-
miosła (np.: usługi fryzjerskie, krawieckie, szklar-
skie, ralnicze, biurowe, radiowo-telewizyj-ne, p
naprawy sprzętu domowego, małej gastronomii, 
piekarnie o wielkości produkcyjnej nie przekracza-
jącej 1t/dobę), które mogą być realizowane w gra-
nicach terenów zabudowy mieszkaniowej, po 
spełnieniu wszelkich wymogów wynikających z 
przepisów szczególnych. Uciążliwość powyższych 
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przedsięwzięć powinna ograniczać się do terenu 
do którego inwestor posiada tytuł prawny. 

 
5. Na terenie objętym zmianą planu zakazuje 

się lo alizacji obiektów zaliczanych do przedsię-k
wzięć mogących znacząco oddziaływać na środowi-
sko w rozumieniu przepisów o ochronie przyrody. 

 
6. Z uwagi na położenie w obrębie GZWP 

Nr 417 Kielce (obszar najwyższej ochrony ONO) 
Rejonu Eksploatacji Kielce, planowane na tym 
terenie budownictwo mieszkaniowe uwarunkowa-
ne jest niedopuszczeniem do pogorszenia bardzo 
dobrej jakości wód podziemnych i poprawą jakości 
wód powierzchniowych, co w szczególności na-
kłada uporządkowania gospodarki obowiązek 
wodnościekowej. 

 
7. Wyżej wymieniony teren, objęty zmianą 

planu położony jest w granicach Chęcińsko-Kielec-
kiego Parku Krajobrazowego, wobec czego obowią-
zują tu przepisy rozporządzenia Nr 336/2001 Wo-
jewody Świętokrzyskiego z dnia 17 października 
2001r. w sprawie utworzenia Zespołu Świętokrzy-
skich i Nadnidziańskich Parków rajobrazowych K
(Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 108, poz. 1271 z 
dnia 19 października 2001r. z późniejszymi zmiana-
mi) oraz ustalenia określone w Planie ochrony Ch-
KPK, rozporządzeniem Wojewody zatwierdzonego 
Kieleckiego Nr 25/98 z dnia 19 listopada 1998r. w 
sprawie zatwierdzenia planu hrony Chęcińsko-oc
Kieleckiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj, 
Kiel. Nr 49, poz. 396 dnia 2 grudnia 1998r. z później-
szymi zmianami). Zgodnie z ustaleniami planu 
ochrony Parku Krajobrazowego obowiązują tu na-
stępujące wymogi architektoniczno-przestrzenne: 
1) wysokość obiektów nie większa niż dwie kon-

dygnacje, z możliwością wykorzystania podda-
sza  użytkowe tylk udynkach jed-na cele o w b
nokondygnac jnychy , 

2) obowiąze zastosowania dachów symetrycz-k 
nych, dwuspadowych lub czterospadowych o 
nachyleniu połaci nie mniejszym jak 35° z moż-
liwością entualnego zastosowania przy- ew
czółków i naczółków, 

3) budynki gospodarcze - na rzucie prostokąta, 
nakryte dachami dwuspadowymi z pokryciem 
jak dla budynków mieszkalnych, 

4) stosowanie stonowanej kolorystyki elewacji 
oraz zalecane kolory dachów: czerwony, brą-
zowy, czerwono-brązowy, zielono-brązowy, 

5) ograniczenie wysokości podpiwniczenia do 
max. 1,3 m ponad poziom terenu, w przypadku 
realizacji podpiwniczenia powyżej 1,3 m ponad 
poziom terenu, podpiwniczenie to traktowane 
będzie jako kondygnacja, 

6) ograniczenie doświetlenia lukarnami pomiesz-
czeń użytkowym poddaszu do maksimum po-
łowy długości połaci dachowej, 

7) zalecenie stosowania w obiektach kubaturo-
wych poszerzonych okapów, wprowadzenia do 
prac wykończeniowych w elewacjach materia-
łów kamiennych i drewna oraz wprowadzania 
zadrzewień wokół obiektów, 

8) zakaz realizowania obiektów budowlanych z 
dachami płaskimi, pulpitowymi, kopertowymi, 
uskokowym ymetrycznymi tosowa-i i as oraz s
nia w budynkac hodkowego zwieńczenia h sc
ścian, wykorzystywania w elewacjach stłuczki 
szklanej, po lano j i lus rekrce we te , 

9) dla wszystkich obiektów kubaturowych i urzą-
dzeń sieciowych realizowanych na terenie 
Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego i 
jego otuliny będącej obszarem chronionego 
krajobrazu istnieje obowiązek opiniowania pro-
jektów budowlanych przez Dyrektora Zarządu 
Święt krzyskich  Nadnidziańskich P rków Kra-o i a
jobrazowych w Kielcach. Wymóg ten nie doty-
czy obiektów inwentarskich i składowych -  
stodół realizowanych w ramach istniejącej za-
grody a także indywidualnych przyłączy do 
sieci infrastruktury technicznej. 

 
8. Ogrodzen d strony dró ublicznych ie o g p

ażu ,5 rowe o wysokości nie przekraczającej 1 m 
wskazane parkany drewniane, żywopłoty lub przę-
sła wypełnion rewnem alb rof i metalo- e d o p ilam
wy i m  mumi rozciągniętym iędzy słupami rowany-
mi, od strony granic między działkami możliwe 
ogrodzenia z siatki i zieleni. 

 
9. W otoczeniu budynków gospodarczych, 

usługowych i produkcyjno-usługowych wprowa-
dza się zastosowanie wysokiej zieleni osłonowej z 
zastosowaniem gatunków rodzimych z przewagą 
zimozielonych. 

 
10. Na terenach objętych zmianą planu, spo-

sób ania nowych obiektów i urządzeń  usytuow
budowlanych, pozostawia się do uściślenia w po-
stępowaniu administracyjnym, z zachowaniem 
wymogów wynikających z przepisów rozporządze-
nia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w 
sprawie warunków technicznych, jakimi powinny 
odp tu eowiadać budynki i ich usy owani  (Dz. U. z 
15.0 N6.2002r. r 75) oraz innych przepisów prawa, 
mające odniesienie do określonego zmianą planu, 
spo tsobu użytkowania erenu w oparciu o skonkre-
tyzowany wniosek inwestorski. 

 
§ 12.1. Doprowadzenie elementów infra-

struktury technicznej w zakresie sieci wodociągo-
wej, elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej do 
obiektów budowlanych, realizowanych na tere-
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nach objętych zmianą planu przewiduje się z ist-
niejących sieci gminnych na warunkach sprecyzo-
wanych przez zarządców sieci. 

 
2. Odprowadzenie ścieków bytowo-gospo-

darczych z obiektów budowlanych w układzie do-
celowym przewiduje się do gminnej sieci kanaliza-
cyjnej. W okresie jściowym dopuszcza się prze
możliwość r alizacji indywidualnych urządzeń w e
zakresie gromadzenia ścieków sanitarnych, pod 
warunkiem zachowania wymogów określonych w 
przepisach szczególnych. Udzielenie pozwolenia 
na budowę zbiornika bezodpływowego do czaso-
wego gromadzenia nieczystości płynnych, winno 
być poprzedzone umową na ich wywóz do oczysz-
czalni ścieków. 

 
3. Odprowadzenie wód opadowych powierzch-

niowo do istniejących rowów przydrożnych. 
 
4. Ogrzewanie budynków z własnych ko-

tłowni. W przypadku użycia paliw gazowych i cie-
kłych, rozwiązania techniczne tych obiektów winny 

być uzgadniane z właściwą w powyższych spra-
wach jednostką, stosownie do wymogów określo-
nych w aktualnie obowiązujących przepisach w 
tym zakresie. Zaopatrzenie w gaz z projektowanej 
sieci średniego napięcia dla gminy Piekoszów. 

 
5. Usuwanie nieczystości stałych (odpady 

komunalne) poprzez gromadzenie ich w pojemni-
kach na poszczególnych działkach i wywóz na wy-
sypisko śmieci w Promniku (gmina Strawczyn) na 
warunkach określonych przez zarządcę wysypiska. 

 
6. Dopuszcza się możliwość przebudowy i 

rozbudowy istniejących elementów uzbrojenia 
technicznego w zakresie niezbędnym dla realizacji 
zamierzenia inwestycyjnego. 

7. Lokalizacja oraz parametry techniczne sie-
ci i przyłączy infrastruktury technicznej jw. do usta-
lenia w projektach budowlanych na warunkach 
sprecyzowanych przez zarządców tych sieci. 

 
8. Linie abudowy od dróg dla no ych u- z  w  b

dynków uściśla rysunek planu. 
 

Rozdział 3 
Ustalenia szczegółowe 

 
§ 13.1. W znacza się teren budowy miesz-y za

kaniowej jednorodzinnej, wydzielony liniam -i roz
graniczającymi na rysunku planu i oznaczony 
symbolem MN, dla którego przeznaczeniem pod-
stawowym jest mieszkalnictwo jednorodzinne. 

 
2. Przeznaczenie uzupełniające usługi ko-

mercyjne określone w§ 11 pkt. 3 i 4. 
 
3. Zasady zabudowy i zagospodarowania 

zgodnie z postanowieniami ustaleń ogólnych za-
wartych w § 11 i w § 12 niniejszej uchwały. 

 
4. Dopuszcza się podział nieruchomości na 

następujących zasadach: 
1) podział nieruchomości może nastąpić, jeżeli 

wydzielone działki przylegają bezpośrednio do 
dróg  istniejących lub drogi projektowanej, 
geodezyjnie wydzielonej i wytyczonej na grun-
cie jeżeli droga ta ma połączenie z drogą istnie-
jącą, a stan prawny własności pasa drogowe-
go projektowanej drogi umożliwia dojazd do 
działki, 

2) za ukaz je się wydzielenia działek o parametrach 
uniemożliwiających w sposób oczywisty wyko-
rzystanie działek na cele zgodne z przeznacze-
niem terenu, na którym są położone, z wyjąt-
kiem przypadku wydzielenia działki mającej na 
celu powiększenie działki sąsiedniej, 

3) w lkość nowych działek 800-900 m2, ie

4) Udział terenów zieleni minimalnie 50 % po-
wierzchni działki z przewagą gatunków ozdob-
nych (zimozielonych). 

 
5. Obsługę komunikacyjną terenu przewiduje  

się z istniejącej drogi wojewódzkiej nr 761 oznaczo-
nej w mpozp gminy symbolem 03 KDK poprzez ro-  p
jektowaną drogę dojazdowej wewnętrzną KD, ob-
sługującą tereny mieszkaniowe, dla której ustala się 
następujące parametry techniczne: 
1) szerokość w liniach rozgraniczających 10 m, 
2) szerokość jezdni 6 m, 
3) chodnik jednostronny min. 2 m, 
4) linia zabudowy dla budynków mieszkalnych 

min. 10 m od krawędzi jezdni. 
 

6. Dla drogi KD wymagane jest wykonanie 
przepustu dla przepływającego cieku wodnego, 
zgodnego z aktualnie obowiązującymi przepisami 
prawa, umożliwiającego swobodny spływ wód 
wezbraniowych. 

 
§ 14. Wyznacza się tereny z leni łęgowe  ZL ie j

dla której wprowadza się bezwzględny zakaz zabu-
dowy, stanowiący obszar zalewowy. 

 
§ 15. Wyznacza się teren „zieleni buforowej” 

ZB o szerokości min. 10 m od istniejącego lasu, dla 
którego obowiązuje zakaz zabudowy. W w/w terenie 
dopuszcza się urządzenie zieleni niskiej i wysokiej. 
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Rozdział 4 
Ustalenia końcowe 

 
§ 19. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej MN ustala się stawkę procentową 
w w ą do naliczania opłaty,  ysokości 20 % służąc
o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospo-
darowaniu przestrzennym. 

 
§ 20. Teren objęty zmianą planu, w części 

objętej g ntami niskich s bonitacyjnych po-ru kla
chodzenia mineralnego, nie wymaga uzyskania 
zgody na z ianę przeznaczenia gruntu na cele m
nierolnicze i nieleśne. 

 

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Wój-
towi Gminy Piekoszów. 

 
§ 22. Zobowiązuje się Wójta Gminy w Pieko-

szowie do ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Świętokrzyskiego. 

 
§ 23. Uchwała obowiązuje po upływie 14 dni 

od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego. 
 

Przewodniczący Rady Gminy: M. O. Kundera 
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UCHWAŁA Nr V/45/2003 
RADY GMINY W PIEKOSZOWIE 

 
z dnia 28 lutego 2003r. 

 
w sprawie zmiany Nr 21/2002 w miejscowym planie go   ogólnym zagospodarowania przestrzenne

gminy Piekoszów. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40  
ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 
1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity  
Dz. U Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późniejszymi . 
zmianami), a także art. 7, art. 8, art. 10 ust. 1 pkt. 1-10 
oraz ust. 2 i 3, art. 26 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 

1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 
1999r. Nr 15, poz. 139 z późniejszymi zmianami), po 
przedłożeniu przez Wójta Gminy w Piekoszowie 
projektu zmiany w miejscowym planie ogólnym 
zagospodarowania przestrzennego gminy Pieko-
szów uchwala się, co następuje: 

 

Rozdział 1 
Przepisy wprowadzające 

 
§ 1.1. Uchwala się zmianę Nr 21/2002 w 

miejscowym planie ogólnym zagospodarowania 
przestrzennego gminy Piekoszów, uchwalonym 
uchwałą Nr 11/93 Rady Gminy w Piekoszowie z 
dnia 23 czerwca 1993r. w sprawie zatwierdzenia 
miejscowego planu ogólnego zagospodarowania 
przestrzennego gminy Piekoszów (Dz. Urz. Woj. 
Kieleckiego Nr 8, poz. 94 z dnia 24 sierpnia 1993r. z 
późniejszymi zmianami) zwanej dalej „zmianą 
planu”. 

 
2. Ogólny przedmiot i zakres zmiany planu 

określony został uchwałą Nr IV/108/2002 Rady 
Gminy w Piekoszowie z dnia 28 czerwca 2002r. w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w 
miejscowym planie ogólnym zagospodarowania 
przestrzennego gminy Piekoszów. 

 

§ 2. Zmiana planu, o której mowa w § 1, 
obejmuje fragment nieruchomości oznaczonej 
numerem ewidencyjnym 873 położona w miej-
scowości Lesica, z przeznaczeniem pod budownic-
two mieszkaniowe jednorodzinne. 

 
§ 3. Zmiana Nr 21/2002 miejscowego planu 

ogólnego zagospodarowania przestrzennego gmi-
ny Piekoszów określona w § 1 i w § 2 wg zapisów 
w rozdziałach 2, 3, 4 stanowi nowe ustalenia planu 
miejscowego. 

 
§ 4. Zmiana planu obowiązuje w granicach 

określonych symbolem graficznym na rysunku 
planu. 

 
§ 5.1. Tracą moc ustalenia mpozp gminy 

Piekoszów dotyczące obszaru objętego zmianą 
planu w granicach określonych w § 2. 
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2. W razie utraty mocy obowiązującej przez 

miejscowy plan ogólny zagospodarowania prze-
strzennego gminy, zmiana planu staje się miej-
scowym planem zagospodarowania przestrzenne-
go Nr 21/2002 na obszarze gminy Piekoszów. 

 
§ 6. Do czasu zabudowy i zagospodarowania 

terenó  w objętych zmianą planu na cele określone 
w § 2 pozostają one w dotychczasowym użytko-
waniu. 

 
§ 7.1. Dołączona do opracowania prognoza 

oddziaływania na środowisko projektu zmiany 
21/2002 w mpozp gminy Piekoszów stanowi mate-
riał pomocniczy, ułatwiający interpretację oraz 
realizację planu i nie jest przedmiotem uchwale-
nia. Podlegająca opiniowaniu i wyłożeniu do pu-
blicznego wglądu wraz ze zmianą planu. 

 
2. Zmiana planu została poprzedzona opra-

cowaniem ekofizjograficznym terenu wskazanego 
w uchwale Nr IV/108/2002 Rady Gminy w Pieko-
szowie z dnia 28 czerwca 2002r., zawierającym 
poszerzone materiały informacyjne. 

 
§ 8. Ustalenia zawarte w niniejszej uchwale 

stanowią podstawę decyzji o warunkach zabudo-
wy i zagospodarowania terenu objętego zmianą 
planu. 

 
§ 9. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) miejscowym planie ogólnym zagospodarowa-
nia przestrzennego zagospodarowania prze-
strzennego gminy Piekoszów - należy przez to 
rozumieć miejscowy plan ogólny zagospoda-
rowania przestrzennego gminy Piekoszów, 

 
2) zmianie planu - należy przez to rozumieć ni-

niejszą uchwałę Rady Gminy w Piekoszowie z 
rysunkiem zmiany, stanowiącym jej integralną 
część, 

3) rysunku zmiany planu - należy przez to rozu-
mieć rysunek zmiany w skali 1:1 000, stanowią-
cy załącznik graficzny do niniejszej uchwały, 

4) obowiązujących liniach rozgraniczających - 
należy przez to rozumieć linie nie dopuszczają-
ce do wykroczenia poza nie z określonym nimi 
sposobem zagospodarowania jeżeli ustalenia 
nie stanowią inaczej, 

5) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez 
to rozumieć linię poza którą niedopuszczalne 
jest lokalizowanie obiektów kubaturowych, 

6) istniejącej drodze - należy przez to rozumieć 
istniejącą drogę należącą do podstawowego 
układu komunikacyjnego gminy, 

7) sieci infrastruktury technicznej użytku po-
wszechnego - należy przez to rozumieć urzą-
dzenia i sieci do których możliwość i warunki 
przyłączenia określone są w obowiązujących 
powszechnie przepisach prawa materialnego 
lub przepisach gminnych, zlokalizowane na te-
renach istniejących lub planowanych pasów 
drogowych, 

8) przyłączu - należy przez to rozumieć odcinek 
sieci, z którego korzysta jeden lub kilku użyt-
kowników, łączący sieć użytku powszechnego z 
obsługiwanymi obiektami, 

9) przepisach szczególnych - należy przez to ro-
zumieć obowiązujące ustawy, przepisy wyko-
nawcze do tych ustaw, Polskie Normy oraz 
przepisy prawa miejscowego. 

 
Rozdział 2 

Ustalenia ogólne 
 

§ 10.1. Przedmiotem ustaleń zmiany planu 
jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, dla 
której ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe i uzupełniające, 
2) zasady obsługi w zakresie infrastruktury tech-

ni zc nej. 
 

2. Integralną częścią zmiany jest rysunek 
zmiany sporządzony na mapie sytuacyjno-wyso-
kościowej w skali 1:1 000, zawierający granice 
władania gruntem, stanowiący załącznik graficzny 
do niniejszej uchwały, określający: 
1) granice i symbol obszaru objętego zmianą pla-

nu, 
2) linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach 

i zasadach zagospodarowania, 
3) linie zabudowy. 

 
§ 11.1. Ustalenia ogólne należy odnosić 

kompleksowo do odpowiadających im szczegóło-
wych ustaleń realizacyjnych, przypisanych do te-
renów wydzielonych liniami rozgraniczającymi na 
rysunku zmiany planu, stanowiący załącznik gra-
ficzny do niniejszej uchwały. 

 
2. Zgodność ustaleń ogólnych z ustaleniami 

szczegółowymi jest niezbędna dla stwierdzenia 
zgodności zamierzenia inwestycyjnego z miejsco-
wym planem, co ze względu na postanowienia 
art. r. o zagospoda- 43 ustawy z dnia 7 lipca 1994
rowaniu przestrzennym winno mieć przesądzające 
znaczenie przy ustalaniu warunków zabudowy i 
zagospodarowania terenu, dla inwestycji przewi- 
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dzianych do realizacji na terenach objętych zmianą 
plan esie określonym w załączniku graficz-u o zakr
nym do niniejszej uchwały. 

 
3. W zasięgu terenów przewidzianych pod 

zabudowę mieszkaniową dopuszcza się możliwość 
realizacji usług o charakterze podstawowym, za-
równo w formie budynków wolno stojących, jak 
też usług wbudowanych w partery budynków 
mieszkalnych oraz garaży jak też wszelkich obiek-
tów gospodarczych mających związek funkcjonal-
ny z tymi terenami. 

 
4. Pod pojęciem „usług podstawowych” na-

leży rozumieć usługi służące zaspokojeniu potrzeb 
ludności w zakresie handlu podstawowego, rze-
miosła (np.: usługi fryzjerskie, krawieckie, szklar-
skie, pralnicze, biurowe, radiowo-telewizyj-ne, 
naprawy sprzętu domowego, małej gastronomii, 
piekarnie o wielkości produkcyjnej nie przekracza-
jącej 1t/dobę), które mogą być realizowane w gra-
nicach terenów zabudowy mieszkaniowej, po 
spełnieniu wszelkich wymogów wynikających z 
przepisów szczególnych. Uciążliwość powyższych 
przedsięwzięć powinna ograniczać się do terenu 
do którego inwestor posiada tytuł prawny. 

 
5. Na terenie objętym zmianą planu zakazuje 

się lokalizacji obiektów zaliczanych do przedsię-
wzięć mogących znacząco oddziaływać na środo-
wisko w rozumieniu przepisów o ochronie przyro-
dy. 

 
 
 
6. Dla przedmiotowego terenu ustala się na-

stępujące się następujące warunki kształtowania 
formy zabudowy: 
1) wysokość max. 2 kondygnacje, z tym że drugą 

kondygnację stanowi poddasze użytkowe, 
2) wysokość linii przecięcia dachu ze ścianą oka-

pową określa się na max. 5,5 m od terenu ist-
niejącego, co pozwala na wysokie posadowie-
nie piwnic, pod warunkiem ich oskarpowania, 

3) kąt nachylenia po łaci dachu określa się na nie 
niniejszym jak 35°, 

4) łączna długość facjat na płaszczyźnie ściany 
okapowej nic może przekraczać 1/2 długości 
okapu, 

5) zakazuje się stosowania dachów o wyraźnej 
asymetrii, 

6) kolorystykę budynków określa się w gamie 
barw pastelowych rozbielonych, 

7) kolor dachów - od ciemnej czerwieni do brą-
zów, 

8) budynki gospodarcze - na rzucie prostokąta, 
nakryte dachami dwuspadowymi, 

9) z pokryciem jak dla budynków mieszkalnych. 
 
7. Ogrodzenie od strony dróg publicznych 

ażurowe o wysokości nie przekraczającej 1,5 m. 
Wskazane parkany drewniane, żywopłoty lub przę-
sła wypełnione drewnem albo profilami metalo-
wymi ozciągniętymi między słupami murowany-r
mi, od strony granic między działkami możliwe 
ogrodzenie z siatki i zieleni. 

 
8. Na terenie objętym zmianą planu, sposób 

usytuowania nowych obiektów i urządzeń budow-
lanych, pozostawia się do uściślenia w postępo-
waniu administracyjnym, z zachowaniem wymo-
gów wynikających z przepisów rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w 
sprawie warunków technicznych jakimi powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 
2002r. Nr 75) oraz innych przepisów prawa, mają-
ce odniesienie do określonego zmianą planu, spo-
sobu użytkowania terenu w oparciu o skonkrety-
zowany wniosek inwestorski. 

 
§ 12.1. Doprowadzenie elementów infra-

struktury technicznej w zakresie sieci wodociągo-
wej, elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej do 
obiektów budowlanych, realizowanych na tere-
na ętych zmianą planu przewiduje się z ist-ch obj
niejących sieci gminnych na warunkach sprecyzo-
wanych przez zarządców sieci. 

 
2. Odprowadzenie ścieków bytowo-gospo-

darczych z obiektów produkcyjnych i socjalnych w 
układzie docelowym przewiduje się do gminnej 
sieci kanalizacyjnej. W okresie przejściowym do-
puszcza się możliwość realizacji indywidualnych 
urządzeń w zakresie gromadzenia ścieków sanitar-
nych, pod warunkiem zachowania wymogów 
określonych w przepisach szczególnych. Udziele-
nie pozwolenia na budowę zbiornika bezodpły-
wowego do czasowego gromadzenia nieczystości 
płynnych winno być poprzedzone umową na ich 
wywóz do oczyszczalni ścieków. 

 
3. Odprowadzenie wód deszczowych do ist-

niejących rowów otwartych. 
 
4. Ogrzewanie budynków z własnych ko-

tłowni. W przypadku użycia paliw gazowych i cie-
kłych, rozwiązania techniczne tych obiektów winny 
być uzgadniane z właściwą w powyższych spra-
wach jednostką, stosownie do wymogów określo-
nych  aktualnie obowiązująw cych przepisach w 
tym zakresie. 

 



Dziennik Urzędowy  
Województwa Świętokrzyskiego Nr 70  3268  Poz. 757 
 

5. Usuwanie nieczystości stałych (odpady 
komunalne) poprzez gromadzenie ich w pojemni-
kach na poszczególnych działkach i wywóz na wy-
sypisko śmieci w Promniku (gmina Strawczyn) na 
warunkach określonych przez zarządcę wysypiska. 

 
6. Linie zabudowy od dróg dla nowych bu-

dynków uściśla rysunek planu. 

 
Rozdział 3 

Ustalenia szczegółowe 
 

§ 13.1. Ustala się teren wydzielony liniami 
rozgraniczającymi w rysunku planu i oznaczony 
symbolem 5.10 - MN, dla którego podstawowym 
przeznaczeniem jest zabudowa mieszkaniowa jed-
norodzinna: 
1) położony w miejscowości Lesica, obejmujący 

nieruchomość o numerze ewidencyjnym 873, 
2) oznaczony na załączniku graficznym, 
 
 
3) teren użytkowany rolniczo, pastwisko VI klasy 

bonitacyjnej, 
4) przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną, 
5) zasady zabudowy i zagospodarowania zgodnie 

z postanowieniami ustaleń ogólnych zawar-
tych w § 11 i w § 12 niniejszej uchwały, 

6) dojazd do terenu przewiduje z istniejącej drogi 
gminnej w obowiązującym mpzp gminy sym- 
 
 
bolem 010 - KDG o następujących parametrach 
technicznych: szerokość w liniach rozgranicza-
jących 10 m, szerokość jezdni 6 m, szerokość 
obustronnych chodników po 2 m, na zasadach 

określonych przez zarządcę drogi. Linia zabu-
dowy dla nowo powstających obiektów miesz-
kalnych min. 8 m od krawędzi jezdni. 

 
3. Ustala się uzupełnienie podstawowej funk-

cji terenu o usługi z zakresu agroturystyki, wypo-
czynku i rekreacji związanej z bliską odległością od 
projektowanego zbiornika wodnego „Wierna rze-
ka”. 

 
4. Ustala się minimalną odległość obiektów 

kubaturowych od terenów leśnych wynoszącą 15 m. 
 
§ 14.1. Ustala się następujące zasady i warunki 

obsługi infrastruktury technicznej zgodne z § 12. 
 
2. Dopuszcza się możliwość przebudowy i 

rozbudowy istniejących elementów uzbrojenia 
technicznego w zakresie niezbędnym dla realizacji 
zamierzenia inwestycyjnego. 

 
3. Lokalizacja oraz parametry techniczne sie-

ci i przyłączy infrastruktury technicznej jw. do usta-
lenia  projektach budowlanych na warunkach w
sprecyzowanych przez zarządców tych sieci. 

 
Rozdział 4 

Ustalenia końcowe 
 

§ 15. Ustala się stawkę procentową w wyso-
koś  której ci 20 % służącą do naliczania opłaty, o
mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu 
przestrzennym. 

 
§ 16. Zmiana Nr 19/2002 o zakresie wymie-

nionym w § 2, spełnia wymogi postanowień art. 7 
usta  wy o ochronie gruntów rolnych i leśnych 
(Dz. U. Nr 16, poz. 78 ze zmianami) - grunty nie 
wymagają zmiany przeznaczenia na cele nierolni-
cze i nieleśne. 

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wój-
towi Gminy Piekoszów. 

 
§ 18. Zobowiązuje się Wójta Gminy w Pieko-

szowie do ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Świętokrzyskiego. 

 
§ 19. Uchwała obowiązuje po upływie 14 dni 

od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego. 
 

Przewodniczący Rady Gminy: M. O. Kundera 
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