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UCHWAŁA Nr IV/26/2003 
RADY GMINY W MIEDZIANEJ GÓRZE 

 
z dnia 17 marca 2003r. 

 
w sprawie zmiany Nr 5/2001 w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego  

gminy Miedziana Góra dotyczącej sołectwa Ciosowa. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z 
dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. 
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558) oraz art. 26, 28 i  
art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zago-
spodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 
z 1999r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412, Nr 111, 
poz. 1279, z 2000r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157 
i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, 

poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229 i  
Nr 154, poz. 1804 oraz z 2002r. Nr 25, poz. 253) oraz 
w związku z uchwałą Nr XXIV/217/2001 Rady Gminy 
w Miedzianej Górze z dnia 29 listopada 2001r. w 
sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany w 
miejscowym planie ogólnym zagospodarowania 
przestrzennego gminy Miedziana Góra - Rada Gmi-
ny w Miedzianej Górze uchwala, co następuje: 
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Rozdział 1 
Przepisy wprowadzające 

 

§ 1.1. Uchwala się zmianę nr 5/2001 w miej-
scowym planie ogólnym zagospodarowania prze-
strzennego gminy Miedziana Góra uchwalonym 
uchwałą Nr 1/2/92 Rady Gminy w Miedzianej  
Górze z dnia 28 stycznia 1992r. - ogłoszoną w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Kieleckiego 
Nr 3, poz. 27 z dnia 28 lutego 1992r. (z późniejszy-
mi zmianami) zwaną dalej „ zmianą planu”. 

 

2. Zmiana planu obejmuje część obszaru na 
terenie sołectwa Ciosowa - oznaczonego w powo-
ływanym wyżej planie symbolem RP - przeznaczo-
nym pod uprawy polowe - w obrębie działki o 
nr ewid. 116, która w dniu 22.02.02 została podzie-
lona na działki o nr. ewid. 116/1, 116/2, 116/3, 116/4 
i 116/5 określonych na rysunku tej zmiany. 

 

3. Zmiana planu polega na przeznaczeniu te-
renu określonego w p. 2 pod zabudowę mieszkal-
ną - jednorodzinną z możliwością lokalizacji usług 
nieuciążliwych i wprowadzeniu oznaczenia terenu 
objętego zmianą planu symbolem 2.16-MN. 

 

4. Tekstem zmiany planu jest niniejsza uch-
wała. 

 

§ 2.1. Integralną częścią zmiany planu jest 
rysunek zmiany planu, sporządzony na mapie w 
skali 1=1000 stanowiący załącznik Nr 1 do niniej-
szej uchwały. 

2. Przedmiotem ustaleń zmiany planu zawar-
tych w tekście i rysunku planu jest określenie: 
- granicy terenu objętego zmianą planu 
- linii rozgraniczających tereny o różnych funk-

cjach i różnym sposobie użytkowania 
- przeznaczenie terenu 
- zasady obsługi komunikacyjnej 
- zasady obsługi w zakresie infrastruktury tech-

nicznej 
- generalnych zasad zabudowy i zagospodaro-

wania terenu. 
 

§ 3. Ustalenia zawarte w niniejszej uchwale 
stanowią podstawę do wydawania decyzji o wa-
runkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla 
obszaru objętego zmianą planu. 

 
§ 4. Traci moc obowiązującą uchwała 

Nr 1/2/92 Rady Gminy w Miedzianej Górze z dnia 
28 stycznia 1992r. - wymieniona w § 1.1 w części 
dotyczącej terenu objętego zmianą planu odno-
szącej się do upraw polowych oznaczonych w pla-
nie gminy symbolem RP. 

 
§ 5. Opracowania dołączone: opracowanie eko-

fizjograficzne oraz prognoza oddziaływania na śro-
dowisko zmiany planu, nie są przedmiotem uchwa-
lenia, lecz stanowią materiał pomocniczy ułatwiający 
interpretację i realizację tej zmiany planu. 

 

 
Rozdział 2 

Ustalenia ogólne 
 

§ 6.1. Ustalenia zawarte w tekście zmiany 
planu, który stanowi treść niniejszej uchwały, mo-
gą być uszczegółowiane w postępowaniu admini-
stracyjnym w zakresie wynikającym z obowiązują-
cych przepisów szczególnych. W przypadku zaist-
niałych rozbieżności między wymaganiami zapi-
sów prawa a ustaleniami planu gminy należy kie-
rować się ustawowym stanem prawnym. 

 

2. Teren objęty zmianą planu Nr 5/2001 leży 
na obszarze otuliny Suchedniowsko-Oblęgorskie-
go Parku Krajobrazowego.  
Otulina Parku Krajobrazowego zgodnie z rozpo-
rządzeniem Nr 335/2001 Wojewody Świętokrzy-
skiego z dnia 17.10.2001 w sprawie utworzenia na 
terenach otulin parków krajobrazowych obszarów 
chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Świętokrzy-
skiego Nr 108, poz. 1271 ze zmianą Dz. Urz. Woj. 
Świętokrzyskiego z 2002r. Nr 8, poz. 66) jest obsza-
rem chronionego krajobrazu, gdzie obowiązują 
zakazy określone w ww. rozporządzeniu. 

Na tym obszarze obowiązują ustalenia Planu 
Ochrony Zespołu Parków Krajobrazowych Gór 
Świętokrzyskich zatwierdzonego rozporządzeniem 
Nr 2/97 Wojewody Kieleckiego z dnia 5 marca 
1997r. ogłoszonym w Dz. Urz. Nr 8, poz. 29 z póź-
niejszymi zmianami, które dotyczą między innymi: 
a) Określenia wymogów architektoniczno-budow-

lanych dla projektowanych obiektów kubatu-
rowych uwzględniających między innymi: 
- wysokość zabudowy dla obiektów miesz-

kalno-usługowych do max. 2 kondygnacji z 
możliwością wykorzystania poddasza na 
cele użytkowe tylko w budynkach jedno-
kondygnacyjnych 

- obowiązek stosowania dachów symetrycz-
nych dwuspadowych lub czterospadowych 
o nachyleniu połaci 35÷50 stopni z możli-
wością ewentualnego zastosowania przy-
czółków i naczółków 

- ograniczenie wysokości podpiwniczenia bu-
dynków do max. 1,3 m ponad poziom terenu 
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- zakaz realizacji obiektów z dachem płaskim 
pulpitowym, kopertowym, uskokowym i 
asymetrycznym oraz stosowanie w elewa-
cjach stłuczki szklanej, porcelanowej, luste-
rek jak również i schodkowego zakończenia 
ścian szczytowych 

- zalecenie stosowania w obiektach budow-
lanych poszerzonych okapów i wprowa-

dzania do prac wykończeniowych w elewa-
cjach materiałów kamiennych i drewna. 

b) W przypadku realizacji obiektów usługowych 
istnieje obowiązek opracowania w projekcie 
budowlanym projektu zieleni uwzględniające-
go ochronę walorów krajobrazowych i este-
tycznych terenu objętego zmianą planu. 

 

Rozdział 3 
Ustalenia szczegółowe 

 

§ 7.1. Symbol 2.16-MN - teren zabudowy 
mieszkalnej - jednorodzinnej z możliwością lokali-
zacji usług nieuciążliwych. Zabudowa wolno stojąca 
z dopuszczeniem zabudowy bliźniaczej po uprzed-
nim dokonaniu wtórnego podziału istniejących 
działek budowlanych. Wysokość zabudowy do  
2 kondygnacji mieszkalnych. Pozostałe wymogi 
architektoniczno-budowlane wg określeń przedsta-
wionych w § 6. Dopuszcza się możliwość budowy 
parterowych budynków gospodarczych. Na obsza-
rze objętym zmianą planu nie dopuszcza się lokali-
zacji inwestycji mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Stan istniejący - teren częściowo zainwestowany. 
Istniejący budynek mieszkalny na działce nr ewid. 
116/1 pozostawia się do adaptacji. Pozostałe działki 
o nr. ewid. 116/2, 116/3, 116/4 i 116/5 do czasu reali-
zacji zabudowy należy wykorzystać w sposób do-
tychczasowy tj. uprawy polowe. 

 
2. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury 

technicznej: 
a) Dojazd do terenu objętego zmianą planu Nr 5/2001 

z istniejącej drogi powiatowej nr ewid. 120/1dr 
oznaczonej w planie gminy symbolem 010 - KDL 
o kierunku Ciosowa-Herby-Miedziana Góra, która 
posiada następujące parametry techniczne: 
- szerokość w liniach rozgraniczających 16,0 m 
- szerokość jezdni 6,0 m 
- odległość linii zabudowy od krawędzi jezd-

ni 15,0 m dla budynków przeznaczonych na 
stały pobyt ludzi. 

b) Dojazd do działek budowlanych objętych 
zmianą Nr 5/2001 z projektowanej wzdłuż po-
łudniowej granicy terenu z uliczki wewnętrznej 
- dojazdowej oznaczonej symbolem KW o sze-
rokości min. 5,0 m - linia zabudowy w odległo-
ści min. 8,0 m od linii rozgraniczenia uliczki. 

c) Zaopatrzenie w wodę z istniejącego wodocią-
gu lokalnego w-225 na warunkach ustalonych 
przez zarządzającego tym wodociągiem. 

d) Odprowadzenie ścieków sanitarnych, przej-
ściowo do własnego szczelnego zbiornika, 
okresowo opróżnianego na oczyszczalnię ko-
munalną - początkowo w Sitkówce, a docelo-
wo na realizowaną oczyszczalnię ścieków na 
terenie gminy. 

e) Odprowadzenie wód opadowych - powierzch-
niowe do rowu przydrożnego. 

f) Zaopatrzenie w energię cieplną z własnych 
kotłowni opalanych paliwem ekologicznym. 

g) Odpady stałe składowane będą w typowych 
przydomowych pojemnikach stalowych i sys-
tematycznie wywożone na wysypisko w sołec-
twie Promnik gm. Strawczyn. 

h) Zaopatrzenie w energię elektryczną z istnieją-
cej linii elektrycznej niskiego napięcia - napo-
wietrznej - i kablowego przyłącza na warun-
kach, które określi Rejonowy Zakład Energe-
tyczny w Kielcach. 

i) Przyłącze telefoniczne możliwe z istniejącej linii 
telefonicznej - napowietrznej na warunkach 
określonych przez właściciela linii. 

 
Rozdział 4 

Postanowienia szczególne 
 

§ 8. Ustala się stawkę procentową służącą 
naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 3 

ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w 
wysokości 15 % wzrostu wartości nieruchomości. 

 
Rozdział 5 

Przepisy końcowe 
 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wój-
towi Gminy. 

 
§ 10. Uchwała niniejsza podlega ogłoszeniu 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Święto-
krzyskiego. 

§ 11. Uchwała niniejsza obowiązuje po 
upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 
 

Przewodniczący Rady Gminy: R. Żelazny 
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UCHWAŁA Nr IV/27/2003 

RADY GMINY W MIEDZIANEJ GÓRZE 
 

z dnia 17 marca 2003r. 
 

w sprawie zmiany Nr 6/2001 w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego  
gminy Miedziana Góra dotyczącej sołectwa Miedziana Góra. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z 

dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. 
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558) oraz art. 26, 28 i  
art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zago-
spodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 
z 1999r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412, Nr 111, 
poz. 1279, z 2000r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157 
i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, 

poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229 i  
Nr 154, poz. 1804 oraz z 2002r. Nr 25, poz. 253) oraz 
w związku z uchwałą Nr XXIV/217/2001 Rady Gminy 
w Miedzianej Górze z dnia 29 listopada 2001r. w 
sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany w 
miejscowym planie ogólnym zagospodarowania 
przestrzennego gminy Miedziana Góra - Rada Gmi-
ny w Miedzianej Górze uchwala, co następuje: 

 
Rozdział 1 

Przepisy wprowadzające 
 

§ 1.1. Uchwala się zmianę nr 6/2001 w miej-
scowym planie ogólnym zagospodarowania prze-
strzennego gminy Miedziana Góra uchwalonym 
uchwałą Nr 1/2/92 Rady Gminy w Miedzianej  
Górze z dnia 28 stycznia 1992r. - ogłoszoną w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Kieleckiego 
Nr 3, poz. 27 z dnia 28 lutego 1992r. (z późniejszy-
mi zmianami) zwaną dalej „zmianą planu”. 

 
2. Zmiana planu obejmuje część obszaru na 

terenie sołectwa Miedziana Góra oznaczonego w 
powoływanym wyżej planie symbolem RP - prze-
znaczonym pod uprawy polowe - w obrębie dzia-
łek o nr. ewid. 533/1 i 532/1 w granicach określo-
nych na rysunku tej zmiany oraz fragment grani- 
cy strefy uciążliwości od terenu nieczynnej obec-
nie garbarni oznaczonej w tym planie symbolem 
7.14-P. 

 
3. Zmiana planu polega na przeznaczeniu te-

renu określonego w p. 2 pod zabudowę mieszkal-
ną - jednorodzinną z możliwością lokalizacji usług 
nieuciążliwych i wprowadzeniu oznaczenia terenu 
objętego zmianą planu symbolem 7.18-MN. 

 
4. Tekstem zmiany planu jest niniejsza uch-

wała. 
 
§ 2.1. Integralną częścią zmiany planu jest 

rysunek zmiany planu, sporządzony na mapie w  
 
 
 

skali 1=1000 stanowiący załącznik Nr 1 do niniej-
szej uchwały. 

 
2. Przedmiotem ustaleń zmiany planu zawar-

tych w tekście i rysunku planu jest określenie: 
- granicy terenu objętego zmianą planu 
- linii rozgraniczających tereny o różnych funk-

cjach i różnym sposobie użytkowania 
- przeznaczenie terenu 
- zasady obsługi komunikacyjnej 
- zasady obsługi w zakresie infrastruktury tech-

nicznej 
- generalnych zasad zabudowy i zagospodaro-

wania terenu. 
 

§ 3. Ustalenia zawarte w niniejszej uchwale 
stanowią podstawę do wydawania decyzji o wa-
runkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla 
obszaru objętego zmianą planu. 

 
§ 4. Traci moc obowiązująca uchwała Nr 1/2/92 

Rady Gminy w Miedzianej Górze z dnia 28 stycznia 
1992r. - wymieniona w § 1.1 w części dotyczącej 
terenu objętego zmianą planu odnoszącej się do 
upraw polowych oznaczonych w planie gminy sym-
bolem RP oraz fragmentu granic strefy uciążliwości 
od terenu nieczynnej garbarni przebiegającej przez 
teren objęty zmianą planu, o której mowa w § 1.2. 

 
§ 5. Opracowania dołączone: opracowanie 

ekofizjograficzne oraz prognoza oddziaływania na  
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środowisko zmiany planu, nie są przedmiotem 
uchwalenia, lecz stanowią materiał pomocniczy 

ułatwiający interpretację i realizację tej zmiany 
planu. 

 
Rozdział 2 

Ustalenia ogólne 
 

§ 6.1. Ustalenia zawarte w tekście zmiany 
planu, który stanowi treść niniejszej uchwały, mo-
gą być uszczegółowiane w postępowaniu admini-
stracyjnym w zakresie wynikającym z obowiązują-
cych przepisów szczególnych. W przypadku zaist-
niałych rozbieżności między wymaganiami zapi-
sów prawa a ustaleniami planu gminy należy kie-
rować się ustawowym stanem prawnym. 

 
2. Teren objęty zmianą planu Nr 6/2001 leży 

na obszarze otuliny Suchedniowsko-Oblęgorskie-
go Parku Krajobrazowego. 
Otulina Parku Krajobrazowego zgodnie z rozpo-
rządzeniem Nr 335/2001 Wojewody Świętokrzy-
skiego z dnia 17.10.2001 w sprawie utworzenia na 
terenach otulin parków krajobrazowych obszarów 
chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Świętokrzy-
skiego Nr 108, poz. 1271 ze zmianą Dz. Urz. Woj. 
Świętokrzyskiego z 2002r. Nr 8, poz. 66) jest obsza-
rem chronionego krajobrazu, gdzie obowiązują 
zakazy określone w ww. rozporządzeniu. 
Na tym obszarze obowiązują ustalenia Planu 
Ochrony Zespołu Parków Krajobrazowych Gór 
Świętokrzyskich zatwierdzonego rozporządzeniem 
Nr 2/97 Wojewody Kieleckiego z dnia 5 marca 
1997r. ogłoszonym w Dz. Urz. Nr 8, poz. 29 z póź-
niejszymi zmianami, które dotyczą między innymi: 
a) Określenia wymogów architektoniczno-budow-

lanych dla projektowanych obiektów kubatu-
rowych uwzględniających między innymi: 

- wysokość zabudowy dla obiektów miesz-
kalno-usługowych do max. 2 kondygnacji z 
możliwością wykorzystania poddasza na 
cele użytkowe tylko w budynkach jedno-
kondygnacyjnych 

- obowiązek stosowania dachów symetrycz-
nych dwuspadowych lub czterospadowych 
o nachyleniu połaci 35÷50 stopni z możli-
wością ewentualnego zastosowania przy-
czółków i naczółków 

- ograniczenie wysokości podpiwniczenia 
budynków do max. 1,3 m ponad poziom 
terenu 

- zakaz realizacji obiektów z dachem płaskim 
pulpitowym, kopertowym, uskokowym i 
asymetrycznym oraz stosowanie w elewa-
cjach stłuczki szklanej, porcelanowej, luste-
rek jak również i schodkowego zakończenia 
ścian szczytowych 

- zalecenie stosowania w obiektach budow-
lanych poszerzonych okapów i wprowa-
dzania do prac wykończeniowych w elewa-
cjach materiałów kamiennych i drewna 

b) W przypadku realizacji obiektów usługowych 
istnieje obowiązek opracowania w projekcie 
budowlanym projektu zieleni uwzględniające-
go ochronę walorów krajobrazowych i este-
tycznych terenu objętego zmianą planu. 

 
Rozdział 3 

Ustalenia szczegółowe 
 

§ 7.1. Symbol 7.18-MN - teren zabudowy 
mieszkalnej - jednorodzinnej z możliwością lokali-
zacji usług nieuciążliwych. Zabudowa wolno stoją-
ca z dopuszczeniem zabudowy bliźniaczej. Wyso-
kość zabudowy do 2 kondygnacji mieszkalnych. 
Pozostałe wymogi architektoniczno-budowlane wg 
określeń przedstawionych w § 6. Dopuszcza się 
możliwość budowy parterowych budynków go-
spodarczych. Na obszarze objętym zmianą planu 
nie dopuszcza się lokalizacji inwestycji mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. Stan istniejący - teren 
nie zainwestowany. Do czasu realizacji zabudowy 
obszar objęty zmianą planu należy wykorzystać w 
sposób dotychczasowy tj. uprawy polowe. 

 
 

2. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 
a) Dojazd do terenu objętego zmianą planu  

Nr 6/2001 z istniejącej drogi powiatowej  
nr ewid. 15471 oznaczonej w planie gminy 
symbolem 09- KDG, która posiada następujące 
parametry techniczne: 
- szerokość w liniach rozgraniczających 16,0 m 
- szerokość jezdni 6,0 m 
- odległość linii zabudowy od krawędzi jezd-

ni 15,0 m dla budynków przeznaczonych na 
stały pobyt ludzi. 

b) Dojazd do działek budowlanych objętych zmia-
ną Nr 6/2001 z projektowanej uliczki wewnętrz-
nej - dojazdowej oznaczonej symbolem KW o 
następujących parametrach technicznych: 
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- szerokość w liniach rozgraniczenia 10,0 m 
- szerokość jezdni 5,0 - 5,5 m chodniki obu-

stronne 
- odległość linii zabudowy od krawędzi jezd-

ni min. 8,0 m. 
c) Zaopatrzenie w wodę z istniejącego wodocią-

gu lokalnego w-110 na warunkach ustalonych 
przez zarządzającego tym wodociągiem. 

d) Odprowadzenie ścieków sanitarnych, przej-
ściowo do własnego szczelnego zbiornika, 
okresowo opróżnianego na oczyszczalnię ko-
munalną - początkowo w Sitkówce, a docelo-
wo na realizowaną oczyszczalnię ścieków na 
terenie gminy. 

e) Odprowadzenie wód opadowych - powierzch-
niowe do rowu przydrożnego. 

f) Zaopatrzenie w energię cieplną z własnych 
kotłowni opalanych paliwem ekologicznym. 

g) Odpady stałe składowane będą w typowych 
przydomowych pojemnikach stalowych i sys-
tematycznie wywożone na wysypisko w sołec-
twie Promnik gm. Strawczyn. 

h) Zaopatrzenie w energię elektryczną z istnieją-
cej linii elektrycznej niskiego napięcia - napo-
wietrznej - i kablowego przyłącza na warun-
kach, które określi Rejonowy Zakład Energe-
tyczny w Kielcach. 

i) Przyłącze telefoniczne możliwe z istniejącej linii 
telefonicznej - napowietrznej na warunkach 
określonych przez właściciela linii. 

 
Rozdział 4 

Postanowienia szczególne 
 

§ 8. Ustala się stawkę procentową służącą 
naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 3 

ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w 
wysokości 15 % wzrostu wartości nieruchomości. 

 
Rozdział 5 

Przepisy końcowe 
 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wój-
towi Gminy. 

 
§ 10. Uchwała niniejsza podlega ogłoszeniu 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Święto-
krzyskiego. 

§ 11. Uchwała niniejsza obowiązuje po upły-
wie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Świętokrzyskiego. 
 

Przewodniczący Rady Gminy: R. Żelazny 
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UCHWAŁA Nr IV/28/2003 
RADY GMINY W MIEDZIANEJ GÓRZE 

 
z dnia 17 marca 2003r. 

 
w sprawie zmiany nr 7/2001 w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego  

gminy Miedziana Góra na obszarze wsi Przyjmo. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy  
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. z 2002r.  
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984),  
a także art. 7, art. 8, art. 10 ust. 1 i ust. 3, art. 26 i  
art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz. U. z 1999r. Nr 15, poz. 
139 ze zm. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279, z 
2000r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, 
poz. 1268, z 2001r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124,  
Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 
1804 oraz z 2002r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984 i 

Nr 130, poz. 1112), po przedłożeniu przez Wójta 
Gminy w Miedzianej Górze projektu zmiany  
nr 7/2001 w miejscowym planie ogólnym zagospo-
darowania przestrzennego gminy Miedziana Góra 
na obszarze wsi Przyjmo, przygotowanego przez 
Biuro Urbanistyczno-Projektowe „ESEM” w Kiel-
cach, pod kierownictwem głównego projektanta 
zmiany planu mgr. Stanisława Masternaka, legity-
mującego się uprawnieniami urbanistycznymi  
Nr ewid. 982/89, członka Okręgowej Izby Urbani-
stów w Katowicach pod nr 2-082/02 uchwala się, co 
następuje: 

 
Rozdział 1 
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Ustalenia wprowadzające 
 

§ 1.1. Uchwaleniu podlega zmiana w miej-
scowym planie ogólnym zagospodarowania prze-
strzennego gminy Miedziana Góra na obszarze wsi 
Przyjmo, zwana dalej „zmianą planu”. 

 
2. Zmiana planu obejmuje tereny gruntów 

rolnych położonych we wsi Przyjmo - działki  
nr ewid. 31/3 i 32/3 - to jest obszar, o którym mowa 
w uchwale Nr XXIV/218/2001 Rady Gminy w Mie-
dzianej Górze z dnia 29 listopada 2001 roku w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w 
miejscowym planie ogólnym zagospodarowania 
przestrzennego gminy Miedziana Góra oraz w 
uchwale Nr XXVII/251/2002 Rady Gminy w Mie-
dzianej Górze z dnia 30 kwietnia 2002 roku w 
sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/218/2001 z dnia 
29 listopada 2001 roku o przystąpieniu do sporzą-
dzenia zmiany w miejscowym planie ogólnym 
zagospodarowania przestrzennego gminy Mie-
dziana Góra i zmienia dla tej części obszaru usta-
lenia miejscowego planu ogólnego zagospodaro-
wania przestrzennego gminy Miedziana Góra, o 
którym mowa w § 20. 

 
3. Ustalenia zmiany planu stanowią treść ni-

niejszej uchwały. Integralną częścią zmiany planu 
jest „Rysunek zmiany nr 7/2001 w miejscowym 
planie ogólnym zagospodarowania przestrzenne-
go gminy Miedziana Góra na obszarze wsi Przyj-
mo - skala 1: 2000”, zwany dalej „rysunkiem zmia-
ny planu”, obowiązujący w granicach terenu 
zmiany planu. 

 
4. Do projektu zmiany planu dołączone zo-

stało, jako odrębne, opracowanie nie podlegające 
uchwaleniu: „Prognoza skutków wpływu ustaleń 
zmiany nr 7/2001 w miejscowym planie ogólnym 
zagospodarowania przestrzennego gminy Mie-
dziana Góra na obszarze wsi Przyjmo na środowi-
sko przyrodnicze”.  

 
5. Zmiana planu została poprzedzona opra-

cowaniem ekofizjograficznym terenu wraz z oto-
czeniem wskazanego w uchwale Nr XXIV/218/2001 
Rady Gminy w Miedzianej Górze z dnia 29 listopa-
da 2001 roku, zawierającym poszerzone materiały 
informacyjne.  

 
6. Zmiana planu stanowi podstawę do wy-

dawania w granicach jej obowiązywania decyzji o 
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. 

 
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) „planie ogólnym” - należy przez to rozumieć 
miejscowy plan ogólny zagospodarowania 

przestrzennego gminy Miedziana Góra, o któ-
rym mowa w § 20, 

2) „terenie” bez bliższego określenia - należy 
przez to rozumieć teren o przeznaczeniu ozna-
czonym odpowiednim symbolem, wyodręb-
niony liniami rozgraniczającymi w rysunku 
zmiany planu, 

3) „przedsięwzięciach mogących znacząco od-
działywać na środowisko” - należy przez to ro-
zumieć przedsięwzięcia określone przepisami 
szczególnymi, których rodzaj lub kryteria kwali-
fikacyjne wskażą na możliwość ich znaczącego 
oddziaływania na środowisko i dla których - w 
związku z tym - wydawanie decyzji związanych 
z ich realizacją wymaga przeprowadzenia po-
stępowania w sprawie oceny oddziaływania na 
środowisko, 

4) „tytule prawnym” - należy przez to rozumieć 
prawo własności, użytkowania, zarządu oraz 
inne prawa wynikające z umów cywilnopraw-
nych, 

5) „rzemiośle produkcyjnym - ubojni drobiu” - 
należy przez to rozumieć obiekty ubojni drobiu 
wraz z ewentualnym przetwórstwem, z wyklu-
czeniem możliwości realizacji przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowi-
sko w rozumieniu art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy z 
dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony śro-
dowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi 
zmianami), których ewentualna uciążliwość 
jest oceniana na podstawie danych charaktery-
zujących ich wpływ na środowisko, 

6) „nieuciążliwości dla warunków mieszkanio-
wych” - należy przez to rozumieć brak uciążli-
wości lub ograniczenie, do wskaźników do-
puszczalnych przepisami szczególnymi, uciąż-
liwych stanów utrudniających życie lub do-
kuczliwych, jakie mogą wystąpić w obrębie za-
budowy mieszkaniowej usytuowanej w bezpo-
średnim sąsiedztwie terenu objętego zmianą 
planu, 

7) „obiektach mieszkaniowych” - należy przez to 
rozumieć istniejący oraz będący w realizacji 
budynek mieszkalny przeznaczony dla potrzeb 
własnych właściciela ubojni drobiu oraz jego 
najbliższej rodziny,  

8) „budynkach gospodarczych” lub „gospodar-
czo-garażowych” - należy przez to rozumieć 
obiekty i pomieszczenia gospodarcze, służące 
do obsługi zabudowy podstawowej na danej 
działce,  

9) „ustaleniach zmiany planu” - należy przez to 
rozumieć ustalenia wynikające z integralnych 
części zmiany planu: uchwały i jej załącznika 
graficznego, 
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10) „linii rozgraniczającej” - należy przez to rozu-

mieć linię rozgraniczającą tereny o różnym 
przeznaczeniu i różnych zasadach zagospoda-
rowania, która nie może być przesunięta w to-
ku realizacji planu, 

11) „kondygnacji” - należy przez to rozumieć kon-
dygnację nadziemną, bez uwzględnienia pod-
dasza użytkowego, w tym mieszkalnego, 

12) „opinii urbanistycznej” - należy przez to rozu-
mieć opinię, odnoszącą się do zagadnień za-

gospodarowania przestrzennego, wydaną 
przez osobę spełniającą wymogi zawarte w 
art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15.12.2000r. o samo-
rządach zawodowych architektów, inżynierów 
budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001r. 
Nr 5, poz. 42 z późniejszymi zmianami), 

13) „przepisach szczególnych” - należy przez to 
rozumieć obowiązujące ustawy, przepisy wy-
konawcze do tych ustaw, Polskie Normy oraz 
przepisy prawa miejscowego. 

 
Rozdział 2 

Zakres przedmiotowy ustaleń zmiany planu 
 
§ 3. Przedmiotem zmiany planu jest teren o 

powierzchni ok. 1,50 ha, w obrębie którego znajdu-
je się istniejący i będący w realizacji budynek 
mieszkalny stanowiący własność inwestora, budy-
nek gospodarczo-garażowy oraz obiekt, funkcjonu-
jącej od 1996 roku, ubojni drobiu. 

 
§ 4. Zamierzeniem ustaleń przedmiotowej 

zmiany w miejscowym planie ogólnym zagospo-
darowania przestrzennego gminy Miedziana Góra 
jest uwzględnienie zasady zrównoważonego roz-

woju i zapewnienie integracji wszelkich działań 
podejmowanych w jej granicach, w celu:  
1) przeznaczenia terenu pod zabudowę rzemiosła 

produkcyjnego - ubojni drobiu, umożliwiającą 
dokonanie rozbudowy i modernizacji istniejącej 
ubojni drobiu wraz z ewentualnym przetwór-
stwem spożywczym oraz zabudowę mieszkalną, 

2) ochrony środowiska, w tym terenów objętych 
ochroną obszarową na podstawie ustawy o 
ochronie przyrody. 

 
Rozdział 3 

Ogólne ustalenia realizacyjne 
 
§ 5.1. Ogólne ustalenia realizacyjne należy 

odnosić kompleksowo do odpowiadających im  
 
elementów zmiany planu. Pominięcie lub wybiór-
cze stosowanie ogólnych ustaleń realizacyjnych,  
 
albo stosowanie bez nich szczegółowych ustaleń 
realizacyjnych, powoduje niezgodność ze zmianą 
planu. 

 
2. W razie występujących wątpliwości lub 

niejednoznaczności przy odczytywaniu ustaleń 
zmiany planu, niezbędne jest zasięgnięcie opinii 
urbanistycznej. Opinia urbanistyczna nie zwalnia 
od przestrzegania innych przepisów szczególnych, 
a o jej niezbędności rozstrzyga w trybie roboczym 
organ wydający decyzję o warunkach zabudowy i 
zagospodarowania terenu. 

 
3. Sprzeczne z ustaleniami zmiany planu są 

podziały objętych nią części nieruchomości, na-
stępujące bez związku z potrzebami realizacyjnymi 
zmiany planu.  

 
4. Jeżeli z ustaleń zmiany planu albo z udo-

kumentowanego stanu faktycznego wynika, że 
planowane zagospodarowanie terenu jest uzależ-
nione od wykonania określonych robót lub czyn-
ności - zamiar takiego zagospodarowania, bez 

spełnienia występujących uwarunkowań, jest nie-
zgodny z ustaleniami zmiany planu. 

 
5. W planowanym wykorzystaniu terenu 

mieszczą się istniejące i planowane sieci uzbroje-
nia terenu oraz przyłącza do wszystkich sieci i 
urządzenia z nimi związane, co oznacza, że ich wy-
konanie na warunkach określonych przez zarząd-
ców sieci jest zgodne z ustaleniami zmiany planu, 
jeżeli ponadto nie jest sprzeczne z ustaleniami 
planu ogólnego gminy Miedziana Góra w odnie-
sieniu do wykorzystania na ten cel pasów drogo-
wych pozostających poza zasięgiem obowiązywa-
nia zmiany planu. 

 
6. Ustalony zmianą planu zakres uzbrojenia 

terenu podlega szczegółowemu rozwinięciu w 
projektach budowlanych. Rozwiązania wynikające 
z tego rozwinięcia są zgodne ze zmianą planu, 
jeżeli nie naruszają struktury planowanej w zmia-
nie planu rozwiązań przestrzennych. 

 
7. Ustalenia zmiany planu nie naruszają 

przepisów szczególnych, mających zastosowanie 
nadrzędne w odniesieniu do rozpatrywanego sta-
nu faktycznego. Sprzeczność z przepisami szcze-
gólnymi powoduje również niezgodność z ustale-
niami zmiany planu. 
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8. Zmiana przepisów szczególnych związa-
nych z treścią ustaleń zmiany planu nie powoduje 
potrzeby zmiany tych ustaleń, jeżeli w sposób 
oczywisty daje się je dostosować do zmienionego 
stanu prawnego, bez uszczerbku dla ich istoty. W 
sprawach kontrowersyjnych należy uzyskać opinię 
urbanistyczną na zasadach określonych w ust. 2. 

 
§ 6.1. Teren objęty zmianą planu położony 

jest w otulinie Suchedniowsko-Oblęgorskiego Par-
ku Krajobrazowego, w obrębie której obowiązują:  
a) ustalenia określone w Planie Ochrony Zespołu 

Parków Krajobrazowych Gór Świętokrzyskich 
zatwierdzonym rozporządzeniem Nr 2/97 Wo-
jewody Kieleckiego z dnia 5 marca 1997r. z 
późniejszymi zmianami,  

b) zakazy wynikające z rozporządzenia Nr 335/2001 
Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17 paździer-
nika 2001r. w sprawie utworzenia na terenie otu-
lin parków krajobrazowych obszarów chronio-
nego krajobrazu.  

 
2. Wszelkie zamierzenia inwestycyjne lokali-

zowane na terenie Parku Krajobrazowego i jego 
otuliny wymagają uzgodnienia z Dyrektorem Za-
rządu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków 

Krajobrazowych w Kielcach, w tym również i ich 
projekty budowlane.  

 
§ 7. Teren zmiany planu usytuowany jest w 

obrębie Obszaru Najwyższej Ochrony (ONO) 
Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) 
nr 414 Zagnańsk na obszarze, której obowiązuje 
wzmożona ochrona zasobów i jakości wód pod-
ziemnych i powierzchniowych, co powoduje m.in. 
zakaz lokalizacji nowych obiektów przemysłowych, 
dla których obowiązek sporządzenia raportu wyni-
ka z art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001r. Prawo ochrony środowiska.  

 
§ 8. Przedmiot niniejszej zmiany planu doty-

czy planowanego przedsięwzięcia mogącego zna-
cząco oddziaływać na środowisko, dla którego 
obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu 
przedsięwzięcia na środowisko uzależniony jest od 
postanowienia organu właściwego do wydania 
decyzji, po zasięgnięciu opinii właściwych orga-
nów, o których mowa w art. 51 ust. 2 i 3 ustawy  
z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska  
(Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami), 
określającego jednocześnie zakres raportu o od-
działywaniu przedsięwzięcia na środowisko. 

 
Rozdział 4 

Szczegółowe ustalenia realizacyjne 
 
§ 9. Szczegółowe ustalenia realizacyjne, wraz 

z odnośnymi ogólnymi ustaleniami realizacyjnymi i 
elementami rysunku zmiany planu, przesądzają o 
zgodności z ustaleniami tej zmiany planu. 

§ 10.1. Teren o powierzchni ca 1,50 ha wraz z 
istniejącymi obiektami budowlanymi tj. dwoma 
budynkami mieszkalnymi (istniejącym i realizowa-
nym), budynkiem gospodarczo-garażowym i bu-
dynkiem ubojni drobiu, wyodrębniony liniami roz-
graniczającymi w rysunku zmiany planu i ozna-
czony symbolem PR MN, przeznacza się pod pla-
nowaną zabudowę rzemiosła produkcyjnego - 
ubojni drobiu wraz z ewentualnym przetwórstwem 
i budownictwem mieszkaniowym jednorodzinnym 
dla potrzeb własnych inwestora.  

 
2. Dopuszcza się rozbudowę i moderniza- 

cję istniejącej ubojni drobiu do zdolności ubojo- 
wej powyżej 50 t/rok jednak nie więcej jak do max.  
3000 t/rok. 

 
3. Dopuszcza się możliwość realizacji na te-

renie objętym zmianą obiektów przetwórczych 
powiązanych funkcjonalnie z ubojnią drobiu.  

 
4. W przypadku zaniechania uboju i ewentu-

alnego przetwórstwa drobiu dopuszcza się zmianę 
profilu produkcji pod warunkiem, że jej uciążli-

wość nie przekroczy granic działki a jej oddziały-
wanie na środowisko nie zmieni się w stosunku do 
oddziaływania zmodernizowanej i rozbudowanej 
ubojni drobiu.  

 
§ 11. Teren oznaczony symbolem KS - istnie-

jący zbiornik bezodpływowy na ścieki dla ubojni 
drobiu i istniejącej zabudowy mieszkaniowej na 
działkach 31/3 i 32/3, który wraz z istniejącymi 
przyłączami (ks) stanowi element utylizacji ście-
ków z tych obiektów pod warunkiem ich okreso-
wego wywozu do najbliższej oczyszczalni ścieków.  

 
§ 12. Dla istniejących i projektowanych 

obiektów budowlanych ustala się następujące 
wymagania: 
a) wysokość zabudowy obiektów mieszkalnych - 

jedna kondygnacja z możliwością wykorzysta-
nia poddasza na cele użytkowe lub mieszkalne; 
poddasze stanowi drugą kondygnację w rozu-
mieniu przepisów szczególnych, 

b) podpiwniczenie do wysokości 1,3 m ponad 
poziom terenu, 

c) wysokość zabudowy obiektów produkcyjnych 
do 5,0 m od poziomu terenu do okapu obiektu, 
zaś gospodarczych do max. 4,0 m od poziomu 
terenu do okapu obiektu,  
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d) obowiązkowe stosowanie dachów symetrycz-

nych, dwuspadowych lub czterospadowych o 
nachyleniu połaci 35-50 stopni z możliwością 
wprowadzenia przyczółków i naczółków, 

e) zakaz realizowania obiektów z dachem pła-
skim, pulpitowym, kopertowym, uskokowym  
 
lub asymetrycznym oraz stosowania w elewa-
cjach stłuczki szklanej i porcelanowej, lusterek 
itp., 

f) zalecenie zastosowania w budynkach posze-
rzonych okapów, 

g) w zagospodarowaniu należy przewidzieć zieleń 
izolacyjno-ochronną na obrzeżach terenu wy-
dzielonych liniami rozgraniczającymi i wzdłuż 
drogi krajowej. 

 
§ 13. Dyrektor Zarządu Świętokrzyskich i 

Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kiel-
cach może dokonać uszczegółowienia ustaleń pla-
nu ochrony oraz określić zakres ich stosowania, a 
w przypadku budynków użyteczności publicznej, 
produkcyjnych oraz produkcyjno-usługowych mo-
że odstąpić od wymogów architektonicznych usta-
leń planu ochrony.  

 
§ 14. Obsługę komunikacyjną projektowanej 

zabudowy sytuowanej na terenach wydzielonych 
w granicach zmiany planu zapewnia droga krajo-
wa nr 74 (poza obszarem opracowania), oznaczona 
symbolem KDK, na warunkach określonych przez 
jej zarządcę tj. Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych 
i Autostrad - Oddział w Kielcach. Minimalną odle-
głość nowej zabudowy od drogi krajowej nr 74 
ustala się na 50,0 m od jej krawędzi. 

 
§ 15. Ustala się następujące zasady uzbroje-

nia w infrastrukturę techniczną: 
a) zaopatrzenie w wodę z istniejącego wodociągu 

wiejskiego (w 90) biegnącego przez zachodnią 
część terenu objętego zmianą planu poprzez 
wykonane już przyłącza (w) na warunkach 

określonych przez zarządzającego wodocią-
giem, 

b) odprowadzenie ścieków sanitarnych do istnie-
jącego zbiornika bezodpływowego, o którym 
mowa w § 11, z zapewnieniem wywozu do 
najbliższej oczyszczalni ścieków oraz prowa-
dzeniem ścisłego nadzoru nad realizacją i eks-
ploatacją tego rozwiązania w celu niedopusz-
czenia do wprowadzania ścieków do ziemi; do-
celowo do własnej oczyszczalni ścieków moż-
liwej do zlokalizowania we wschodniej części 
terenu objętego zmianą planu i po uzyskaniu 
stosownych zezwoleń na odprowadzenie 
oczyszczonych ścieków do istniejącego, poza 
terenem zmiany planu, cieku wodnego,  

c) zaopatrzenie w energię elektryczną z przebie-
gającej przez zachodnią część terenu objętego 
zmianą planu napowietrznej linii elektroener-
getycznej niskiego napięcia (NN) poprzez wy-
konane przyłącza (en) na warunkach określo-
nych przez zarządzającego siecią, 

 
 
d) odpady poprodukcyjne (poubojowe) należy 

gromadzić w szczelnych pojemnikach i na 
podstawie podpisanej umowy powinny być 
odbierane przez Zakład Utylizacyjny,  

e) stałe odpady komunalne powinny być groma-
dzone w pojemnikach przenośnych pod zada-
szoną osłoną i wywożone okresowo na wysy-
pisko śmieci w Promniku, 

f) wody opadowe po ich podczyszczeniu należy 
odprowadzać na własną działkę lub do przy-
drożnego rowu,  

g) ogrzewanie obiektów indywidualne, z prefe-
rencją dla ekologicznego gazowego lub olejo-
wego źródła ciepła. 

 
§ 16. Wszystkie budynki w granicach zmiany 

planu winny być wybudowane w sposób zapobie-
gający powstawaniu i rozprzestrzenianiu pożaru, 
stosownie do przepisów szczególnych w tym za-
kresie. 

 
Rozdział 4 

Przepisy uzupełniające 
 
§ 17. W celu naliczenia opłaty, o której mo-

wa w art. 36 ust. 3 powołanej na wstępie ustawy o 
zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się 
stawkę procentową w wysokości 15 % wzrostu 
wartości nieruchomości. 

 
§ 18. Teren objęty zmianą planu może być 

wykorzystany w sposób dotychczasowy do czasu 
zagospodarowania zgodnego z jego planowanym 
przeznaczeniem, bez możliwości jego tymczasowej 
zabudowy. 

 
§ 19.1. Teren objęty zmianą nie wymaga zgod-

nie z przepisami szczególnymi o ochronie gruntów 
rolnych i leśnych uzyskania zgody na jego przezna-
czenie na cele nierolnicze z uwagi na fakt, iż obszar 
objętym zmianą zajmuje tylko 0,35 ha gruntów  
IV klasy bonitacyjnej oraz 1,15 ha gruntów V klasy 
bonitacyjnej z glebami pochodzenia mineralnego 
(art. 7 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 3.02.1995r. o 
ochronie gruntów rolnych i leśnych). 
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2. Wyłączenie z produkcji użytków rolnych 
wymaga uzyskania stosownej decyzji, jeżeli wyni-

ka to z przepisów szczególnych, o których mowa w 
ust. 1. 

 
Rozdział 5 

Przepisy końcowe 
 
§ 20. W odniesieniu do obszaru objętego 

granicami zmiany planu tracą moc ustalenia miej-
scowego planu ogólnego zagospodarowania prze-
strzennego gminy Miedziana Góra, uchwalonego 
uchwałą Nr I/2/92 Rady Gminy w Miedzianej Górze 
z dnia 28.01.1992r. ogłoszoną w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Kieleckiego Nr 3, poz. 27 z 
dnia 28.02.1992r. (z późniejszymi zmianami). 

 
§ 21. W razie utraty mocy obowiązującej 

przez plan ogólny gminy, zmiana planu staje się 
miejscowym planem zagospodarowania prze-
strzennego terenu rzemiosła produkcyjnego - 

ubojnia drobiu z ewentualnym przetwórstwem 
oraz zabudową mieszkaniową „Przyjmo”. 

 
§ 22. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzien-

niku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 
 
§ 23. Wykonanie uchwały powierza się Wój-

towi Gminy . 
 
§ 24. Uchwała obowiązuje po upływie 14 dni 

od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego. 

 
Przewodniczący Rady Gminy: R. Żelazny 

 

856 
 

UCHWAŁA Nr IV/31/2003 
RADY GMINY W MIEDZIANEJ GÓRZE 

 
z dnia 17 marca 2003r. 

 
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2003 rok. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d 

oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samo-
rządzie gminnym (jt. z 1996r. Dz. U. Nr 13, poz. 74 z 
późn. zm.), art. 49, art. 52, art. 109, art. 116,  
art. 124, art. 128 ust. 2, art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 
26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. 
Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) Rada Gminy uch-
wala, co następuje: 

 
§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy w 

wysokości 13.451.451,- zgodnie z załącznikiem Nr 1 
(wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej). 

 
§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy w 

wysokości  19.130.412,- 
z tego: 
a) wydatki bieżące  10.439.852,- 

w tym: 
- wynagrodzenia i pochodne od wynagro-

dzeń  6.042.792,- 
- dotacje  173.000,- 
- wydatki na obsługę długu jednostki  

  365.700,- 
b) wydatki majątkowe  8.690.560,- 
zgodnie z załącznikiem Nr 2 (wydatki w podziale na 
działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej). 
 

§ 3. Dochody budżetu w kwocie 282.000,- 
przeznacza się na: 
- spłatę otrzymanych pożyczek i kredytów w 

kwocie 282.000,-. 
 

§ 4. Planuje się deficyt budżetu gminy w 
kwocie 5.678.961,- 
Źródłami pokrycia deficytu budżetu w kwocie 
5.678.961,- są przychody pochodzące z: 
- pożyczki w kwocie 3.519.000,- w Wojewódzkim 

Funduszu Ochrony Środowiska w Kielcach na 
budowę kanalizacji i oczyszczalni 

- kredyty w bankach polskich w kwocie 
1.965.000,- 

- wolnych środków jako nadwyżki środków pie-
niężnych na rachunku bieżącym budżetu jed-
nostki samorządu terytorialnego, wynikającej z 
rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w 
kwocie 194.961,-. 

Przychody i rozchody budżetu, sklasyfikowane 
według paragrafów określających ich rodzaj, ze-
stawione są w załączniku Nr 3. 
 

§ 5. Ustala się wydatki na finansowanie pro-
gramu inwestycyjnego w 2003 roku z wyodrębnie-
niem wydatków na finansowanie poszczególnych 
programów, zgodnie z załącznikiem Nr 4. 
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§ 6. Ustala się wykaz dotacji przekazanych 

na mocy porozumień między jednostkami samo-
rządu terytorialnego na kwotę 98.000,- zgodnie z 
załącznikiem Nr 5. 

 
§ 7. Ustala się plan przychodów środków 

specjalnych w łącznej kwocie 124.364,- oraz wydat-
ków w kwocie 124.364,- (zgodnie z załącznikiem 6). 

 
§ 8. Ustala się plan przychodów GFOŚiGW w 

kwocie 500,000,- i wydatków w kwocie 500.000,- 
zgodnie z załącznikiem Nr 7. 

 
§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do zacią-

gania w 2003 roku kredytów i pożyczek w kwocie 
5.484.000 zł i spłat zobowiązań w kwocie 282.000 zł 
w celu realizacji zaplanowanych kwot przychodów 
i rozchodów budżetu. 

 
§ 10. Ustala się wysokość dotacji dla innych 

podmiotów zgodnie z załącznikiem Nr 8. 
 
§ 11. Ustala się dochody i wydatki związane 

z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 
i innych zadań zleconych jednostce samorządu 
terytorialnego ustawami 
- dochody w kwocie  821.277,- 
- wydatki w kwocie  821.277,- 
(zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2). 
 

§ 12. Ustala się: 
1) rezerwę ogólną w kwocie  160.000,- 

- w dziale 758 w kwocie  160.000,-. 
 

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy do zacią-
gnięcia kredytów i pożyczek krótkoterminowych w 
kwocie 20.000 zł na pokrycie występującego w 
ciągu roku budżetowego deficytu budżetu. 

 
§ 14. Przedstawia się propozycje długu pu-

blicznego na lata 2003-2008 zgodnie z załącznikiem 
Nr 9. 

 
§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy do doko-

nywania przeniesień planowanych wydatków w 
ramach działów klasyfikacji budżetowej, między 
paragrafami za wyjątkiem zwiększeń wynagrodzeń 
i wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne. 

 
§ 16. Ustala się dochody z tytułu wydawania 

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 
kwotę 100.000,- i wydatki na realizację zadań okre- 
 
ślonych w programie profilaktyki i rozwiązania 
problemów alkoholowych w kwocie 100.000,-. 

 
§ 17. Upoważnia się Wójta Gminy do loko-

wania wolnych środków budżetowych na rachun-
kach w innych bankach niż bank prowadzący ob-
sługę budżetu gminy. 

 
§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wój-

towi Gminy. 
 
§ 19. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzien-

niku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i 
obowiązuje od 1 stycznia 2003 roku. 
 

Przewodniczący Rady Gminy: R. Żelazny 
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Załączniki do uchwały Nr IV/31/2003  
Rady Gminy w Miedzianej Górze 
z dnia 17 marca 2003r. 

 
Załącznik Nr 1 

 
Dochody budżetu Gminy Miedziana Góra 2003 rok 

 
W tym: 

Lp. Dział klasyfikacji Źródła dochodów § Wykonanie  
w roku 2002 

Plan na 2003 

Dochody  
związane  

z realizacją zadań 
administracji  

rządowej i innych 
zadań zleconych 

ustawami 

Dochody  
związane 

z realizacją zadań 
wynikających  
z porozumień 

między  
jednostkami  
samorządu  

terytorialnego 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 010 Wpływy z różnych opłat 069 10.000,- 10.000,-   
 Rolnictwo i łowiectwo       

2 020      
 Leśnictwo 

Dochody z najmu i dzier-
żawy skł. maj. (dzierżawa 
terenów łowieckich) 

075 650,- 665,-   

3 700 Ogółem:  65.797,- 62.797,-   
 Wpływy z usług 075 62.797,- 62.797,-   
 

Gospodarka mieszka-
niowa Wpływy ze sprzedaży ma-

jątku 
084 3.000,- -   

4 750 Ogółem:  86.206,- 58.193,- 50.520,-  
 Administracja publicz-

na 
Dotacja - Urzędy Woje-
wódzkie 

201 48.300,- 50.520,- 50.520,-  

  Dotacja - Starostwa Powia-
towe 

202 6.206,- -   

  Dotacje celowe Urzędu 
Statystycznego 

201 24.200,- -   

  Wpływy z różnych opłat 069 2.500,- 2.558,-   
  Wpływy z usług 083 5.000,- 5.115,-   

5 751 
Urzędy naczelnych orga-
nów władzy państwo-
wej, kontroli i ochrony 
prawa oraz sądownic-
twa 

Dotacja celowa (rejestr wy-
borców) 

201 1.274,- 1.328,- 1.328,-  

6 754 
Dział Bezpieczeństwo 
publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

Dotacja celowa na obronę 
cywilną 

201 2.000 - -  

7 756 Ogółem:  3.618.437,- 3.467.657,-   
 Podatek dochodowy od 

osób fizycznych 
001 1.204.717,- 1.200.303,-   

 Podatek dochodowy od 
osób prawnych 

002 3.000,- 3.069,-   

 Podatek od nieruchomości 031 1.540.000,- 1.425.420,-   
 

Dochody od osób praw-
nych, od osób fizycznych 
i od innych jednostek nie 
posiadających osobo-
wości prawnej 

Podatek rolny 032 60.960,- 63.344,-   
  Podatek leśny 033 43.650,- 44.655,-   
  Podatek od środków trans-

portowych 
034 147.600,- 150.995,-   

  Wpływy z karty podatko-
wej 

035 - -   

  Podatek od spadków i da-
rowizn 

036 5.000,- 5.115,-   
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  Wpływy z opłaty skarbowej 041 3.000,- 3.069,-   
  Wpływy z opłaty targowej 043 252.000,- 257.796,-   
  Wpływy z opłaty eksplo-

atacyjnej 
046 116.710,- 119.394,-   

  Wpływy z innych opłat 
Stan. dochód j.s.t. (wpływy 
za sprzed. napojów alko-
hol.) 

048 117.500,- 100.000,-   

  Podatek od czynności cy-
wilnoprawnych 

050 73.800,- 75.497,-   

  Odsetki 091 50.500,- 19.000,-   
8 757 

Obsługa długu publicz-
nego 

Odsetki od nietermino-
wych wpłat z tyt. podatków 
i opłat 

091 8.000,- 8.184,-   

9 801 
Oświata i wychowanie 

Dotacja celowa - Fundusz 
Socjalny Prac Emeryt w 
Szk ł 

201 12.413,- 12.640,- 12.640,-  

10 Subwencje ogółem 292 6.400.135,- 6.801.692,-   
 

758  
Różne rozliczenia w tym:  

- część oświatowa sub-
wencji ogólnej dla jed-
nostek samorządu tery-
torialnego 

292 4.341.566,- 4.986.152,-   

  - część podstawowa sub-
wencji ogólnej dla gmin 

292 1.806.414,- 1.569.853,-   

  - część rekompensująca 
subwencji ogólnej dla 
gmin 

292 252.155,- 245.687,-   

11 Ogółem 
w tym: 

 
578.278,- 567.760,- 567.760,- 

 

 

853  
Opieka Społeczna 

Składki na ubezpieczenia 
zdrowotne 

201 20.900,- 26.489,- 26.489,-  

  Zasiłki i pomoc w naturze 201 415.000,- 373.660,- 373.660,-  
  Zasiłki rodzinne, pielęgna-

cyjne i wychowawcze 
201 37.450,- 45.265,- 45.265,-  

  Pozostała działalność - doży-
wianie dzieci w szkołach 

203  14 400,- 14 400,-  

  Ośrodek Pomocy Społecz-
nej 

201 104.928,- 107.946,- 107.946,-  

12 Ogółem  
w tym  

22.429,- 22.879,- 373,- 
 

 

854  
Edukacyjna opieka wy-
chowawcza 
 

Wpływy z usług - opłata 
stała przedszkola 

083 22.000,- 22.506,-   

  Dotacja celowa 201 429,- 373,- 373,-  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
13 Ogółem  423.335,- 2.437.656 188.656  
 

900  
Gospodarka komunal-
na i ochrona środowi-
ska 

Dotacja celowa na oświe-
tlenie dróg wojewódzkich, 
powiatowych i krajowych 

201 248.135,- 188.656,- 188.656,-  

  Dotacja celowa W.F.O.Ś 633 175.200,- 1.704.000,-   
  Środki na dofinansowanie 

własnych inwestycji gmin, 
powiatów sam. woj. pozy-
skane z innych źródeł 

629 - 545.000,-   

Ogółem: 11.228.954,- 13.451.451,- 821.277,-  
Zabezpieczenie spłaty kredytów: 287.700,- 282.000,-   
Dochody netto: 11.516.654,- 13.169.451,- 821.277,-  
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Załącznik Nr 2 
 

Wydatki budżetu w 2003 roku 
 

Wydatki  Symbol 
 Wydatki bieżące Majątkowe 

W tym   Nazwa działu i rozdziału 
Dział Rozdział Ogółem 

(6+10) 
Razem Wynagrodzenia 

i pochodne 
Dotacje Obsługa 

długu 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
I Wydatki na zadania własne   18.211.135 9.520.575 5.901.586 75.000 365.700 8.690.560 
1 Rolnictwo i łowiectwo 010  61.500 61.500     
 1) Izby rolnicze  

2) Budowa i utrzymanie urządzeń 
melioracji wodnych  

3) Pozostała działalność 

 01030 
 

01008 
01095 

1.500 
 

40.000 
20.000 

1.500 
 

40.000 
20.000 

    

2 Transport i łączność 600  645.000 355.000    290.000 
 1) Lokalny transport zbiorowy  

2) Drogi publiczne krajowe  
3) Drogi publiczne wojewódzkie 
4) Drogi publiczne powiatowe  
5) Drogi publiczne gminne  
6) Pozostała działalność 

 60004 
60011 
60013 
60014 
60016 
60095 

245.000 
30.000 
80.000 

130.000 
150.000 
10.000 

245.000 
- 
- 

 
100.000 
10.000 

   
30.000 
80.000 

130.000 
50.000 

3  Wytwarzanie i zaopatrywanie w 
energię elektryczną gaz i wodę 400  20.000 20.000 

    

 1) Pozostała działalność  40095 20.000 20.000     
4 Gospodarka mieszkaniowa 700  100.000 100.000     
 1) Różne jednostki obsługi gospo-

darki mieszkaniowej i komunalnej 
2) Gospodarka gruntami i nieru-

chomości  
3) Pozostała działalność 

 
70004 

 
70005 
70095 

80.000 
 

10.000 
10.000 

80.000 
 

10.000 
10.000 

    

5 Działalność usługowa 710  100.000 100.000     
 1) Plan zagospodarowania prze-

strzennego 
 

71004 100.000 100.000 
    

5 Informatyka 720  25.000 25.000     
 1) Inne jednostki usług informa-

tycznych 
 

72002 25.000 25.000 
    

6 Administracja publiczna 750  1.780.000 1.780.000 1.352.400    
 1) Rady Gmin  

2) Urzędy Gmin  
3) Pobór podatków  
4) Pozostała działalność 

 75022 
75023 
75047 
75095 

55.000 
1.530.000 

100.000 
95.000 

55.000 
1.530.000 

100.000 
95.000 

1.257.400 
95.000 

   

7 Bezpieczeństwo publiczne i ochro-
na przeciwpożarowa 754  133.000 133.000 1.000 20.000 

  

 1) Jednostki terenowe Policji 
2) Ochotnicze Straże Pożarne  
3) Obrona Cywilna 
4) Pozostała działalność 

 75403 
75412 
75414 
75495 

20.000 
90.000 
13.000 
10.000 

20.000 
90.000 
13.000 
10.000 

 
1.000 

20.000   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
8 Różne rozliczenia 758  525.700 525.700   365.700  
 1) Różne rozliczenia finansowe 

2) Rezerwy ogólne i celowe 
 75814 

75818 
365.700 
160.000 

365.700 
160.000 

  365.700  

9 Oświata i Wychowanie 801  5.943.995 5.443.995 4.283.796   500.000 



Dziennik Urzędowy  
Województwa Świętokrzyskiego Nr 83  3788  Poz. 856 
 

 1) Szkoły Podstawowe 
2) Oddziały klas „0” w przedszkolu 

i szkołach podstawowych 
3) Gimnazja 
4) Dowożenie uczniów do szkół 
5) Zespoły ekonomiczne administra-

cja szkół  
6) Placówki dokształcanie i dosko-

nalenie nauki 

 80101 
 

80104 
80110 
80113 

 
80114 

 
80146 

3.170.000 
 

224.427 
2.305.181 

48.138 
 

185.278 
 

10.971 

3.170.000 
 

224.427 
1.805.181 

48.138 
 

185.278 
 

10.971 

2.468.828 
 

182.499 
1.444.925 

19.794 
 

167.750 

   
 
 

500.000 

10 Ochrona Zdrowia 851  120.000 120.000 - 20.000   
 1) Lecznictwo ambulatoryjne 

2) Przeciwdziałanie alkoholizmowi 
 85121 

85154 
20.000 

100.000 
20.000 

100.000 
 20.000   

11 Opieka społeczna 853  131.000 131.000 50.000    
 1) Zasiłki i pomoc w naturze oraz 

składki na ubezpieczenia  
2) Ośrodki Pomocy Społecznej  
3) Usługi opiekuńcze i specj. 
4) Pozostała działalność - dożywia-

nie dzieci 

  
85314 
85319 
85328 

 
85395 

 
41.000 
50.000 
5.000 

 
 35.000 

 
41.000 
50.000 
5.000 

 
 35.000 

 
 

50.000 

   

12 Edukacyjna opieka wychowawcza 854  172.380 172.380 124.390    
 1) Przedszkola  

2) Przedszkole specjalne  
3) Pozostała działalność 

 85404 
85495 
85405 

165.616 
1.000 
5.764 

165.616 
1.000 
5.764 

124.390    

13 Gospodarka Komunalna i ochrona 
środowiska 900  8.175.560 275.000    7.900.560 

 1) Gospodarka ściekami i ochrona 
wód 

 
90001 7.830.560     7.830.560 

 2) Oczyszczanie miast i wsi  90003 120.000 120.000     
 3) Schroniska dla zwierząt  90013 5.000 5.000     
 4) Oświetlenie ulic, placów i dróg  90015 220.000 150.000    70.000 

14 Kultura i ochrona dziedzictwa na-
rodowego 921  135.000 135.000 90.000   

 

 1) Pozostałe instytucje kultury  92114 30.000 30.000     
 2) Biblioteki  92116 105.000 105.000 90.000    

15 Kultura fizyczna i sport 926  143.000 143.000  35.000   
 1) Obiekty sportowe  92601 70.000 70.000     
 2) Zadania w zakresie kultury fizycz-

nej 
 

92605 35.000 35.000  35.000 
  

 3) Pozostała działalność  92695 38.000 38.000     
Ogółem: wydatki na zadania własne 18.211.135 9.520.575 5.901.586 75.000 365.700 8.690.560 

II Wydatki na zadania z zakresu ad-
ministracji rządowej i innych zadań 
zleconych ustawami 

  

821.277 821.277 141.206 

   

1 Opieka Społeczna 853  567.760 567.760 141.206    
 1) Składki na ubezpieczenia 

zdrowotne 
 

85313 26.489 26.489     
 2) Zasiłki i pomoc w naturze oraz 

składki na ubezpieczenia 
 

85314 373.660 373.660 35.560    
 3) Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i 

wychowawcze 
 

85316 45.265 45.265     
 4) Ośrodek Pomocy Społecznej  85319 107.946 107.946 105.646    
 5) Pozostała działalność  85395 14.400 14.400     

1 Urzędy Wojewódzkie   252.189 252.189     
 Urząd Wojewódzki 750 75011 50.520 50.520     
 Urząd Wojewódzki 754 75414 - -     
 Urząd Wojewódzki 801 80195 12.640 12.640     
 Urząd Wojewódzki 854 85495 373 373     
 Urząd Wojewódzki 900 90015 188.656 188.656     

3 Krajowe Biuro Wyborcze 751 75101 1.328 1.328     
4 Administracja publiczna 750 - - -     
 Spis powszechny i inne  75056  -     
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III Wydatki związane z realizacją za-

dań wynikających z porozumień 
między jednostkami samorządu 
terytorialnego 854 85404 98.000 98.000  98.000 

  

Ogółem 19.130.412 10.439.852 6.042.792 173.000 365.700 8.690.560 
 

Załącznik Nr 3 
 

Przychody i rozchody budżetu na 2003 rok 
 
Lp. Przychody Kwota w zł 
1. Nadwyżka z lat ubiegłych - § 957 - 
2. Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę - § 911, § 931 - 
3. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - § 952 5.484.000,- 
4. Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych z budżetu § 951 - 
5. Przychody z prywatyzacji majątku - § 941, § 942 - 
6. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy 

wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - § 955 476.961,- 
 Razem przychody 5.960.961,- 

 
Lp. Rozchody Kwota w zł 
1. Spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych - § 992 282.000,- 
2. Wykup papierów wartościowych - § 971, § 982 - 
3. Udzielone z budżetu pożyczki i kredyty - § 991 - 
4. Lokaty - § 994 282.000,- 
 Razem rozchody 282.000,- 

 
Załącznik Nr 4 

 
Wydatki na inwestycje roczne na 2003 rok 

 
Wysokość wydatków w roku budżetowym  

w tym: 

Lp. Zadanie inwestycyjne 

Jednostka  
organizacyjna 

realizująca 
program lub 

koordynująca 
jego wykonanie 

Dział Rozdział 
Łączne 
nakłady 

finansowe Dochody 
własne Dotacje 

Kredyty  
i pożyczki 

Środki  
z innych 
źródeł 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 I    Drogi ogółem:  
      w tym: 

600  290.000 290.000    

1 Budowa dróg krajowych  
- projekt chodnika droga Nr 74 

odcinek Górki - obwodnica 

Urząd Gminy 600 60011 30.000 30.000    

2 Drogi publiczne wojewódzkie 
budowa chodnika od drogi Nr 74 
do cmentarza 

Urząd Gminy 600 60013 80.000 80.000    

3 Drogi publ. powiatowe 
w tym: 
- projekt drogi Ławęczna 
- projekt chodnika od drogi Nr 74 

Wykień, Podgród 
- położenie dyw. bitumicznych w 

Przyjmie, Kostomłoty I, II i Cio-
sowa 

Urząd Gminy 600 60014 130.000 
 

17.000 
11.000 

 
102.000 

130.000 
 

17.000 
11.000 

 
102.000 

   

4 Przygotowanie inwestycji projek-
ty budowy dróg Ćmińsk Świate-
łek, Kostomłoty I - Maciejówka, 
Miedziana Góra ul. Słoneczna 

Urząd Gminy 600 60016 50.000 50.000    

II Kontynuacja budowy gimnazjum 
zg. z umową Nr 7/2002 z dn. 
21.08.2002 

Urząd Gminy 801 80110 500.000   500.000  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
III Budowa oczyszczalni i kanalizacji ogółem  

w tym: 
900 90001 7.830.560 597.560 1.704.000 4.984.000 545.000 
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1 Projekt kanalizacji sanitar. Ko-

stomłoty l, Maciejówka i Miedzia-
na Góra 

Urząd Gminy 900 90001 180.560 180.560    

2 Budowa kanalizacji ściekowej 
grawit. - tłocznej oraz pompowni 
w m. Kostomłoty II, I i Miedziana 
Góra dokończenie zadania 

Urząd Gminy 900 90001 740.000 100.000 275.000 125.000 240.000 

3 Budowa kanalizacji sanitarnej 
Kostomłoty II (Bruśnia i Laskowa) 

Urząd Gminy 900 90001 2.475.000 300.000 395.000 1.580.000 200.000 

4 Budowa kanalizacji sanitarnej 
Kostomłoty II Laskowa - Łazy 

Urząd Gminy 900 90001 3.005.000 - 260.000 2.640.000 105.000 

5 Dokończenie budowy oczyszczal-
ni Kostomłoty II - Laskowa 

Urząd Gminy 900 90001 1.430.000 17.000 774.000 639.000  

IV 
1 

Budowa nowych odcinków oświe-
tlenia ulicznego w tym: 
- Ćmińsk - Podgród  
- Kostomłoty I i II 
- Pozostałe odcinki w tym Su-

fraganiec 

Urząd Gminy 900 90015 70.000 
 

30.000 
20.000 
20.000 

70.000 
 

30.000 
20.000 
20.000 

   

Ogółem: 8.690.560 957.560 1.704.000 5.484.000 545.000 
 

Załącznik Nr 5 
 

Wykaz dotacji udzielonych przekazanych na mocy porozumień między jednostkami 
samorządu terytorialnego na 2003 rok 

 

Lp. Dział 
Rozdział 

Podmiot otrzymujący Kwota dotacji 
 w (zł) 

Przeznaczenie dotacji 

1 2 3 4 5 
1 854 

85404 
 
Publiczne Przedszkole w Tumlinie 

98.000,- Na utrzymanie przedszkola 

Razem: 98.000,-  
 

Załącznik Nr 6 
 

Plan przychodów i wydatków środków specjalnych na 2003 rok 
 

Lp. Dział 
rozdział 

Nazwa środka Przychody 
(w zł) 

Wydatki 
(w zł) 

1 2 3 4 5 
1 801 

80101 
Dożywianie dzieci - SP Ćmińsk 18.540,- 18.540,- 

2 801 
80101 

Dożywianie dzieci - SP Kostomłoty 24.564,- 24.564,- 

3 801 
80101 

Dożywianie dzieci - SP Porzecze 9.600,- 9.600,- 

4 801 
80110 

Dożywianie dzieci - Gimnazjum Ćmińsk 18.000,- 18.000,- 

5 801 
80110 

Dożywianie dzieci - Gimnazjum Kostomłoty 36.000,- 36.000,- 

6 801 
80101 

Dochody z usług - SP Kostomłoty 8.960,- 8.960,- 

7 801 
80101 

Dochody z usług - SP Ćmińsk 2.400,- 2.400,- 

8 801 
80110 

Dochody z usług - SP Porzecze 1.300,- 1.300,- 

9 801 
80110 

Dochody z usług - SP Ćmińsk 4.000,- 4.000,- 

10 801 
80110 

Dochody z usług - Gimnazjum Kostomłoty 1.000,- 1.000,- 

Razem 124.364,- 124.364,- 
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Załącznik Nr 7 
 

Plan przychodów i wydatków funduszu GFOŚiGW na 2003 rok 
 
Lp. Treść Kwota w zł  
1 2 3 4 
1 Stan funduszu na początek roku 413.000,-  
2 Przychody 

w tym: 
87.000,-  

 - dotacje z budżetu 
-  -  
-  -  

  

3 Wydatki 
w tym na: 

500.000,- Budowa kanalizacji i oczyszczalni w Ko-
stomłotach II 

 - Dz. 900 rozdz. 90001 § 6050 500.000,-  
4 Stan funduszu na koniec roku -  

 
Załącznik Nr 8 

 
Wykaz dotacji udzielonych z budżetu na 2003r. 

 

Lp. Dział 
Rozdział 

Podmiot otrzymujący Kwota dotacji 
w (zł) 

Przeznaczenie dotacji 

1 2 3 4 5 

1 754 
75403 

Jednostki terenowe Policji - Posterunek Policji w Mie-
dzianej Górze 

20.000,- utrzymanie porządku publicznego 
w gminie 

851 2 
85121 

Ośrodek Zdrowia w Ćmińsku i Miedzianej Górze 20.000,- zakup aparatury medycznej 

3 926 
92605 

Klub sportowy „Wicher” 35.000,- na organizowanie zawodów 

Razem 75.000,-  
 

Załącznik Nr 9 
 

Prognoza długu publicznego dla budżetu deficytowego Gminy na lata 2003-2009 
w tys. zł 

Wykonanie Przewidywane wykonanie Lp. Wyszczególnienie 
2002r. 2002r. 2003r. 2004r. 2005r. 2006r. 2007r. 2008r. 2009r. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 A. Dochody: 10.525 12.045 13.451 12.500 12.800 13.000 13.000 13.200  
 z tego:          

2 - dochody własne, 4.151 4.807 5.828 4.850 5.000 5.050 5.050 5.150  
3 - subwencja ogólna, 5.375 6.408 6.802 6.800 6.900 7.000 7.000 7.050  
4 - dotacje z budżetu państwa, 999 830 821 850 900 950 950 1.000  
5 - dotacje z budżetów j.s.t.,          
6 B. Wydatki: 11.005 13.970 19.130 11.065 11.365 11.500 11.550 11.800  
 z tego:          

7 - wydatki bieżące, 8.798 9.858 10.440 10.800 11.000 11.000 11.000 11.150  
8 - wydatki majątkowe pozostałe, 2.207 4.112 8.690 265 365 500 550 650  
9 C. Wyniki (A-B) -480 -1.925 -5.679 1.435 1.435 1.500 1.450 1.400  
10 D. Finansowanie -480 -1.925 -5.961 1.435 1.435 1.500 1.450 1.400  
11 D1 Przychody ogółem: 558 3.069 5.679 -      
 z tego:          

12 1) kredyty bankowe, 500 - 1.965       
13 2) pożyczki,  2.802 3.519       
14 3) spłaty pożyczek,          
15 4) nadwyżka z lat ubiegłych,          
16 5) papiery wartościowe,          
17 6) obligacje j.s.t.,          
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18 7) prywatyzacja majątku j.s.t.,          
19 8) wolne środki, 58 267 195       
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
20 D2 Rozchody ogółem: 78 328 282 1.435 1.435 1.435 1.435 1.435  
 z tego:          

21 1) spłaty kredytów, 78 328 282 410 410 410 410 410  
22 2) pożyczki udzielone,          
26 3) spłaty pożyczek,    1.025 1.025 1.025 1.025 1.025  
24 4) wykup papierów wartościo-

wych, 
         

26 5) wykup obligacji samorządo-
wych, 

         

27 6) inne cele,          
27 E1. Dług na koniec roku 610 3.442 8.005 6.460 4.870 3.270 1.670 80  
 z tego:          

28 1) wyemitowane papiery warto-
ściowe, 

         

29 2) zaciągnięte kredyty, 610 282 1.965 1.600 1.200 800 400 -  
30 3) zaciągnięte pożyczki,  3.160 6.040 4.860 3.670 2.470 1.270 80  
31 4) przyjęte depozyty 2),          
32 5) wymagalne zobowiązania:          
33 a) jednostek budżetowych,          
34 b) wynikające z ustaw i orze-

czeń sądów, 
         

35 c) wynikające z udzielonych 
poręczeń i gwarancji 

         

36 d) wynikające z innych tytułów,          
37 e) pozostałych jednostek 

organizacyjnych, 
         

38 Wskaźnik długu (poz. 27 / poz. 1) % 5 % 28,6 % 59,5 % 51,6 % 38,0 % 25,2 % 12,8 % 0,6 %  
39 E2. Zadłużenie w ciągu roku 87 367 649 2.038 2.040 1.686 1.800 1.716 80 
 z tego przypadające do spłaty w 

roku budżetowym 
87 367 649 2.038 2.040 1.868 1.800 1.716 80 

40 1) raty kredytów z odsetkami 87 367 302 570 570 468 400 350 - 
41 2) raty pożyczek z odsetkami  - 347 1.468 1.470 1.400 1.400 1.366 80 
42 3) potencjalne spłaty udzielonych 

poręczeń z należnymi odset-
kami, 

         

43 4) wykup papierów wartościowych 
wyemitowanych przez j.s.t. 

         

44 Wskaźnik zadłużenia (poz. 39 / 
poz. 1) % 

0,8 % 3,0 % 4,8 % 14,1 % 13,8 % 14,4 % 14,1 % 13,0 %  
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UCHWAŁA Nr IV/36/2003 
RADY GMINY W MIEDZIANEJ GÓRZE 

 
z dnia 17 marca 2003r. 

 
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

w Miedzianej Górze na rok 2003. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40  
ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o sa-
morządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. 
Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 41 
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o 
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alko-
holizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 147, 

poz. 1231 z późniejszymi zmianami) oraz art. 4  
ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu 
aktów normatywnych i niektórych innych aktów 
prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 z późniejszymi 
zmianami) Rada Gminy w Miedzianej Górze uch-
wala, co następuje: 
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§ 1. Przyjmuje się „Gminny Program Profi-
laktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w Miedzianej Górze na rok 2003, stanowiący za-
łącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wój-
towi Gminy. 

 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienni-
ku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie  
14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego. 
 

Przewodniczący Rady Gminy: R. Żelazny 
 

Załącznik do uchwały Nr IV/36/2003  
Rady Gminy w Miedzianej Górze 
z dnia 17 marca 2003r. 

 
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Miedzianej Górze 

na rok 2003 
 

Zadania własne 
wynikające z ustawy 

Zadania szczegółowe Termin Realizatorzy Zakres  
przedsięwzięć 

Przewidywany 
koszt 

I. Zwiększenie do-
stępności pomocy 
terapeutycznej i 
rehabilitacyjnej dla 
osób uzależnionych 
od alkoholu, narko-
tyków itp. 

1. Informowanie o chorobie alkoho-
lowej i możliwościach leczenia 
osób uzależnionych i członów ich 
rodzin  
a) informowanie o ruchach 

samopomocy 
b) wstępne motywowanie do te-

rapii 

I-XII 2003 GOPS, GKRPA, 
Policja, Służba 

Zdrowia, Szkoły 

  

 2. Przeprowadzanie wywiadów śro-
dowiskowych w rodzinach dys-
funkcyjnych w celu wczesnego 
rozpoznawania sygnałów wskazu-
jących na rozwijanie się procesu 
uzależnienia  

I-XII 2003 GOPS, Policja, 
Szkoły, Służba 

Zdrowia 

  

 I-XII 2003 GKRPA - wynagrodzenia 
dla członków 
komisji 

8.500,00 

   2.000,00 
 

2.500,00 
 

3. Kierowanie na leczenie odwykowe 
osób uzależnionych od alkoholu:  
a) wspieranie osób podejmują-

cych dobrowolne leczenie „do-
chodzące” 

b) kierowanie osób na badania u 
lekarzy biegłych    

 c) kierowanie do Sądu Rodzinnego 
wniosku o przymusowe leczenie 
odwykowego uzależnionych 

  

- koszt materia-
łów biurowych 

- badania dobro-
wolne i orzeczo-
ne przez Sąd  

 d) systemy pomocowe i leczenie 
narkomanii - konsultacje i po-
moc ambulatoryjna dla osób 
uzależnionych od narkotyków 

    

 4. Utworzenie „punktu konsultacyj-
nego” przy GOPS 

I-XII 2003 GKRPA, GOPS - opłata za tele-
fon, broszury, 
ulotki, materiały 
informacyjne 

1.000,00 

1. Podejmowanie działań prawnych 
wobec przypadków przemocy i 
zaniedbywania rodziny przez 
osoby nadużywające alkoholu: 

I-XII 2003 GOPS, GKRPA, 
Policja 

  

a) współpraca z Policją wobec 
przypadków przemocy w ro-
dzinie: 

I-XII 2003 GKRPA, Policja zakup kserokopiar-
ki, skanera oraz sto-
lika pod komputer 

5.000,00 

II. Udzielanie rodzi-
nom, w których wy-
stępują problemy 
alkoholowe, pomo-
cy psychologicznej i 
prawnej, a w szcze-
gólności ochrony 
przed przemocą w 
rodzinie 

- przygotowanie w ramach prac 
własnych informacji dla 
mieszkańców w zakresie: 
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 - zapobieganie przemocy 

w rodzinie, 
- przeciwdziałania alkoho-

lizmowi i narkomanii, 
- udzielanie pomocy w przy-

padku zagrożenia bezpie-
czeństwa w rodzinach 

    

 2. Zwiększanie dostępności i sku-
teczności zorganizowanych form 
pomocy psychologicznej i spo-
łecznej dla członków rodzin alko-
holowych 

I-XII 2003 Prac. Pomocy 
Psychologicznej 

  

 3. Współpraca różnych instytucji i 
służb społecznych tj. policji, szko-
ły, pomocy społecznej, służby 
zdrowia w celu realizacji zadań 
związanych z pomaganiem ofia-
rom przemocy i z powstrzymy-
waniem sprawców 

I-XII 2003 GOPS, Szkoły, 
Służba Zdrowia, 

Policja 

  

 4. Sfinansowanie pobytu na obo-
zach i koloniach profilaktycznych 
dzieci z rodzin alkoholowych 

I-II 2003 
VI, VII, 

VIII 2003 

GOPS, Szkoły 
Podst. i Gimna-

zja, GKRPA 

3 szkoły i 2 gimna-
zja dzieci ze szkoły 
w Tumlinie z te-
renu Gminy Mie-
dziana Góra 

25.000,00 

 5. Dofinansowanie dożywiania dzie-
ci w szkołach pochodzących z ro-
dzin biednych i patologicznych 

I-VI 2003 
IX-XII 
2003 

GOPS, GKRPA, 
Szkoły Podst. i 

Gimnazja 

3 szkoły i 2 gimna-
zja dzieci ze szkoły 
w Tumlinie z te-
renu Gminy Mie-
dziana Góra 

8.000,00 

 6. Dofinansowanie do obozu profi-
laktycznego młodzieżowych dru-
żyn pożarniczych w miejscowości 
Pustkowo 

VI-VIII 
2003 

ZOSP RP, Zarząd 
Gminy w Mie-
dzianej Górze, 

GKRPA 

młodzież związana 
z działalnością stra-
ży z terenu Gminy 
Miedziana Góra 

6.000,00 

 a) szkolenia profilaktyczne dru-
hów OSP 

I-XII 2003 GKRPA,  
ZOSP RP 

  

 b) przygotowanie haseł antyal-
koholowych, antynarkotyko-
wych w strażnicach OSP 

I-XII 2003    

1. Szkolenie Gminnej Komisji Roz-
wiązywania Problemów Alkoho-
lowych  

1 raz w 
roku 

Prac. Pomocy 
Psychologicznej 

- Kielce 

członkowie komi-
sji 

2.000,00 III. Prowadzenie pro-
filaktycznej działal-
ności informacyj-
nej i edukacyjnej w 
szczególności dla 
dzieci i młodzieży 

2. Szkolenie Rad Pedagogicznych 
szkół gminnych poświęconych 
zagadnieniom „Profilaktyka w 
szkole”, „Przemoc w rodzinie” 

1 raz w 
roku 

 wyznaczeni na-
uczyciele 

2.000,00 

 3. Prowadzenie badań ankietowych 
dot. skali zagrożenia niedostoso-
waniem społecznym uczniów z 
terenu gminy Miedziana Góra 

1-VI-2003 
IX-XII 
2003 

 pedagodzy i wy-
chowawcy 

koszty ksero 

 I-VI 2003 
IX-XII 
2003 

 4.000,00 

 

4. Realizacja programów profilak-
tycznych przeznaczonych dla 
uczniów szkół podstawowych i 
gimnazjalnych: 
- spektakle profilaktyczne, 

 

Prac. Pom. Psy-
chologicznej, 

przeszkoleni na-
uczyciele, tera-

peuci 
  

 - współpraca z organizacjami po-
zarządowymi mająca na celu 
promocję zdrowia i propago-
wanie trzeźwych obyczajów 

    

IV. Wspomaganie 
działalności insty-
tucji stowarzyszeń 
i osób fizycznych, 

1. Dofinansowanie w formie dotacji 
działalności Stowarzyszenia Prze-
ciwdziałania Patologiom Spo-
łecznym „Zdrowy Tumlin” 

I-XII 2003 Stowarzyszenie 
Przeciwdziałają-
ce Patologiom 
Społecznym  

 21.000,00 
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i osób fizycznych, 
służącej rozwiązy-
waniu problemów 
alkoholowych 

- usługi psychologa i prelegentów 
dyżury, poradnictwo, prelekcje, 

- prasa, filmy o tematyce uzależ-
nień, książki, broszury itp. 

- zakup gier, zabawek, 
- doposażenie (krzesła, stoliki) 

 „Zdrowy Tumlin”,
Rada Sołecka, 
GKRPA, GOPS 

  

 - imprezy okolicznościowe dla 
dzieci z rodzin patologicznych 
(np. Dzień Dziecka, Choinka, Mi-
kołaj, Dzień Matki) 

    

 2. Wspieranie działań świetlicy OSP 
w Bobrzy w zakresie: 

I-XII 2003 Zarząd OSP w 
Bobrzy, GKRPA 

 3.000,00 

 - przeprowadzenie prelekcji przez 
specjalistów z dziedziny terapii 
alkoholowej i narkotykowej, 

    

 - doposażenie świetlicy (krzesła, 
stoliki, telewizor itp.), 

    

 - zakup gier zręcznościowych 
dla dzieci i młodzieży 

    

 - udział osób trzeźwiejących z terenu 
Gminy Miedziana Góra w Ogólno-
polskim Spotkaniu Trzeźwościo-
wym - Licheń k/Konina: 
- udział w mitingach, 
- udział w drodze krzyżowej na 

Golgotę i nabożeństwo 

VII 2003  koszty transportu 1.000,00 

 3. Wspieranie działań Gminnego 
Ludowego Klubu Sportowego 
„WICHER”: 

I-XII 2003 GLKS „WICHER”, 
GKRPA 

 4.000,00 

 - zgrupowanie sportowe dla 
młodzieży Klubu Sportowego 
„Wicher” w Bukowinie (obóz 
będzie miał charakter trenin-
gowo-profilaktyczny), 

    

 - prowadzenie zajęć profilak-
tycznych w ciągu całego roku, 

    

 - propagowanie stylu życia bez 
alkoholu przez wykonanie ha-
seł o tematyce antyalkoholo-
wej i prezentowanie ich na 
każdych zawodach sportowych 

    

 4. Zapobieganie powstawaniu pro-
blemów związanych z nadużywa-
niem alkoholu: 

 - finansowanie szkoleń dla leka-
rzy podstawowej opieki zdro-
wotnej oraz pielęgniarek z za-
kresu metod wczesnej diagno-
zy i krótkiej interwencji, 

I-XII 2003 Samorządowe 
Ośrodki Zdrowia 

w Miedzianej 
Górze i Ćmińsku, 

GKRPA 

Ośr. Zdrowia - 
Miedziana Góra 
Ośr. Zdrowia - 
Ćmińsk 

3.000,00 
 

2.000,00 

 - metody służącej wczesnemu 
rozpoznawaniu ryzykownego 
lub szkodliwego stylu kon-
sumpcji alkoholu oraz podej-
mowaniu interwencji wobec 
tej grupy pacjentów, 

    

 - spotkania z osobami, które 
wyszły z nałogu, 

    

 - przeprowadzenie pogadanek, 
szkoleń, 

    

 - plakaty, broszury     
V. Podejm. interw. w 

zw. z naruszeniem 
1. Sporządzanie aktu oskarżenia i 

zbieranie dowodów: 
I-XII 2003 Urząd Gminy, 

GKRPA, Policja 
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- w przypadku złamania zakazu 
sprzedaży alkoholu nieletnim 
lub nietrzeźwym, 

    zw. z naruszeniem 
przepisów określ. 
w art. 13 i 15 ust. 
oraz występowanie 
przed sądem w 
charakterze oskar-
życiela publicznego 

- w przypadku złamania zakazu 
promocji i reklamy napojów 
alkoholowych 

   
 
Razem: 100.000,00 
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UCHWAŁA Nr IV/37/2003 
RADY GMINY W MIEDZIANEJ GÓRZE 

 
z dnia 17 marca 2003r. 

 
w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości w drodze 

inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40  
ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 
1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.  
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 b ustawy z 
dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 
1993r. Nr 94, poz. 431 z późn. zm.), art. 6 ust. 8 
ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku 
leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.), art. 6 
ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. (Dz. U. z 
2002r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 
ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów 
normatywnych i niektórych innych aktów praw-
nych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 z późn. zm.) Rada 
Gminy w Miedzianej Górze uchwala, co następuje: 

 
§ 1. Zarządza się pobór podatku rolnego, le-

śnego, od nieruchomości od osób fizycznych w 
drodze inkasa. 

§ 2. Na inkasentów wyznacza się sołtysów 
poszczególnych sołectw. 

 
§ 3. Ustala się wynagrodzenie za czynności 

związane z poborem należności pieniężnych w 
wysokości 10 % prowizji od kwot zainkasowanych. 

 
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienni-

ku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 
 
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wój-

towi Gminy. 
 
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie  

14 dni od dnia jej ogłoszenia. 
 

Przewodniczący Rady Gminy: R. Żelazny 
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UCHWAŁA Nr IV/33/03 
RADY GMINY SOLEC ZDRÓJ 

 
z dnia 12 marca 2003r. 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty miejscowej obowiązującej w miejscowości  

Solec Zdrój. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40  
ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 
roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r.  
Nr 142, poz. 1591, zm.: 2002r. Nr 23, poz. 220,  
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 
1271, Nr 214, poz. 1806) oraz art. 17 i art. 19 pkt 1 
lit. c i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o 
podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2002r. 

Nr 9, poz. 84, zm.: Nr 200, poz. 1683) Rada Gminy 
Solec Zdrój uchwala, co następuje: 

 
§ 1. W uchwale Nr II/17/2002 Rady Gminy 

Solec Zdrój z dnia 10 grudnia 2002 roku w sprawie 
ustalenia stawki opłaty miejscowej obowiązującej 
w miejscowości Solec Zdrój wprowadza się nastę-
pującą zmianę: 
- w § 2 zdanie trzecie otrzymuje brzmienie: 
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„Inkaso prowadzi Uzdrowisko Solec Zdrój sp. 
z o.o. w Solcu Zdroju”. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wój-

towi Gminy. 
 

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 

 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie  

14 dni od daty publikacji. 
 

Przewodniczący Rady Gminy: M. Wieczorek 
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UCHWAŁA Nr IV/37/03 
RADY GMINY SOLEC ZDRÓJ 

 
z dnia 12 marca 2003r. 

 
w sprawie likwidacji Samorządowego Przedszkola w Zborowie. 

 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 40 ust. 1 

i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 
samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, 
poz. 1591, zm.: 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 
558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, 
poz. 1806) oraz art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 7 wrze-
śnia 1991r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 1996r. 
Nr 67, poz. 329, zm.: 1996r. Nr 106, poz. 496, 1997r. 
Nr 28, poz. 153, Nr 141, poz. 943, 1998r. Nr 117, 
poz. 759, Nr 162, poz. 1126, 2000r. Nr 12, poz. 136, 
Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, 
Nr 120, poz. 1268, Nr 122, poz. 1320, 2001r. Nr 111, 
poz. 1194, Nr 144, poz. 1615, 2002r. Nr 41, poz. 
362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185, Nr 200, 
poz. 1683) Rada Gminy Solec Zdrój ustala, co na-
stępuje: 

 
§ 1. Likwiduje się z dniem 31 sierpnia 2003 

roku Samorządowe Przedszkole w Zborowie. Na 

likwidację tego Przedszkola Gmina uzyskała pozy-
tywną opinię Kuratora Oświaty wyrażoną pismem 
z dnia 28 lutego 2003 roku znak: K.O.I.- 014/23/03. 

 
§ 2. Zobowiązuje się Wójta Gminy do zorga-

nizowania przy Szkole Podstawowej w Zborowie 
oddziału przedszkolnego dla dzieci sześcioletnich. 

 
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu przez opu-

blikowanie w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upły-
wie 14 dni od daty ogłoszenia. 

 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wój-

towi Gminy. 
 

Przewodniczący Rady Gminy: M. Wieczorek 
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UCHWAŁA Nr IV/38/03 
RADY GMINY SOLEC ZDRÓJ 

 
z dnia 12 marca 2003r. 

 
w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa,  

ustanowienia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40  
ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 
roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r.  
Nr 142, poz. 1591, zm.: 2002r. Nr 23, poz. 220,  
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 
1271, Nr 214, poz. 1806), art. 6b ustawy z dnia  
15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tj. Dz. U. z 
1993r. Nr 94, poz. 431, zm.: 1994r. Nr 1, poz. 3, 
1996r. Nr 91, poz. 409, 1997r. Nr 43, poz. 272,  

Nr 137, poz. 926, 1998r. Nr 108, poz. 681, 2001r.  
Nr 81, poz. 875, 2002r. Nr 200, poz. 1680), art. 6 
ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o 
podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682, zm.:  
Nr 216, poz. 1826) oraz art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lo-
kalnych (tj. Dz. U. z 2002 roku Nr 9, poz. 84, zm.  
Nr 200, poz. 1683) Rada Gminy Solec Zdrój uch-
wala, co następuje: 



Dziennik Urzędowy  
Województwa Świętokrzyskiego Nr 83  3798  Poz. 860 i 861 
 

 
§ 1. Zarządza się pobór podatku rolnego, le-

śnego i od nieruchomości, od osób fizycznych, w 
drodze inkasa. 

 
§ 2.1. Na inkasentów należności określonych 

w § 1 wyznacza się sołtysów poszczególnych wsi z 
zastrzeżeniem pkt. 2. 

 
2. Należności określonych w § 1 we wsi: 

a) Wełnin - wyznacza się Panią Janinę Doktór 
zam. Wełnin Nr 80 

b) Kolonia Zagajów - wyznacza się Panią Alicję 
Lis zam. Kolonia Zagajów Nr 25 

c) Ludwinów - wyznacza się Panią Ewę Fortunę 
zam. Ludwinów 11 

d) Piestrzec - wyznacza się Panią Helenę Zeliasz 
zam. Piestrzec 31 

e) Zborów - wyznacza się Panią Marię Pałys zam. 
Zborów 153 

f) Żuków - wyznacza się Panią Zofię Kołkowską 
zam. Żuków 14. 

 

§ 3. Z tytułu poboru należności podatkowych 
inkasentowi przysługuje wynagrodzenie w wyso-
kości 8 % pobranych należności. 

 
§ 4. Traci moc uchwała Nr XVI/84/92 Rady 

Gminy Solec Zdrój z dnia 13 września 1992 roku  
w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od 
nieruchomości, leśnego i rolnego, ustanowienia 
inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 
(zm. uchwałą Nr XIX/107/93 z 4.03.1993r. i uchwałą  
Nr XXVIII/150/94 z 24.04.1994r.). 

 
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wój-

towi Gminy. 
 
§ 6. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 
 
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie  

14 dni od daty publikacji i ma zastosowanie do 
poboru podatków poczynając od 2003 roku. 
 

Przewodniczący Rady Gminy: M. Wieczorek 
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