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UCHWAŁA Nr XLV/207/06 
RADY POWIATU W OPATOWIE 

 
z dnia 24 maja 2006r. 

 
w sprawie zmian uchwały w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu w 2006r. 

 
Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d ustawy 

z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powia-
towym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142,  
poz. 1592, z późn. zm.) oraz art. 165, i 184 ustawy z 
dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych 
(Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.), Rada Powia-
tu Opatowskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XLII/188/06 Rady Powiatu 
w Opatowie z dn. 22 lutego 2006 roku w sprawie 
uchwalenia Budżetu Powiatu na rok 2006, wpro-
wadza się następujące zmiany:  
1. W planie dochodów i wydatków: 

 
  Zwiększyć dochody: Zwiększyć wydatki: 

Dz. 756 rozdz. 75622 § 0010 31.232,-  
Dz. 758 rozdz. 75814  § 0920 70.000,-  
Dz. 756 rozdz. 75622  § 0020 45.226,-  
Dz. 600 rozdz. 60014  § 4210  40.000,- 
 § 4260  10.000,- 
 § 4270  46.458,- 
 § 4300   48.000,- 
 § 4410  1.000,- 
 § 4440  1.000,- 
 Razem:  146.458,- 146.458,- 
Dz. 801 rozdz. 80195  § 2700 1.858,-  
 § 0970 749,-  
Dz. 801 rozdz. 80130  § 4010  2.331,- 
 § 4110  276,- 
 Razem: 2.607,- 2.607,- 
Dz. 854 rozdz. 85406  § 2310  6.000,-  
 § 4210  6.000,- 

 
  Zmniejszyć dochody: Zmniejszyć wydatki: 

Dz. 754 rozdz. 75411  § 6410 280.000,-  
 § 6050  280.000,- 
Dz. 758 rozdz. 75801  § 2920 177.124,-  
Dz. 758 rozdz. 75832  § 2920 64,-  
Dz. 801 rozdz. 80102  § 4010   16.500,- 
Dz. 801 rozdz. 80111  § 4010  9.326,- 
 § 4110  2.000,- 
 § 4040  374,- 
 Razem:  11.700,- 
Dz. 801 rozdz. 80120  § 4010  20.500,- 
 § 4110  10.000,- 
 Razem:  30.500,- 
Dz. 801 rozdz. 80130  § 4110  28.000,- 
 § 4120  2.500,- 
 § 4480  27.500,- 
 Razem:  58.000,- 
Dz. 854 rozdz. 85403  § 4010  19.600,- 
 § 4110  17.000,- 
 Razem:  36.600,- 
Dz. 854 rozdz. 85406 § 4010  2.000,- 
 § 4110  4.000,- 
 § 4120  1.600,- 
 § 4260  1.200,- 
 Razem:  8.800.- 
Dz. 854 rozdz. 85410  § 4210  15.024,- 
Dz. 750 rozdz. 75020  § 4300  64,- 
 Ogółem: 177.188,- 177.188,- 
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2. Pomiędzy działami i rozdziałami: 
 

  Zmniejszyć wydatki:  Zwiększyć wydatki: 
Dz. 600 rozdz. 60014  § 6050 5.673.324,-  
 § 6058  4.304.036,- 
 § 6059  1.369.288,- 
 Razem:  5.673.324,- 5.673.324,- 
Dz. 750 rozdz. 75075  § 4300 3.000,-  
 § 4170  3.000,- 
Dz. 757 rozdz. 75702  § 8070 196.502,-  
Dz. 600 rozdz. 60014  § 4210  50.000,- 
 § 4270   86.502,- 
 § 4300  50.000,- 
 § 4430  10.000,- 
 Razem:  196.502,- 196.502,- 
Dz. 758 rozdz. 75818  § 4810 6.084,-  
Dz. 754 rozdz. 75495  § 4300 5.000,-  
 § 2570  10.000,- 
Dz. 851 rozdz. 85195  § 4230  1.084,- 
 Razem:  11.084,- 11.084,- 
Dz. 801 rozdz. 80120  § 4440 10.075,-  
Dz. 801 rozdz. 80123  § 4440 1.960,-  
Dz. 854 rozdz. 85410  § 4270 5.000,-  
Dz. 801 rozdz. 80120  § 4260  11.806,- 
Dz. 854 rozdz. 85410  § 4110  5.000,- 
 § 4440  229,- 
 Razem: 17.035,- 17.035,- 
Dz. 854 rozdz. 85403  § 4010 14.000,-  
 § 4210  10.000,- 
 § 4260  2.000,- 
 § 4300  2.000,- 
 Razem: 14.000,- 14.000,- 
Dz. 854 rozdz. 85415  § 4308 12.793,-  
 § 4309 6.007,-  
 § 4178  10.683,- 
 § 4118  1.848,- 
 § 4128  262,- 
 § 4179  5.015,- 
 § 4119  869,- 
 § 4129  123,- 
 Razem:  18.800,- 18.800,-  
Dz. 921 rozdz. 92195  § 3040 4.000,-  
 § 4170  4.000,- 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarzą-

dowi Powiatu w Opatowie. 
 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podję-
cia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego.  
 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu: T. Majewska 
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UCHWAŁA Nr XLV/208/06 
RADY POWIATU W OPATOWIE 

 
z dnia 24 maja 2006r. 

 
w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału powiatu opatowskiego na okręgi wyborcze,  

ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym  
w wyborach do Rady Powiatu w Opatowie 

 
Na podstawie art. 9 ust. 4, art. 12 pkt. 11 

ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie po-
wiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142  
poz. 1592 z późn. zm.), art. 135 i art. 136 ustawy z 

dnia 16 lipca 1998 roku - Ordynacja wyborcza do rad 
gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst 
jedn. Dz. U. z 2003r. Nr 159 poz. 1547 z późn. zm.) 
oraz Zarządzenia Nr 34/2006 Wojewody Święto-
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krzyskiego z dnia 11 kwietnia 2006 roku w sprawie 
ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin, 
rad powiatów i Sejmiku Województwa Święto-
krzyskiego - uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. W uchwale Nr XLI/196/02 Rady Powiatu 
w Opatowie z dnia 10 lipca 2002r. w sprawie po-
działu powiatu opatowskiego na okręgi wyborcze, 
ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych 
wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wy-
borach do Rady Powiatu w Opatowie, załącznik 
otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do 
niniejszej uchwały. 

§ 2. Uchwała podlega niezwłocznemu prze-
kazaniu Wojewodzie Świętokrzyskiemu i Komisa-
rzowi Wyborczemu w Kielcach. 

 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarzą-

dowi Powiatu. 
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-

jęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Świętokrzyskiego oraz poda-
niu do publicznej wiadomości w sposób zwycza-
jowo przyjęty na terenie powiatu. 
 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu: T. Majewska 
 
Załącznik do uchwały Nr XLV/208/06  
Rady Powiatu w Opatowie 
z dnia 24 maja 2006r. 

 

1. Dla Powiatu Opatowskiego ustalona została liczba radnych - 17. 
2. Dla przeprowadzenia wyborów do Rady Powiatu w Opatowie tworzy się 3 okręgi wyborcze i tak: 
 

Nr okręgu Granice okręgu (gmina) Liczba radnych wybieranych w okręgu 

1 
Opatów 
Sadowie 

5 

2 
Baćkowice 

Lipnik 
Iwaniska 

5 

3 
Ożarów 
Tarłów 

Wojciechowice 
7 
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UCHWAŁA Nr XLV/211/06 
RADY POWIATU W OPATOWIE 

 

z dnia 24 maja 2006r. 
 

w sprawie uchwalenia Statutu Zarządu Dróg Powiatowych w Opatowie 
 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6, art. 12 
pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorzą-
dzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r.  
Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) oraz art. 238 ust. 3 
ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach pu-
blicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), 
Rada Powiatu w Opatowie uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Uchwala się Statut Zarządu Dróg Powia-
towych w Opatowie w brzmieniu stanowiącym 
załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarzą-
dowi Powiatu oraz Dyrektorowi Zarządu Dróg Po-
wiatowych w Opatowie. 

 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-

jęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Świętokrzyskiego. 

 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu: T. Majewska 

Załącznik do uchwały Nr XLV/211/06 
Rady Powiatu w Opatowie 
z dnia 24 maja 2006r. 

 

Statut Zarządu Dróg Powiatowych w Opatowie 
 

I. Postanowienia ogólne 
 

§ 1. Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie 
zwany dalej „Zarządem Dróg” działa na podstawie: 

1. Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach pu-
blicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2004r. Nr 204, 
poz. 2086 z późn. zm.). 
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2. Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. prawo o ru-

chu drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2003r.  
Nr 58, poz. 515 z późn. zm.). 

3. Ustawy z dnia 24 lipca 1998r. o zmianie niektó-
rych ustaw określających kompetencje organów 
administracji publicznej - w związku z reformą 
ustrojową państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668 ). 

4. Ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorzą-
dzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r.  
Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.). 

5. Ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach pu-
blicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.). 

6. Statutu Powiatu Opatowskiego. 
 

§ 2.1. Zarząd Dróg jest budżetową jednostką 
organizacyjną, w ramach powiatowej administracji 
zespolonej Powiatu Opatowskiego. 

2. Zarząd Dróg pełni w imieniu Zarządu Powia-
tu funkcję - zarządcy drogi w odniesieniu do dróg 
powiatowych. 

 
3. Siedziba Zarządu Dróg znajduje się na: ul. Li-

powska 2, 27-500 Opatów. 
 
4. Terenem działania Zarządu Dróg jest Powiat 

Opatowski obejmujący: 
- miasto i gmina Opatów 
- miasto i gmina Ożarów 
- gminę Baćkowice 
- gminę Iwaniska 
- gminę Lipnik 
- gminę Sadowie 
- gminę Tarłów 
- gminę Wojciechowice 

 

II. Zadania Zarządu Dróg 
 

§ 3. Do zadań Zarządu Dróg należy wykony-
wanie obowiązku zarządcy dróg w zakresie plano-
wania, budowy, przebudowy, remontu, utrzyma-
nia i ochrony dróg zgodnie z ustawą o drogach 
publicznych, a w szczególności: 
1) opracowywanie projektów planów rozwoju sieci 

drogowej oraz bieżące informowanie o tych 
planach organów właściwych do sporządzania 
miejscowych planów zagospodarowania prze-
strzennego, 

2) opracowywanie projektów planów finansowa-
nia budowy, przebudowy, remontu, utrzyma-
nia i ochrony dróg oraz obiektów inżynierskich, 

3) pełnienie funkcji inwestora, 
4) utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, dro-

gowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabez-
pieczających ruch i innych urządzeń związanych 
z drogą, 

5) realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu, 
6) przygotowanie infrastruktury drogowej dla po-

trzeb obronnych oraz wykonywanie innych za-
dań na rzecz obronności kraju, 

7) koordynacja robót w pasie drogowym, 
8) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogo-

wego, na zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat  
i kar pieniężnych, 

9) prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mo-
stowych, tuneli, przepustów i promów oraz 
udostępnianie ich na żądanie uprawnionym 
organom, 

10) sporządzanie informacji o drogach publicznych 
oraz przekazywania ich Generalnemu Dyrekto-
rowi Dróg Krajowych i Autostrad, 

11) przeprowadzenie okresowych kontroli stanu dróg 
i drogowych obiektów inżynierskich, ze szczegól-
nym uwzględnieniem ich wpływu na stan bez-
pieczeństwa ruchu drogowego 

12) wykonywanie robót interwencyjnych, robót 
utrzymaniowych i zabezpieczających, 

13) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użyt-
kowników, 

14) przeciwdziałanie niekorzystnym przeobraże-
niom środowiska mogącym powstać lub po-
wstającym w następstwie budowy lub utrzy-
mania dróg, 

15) wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg 
i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu, 
wyznaczanie objazdów drogami różnej katego-
rii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie 
bezpieczeństwa osób lub mienia, 

16) prowadzenie spraw związanych z organizacją 
ruchu na terenie powiatu i przedkładanie do 
zatwierdzenia Staroście Opatowskiemu, 

17) dokonywanie okresowych pomiarów ruchu 
drogowego, 

18) utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sa-
dzenie i usuwanie drzew oraz krzewów,  

19) nabywanie nieruchomości pod pasy drogowe 
dróg publicznych i gospodarowanie nimi ramach 
posiadanego prawa do tych nieruchomości, 

20) nabywanie nieruchomości innych niż wymie-
nione w pkt. 19 na potrzeby zarządzania dro-
gami, i gospodarowania nimi w ramach posia-
danego do nich prawa, 

21) wykonywanie innych zadań ciążących na or-
ganie zarządcy drogi wynikających z obowiązu-
jących przepisów prawa, 

22) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem 
zezwoleń na przejazd pojazdów o wymiarach 
lub masie większych od dopuszczalnych, 

23) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem 
zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób 
szczególny. 

 
§ 4. Zarząd Dróg ma prawo do: 

1) wstępu na grunty przyległe do pasa drogowego, 
jeżeli jest to niezbędne do wykonania czynności 
związanych z utrzymaniem i ochroną dróg,  
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2) urządzania czasowego przejazdu przez grunty 

przyległe do pasa drogowego w razie przerwy 
w komunikacji na drodze, 

3) ustawiania na gruntach przyległych do pasa dro-
gowego zasłon przeciwśnieżnych. 

 

III. Organizacja Zarządu Dróg 
 

§ 5.1. Zarządem Dróg kieruje Dyrektor. 
1. Dyrektor organizuje działalność Zarządu Dróg, 

odpowiada za całość działalności jednostki oraz 
reprezentuje ją na zewnątrz. 

2. Dyrektora Zarządu Dróg powołuje i odwołuje 
Zarząd Powiatu. 

3. Dyrektor Zarządu Dróg uprawniony jest do skła-
dania oświadczeń woli w sprawach związanych 
z zakresem działania kierowanej jednostki w ra-
mach upoważnienia udzielonego przez Zarząd 
Powiatu. 

4. Dyrektor Zarządu Dróg jest kierownikiem za-
kładu pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu 
Pracy i wykonuje wszystkie czynności wynika-
jące ze stosunku pracy wobec pracowników 
Zarządu Dróg. 

 
§ 6. Szczegółową strukturę organizacyjną 

oraz zasady funkcjonowania Zarządu Dróg określa 
Regulamin Organizacyjny jednostki uchwalony 
przez Zarząd Powiatu na wniosek Dyrektora Zarzą-
du Dróg. 

 

IV. Zasady gospodarki finansowej 
 

§ 7.1. Zarząd Dróg jest budżetową jednostką 
organizacyjną, finansowaną przez budżet Powiatu 
Opatowskiego. 

 
2. Zarząd Dróg prowadzi swoją działalność 

finansową na podstawie zatwierdzonego rocznego 
planu finansowego. 

 
3. Zarząd Dróg prowadzi gospodarkę finan-

sową, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy 
o finansach publicznych oraz według klasyfikacji 
dochodów i wydatków budżetowych, obowiązują-
cych w jednostkach budżetowych. 

4. Za prawidłowe wykonanie budżetu jed-
nostki odpowiada Dyrektor Zarządu Dróg. 

 

5. W zakresie gospodarowania powierzonym 
mieniem i przydzielonymi środkami finansowymi 
umocowania Dyrektora Zarządu Dróg określają 
przepisy ustawy o finansach publicznych, ustawy 
o rachunkowości oraz udzielonych upoważnień. 

 

§ 8.1. Zarząd Dróg gospodaruje powierzonym 
mieniem ze szczególną starannością i jego ochroną. 

 

2. Za właściwe gospodarowanie mieniem,  
o którym mowa w ust. 1 odpowiedzialny jest Dy-
rektor Zarządu Dróg.  

 

V. Postanowienia końcowe. 
 

§ 9. Nadzór nad działalnością Zarządu Dróg 
sprawuje Zarząd Powiatu. 

 

§ 10. Zmiany Statutu dokonuje Rada Powia-
tu w trybie właściwym dla jego uchwalenia. 

§ 11. Statut wchodzi w życie z dniem uchwa-
lenia i obowiązuje na czas nieokreślony. 
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UCHWAŁA Nr XXXV/322/2006 
RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH 

 
z dnia 30 czerwca 2006r. 

 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu  

miasta Końskie w rejonie ulic Partyzantów i Południowej 
 

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; z 2002r. Nr 23, 
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, 
poz. 1806 i Nr 153, poz. 1271; z 2003r. Nr 80, poz. 
717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 116, poz. 1203;  

z 2005r. Nr 172, poz. 1441 oraz art. 15 i art. 20 ust. 1 
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r.  
Nr 80, poz. 717; z 2004r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 
1492; z 2005r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087) 
Rada Miejska w Końskich uchwala, co następuje: 
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Rozdział 1 
Przepisy ogólne 

 
§ 1.1. Uchwala się miejscowy plan zagospo-

darowania przestrzennego fragmentu terenu miasta 
Końskie w rejonie ulic Partyzantów i Południowej.  

 
2. Plan składa się z następujących części: 

1) tekstu planu stanowiącego treść niniejszej uch-
wały; 

2) rysunku planu, sporządzonego na mapie w skali 
1:1000, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały; 

3) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nie-
uwzględnionych uwag do projektu planu, sta-
nowiącego załącznik nr 2 do uchwały; 

4) rozstrzygnięcia o sposobie realizacji, zapisa-
nych w planie, inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które należą do zadań wła-
snych gminy, oraz zasadach ich finansowania, 
stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały. 

 
§ 2.1. Stwierdza się zgodność planu z ustale-

niami Studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego miasta i gminy Końskie. 
 

2. Obszar objęty planem stanowi część Parku 
Kulturowego Miasta Końskie utworzonego uchwa-
łą Nr XXII/209/2005 Rady Miejskiej w Końskich  
z dnia 28 lutego 2005r. 

 
3. Dla znajdujących się w obszarze objętym 

planem gruntów rolnych, stanowiących użytki 
rolne klas IV, uzyskano - w oparciu o ustawę z dnia 
3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych 
(Dz. U. z 2004r. Nr 121, poz. 1266, Nr 49, poz. 464) - 
zgodę na przeznaczenie ich na cele nierolnicze. 

 
§ 3.1. Plan obejmuje obszar działek położo-

nych w jednostce ewidencyjnej Końskie - miasto, 
obręb 2, oznaczonych numerami: 3128/2, 3128/4, 
3128/5, 3128/6, 3128/7, 3128/8, 3129/3, 3130/1, 3130/7, 
3131/2, 3131/3, 3131/4, 3132/1, 3132/7, 3132/14. 

 
2. Granice obszaru objętego planem wyznaczają: 

1) od północy: północne granice działek nr nr 3128/2, 
3128/4, 3128/8, 3128/5, 3128/6, 3128/7, 3129/3, 
3130/7, 3130/1; 

2) od wschodu: wschodnie granice działek nr nr 3130/1, 
3130/7; 

3) od południa: południowo-wschodnia granica 
działki nr 3130/7 oraz południowe granice dzia-
łek nr nr 3129/3, 3132/14; 

4) od zachodu: zachodnie granice działek nr nr 3132/14, 
3131/3, 3131/4, północne granice działek nr nr 3131/4, 
3131/2 oraz zachodnie granice działek nr nr 3132/7, 
3128/2. 

§ 4. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 
1) planie - należy przez to rozumieć miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego fragmentu 
terenu miasta Końskie w rejonie ulic Partyzan-
tów i Południowej, o którym mowa w § 1 ust. 1 
uchwały; 

2) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą 
uchwałę Rady Miejskiej w Końskich dotyczącą 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego fragmentu terenu miasta Końskie 
w rejonie ulic Partyzantów i Południowej, o ile 
z treści przepisu nie wynika inaczej; 

3) rysunku planu - należy przez to rozumieć rysu-
nek planu na mapie w skali 1:1000, stanowiący 
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały; 

4) obszarze objętym planem - należy przez to rozu-
mieć obszar określony w § 3 uchwały; 

5) strefie - należy przez to rozumieć, oznaczony 
na rysunku planu, obszar jednorodny pod 
względem cech istniejących form zagospoda-
rowania i użytkowania, dla którego plan ustala 
odrębny rodzaj przeznaczenia i - lub - odrębne 
zasady zagospodarowania; 

6) liniach rozgraniczających - należy przez to rozu-
mieć, wyznaczone na rysunku planu, linie wy-
dzielające tereny stref o różnym przeznaczeniu 
i - lub - różnych zasadach zagospodarowania; 

7) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez 
to rozumieć, wyznaczoną na rysunku planu, li-
nię poza którą nie wolno wyprowadzać płaszczy-
zny elewacji noworealizowanych budynków; 

8) terenach przestrzeni publicznej - należy przez 
to rozumieć oznaczone i wydzielone na rysun-
ku planu liniami rozgraniczającymi części ob-
szaru przestrzeni publicznej miasta, tj. obszaru 
o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia po-
trzeb mieszkańców, poprawy jakości ich życia, 
sprzyjającego nawiązywaniu kontaktów spo-
łecznych ze względu na jego położenie oraz 
cechy funkcjonalno-przestrzenne; 

9) błoniach miejskich - należy przez to rozumieć 
wyodrębnione w Studium uwarunkowań tere-
ny, tworzące otwartą, krajobrazową część za-
bytkowego założenia pałacowo-parkowego, za-
gospodarowane w przewadze zielenią niską  
i stanowiące część obszaru przestrzeni publicz-
nej miasta; 

10) wysokości budynku lub jego części - rozumie 
się przez to wysokość mierzoną od poziomu 
terenu przy najniżej położonym wejściu do bu-
dynku do górnej krawędzi ściany zewnętrznej, 
gzymsu lub attyki bądź jako wymiar liczony  
od poziomu terenu do najwyżej położonej 
krawędzi dachu (kalenicy) lub punktu zbiegu 
połaci dachowych; 
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11) powierzchni terenu biologicznie czynnej - nale-

ży przez to rozumieć część działki budowlanej 
na gruncie rodzimym, która pozostaje nieza-
budowana powierzchniowo lub kubaturowo  
w głąb gruntu, na nim oraz nad nim, nie sta-
nowiąca nawierzchni dojazdów i dojść pie-
szych, pokryta trwałą roślinnością lub użytko-
wana rolniczo, a także wodę powierzchniową. 
Za powierzchnię terenu biologicznie czynną 
nie uznaje się: zieleni na dachach i ścianach 
budynków oraz budowli naziemnych i pod-
ziemnych, nawierzchni żwirowych, grysowych 
i ażurowych; 

12) strefach oddziaływania linii przesyłowych elek-
troenergetycznych średniego napięcia - rozu-

mie się przez to tereny położone w pasie o sze-
rokości 7,5 m po obu stronach linii elektroener-
getycznych 15 kV, które ze względu na ochronę 
przed promieniowaniem szkodliwym dla ludzi  
i środowiska oraz potrzeby eksploatacyjne tych 
linii wymagają ustalenia ograniczeń w zago-
spodarowaniu i użytkowaniu; 

13) parkingach o nawierzchni przepuszczalnej - ro-
zumie się przez to parkingi posiadające nawierz-
chnie umożliwiające odprowadzanie wód desz-
czowych bezpośrednio do gruntu, przede 
wszystkim takie jak: ażurowe nawierzchnie be-
tonowe na podbudowie z tłucznia lub kruszy-
wa łamanego. 

 
Rozdział 2 

Ustalenia dotyczące całego obszaru objętego planem 
 
§ 5. W obszarze objętym planem ustala się, 

uwidoczniony w rysunku planu, podział obejmujący: 
1) oznaczone w rysunku planu symbolem UA(r)-

UK/UA - tereny strefy zurbanizowanej, śród-
miejskiej, o wysokim stopniu zachowania histo-
rycznych walorów układu przestrzennego oraz 
zabudowy, lecz wymagające rehabilitacji i prze-
znaczone na cele usług kultury i administracji  
z zielenią towarzyszącą; 

2) oznaczone w rysunku planu symbolem NeK-UK - 
tereny strefy niezurbanizowanej, o wysokim stop-
niu zachowania historycznych walorów układu 
przestrzennego oraz krajobrazu, przeznaczone 
na cele związane z obsługą zabytkowego ze-
społu pałacowo-parkowego; 

3) tereny przestrzeni publicznej - błonia miejskie: 
a) oznaczona w rysunku planu symbolem 

NeK-ZP - strefa niezurbanizowana, o wyso-
kim stopniu zachowania historycznych wa-
lorów układu przestrzennego oraz krajo-
brazu, przeznaczona do zagospodarowania 
zielenią i służąca organizacji imprez ma-
sowych o charakterze kulturalnym i roz-
rywkowym, takich jak: koncerty, występy 
artystyczne, festyny, pikniki, wiece, uroczy-
stości religijne itp., bez możliwości lokali-
zowania w obrębie terenów strefy wesołe-
go miasteczka lub cyrku, 

b) oznaczona w rysunku planu symbolem  
UC-US/UK - strefa zurbanizowana, powsta-
ła w wyniku odkształcenia historycznego 
układu przestrzennego oraz krajobrazu lecz 
zachowująca odrębne walory kulturowe, 
przeznaczona dla sportu i rekreacji oraz słu-
żąca organizacji imprez masowych o charak-
terze kulturalnym i rozrywkowym, takich 
jak: koncerty, występy artystyczne, festyny, 
pikniki, wiece, uroczystości religijne itp.,  

a także czasowo do lokalizacji cyrku i weso-
łego miasteczka; 

4) tereny przestrzeni publicznej przeznaczone do 
pełnienia funkcji komunikacyjnych oraz do lo-
kalizacji elementów uzbrojenia technicznego: 
a) oznaczony w rysunku planu symbolem KDW 

- teren drogi wewnętrznej, 
b) oznaczony w rysunku planu symbolem 

KDW-I - fragment terenu drogi wewnętrz-
nej, przeznaczony dla potrzeb infrastruktu-
ry technicznej. 

 
§ 6.1. W obszarze objętym planem ustala się: 

1) szczególne wymogi ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego, w tym: 
a) zachowanie charakteru otwartego krajo-

brazu na osi widokowej zabytkowego zało-
żenia pałacowo-parkowego, 

b) zakaz wprowadzania zieleni wysokiej w ob-
rębie błoni miejskich poza miejscami wska-
zanymi w ustaleniach planu, 

c) zakaz zmiany naturalnego ukształtowaniu 
terenu w obrębie błoni miejskich, 

d) zakaz lokalizowania jakichkolwiek reklam,  
z wyjątkiem tablic informacyjnych - mon-
towanych zgodnie z ustaleniami § 10 ust. 3 
i § 14 ust. 2 - oraz elementów gminnego sys-
temu informacji przestrzennej i znaków dro-
gowych, 

e) likwidację napowietrznej linii średniego 
napięcia; 

2) szczególne wymogi wynikające z potrzeb ochro-
ny środowiska, przyrody i krajobrazu kulturo-
wego, w tym: 
a) obowiązek pełnego wyposażenia terenów  

i budynków w zakresie uzbrojenia tech-
nicznego - zgodnie z ustaleniami planu, 

b) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko w ro-



Dziennik Urzędowy  
Województwa Świętokrzyskiego Nr 207 ⎯ 9653 ⎯ Poz. 2327  
 

zumieniu przepisów o ochronie środowi-
ska, z wyłączeniem elementów infrastruk-
tury technicznej określonych w planie, 

c) zakaz lokalizowania jakichkolwiek obiektów 
i urządzeń w obrębie stref oddziaływania 
linii przesyłowych elektroenergetycznych 
średniego napięcia, 

d) wymóg zachowania, w obrębie terenów 
1.UA(r)-UK/UA, 1.NeK-UK, 1 i 2 NeK-ZP 
oraz 1.UC-US/UK podlegających ochronie 
akustycznej, dopuszczalnego poziomu ha-
łasu powodowanego przez drogi równego 
- 60dB w porze dnia i 50dB w porze nocy 
oraz dopuszczalnego poziomu hałasu po-
wodowanego przez pozostałe obiekty i gru-
py źródeł hałasu równego - 55dB w porze 
dnia i 45dB w porze nocy;  

3) szczególne wymogi ochrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków, w tym: 
a) obowiązek zachowania i ochrony - położo-

nych w obrębie strefy UA(r)-UK/UA i ozna-
czonych na rysunku planu pogrubionym 
obrysem - obiektów wpisanych do rejestru 
zabytków, należących do zespołu pałaco-
wo-parkowego Małachowskich, 

b) obowiązek uzyskania - w oparciu o przepisy 
ochronie zabytków - uzgodnienia Wojewódz-
kiego Konserwatora Zabytków dla wszel-
kich działań związanych z zagospodarowa-
niem obiektów wpisanych do rejestru za-
bytków oraz terenów położonych w grani-
cach strefy UA(r)-UK/UA, 

c) zakaz lokalizowania jakiejkolwiek nowej 
zabudowy - w tym budynków gospodar-
czych - w obrębie terenów stref UA(r)-UK/UA, 
NeK-UK, NeK-ZP i KDW, 

d) obowiązek likwidacji - w obrębie wszyst-
kich terenów stref UA(r)-UK/UA, NeK-UK  
i NeK-ZP - niehistorycznych ogrodzeń i obiek-
tów pełniących funkcje gospodarcze, gara-
żowe, handlowe, biurowe i techniczne. 
Dopuszcza się zachowanie stacji transfor-
matorowej w obrębie terenu 1.KDW-I, pod 
warunkiem uzyskania uzgodnienia z Wo-

jewódzkim Konserwatorem Zabytków dla 
każdej zmiany formy architektonicznej obiek-
tu oraz dopuszcza się zachowanie istnieją-
cych ogrodów działkowych jako formy tym-
czasowego zagospodarowania i użytkowania 
terenów - zgodnie z ustaleniami § 9 ust. 5, 

e) wymóg przeprowadzenia rehabilitacji - po-
łożonych w granicach terenów strefy 
UA(r)-UK/UA - zabytkowych obiektów i ich 
otoczenia. 

 
2. Zakres działań - określonych w ust. 1 pkt. 3 

lit. e - winien obejmować: 
1) modernizację techniczną obiektów wpisanych 

do rejestru zabytków, z zachowaniem ich for-
my zewnętrznej; 

2) pełne wyposażenie budynków i terenów w za-
kresie uzbrojenia technicznego, zgodnie z usta-
leniami § 14 ust. 3; 

3) odtworzenie zniszczonych fragmentów histo-
rycznego ogrodzenia, zamykającego zabytko-
wy zespół pałacowo-parkowy od strony połu-
dniowej; 

4) restaurację zieleni wysokiej i niskiej, w tym 
wyeksponowanie zabytkowej glorietty poprzez 
usunięcie rozrośniętych tui zlokalizowanych 
wzdłuż głównej osi kompozycyjnej zespołu pa-
łacowo-parkowego; 

5) urządzenie nawierzchni terenu w obszarze strefy 
UA(r)-UK/UA. 

 
§ 7. W obszarze objętym planem nie ustala 

się granic i sposobów zagospodarowania terenów 
lub obiektów podlegających ochronie, na podsta-
wie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, 
a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi 
oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych. 
 

§ 8. W obszarze objętym planem dopuszcza 
się przeprowadzanie scaleń nieruchomości oraz 
zakazuje się dokonywania wtórnych podziałów 
nieruchomości w celu wydzielania działek budow-
lanych, z wyjątkiem możliwości wydzielenia drogi 
wewnętrznej 1.KDW i terenu 1.KDW-I. 

 
Rozdział 3 

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych 
 

§ 9.1. Dla terenów przestrzeni publicznej nr 1 
i 2 NeK-ZP ustala się: 
1) zakaz zabudowy, obowiązuje zagospodarowy-

wanie terenów zielenią niską - z zastrzeżeniem 
ustaleń pkt. 2; 

2) wymóg wprowadzenia podwójnych szpalerów 
drzew liściastych w obrębie: 
a) terenu nr 1 strefy NeK-ZP - wzdłuż jego gra-

nic z ul. Południową oraz wzdłuż granic z te-
renami działek nr nr 3127/1, 3127/4, 3132/9, 

b) terenu nr 2 strefy NeK-ZP - wzdłuż jego pół-
nocnej granicy oraz wymóg wprowadzenia 
żywopłotu w obrębie terenu nr 1 strefy 
NeK-ZP - wzdłuż jego granic z terenami 
działek nr nr 3127/1, 3127/4, 3132/9. Dopusz-
cza się możliwość likwidacji drzew rosną-
cych przy granicy terenu nr 1 strefy z tere-
nem nr 1 strefy UA(r)-UK/UA; 

3) zakaz budowy ogrodzeń dzielących tereny stre-
fy na mniejsze tereny; dopuszcza się wyłącznie 
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możliwość ogrodzenia całego obszaru strefy 
NeK-ZP żywopłotem lub metalowym ogrodze-
niem ażurowym bez podmurówki; 

4) zakaz lokalizowania elementów infrastruktury 
technicznej w formie sieci i urządzeń naziemnych; 

5) zakaz urządzania nawierzchni utwardzonych -  
z wyjątkiem określonych w ust. 3. 

 
2. Dla lokalizacji tymczasowych, nie wyma-

gających uzyskania decyzji o pozwoleniu na bu-
dowę w rozumieniu przepisów prawa budowlane-
go, obiektów i urządzeń niezbędnych do obsługi 
imprez masowych przeznacza się: obszar położony 
w pasie 80 m od granicy terenu nr 1 strefy NeK-ZP 
z ul. Południową oraz część terenu działki nr 3130/7 
znajdująca się w pasie 100 m od jej południowo-
wschodniej granicy. 
 

3. Lokalizację parkingów służących do ob-
sługi imprez masowych dopuszcza się w obrębie - 
oznaczonych na rysunku planu - terenu nr 1 strefy 
NeK-ZP w pasie 40 m od jego granicy z ul. Połu-
dniową oraz terenu nr 2 strefy NeK-ZP. Dla parkin-
gów tych obowiązuje zachowanie nawierzchni 
przepuszczalnych. 
 

4. Dla terenów nr 1 i 2 strefy NeK-ZP ustala się: 
1) urządzenie zjazdów z ul. Południowej i drogi 

wewnętrznej 1.KDW; 
2) zaopatrywanie w wodę z wodociągu miejskie-

go w ul. Południowej; 
3) możliwość odprowadzania ścieków bytowo-gos-

podarczych do kanałów sanitarnych w ul. Połu-
dniowej i drodze wewnętrznej 1.KDW; 

4) usuwanie odpadów w ramach komunalnego, 
zorganizowanego systemu zbierania i usuwa-
nia odpadów stałych; 

5) zaopatrywanie w zakresie elektroenergetyki z sieci 
kablowej niskiego napięcia. 

 
5. W granicach terenów nr 1 i 2 strefy NeK-ZP, 

do czasu ich zagospodarowania na warunkach okre-
ślonych w planie, dopuszcza się dotychczasowe 
użytkowanie rolne oraz użytkowanie istniejących 
ogrodów działkowych (w obrębie działki nr 3132/7), 
jednak bez możliwości lokalizowania altan, budyn-
ków gospodarczych, wiat i ogrodzeń oraz nowych 
trwałych nasadzeń drzew i krzewów. Żadnych in-
nych tymczasowych form zagospodarowania i spo-
sobów użytkowania terenów - z wyjątkiem możli-
wości lokalizowania tymczasowych obiektów i urzą-
dzeń niezbędnych do obsługi imprez masowych 
nie wymagających uzyskania decyzji o pozwoleniu 
na budowę w rozumieniu przepisów prawa bu-
dowlanego - nie dopuszcza się. 
 

§ 10.1. Dla terenu przestrzeni publicznej 1.UC-
US/UK ustala się: 

1) zakaz lokalizowania nowej zabudowy z wyjąt-
kiem możliwości przebudowy i modernizacji 
budynku zlokalizowanego na działce nr 3131/3, 
jednak bez możliwości zmiany jego wysokości, 
spadku dachu oraz rodzaju materiałów użytych 
do wykończenia elewacji; 

2) zakaz wprowadzania kolorystyki dachów oraz 
elewacji agresywnej i odmiennej od naturalnej 
kolorystyki tradycyjnych materiałów pokryć da-
chowych, a w przypadku ścian - od natural-
nych kolorów ziemi w tonacji jasnej; 

3) zakaz ogrodzenia działki nr 3131/2; dopuszcza 
się wyłącznie ogrodzenie działek nr 3131/3  
i 3131/4 żywopłotem lub metalowym ogrodze-
niem ażurowym bez podmurówki; 

4) obowiązek zachowania przynajmniej 80 % po-
wierzchni terenu strefy w postaci biologicznie 
czynnej. W ramach zagospodarowania działki 
nr 3131/2 dopuszcza się wyłącznie urządzenie bo-
iska sportowego o nawierzchni trawiastej, z moż-
liwością zachowania udziału zieleni wysokiej. 

 
2. W obrębie działek nr 3131/3 i nr 3131/4 

dopuszcza się możliwość urządzenia parkingu o na-
wierzchni przepuszczalnej. 

 
3. W obrębie terenu nr 1 strefy UC-US/UK 

dopuszcza się zainstalowanie maksymalnie dwóch 
tablic informacyjnych, jednak wyłącznie w płaszczyź-
nie ogrodzenia lub elewacji budynku. Powierzchnia 
tablicy nie może przekraczać 1,0 m2, a jej krawę-
dzie nie mogą wykraczać poza obrys ogrodzenia 
lub elewacji budynku. 

 
4. Dla terenu nr 1 strefy UC-US/UK ustala się: 

1) urządzenie zjazdu z ul. Południowej; 
2) zaopatrywanie w wodę z wodociągu miejskie-

go w ul. Południowej; 
3) odprowadzanie ścieków bytowo-gospodarczych 

do kanału sanitarnego w ul. Południowej; 
4) odprowadzanie wód opadowych do kanału desz-

czowego w ul. Południowej lub powierzchniowo; 
5) usuwanie odpadów w ramach komunalnego, 

zorganizowanego systemu zbierania i usuwa-
nia odpadów stałych; 

6)  zaopatrywanie w gaz z gazociągu średniego 
ciśnienia w ul. Południowej; 

7) zaopatrywanie w ciepło z ciepłociągu w ul. Połu-
dniowej lub w oparciu o źródła lokalne, zasilane 
gazem ziemnym przewodowym, olejem opało-
wym lub elektryczne; 

8) zaopatrywanie w zakresie elektroenergetyki z sieci 
kablowej niskiego napięcia. 

 
5. W granicach terenu nr 1 strefy UC-US/UK 

żadnych tymczasowych form zagospodarowania  
i sposobów użytkowania terenów - z wyjątkiem 
możliwości lokalizowania tymczasowych obiektów 
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i urządzeń niezbędnych do obsługi imprez maso-
wych nie wymagających uzyskania decyzji o po-
zwoleniu na budowę w rozumieniu przepisów 
prawa budowlanego - nie dopuszcza się. Każde dzia-
łanie zmieniające formy zagospodarowania lub 
sposób użytkowania terenu winno spełniać wymogi 
ustaleń planu. 
 

§ 11.1. Dla terenu przestrzeni publicznej 1.KDW 
ustala się: 
1) obowiązek zachowania 15 m jako minimalnej 

szerokości w liniach rozgraniczających; 

2)  wymóg urządzenia ciągu pieszo-jezdnego o szero-
kości co najmniej 4 m; 

3) wymóg urządzenia parkingu z nawierzchnią 
przepuszczalną przy granicy z terenem nr 1 strefy 
NeK-ZP, w połączeniu z podwójnym szpalerem 
drzew liściastych; 

4) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów usłu-
gowo-handlowych. 

 
2. W granicach terenu przestrzeni publicznej 

1.KDW-I dopuszcza się możliwość zachowania  
i modernizacji istniejącej stacji transformatorowej 
z zachowaniem ustaleń § 6 ust. 1 pkt. 3 lit. d. 

 
Rozdział 4 

Ustalenia dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 
 

§ 12.1. Układ komunikacyjny, zapewniający 
obsługę terenów i budynków w obszarze objętym 
planem, tworzą: 
1) graniczące z obszarem objętym planem - ulice: 

a) Partyzantów - droga krajowa nr 42, klasy G, 
docelowo (po wybudowaniu obwodnicy 
drogi krajowej) ulica miejska, 

b) Południowa - droga powiatowa, klasy Z; 
2) położona w obszarze objętym planem - droga 

wewnętrzna 1.KDW. 
 

2. Powiązania układu komunikacyjnego z ukła-
dem zewnętrznym zapewniać będą ulice Partyzan-
tów i Południowa. 

 
3. Terenami przeznaczonymi do lokalizacji par-

kingów w obszarze objętym planem są części tere-
nów stref 1.NeK-UK, 1.UC-US/UK i 1.KDW oraz - 
oznaczone na rysunku planu - fragmenty terenów  
1 i 2 strefy NeK-ZP. Należy zapewnić ilość miejsc 
parkingowych zaspokajającą w pełni potrzeby wynika-
jące ze sposobu użytkowania terenów stref. Na  
20 osób uczestniczących w imprezie masowej obo-
wiązuje zapewnienie od 1 do 2 miejsc parkingowych. 
 

§ 13.1. W skład systemów infrastruktury tech-
nicznej, zapewniających obsługę terenów i budyn-
ków w obszarze objętym planem, wchodzą: 
1) przewód wodociągowy Ø150 w ul. Południo-

wej, należący do wodociągu grupowego Mo-
dliszewice-Końskie;  

2) kanały sanitarne: Ø250 w ul. Partyzantów, 
Ø200 w ul. Południowej i Ø250 w drodze we-
wnętrznej 1.KDW, odprowadzające ścieki do 
miejskiej oczyszczalni ścieków OMB - Południe; 

3) kanały deszczowe Ø200, Ø500 i Ø400 w ul. Po-
łudniowej, odprowadzające wody deszczowe 
do rzeki Czystej i do jej dopływu; 

4) gazociągi średniego ciśnienia Ø100 w ul. Par-
tyzantów i Ø200 w ul. Południowej, zasilane ze 
stacji SRP Końskie; 

5) ciepłociąg w ulicach Południowej i Polnej, zasi-
lany z ciepłowni miejskiej; 

6) sieci elektroenergetyczne kablowe niskiego na-
pięcia, zasilane ze stacji transformatorowych  
15/0,4 kV zlokalizowanych na działkach nr nr 3127/3 
i 3130/1, zaopatrywanych w energię elektryczną z 
GPZ Zachód; 

7) kable telefoniczne w ulicach Partyzantów i Połu-
dniowej. 

 
2. Budowę i rozbudowę elementów infrastruk-

tury technicznej - z wyłączeniem istniejącej stacji trans-
formatorowej w obrębie terenu 1.KDW-I - dopuszcza 
się jedynie w formie sieci i urządzeń podziemnych, 
wyłącznie w granicach terenów dróg publicznych  
i dróg wewnętrznych. Istniejąca w dniu wejścia  
w życie ustaleń planu napowietrzna linia elektro-
energetyczna 15 kV - znajdująca się w obrębie terenu 
nr 1 strefy NeK-ZP - może być wyłącznie konserwo-
wana, bez możliwości modernizacji lub przebudo-
wy w formie linii napowietrznej. 

 
Rozdział 5 

Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów stref 
 

§ 14.1. W granicach terenu nr 1 strefy UA(r)-
UK/UA obowiązuje zachowanie ustaleń § 6 ust. 1 
pkt. 3 oraz ust. 2, dotyczących ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków. 
 

2. W obrębie terenów strefy dopuszcza się in-
stalowanie tablic informacyjnych o powierzchni nie 
większej niż 0,2 m2, umieszczanych w płaszczyźnie 
elewacji budynku. 
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3. Dla terenów strefy UA(r)-UK/UA ustala się: 
1) obsługę w zakresie komunikacji z ul. Partyzantów; 
2) zaopatrywanie w wodę z wodociągu miejskie-

go w ul. Południowej lub ul. Partyzantów; 
3) odprowadzanie ścieków bytowo-gospodarczych 

do kanału sanitarnego w ul. Partyzantów; 
4) odprowadzanie wód opadowych do kanałów 

deszczowych w ul. Południowej lub ul. Party-
zantów; 

5) usuwanie odpadów w ramach komunalnego, 
zorganizowanego systemu zbierania i usuwa-
nia odpadów stałych; 

6) zaopatrywanie w gaz z gazociągu średniego 
ciśnienia w ul. Partyzantów; 

7) zaopatrywanie w ciepło z ciepłociągu w ul. Połu-
dniowej lub w oparciu o źródła lokalne, zasilane 
gazem ziemnym przewodowym, olejem opa-
łowym lub elektryczne; 

8) zaopatrywanie w zakresie elektroenergetyki z 
sieci kablowej niskiego napięcia. 

 
4. W granicach terenów strefy UA(r)-UK/UA 

nie dopuszcza się żadnych tymczasowych form 
zagospodarowania i sposobów użytkowania tere-
nów. Każde działanie zmieniające formy zagospo-
darowania lub sposób użytkowania terenu winno 
spełniać wymogi ustaleń planu. 
 

§ 15.1. Dla terenu nr 1 strefy NeK-UK ustala się:  
1) zakaz zabudowy; 
2) wymóg urządzenia - w odległości nie mniejszej 

niż 30 m od granicy z terenem nr 1 strefy UA(r)-

UK/UA - parkingu o nawierzchni przepuszczal-
nej, służącego do obsługi zespołu pałacowo-
parkowego; 

3) zakaz budowy ogrodzeń oraz zakaz lokalizowania 
elementów infrastruktury technicznej w formie 
sieci i urządzeń naziemnych; 

4)  wymóg wprowadzenia podwójnego szpaleru 
drzew liściastych wzdłuż granicy z ul. Partyzantów. 

 
2. Dla terenu nr 1 strefy NeK-UK nie ustala się 

parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy. 
 
3. Dla terenu nr 1 strefy NeK-UK ustala się: 

1) urządzenie zjazdów z ul. Partyzantów lub z drogi 
wewnętrznej 1.KDW; 

2) zaopatrywanie w wodę z wodociągu miejskie-
go w ul. Partyzantów lub ul. Południowej; 

3) możliwość odprowadzania ścieków bytowo-gospo-
darczych do kanałów sanitarnych w ul. Partyzan-
tów lub drodze wewnętrznej 1.KDW; 

4) usuwanie odpadów w ramach komunalnego, 
zorganizowanego systemu zbierania i usuwa-
nia odpadów stałych; 

5) zaopatrywanie w zakresie elektroenergetyki z sieci 
kablowej niskiego napięcia, 

 
4. W obrębie terenu nr 1 strefy NeK-UK, do cza-

su ich zagospodarowania na warunkach określo-
nych w planie, dopuszcza się dotychczasowe użyt-
kowanie rolne. Żadnych innych tymczasowych 
form zagospodarowania i sposobów użytkowania 
terenów nie dopuszcza się. 

 
Rozdział 6 

Ustalenia końcowe 
 

§ 16. W związku ze wzrostem - w wyniku 
ustaleń planu - wartości nieruchomości, w celu 
pobrania opłaty, o której mowa w art. 36, ust. 4 
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym ustala się wyso-
kość tej opłaty wynoszącą: 
1) dla terenu nr 1 strefy UA(r)-UK/UA - 0 % wzro-

stu wartości nieruchomości; 
2) dla terenu nr 1 strefy NeK-UK - 30 % wzrostu 

wartości nieruchomości;  
3) dla terenów nr 1 i 2 strefy NeK-ZP - 30 % wzro-

stu wartości nieruchomości;  
4) dla terenu nr 1 strefy UC-US/UK - 0 % wzrostu 

wartości nieruchomości;  

5) dla terenu nr 1 KDW - 0 % wzrostu wartości 
nieruchomości; 

6) dla terenu nr 1 KDW-I - 0 % wzrostu wartości 
nieruchomości. 

 
§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Bur-

mistrzowi Miasta i Gminy Końskie. 
 
§ 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 

30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Świętokrzyskiego. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej: G. Wąsik 
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Załącznik Nr 2 
  

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag wniesionych do wyłożonego  
do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

dla fragmentu terenu miasta Końskie w rejonie ulic Partyzantów i Południowej. 
 

Rozstrzygnięcie  
burmistrza 

w sprawie rozpatrzenia 
uwagi 

Rozstrzygnięcie  
Rady Miejskiej załącznik  do Uchwały

Nr XXXV/322/06 
z dnia 30 czerwca 2006r. 

Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

 
Nazwisko i imię,  
nazwa  jednostki 
organizacyjnej 

i adres zgłaszającego 
uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia projektu planu dla nieruchomości której 
dotyczy uwaga 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga  
nieuwzględniona 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga  
nieuwzględniona 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Strefa niezurbanizowana, o wysokim stop-
niu zachowania historycznych walorów 
układu przestrzennego oraz krajobrazu, 
przeznaczona do zagospodarowania ziele-
nią i służąca organizacji imprez masowych 
o charakterze kulturalnym i rozrywkowym, 
takich jak: koncerty, występy artystyczne, 
festyny, pikniki, wiece, uroczystości religij-
ne itp., bez możliwości lokalizowania w 
obrębie terenów strefy wesołego mia-
steczka lub cyrku. 

1 07.02.2006r. 
 

Pan 
Stefan Bieńkowski 
(adres wg odrębnego 
wykazu w aktach) 

Kwestionuje proponowane 
ustalenia w części dotyczą-
cej ogródków działkowych i 
wnioskuje jak poprzednio o 
wykreślenie z treści uchwa-
ły z § 5 ust. 1 pkt. 3 lit. e 
całego brzmienia: 
„obowiązek likwidacji ogro-
dów działkowych znajdują-
cych się w obrębie terenu 
nr 1 strefy NeK-ZP” i innych 
zapisów stanowiących kon-
sekwencje tych czynności 
oraz o zachowanie ogrodów 
działkowych w planie za-
gospodarowania przestrzen-
nego. 

dz. nr 
3132/7 

 

W granicach terenów nr 1 i 2 strefy NeK-ZP, 
do czasu ich zagospodarowania na 
warunkach określonych w planie, do-
puszcza się dotychczasowe użytkowanie 
rolne oraz użytkowanie istniejących 
ogrodów działkowych (w obrębie działki 
nr 3132/7), jednak bez możliwości 
lokalizowania altan, budynków gospo-
darczych, wiat i ogrodzeń oraz nowych 
trwałych nasadzeń drzew i krzewów. 
Żadnych innych tymczasowych form 
zagospodarowania i sposobów użytko-
wania terenów - z wyjątkiem możliwości 
lokalizowania tymczasowych obiektów i 
urządzeń niezbędnych do obsługi imprez 
masowych nie wymagających uzyskania 
decyzji o pozwoleniu na budowę w 
rozumieniu przepisów prawa budowla-
nego - nie dopuszcza się. 

- Tak - Tak - 

2 07.02.2006r. Pan 
Adam Bukowski 
(adres wg odrębne-
go wykazu w aktach) 

j.w. dz. nr 
3132/7 

j.w. - Tak - Tak - 

3 07.02.2006r. Pan 
Czesław Czyżewski 
(adres wg odrębne-
go wykazu w aktach) 

j. w. dz. nr 
3132/7 

J.W. - Tak - Tak - 

4 07.02.2006r. Pan 
Marian Chrzan 
(adres wg odrębne-
go wykazu w aktach) 

j.w. dz. nr 
3132/7 

j.w. - Tak - Tak - 

5 07.02.2006r. Pan 
Jacek Duda 
(adres wg odrębne-
go wykazu w aktach) 

j.w. dz. nr 
3132/7 

j.w. - Tak - Tak - 

6 07.02.2006r. Pan 
Piotr Figlarz 
(adres wg odrębne-
go wykazu w aktach) 

j.w. dz. nr 
3132/7 

j.w. - Tak - Tak - 

7 07.02.2006r. Pan 
Waldemar 
Janiszewski 
(adres wg odrębne-
go wykazu w aktach) 

j.w. dz. nr 
3132/7 

j.w. - Tak - Tak - 

8 07.02.2006r. Pan 
Henryk Kos 
(adres wg odrębne-
go wykazu w aktach) 

j.w. dz. nr 
3132/7 

j.w. - Tak - Tak - 

9 07.02.2006r. Pan 
Benedykt Kosierkiewicz 
(adres wg odrębne-
go wykazu w aktach) 

j.w. dz. nr 
3132/7 

j.w. - Tak - Tak - 

10 07.02.2006r. Pani 
Joanna Kupis 
(adres wg odrębne-
go wykazu w aktach) 

j.w. dz. nr 
3132/7 

j.w. - Tak - Tak - 

11 07.02.2006r. Pan 
Stanisław Siatkowski 
(adres wg odrębne-
go wykazu w aktach) 

j.w. dz. nr 
3132/7 

j.w. 
  

- Tak - Tak - 

12 07.02.2006r. Pan 
Tadeusz Soboń 
(adres wg odrębne-
go wykazu w aktach) 

j.w. dz. nr 
3132/7 

j.w. - Tak - Tak - 

13 07.02.2006r. Pan 
Zenon 
Szepytkowski 
(adres wg odrębne-
go wykazu w aktach) 

j.w. dz. nr 
3132/7 

j.w. - Tak - Tak - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
14 07.02.2006r. Pan 

Leszek Ślipski 
(adres wg odrębne-
go wykazu w aktach) 

j.w. dz. nr 
3132/7 

j.w. - Tak - Tak - 

15 07.02.2006r. Pan 
Czesław Uzar 
(adres wg odrębne-
go wykazu w aktach) 

j.w. dz. nr 
3132/7 

j.w. - Tak - Tak - 

16 07.02.2006r. Pan  
Bogusław Wiaderny  
(adres wg odrębne-
go wykazu w aktach) 

j.w. dz. nr 
3132/7 

j.w. - Tak - Tak - 

17 07.02.2006r. Pan 
Adam Włodarczyk 
(adres wg odrębne-
go wykazu w aktach) 

j.w. dz. nr 
3132/7 

j.w. - Tak - Tak - 

18 07.02.2006r. Pan 
Sławomir Wybrański 
(adres wg odrębne-
go wykazu w aktach) 

j.w. dz. nr 
3132/7 

j.w. - Tak - Tak - 

1. W części pomocnej - oznaczone sym-
bolem 1.NeK-UK - tereny strefy nie-
zurbanizowanej, o wysokim stopniu 
zachowania historycznych walorów 
układu przestrzennego oraz krajobra-
zu, przeznaczone na cele związane z 
obsługą zabytkowego zespołu pała-
cowo-parkowego. 

- Tak - Tak - 

- zakaz zabudowy;      
- wymóg urządzenia - w odległości nie 

mniejszej niż 30 m od granicy z tere-
nem nr 1 strefy UA(r)-UK/UA - par-
kingu o nawierzchni przepuszczalnej, 
służącego do obsługi zespołu pała-
cowo-parkowego; 

     

- zakaz budowy ogrodzeń oraz zakaz 
lokalizowania elementów infrastruktu-
ry technicznej w formie sieci i urządzeń 
naziemnych. 

     

2. W części południowej - oznaczone 
symbolem 1.NeK-ZP - tereny strefy 
niezurbanizowanej o wysokim stop-
niu zachowania historycznych walo-
rów układu przestrzennego oraz kra-
jobrazu, przeznaczone do zagospo-
darowania zielenią i służące organi-
zacji imprez masowych o charakterze 
kulturalnym i rozrywkowym, takich 
jak: koncerty, występy artystyczne, 
festyny, pikniki, wiece, uroczystości 
religijne itp., bez możliwości lokali-
zowania w obrębie terenów strefy 
wesołego miasteczka lub cyrku. 

     

19 14.02.2006r. Państwo 
Ewelina i Jarosław 
(adres wg odrębne-
go wykazu w aktach) 

Wnoszą o zmianę projektu 
planu w ten sposób, że: 
część działki oznaczona w 
projekcie planu symbolem 
1.NeK-UK pod realizację 
obiektów kubaturowych o 
funkcji administracyjno-us-
ługowo-handlowej oraz 
funkcji związanej z obsługą 
zabytkowego zespołu pała-
cowo-ogrodowego; część 
działki oznaczona w pro-
jekcie symbolem 1NezK-ZP 
pod realizację obiektów to-
warzyszących funkcji admi-
nistracyjno-usługowo-han-
dlowej, tj. tereny rekrea-
cyjne do jazdy konnej, pole 
golfowe, obiekty towarzy-
szące rekreacji, zieleń towa-
rzysząca; część działki ozna-
czona w projekcie planu 
symbolem 1.KDW również 
do zmiany podobnie jak w/w 
części działki. 

dz. nr 
3130/7 

- zakaz zabudowy, obowiązuje zagospo-
darowywanie terenów zielenią niską - 
z zastrzeżeniem ustaleń pkt. 2; 

- zakaz budowy ogrodzeń dzielących 
tereny strefy na mniejsze tereny; do-
puszcza się wyłącznie możliwość ogro-
dzenia całego obszaru strefy NeK-ZP 
żywopłotem lub metalowym ogro-
dzeniem ażurowym bez podmurówki; 

- zakaz lokalizowania elementów infra-
struktury technicznej w formie sieci  
i urządzeń naziemnych; 

- zakaz urządzania nawierzchni utwar-
dzonych - z wyjątkiem określonych  
w ust. 3. 

3. Wzdłuż wschodniej granicy działki 
- oznaczony symbolem 1.KDW - teren 

drogi wewnętrznej. 

     

20 14.02.2006r. Państwo 
Jarosław Woźniak 
Agnieszka Woźniak 
(adres wg odrębne-
go wykazu w aktach) 

Zdaniem wnoszących uwagę 
projekt planu narusza w ra-
żący sposób ich nuprawnie-
nia właścicielskie, pozbawia 
praw własności, nakazuje, 
zakazuje co należy robić na 
działce będącej własnością 
prywatną. Już dzisiaj nie 
wyrażają zgody na urzą-
dzanie imprez masowych. 

dz. nr 
3130/7 

j.w. - Tak - Tak - 

21 15.02.2006r. Państwo 
Leszek Makuch 
i Maciej Makuch 
(adres wg odrębne-
go wykazu w aktach) 

Wnioskując przeznaczenie 
działki nr 3132/14 pod za-
budowę mieszkaniowo-han-
dlową. 

dz. nr 
3132/14 

Strefa niezurbanizowana, o wysokim 
stopniu zachowania historycznych wa-
lorów układu przestrzennego oraz kraj-
obrazu, przeznaczona do zagospodarowa-
nia zielenią i służąca organizacji imprez 
masowych o charakterze kulturalnym i 
rozrywkowym, takich jak: koncerty, wy-
stępy artystyczne, festyny, pikniki, wiece, 
uroczystości religijne itp., bez możliwości 
lokalizowania w obrębie terenów strefy 
wesołego miasteczka lub cyrku. 

- Tak - Tak - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
     - zakaz zabudowy, obowiązuje zagos-

podarowywanie terenów zielenią 
niską - z zastrzeżeniem ustaleń pkt. 2; 

- zakaz budowy ogrodzeń dzielących 
tereny strefy na mniejsze tereny; do-
puszcza się wyłącznie możliwość 
ogrodzenia całego obszaru strefy 
NeK-ZP żywopłotem lub metalowym 
ogrodzeniem ażurowym bez podmu-
rówki; 

- zakaz lokalizowania elementów infra-
struktury technicznej w formie sieci  
i urządzeń naziemnych; zakaz urzą-
dzania nawierzchni utwardzonych -  
z wyjątkiem określonych w ust. 3. 

     

 
Załącznik Nr 3 

 
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie w rejonie ulic Partyzantów i Południowej, inwestycji  

z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy Końskie, oraz zasadach  
ich finansowania. 

 
Przewidziane w planie, zagospodarowanie tere-
nów 1 i 2 NeK-ZP oraz 1.UC-US/UK jako terenów 
przestrzeni publicznej - błoni miejskich - wynika  
z polityki przestrzennej miasta określonej w Stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Końskie (zatwier-
dzonym Nr XIV/179/2000 Rady Miejskiej w Koń-
skich z dnia 15 czerwca 2000r.). W granicach tere-
nów 1 i 2 NeK-ZP plan dopuszcza dotychczasowe 
użytkowanie rolne oraz użytkowanie istniejących 
ogrodów działkowych, jako tymczasowe formy za-
gospodarowania i sposoby użytkowania terenów. 
Wyznaczona w planie droga wewnętrzna 1.KDW, 
przeznaczona do obsługi terenu „błoni miejskich” 
oraz zespołu zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej, graniczącego do wschodu z obszarem 
objętym planem, może być drogą prywatną lub po 
wykupieniu stać się drogą miejską. Podobnie teren 
1.NeK-UK, przeznaczony na cele związane z obsłu-
gą zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego, 

może pozostać terenem prywatnym, na którym 
zostanie urządzony parking lub po wykupieniu stać 
się terenem miejskim. 
Ustalenia planu nakładają obowiązek likwidacji  
(w obrębie terenów stref UA(r)-UK/UA, NeK-UK  
i NeK-ZP) niehistorycznych ogrodzeń i obiektów 
pełniących funkcje gospodarcze, garażowe, han-
dlowe, biurowe i techniczne, co wiążę się z ko-
niecznością wypłacenia odszkodowań po dokona-
niu rozbiórek tych obiektów. 
Plan nie przewiduje konieczności realizacji inwe-
stycji z zakresu infrastruktury technicznej, niezbęd-
nej do obsługi terenów. 
Skutki finansowe dla miasta, wynikające z uchwa-
lenia planu mogą wynieść około 1,72 mln zł i będą 
rozłożone na wiele lat. 
Możliwe jest pozyskanie dodatkowych środków  
z funduszy Unii Europejskiej, szczególnie na dzia-
łania związane z ochroną i rehabilitacją zabytkowego 
zespołu pałacowo-parkowego oraz jego otoczenia. 
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UCHWAŁA Nr XLIII/317/2006 
RADY MIEJSKIEJ W OPATOWIE 

 
z dnia 12 czerwca 2006r. 

 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Opatów - Dworzec” 

 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  

27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003r. poz. 717  
z późniejszymi zmianami), art. 18 ust 2 pkt 5 usta-
wy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. Nr 142 z 2001r. poz. 1591 z późniejszymi 

zmianami) oraz uchwały Nr XVII/127/2004 Rady 
Miasta Opatów z dnia 27 lutego 2004 roku w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego „Opatów - 
dworzec” Rada Miejska w Opatowie uchwala co 
następuje: 
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Rozdział l 
Przedmiot uchwały 

 
§ 1.1. Uchwala się miejscowy plan zagospo-

darowania przestrzennego „Opatów - dworzec”  
w granicach określonych w załączniku graficznym 
do uchwały. 
 

2. Niniejszy plan jest zgodny z Studium 
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Prze-
strzennego Miasta i Gminy Opatów. 
 

3. Plan jest wyrażony w formie tekstu i ry-
sunku planu. Tekst stanowi treść niniejszej uchwa-
ły. Załączniki do uchwały stanowią: załącznik nr 1  
- rysunek planu, który jest załącznikiem graficznym 
sporządzonym w skali 1:1000 oraz załącznik nr 2 
zawierający rozstrzygnięcie o sposobie realizacji 
zapisanych w planie inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, które należą do zadań wła-
snych gminy oraz zasadach ich finansowania, 
zgodnie z przepisami o finansach publicznych. 
Wymienione w niniejszym ustępie załączniki nr 1  
i 2 stanowią integralne części uchwały. 
 

4. Do uchwały nie załącza się rozstrzygnięcia 
o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu  
o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy, z uwagi 
na fakt, że do projektu planu żadnych uwag nie 
wniesiono. 
 

5. Przedmiotem planu jest ustalenie: 
1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczają-

cych tereny o różnych funkcjach lub różnych 
zasadach zagospodarowania, 

2) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego, 

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

4) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury współczesnej, 

5) wymagań wynikających z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznych, 

6) parametrów i wskaźników kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu, w tym 
linii zabudowy i gabarytów obiektów, a także 
maksymalnych lub minimalnych wskaźników 
intensywności zabudowy, 

7) granic i sposobów zagospodarowania terenów 
lub obiektów podlegających ochronie ustalo-
nych na podstawie odrębnych przepisów, a także 
narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz 
zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, 

8) szczegółowych zasad i warunków scalania i po-
działu nieruchomości, 

9) szczególnych warunków zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia ich użytkowania, w tym 
zakazów zabudowy, 

10) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy sys-
temów komunikacji i infrastruktury technicznej, 

11) sposobu i terminu tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzenia i użytkowania terenów, 

12) stawek procentowych na podstawie których 
ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy. 

 
6. Plan zawiera ustalenia ogólne i szczegółowe. 

Ustalenia ogólne dotyczą całego obszaru objętego 
planem chyba, że wskazano konkretny obszar 
obowiązywania ustaleń. Ustalenia szczegółowe 
dotyczą poszczególnych terenów wyodrębnionych 
na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, ozna-
czonych symbolem funkcji. Dla wszystkich tere-
nów elementarnych obowiązują ustalenia ogólne  
i ustalenia szczegółowe. 

 
7. Następujące elementy rysunku planu są 

obowiązującymi ustaleniami planu: 
1) granice opracowania, 
2) obowiązujące linie rozgraniczające tereny o róż-

nych funkcjach i różnych zasadach zagospoda-
rowania - w granicach opracowania, 

3) oznaczenia barwne oraz symbole literowe i cyfro-
we określające przeznaczenie oraz warunki za-
budowy i zagospodarowania terenów wyzna-
czonych liniami rozgraniczającymi, 

4) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy, 
5) obiekty przeznaczone do adaptacji, 
6) zieleń izolacyjna. 

 
8. Następujące elementy rysunku planu sta-

nowią informacje oraz propozycje rozwiązań: 
1) linie rozgraniczające - poza obszarem opraco-

wania, 
2) przebieg jezdni w pasie drogowym, 
3) ciągi piesze, 
4) liniowe elementy infrastruktury technicznej, 
5) postulowana zabudowa. 

 
§ 2.1. Następujące określenia stosowane w 

uchwale oznaczają: 
1) plan - miejscowy plan zagospodarowania prze-

strzennego „Opatów-dworzec” uchwalony ni-
niejszą uchwałą, 

2) uchwała - niniejsza uchwała Rady Miejskiej  
w Opatowie, 

3) ustawa - ustawa o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. 
(Dz. U. Nr 80 poz. 717 z 2003r. z późniejszymi 
zmianami), 

4) rysunek planu - rysunek w skali 1:1000 stano-
wiący załącznik graficzny do niniejszej uchwały, 
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5) teren elementarny - teren wyodrębniony na ry-

sunku planu liniami rozgraniczającymi ozna-
czony symbolem cyfrowo-literowym, 

6) obszar - całość lub fragment obszaru objętego 
planem obejmujący poszczególne tereny ele-
mentarne mogące leżeć w całości lub części  
w jednym lub kilku obszarach, 

7) symbol - cyfrowo-literowy symbol terenu ele-
mentarnego, którego cyfry stanowią jego in-
dywidualny numer, natomiast litery informują 
o podstawowej funkcji terenu. Jeżeli w tekście 
uchwały podano jedynie literową część symbolu 
oznacza, to że ustalenia odnoszą się do wszyst-
kich terenów elementarnych o tej samej funkcji, 

8) linia rozgraniczająca - linia rozgraniczająca 
tereny o różnych funkcjach lub różnych sposo-
bach zagospodarowania, której przebieg jest 
obowiązujący, 

9) obowiązująca linia zabudowy - linia wyznacza-
jąca obowiązkowe usytuowanie frontu budyn-
ku w stosunku do drogi. Linia ta może być 
przekroczona maksymalnie o 2 m przez takie 
elementy budynku jak: wykusze, zadaszenia 
wejściowe, schody, podesty i okapy, 

10) nieprzekraczalna linia zabudowy - linia wyzna-
czające maksymalne dopuszczalne przybliżenie 
usytuowania obiektu do drogi lub granic tere-
nu elementarnego, 

11) maksymalna wysokość elewacji - maksymalna 
dopuszczalna wysokość budynku mierzona  
od poziomu terenu przed głównym wejściem 
do budynku do okapu lub krawędzi attyki, 

12) maksymalna wysokość zabudowy - maksy-
malna dopuszczalna wysokość budynku mie-
rzona od poziomu terenu przed głównym wej-
ściem do budynku do kalenicy, 

13) maksymalna ilość kondygnacji - maksymalna 
dopuszczalna ilość kondygnacji naziemnych. 
Za kondygnację naziemną uważa się również 
poddasze użytkowe, 

14)  wskaźnik gęstości zabudowy działki - stosunek 
powierzchni zabudowy do powierzchni działki 
w granicach jednego terenu elementarnego, 
wyrażony w procentach. Przez powierzchnię 
zabudowy rozumie się powierzchnię terenu za-
jętą przez budynek w stanie wykończonym  
z wyłączeniem powierzchni obiektów budow-
lanych lub ich części nie wystających ponad po-
wierzchnię terenu oraz powierzchni elementów 
drugorzędnych np.: schodów, pochylni lub ramp 
zewnętrznych, tarasów, daszków, markiz, wystę-
pów dachowych, oświetlenia zewnętrznego, 

15) powierzchnia biologicznie czynna - powierzchnia 
nieutwardzona pokryta roślinnością. Do powierz-
chni biologicznie czynnej zalicza się również 
50 % powierzchni pokrytej płytami perforowa-
nymi z wypełnieniem zielenią oraz 50 % po-

wierzchni tarasów i dachów pokrytych roślin-
nością, 

16) funkcja podstawowa - przeznaczenie terenu 
elementarnego ustalone jako dominujące na 
całym terenie elementarnym, któremu podpo-
rządkowane są inne dopuszczone funkcje. 
Funkcja podstawowa jest nadrzędną w stosun-
ku do uzupełniającej, 

17) funkcja uzupełniająca (%) - dopuszczalne do-
datkowe przeznaczenie terenu elementarnego 
na inne funkcje niż podstawowa, określenie  
to może zawierać wskaźnik procentowy ozna-
czający maksymalną dopuszczalną wielkość 
powierzchni użytkowej przeznaczonej pod funk-
cję uzupełniającą w stosunku do powierzchni 
użytkowej przeznaczonej pod funkcję dominu-
jącą określoną w granicach jednej działki bu-
dowlanej i w granicach jednego terenu elemen-
tarnego. Realizacja funkcji uzupełniającej nie 
może utrudniać realizacji funkcji podstawowej, 

18) funkcja tymczasowa - dopuszczalne przezna-
czenie terenu elementarnego na funkcję inną 
niż podstawowa lub uzupełniająca w określo-
nym horyzoncie czasowym, 

19) usługi nieuciążliwe - działalność usługowa nie 
zaliczona do usług uciążliwych oraz usług pa-
rauciążliwych w myśl niniejszej uchwały, 

20) usługi parauciążliwe - należy przez to rozumieć 
taki rodzaj działalności gospodarczej, której nie 
zalicza się do planowanych przedsięwzięć mo-
gących znacząco oddziaływać na środowisko  
w rozumieniu przepisów art. 51. ust. 1 pkt 1 i 2 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo och-
rony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627  
z późn. zm.) i która z uwagi na niewielkie, poni-
żej dopuszczalnych wielkości niekorzystne od-
działywanie, nie znajduje się w obowiązującym 
wykazie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko, natomiast w in-
dywidualnym odczuciu działalność taka może 
być postrzegana jako uciążliwa. Do grupy usług 
parauciążliwych w szczególności zalicza się: 
- stacje obsługi lub remontowe środków trans-

portu, stacje obsługi lub remontowe sprzę-
tu budowlanego lub rolniczego, bez wzglę-
du na liczbę stanowisk 

- lakiernie i malarnie 
- myjnie samochodowe 
- bazy techniczne zakładów remontowo-bu-

dowlanych 
- składy materiałów masowych (opał, kru-

szywo) nie licząc zapasów na potrzeby 
własne 

-  małe hurtownie, zakłady rzemieślnicze wy-
magające dostaw sprzętem o nośności 
powyżej 2 T 

- stałe pola kempingowe i karawaningowe 
- usługi gromadzące powyżej 50 uczestników 
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- chów lub hodowla ryb w stawach w liczbie 
powyżej 10 osobników dorosłych 

- chów lub hodowla małych zwierząt domo-
wych w tym psów, kotów, zwierząt obcych 
rodzimej faunie i innych w liczbie powyżej 
2 matek lub 4 osobników dorosłych 

- chów lub hodowla zwierząt, za wyjątkiem 
ryb oraz zwierząt wymienionych powyżej 

- nasłupowe stacje lub napowietrzne linie 
elektroenergetyczne o napięciu powyżej 1 kV 

- gromadzenie, odzysk lub unieszkodliwianie 
odpadów, z wyłączeniem urządzeń obsłu-
gujących obiekty na terenach własnych 

- obiekty zawierające instalacje do wytwa-
rzania energii elektrycznej, za wyjątkiem 
ogniw słonecznych 

- obiekty zawierające instalacje do wytwa-
rzania energii cieplnej o mocy powyżej 1 MW 

- place parkingowe dla samochodów cięża-
rowych 

- place parkingowe dla samochodów osobo-
wych w ilości powyżej 15 stanowisk, 

21) usługi uciążliwe - usługi zaliczone do przed-
sięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko w rozumieniu przepisów art. 51 
ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. 
- Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 
627 z późn. zm.), 

22) zieleń izolacyjna - rozumie się przez to kompo-
zycje drzew, krzewów i zieleni niskiej tworząca 
zwartą ścianę o wysokości przekraczającej 2,5 m, 

23) droga wewnętrzna - droga nie zaliczona do 
dróg publicznych w myśl ustawy o drogach 
publicznych z dnia 21 marca 1985r. (Dz. U.  
z 2004r Nr 204, poz. 2086 z późniejszymi zmia-
nami), 

24) obiekty kubaturowe - rozumie się przez to wszel-
kie budynki oraz budowle nie będące obiekta-
mi liniowymi zgodnie z zapisami ustawy z dnia 
7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 
2003r. Nr 207 poz. 2016 z późniejszymi zmia-
nami). 

 
Rozdział II 

Ustalenia ogólne 
 
§ 3.1. W planie ustala się następujące funk-

cje terenów elementarnych: 
1) MN - teren istniejącej zabudowy mieszkanio-

wej jednorodzinnej, 
2) U - tereny usług nieuciążliwych, 
3) KDW-U - teren obiektów i urządzeń transportu 

publicznego-dworzec autobusowy, 
4) ZP - tereny zieleni parkowej, teren zieleni urzą-

dzonej towarzyszącej zabudowie terenu 01.MN, 
5) ZP/US - U - tereny zieleni urządzonej oraz usług 

sportu i rekreacji, 
6) KDG - teren drogi klasy G (główna), 
7) KDZ - teren drogi klasy Z (zbiorcza). 

 
2. Podstawową oraz dopuszczalną funkcję 

terenu elementarnego określają ustalenia szcze-
gółowe. 

 
3. Określone funkcje terenu elementarnego 

nie wykluczają możliwości realizacji elementów 
infrastruktury technicznej niezbędnych do obsługi 
tego terenu lub terenów sąsiednich na zasadach 
określonych w ustaleniach ogólnych planu. 

 
§ 4. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-

strzennego: 
1. Inwestycje podejmowane na obszarze objętym 

planem powinny uwzględniać możliwość wglą-
du na „Stare Miasto” w Opatowie. 

2. Zabudowę należy kształtować w nawiązaniu  
do naturalnej rzeźby terenu. 

3. Szczegółowe zasady zawarte są w dalszej czę-
ści uchwały. 

 
§ 5. Ustalenia dotyczące zasad ochrony śro-

dowiska, przyrody oraz krajobrazu kulturowego: 
1. Przyjęte rozwiązania projektowe dla planowa-

nych obiektów powinny zapewniać ochronę gle-
by, wód podziemnych i atmosfery przed prze-
dostawaniem się zanieczyszczeń powstających 
w trakcie realizacji i eksploatacji obiektów. 

2. Zmiany w zagospodarowaniu terenu powinny 
być prowadzone w sposób zapewniający za-
chowanie naturalnego ukształtowania terenu. 
Dopuszcza zmianę istniejącej rzędnej terenu wy-
łącznie w związku z realizacją obiektów funkcji 
podstawowej lub dopuszczalnej. Zmiana ta nie 
może być większa niż 2,0 m dla terenu 08.KDW 
oraz 1,0 m dla pozostałych terenów elemen-
tarnych z wyłączeniem pochylni realizowanej 
w celu udostępnienia koryta rzeki Opatówki  
w terenie 09.ZP dla której dopuszczalnej wiel-
kości zmiany rzędnej terenu nie ogranicza się. 

 
§ 6. Ustalenia dotyczące zasad ochrony dzie-

dzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej: 
1. Całość obszaru objętego planem leży w strefie 

ochrony konserwatorskiej. Wszelkie prace inwe-
stycyjne należy uzgadniać z właściwym urzę-
dem ochrony zabytków. 
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2. W stosunku do miejsca pamięci narodowej 

położonego w na terenie elementarnym 03.ZP 
ustala się: 
1) zakaz prowadzenia wszelkich prac na tere-

nie pomnika lub w jego pobliżu mogących 
prowadzić do zniszczenia lub przemiesz-
czenia obiektu, 

2) wszelkie elementy zagospodarowania na-
leży realizować w dostosowaniu do istnie-
jącego pomnika. 

 
§ 7. Ustalenia dotyczące wymagań wynikają-

cych z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 
1. Bryły budynków należy kształtować z dbałością 

o formę i kolorystykę obiektu, a szczególności: 
1) zakazuje się stosowania okładzin elewacji  

z tworzyw sztucznych, 
2) nakazuje się w rozwiązaniach kolorystycz-

nych elewacji stosowanie kolorów nie do-
minujących w otoczeniu. 

2. Ogrodzenia działek znajdujące się od strony 
dróg publicznych oraz graniczące z terenami 
03.ZP lub 09.ZP powinny być sytuowane w linii 
rozgraniczającej poszczególne tereny elemen-
tarne, posiadać wysokość nie większa niż 1,8 m 
oraz być ażurowe - światło min 60 %. 

3. Zakazuje się budowy ogrodzeń o których mo-
wa w ust. 2 z prefabrykowanych płyt betono-
wych lub tworzyw sztucznych. 

4. Zakazuje się sytuowania ogrodzeń pomiędzy 
terenami elementarnymi: 
- 03.ZP a 04.KDZ i 10.KDG 
- 08.KDW-U a 10.KDG 
oraz wokół terenu 09.ZP z wyłączeniem frag-
mentu granicy z terenem 08.KDW-U na odcin-
ku wzdłuż pasa zieleni izolacyjnej. 

5. Nakazuje się wprowadzanie wzdłuż ogrodzeń 
od strony dróg nasadzeń krzewów i zieleni ni-
skiej, jeżeli nie kolidują one z planowanym 
uzbrojeniem terenu oraz nie pogarszają bez-
pieczeństwa ruchu drogowego, w szczególno-
ści jeżeli nie ograniczają warunków widoczno-
ści na drodze. 

6. Na całym obszarze objętym planem zakazuje 
się umieszczania wszelkich nośników rekla-
mowych za wyjątkiem: 
- Na terenach elementarnych oznaczonych 

symbolami 01.MN, 02.U informacji dotyczą-
cej działalności prowadzonej na danej dział-
ce nie przekraczającej wymiarów 50 x 70 cm 
(wysokość x długość) i umieszczonej: na ele-
wacji budynku lub w linii ogrodzenia przy 
wejściu na posesje 

- Na terenach elementarnych oznaczonych sym-
bolami 06.ZP/US-U, 07.U informacji dotyczą-
cej działalności prowadzonej na danej działce 
nie przekraczającej wymiarów 70 x 90 cm 
(wysokość x długość) i umieszczonej: na ele-

wacji budynku lub w linii ogrodzenia przy 
wejściu na posesje 

- Na terenie elementarnym oznaczonym sym-
bolem 08.KDW-U w na elewacji budynku 
lub wolnostojące przy stanowiskach auto-
busowych w wymiarze nie większym niż 
1,5 x 2 m. 

7. W przypadku nośników reklamowych wolno-
stojących wymiary podane w ust. 6 odnoszą 
się do maksymalnych dopuszczalnych wymia-
rów tablicy. Tablica ta może być podniesiona 
maksymalnie 0,9 m powyżej poziomu terenu. 

8. Zakazuje się lokalizacji masztów antenowych  
i anten o wysokości przekraczającej 3 m. 

9. Zakazuje się lokalizacji instalacji wymagają-
cych budowy kominów wolnostojących lub 
kominów wbudowanych wypuszczonych po-
nad kalenicę lub attykę budynku na wysokość 
większą niż 1,5 m. 

10. Elementy infrastruktury technicznej służącej 
obsłudze terenów budowlanych takie jak złącza 
kablowe, skrzynki licznikowe etc. należy lokali-
zować w ogrodzeniach posesji lub na ścianach 
budynków. 

 
§ 8. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaź-

ników zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 
1. Obowiązujące lub nieprzekraczalne linie zabu-

dowy określa rysunek planu. 
2. Maksymalny wskaźnik gęstości zabudowy dział-

ki, minimalna wielkość powierzchni biologicz-
nie czynnej, maksymalna wysokość zabudowy 
oraz geometria dachu określona jest w ustale-
niach szczegółowych dla poszczególnych tere-
nów elementarnych. 

3. Ustalenia geometrii dachu zawarte w ustale-
niach szczegółowych, określają układ podsta-
wowych połaci budynku, nie limitując liczby 
połaci dachowych. 

 
§ 9. Ustalenia dotyczące szczegółowych za-

sad i warunków scalania i podziału nieruchomości. 
1. Granice poszczególnych działek stanowią: linie 

rozgraniczające terenu, istniejące granice wła-
sności. 

2. Nowe podziały nieruchomości mogą być pro-
wadzone jedynie w liniach rozgraniczających 
poszczególne tereny elementarne. 

3. Scalania nieruchomości nie ogranicza się. 
 

§ 10. Ustalenia dotyczące zasad moderniza-
cji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 
1. Powiązanie obszaru objętego planem z obsza-

rami sąsiednimi odbywać się będzie za pośred-
nictwem ulicy 10.KDG (1-go Maja) oraz ulicy 
Mickiewicza. 

2. Obsługa komunikacyjna obszaru objętego pla-
nem odbywać się będzie: 
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1) dla terenów elementarnych oznaczonych 
symbolami: 01.MN, 02.U, 03.ZP - bezpo-
średnio z ulicy Mickiewicza znajdującej się 
poza granicą opracowania (z wyłączeniem 
małego fragmentu pasa drogowego ozna-
czonego jako 04.KDZ), 

2) dla terenów elementarnych oznaczonych 
symbolami: 07.U, 08.KDW-U, 09.ZP - bezpo-
średnio z ulicy głównej oznaczonej jako 10.KDG 

3) dla terenu elementarnego oznaczonego ja-
ko 05.ZP-MN - z ulicy Mickiewicza poprzez 
teren 01.MN 

4) dla terenu elementarnego oznaczonego ja-
ko 06.ZP/US-U poprzez teren oznaczony  
jako 07.U. 

3. W przypadku budowy nowej drogi położonej 
poza obszarem objętym planem - od strony 
zachodniej dopuszcza się wprowadzenie ob-
sługi komunikacyjnej również przez tą drogę 
dla terenu elementarnego oznaczonego sym-
bolem: 08.KDW-U. 

4. Parametry techniczne dróg zawierają ustalenia 
szczegółowe planu. 

5. Należy zapewnić odpowiednią ilość miejsc par-
kingowych na terenach własnych planowa-
nych inwestycji. 

6. Ilość miejsc parkingowych, oznaczonych dalej 
jako m.p., powinna być dostosowana do wiel-
kości i funkcji obiektu, jednak nie mniej niż: 
1) na terenach zabudowy mieszkaniowej -  

1 m.p./1 mieszkanie, 
2) na terenach usług: 

a) kościoły, sale widowiskowe, kluby, bi-
blioteki - 1 m.p./10 miejsc, 

b) biura, urzędy - 1 m.p./50 m2 powierz-
chni użytkowej, 

c) szkoły - 1 m.p./10 osób personelu, 
d)  obiekty sportowo-rekreacyjne - 1 m.p. 

/10 użytkowników, 
e) przychodnie zdrowia - 1 m.p./100 m2 

powierzchni użytkowej, 
f) pensjonaty, motele i inne obiekty tury-

styczne - 1 m.p./1 pokój noclegowy, 
g) restauracje, kawiarnie - 1 m.p./5 miejsc 

konsumpcyjnych,  
h) obiekty handlowe - 1 m.p./50 m2 po-

wierzchni użytkowej, 
3) na terenie 08.KDW parking tylko dla obsłu-

gi klientów dworca oraz pracowników -  
nie mniej niż 8 m.p. (łącznie dla pracowni-
ków i klientów) 

 
§ 11. Ustalenia dotyczące zasad moderniza-

cji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury 
technicznej: 
1. Elementy liniowe sieci infrastruktury technicz-

nej należy prowadzić w granicach terenów 
elementarnych 04.KDZ, 09.ZP, 10.KDG, 

2. W przypadku braku możliwości poprowadzenia 
sieci w granicach terenów wymienionych w ust. 1, 
dopuszcza się poprowadzenie przez inne tere-
ny elementarne 

3. Dopuszcza się lokalizacje elementów infrastruk-
tury jako elementów towarzyszących inwesty-
cjom na terenach własnych. 

4. Dla budowanych, rozbudowywanych i przebu-
dowywanych fragmentów sieci nakłada się 
obowiązek prowadzenia przewodów pod ziemią. 

5 Dopuszcza się możliwość przełożenia istnieją-
cych sieci z zachowaniem zasad wymienionych 
w ust. 1-4 

6. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się: 
1) zaopatrzenie w wodę z wodociągu miejskiego 
2) zaleca się realizacje sieci wodociągowej 

dla danego terenu jednocześnie z realizacją 
sieci kanalizacyjnej 

7. W zakresie gromadzenia i usuwania ścieków 
bytowych i komunalnych ustala się: 
1) włączenie do istniejącej sieci kanalizacyjnej 

całości obszaru objętego planem, 
8. W zakresie odprowadzenia wód opadowych 

ustala się: 
1) dla terenu elementarnego 08.KDW-U, bu-

dowę sieci kanalizacji deszczowej i pod-
czyszczalni wód opadowych z odprowa-
dzeniem do rzeki Opatówki, 

2) dla terenu elementarnego 10.KDG - odpro-
wadzenie do istniejącej sieci kanalizacji 
deszczowej, 

3) dla pozostałych terenów elementarnych - 
odprowadzenie powierzchniowe. 

9. W zakresie zaopatrzenia w gaz oraz kształto-
wania sieci gazowej ustala się: 
1) zaopatrzenie w gaz odbywać się będzie na 

bazie istniejących elementów sieci gazow-
niczej 

10. W zakresie zaopatrzenia w energię cieplna ustala się: 
1) indywidualne źródła ciepła dla obiektów 

lub zespołów obiektów. 
11. W zakresie sieci elektroenergetycznych ustala się: 

1) obsługę poprzez istniejącą sieć elektro-
energetyczną. 

12. W zakresie sieci teletechnicznych ustala się: 
1) obsługę zapewniają operatorzy telekomu-

nikacyjni działający na rynku, 
2) na obszarze objętym planem zakazuje się 

budowy stacji bazowych telefonii komór-
kowej oraz central telefonicznych obsługu-
jących tereny zewnętrzne, 

3) zakazuje się budowy masztów antenowych 
i anten z wyłączeniem takich które spełnia-
ją wymagania zawarte w par. 7 ust. 8. 

13. W zakresie usuwania odpadów ustala się: 
1) obsługę poszczególnych terenów elemen-

tarnych na zasadach ogólnych obowiązu-
jących w gminie Opatów. 
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§ 12. Ustalenia dotyczące sposobów i termi-
nów tymczasowego zagospodarowania, urządze-
nia i użytkowania terenów: 
1. Do czasu realizacji funkcji docelowych pozo-

stawia się poszczególne tereny, za wyjątkiem 
obszarów wymienionych w punkcie 3, w zago-
spodarowaniu dotychczasowym. 

2. Zagospodarowanie tymczasowe nie może utrud-
niać docelowego zagospodarowania terenów. 

3. Dla obszaru użytkowanego przed dniem wej-
ścia w życie niniejszej uchwały jako wyrobisko 
lessu zakazuje się dalszej eksploatacji i wpro-
wadza się do czasu realizacji funkcji docelo-
wych zagospodarowanie w postaci użytku rol-
nego po wcześniejszej rekultywacji uwzględ-
niającej zabezpieczenie skarpy. 

§ 13.1. Ustala się wielkość stawki procento-
wej opłaty o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy dla: 
1) terenów zabudowy jednorodzinnej oznaczonych 

jako MN : 20 %, 
2) terenów usług oznaczonych jako U : 30 %, 
3) terenu obiektów i urządzeń transportu publicz-

nego - dworzec autobusowy oznaczonego jako 
KDW-U : 5 %, 

4) terenu dróg publicznych oznaczonych jako: 
KDG, KDZ : 5 %, 

5) terenów zieleni urządzonej oraz usług sportu  
i rekreacji towarzyszących zabudowie terenów 01.MN 
i 07.U oznaczonych jako ZP-MN, ZP/US-U : 10 %, 

6) terenów zieleni parkowej oznaczonych jako  
ZP : 5 %. 

 
Rozdział III 

Ustalenia szczegółowe 
 

§ 14. Dla terenów elementarnych wydzielonych liniami rozgraniczającymi ustala się jak w poszczegól-
nych tabelach: 
 
Tabela nr 1 
 
1. Symbol i nazwa terenu ele-

mentarnego, wyznaczonego 
liniami rozgraniczającymi 

01. MN 
Teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

2. Powierzchnia [ha] 0,317 
3. Funkcja podstawowa Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 
4. Funkcja dopuszczalna Usługi nieuciążliwe wbudowane - max 30 % 
5. Warunki zabudowy i zago-

spodarowania terenu 
a/ Parametry obiektów bu-

dowlanych 
aa/ Maksymalna wysokość elewacji:  
- dla budynku mieszkalnego  
- dla pozostałych budynków 

 
5 m 
3 m 

  ab/ Maksymalna wysokość zabudowy  
- dla budynku mieszkalnego 
- dla pozostałych budynków 

 
10,5 m 

6 m 
  ac/c Maksymalna ilość kondygnacji 2 
  ad/ Szerokość elewacji frontowej  

- dla budynku mieszkalnego 
- dla pozostałych budynków 

 
6-15 m 
3-6 m 

  ae/ Forma zabudowy Wolnostojąca 
  af/ Kąt nachylenia połaci dachowych 25o-35o

  ag/ Geometria dachu dwu- lub wielospadowy, bez przy-
czółków lub naczółków 

 b/ Parametry zagospodaro-
wania terenu 

ba/ Maksymalny wskaźnik gęstości za-
budowy 20 % 

  bb/ Minimalny udział powierzchni biolo-
gicznie czynnej 

50 % 

 c/ Elementy zagospodaro-
wania terenu (obowiąz-
kowe i dopuszczalne) 

ca/. budynki i budowle przeznaczone pod funkcje podstawowe i dopusz-
czalne 

  cb/. zieleń przydomowa, zieleń izolacyjna wysoka i średniowysoka 
  cd/. dojścia oraz dojazdy i drogi wewnętrzne 
  ce/. urządzenia infrastruktury technicznej 
  cf/. miejsca postojowe dla samochodów, garaże i obiekty gospodarcze o 

wielkości niezbędnej do spełnienia funkcji podstawowej i dopuszczal-
nej terenu 

  eg/. elementy małej architektury z uwzględnieniem zakazów wymienio-
nych w § 7 

6. Dopuszczalny poziom hała-
su w środowisku 

Zgodnie z art. 113 oraz z art. 114 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo Ochrony Środowiska należy 
przyjąć dopuszczalny poziom hałasu jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową 

7. Inne ustalenia obowiązujące W linii ogrodzeń od strony północnej utrzymać pas zieleni wysokiej i średniej 
 Obowiązuje zakaz budowy nowych budynków mieszkalnych. Dopuszcza się jedynie adaptację, prze-

budowę, nadbudowę lub rozbudowę istniejących budynków mieszkalnych. 
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Tabela 2 
 

1. Symbol i nazwa terenu ele-
mentarnego, wyznaczonego 
liniami rozgraniczającymi 

02.U 
Teren zabudowy usługowej 

2. Powierzchnia [ha] 0,008 
3. Funkcja podstawowa Usługi nieuciążliwe istniejące 
4. Funkcja dopuszczalna - 

aa/ Maksymalna wysokość elewacji 4 m 5. Warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu 

a/ Parametry obiektów bu-
dowlanych ab/ Maksymalna wysokość zabudowy 9,5 m 

  ac/ Maksymalna ilość kondygnacji 2 
  ad/ Szerokość elewacji frontowej nie określa się 
  ae/ Forma zabudowy wolnostojąca 
  ag/ Kąt nachylenia połaci dachowych 25o-40o

  af/ Geometria dachu dwu - lub wielospadowy, bez przy-
czółków lub naczółków 

 b/ Parametry zagospodaro-
wania terenu 

ba/ Maksymalny wskaźnik gęstości za-
budowy 

55 % 

  bb/ Minimalny udział powierzchni biolo-
gicznie czynnej 10 % 

 ca/. budynki i budowle przeznaczone pod funkcje podstawowe i dopusz-
czalne 

 cb/. zieleń przydomowa, zieleń izolacyjna wysoka i średniowysoka 
 

c/ Elementy zagospodaro-
wania terenu (obowiąz-
kowe i dopuszczalne) 

cc/. dojścia oraz dojazdy i drogi wewnętrzne 
  cd/. urządzenia infrastruktury technicznej 
  ce/. miejsca postojowe dla samochodów, garaże i obiekty gospodarcze o wiel-

kości niezbędnej do spełnienia funkcji podstawowej i dopuszczalnej terenu 
  cf/. elementy małej architektury z uwzględnieniem zakazów wymienio-

nych w § 7 
6. Dopuszczalny poziom hała-

su w środowisku 
Zgodnie z art. 113 oraz z art. 114 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo Ochrony Środowiska należy 
przyjąć dopuszczalny poziom hałasu jak dla terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowo-usługowe 

 

Tabela nr 3 
 

1. Symbol i nazwa terenu ele-
mentarnego, wyznaczonego 
liniami rozgraniczającymi 

03.ZP  
Teren zieleni parkowej 

2. Powierzchnia [ha] 0,096 
3. Funkcja podstawowa Zieleń parkowa 
4. Funkcja dopuszczalna - 
5. Warunki zabudowy i zago-

spodarowania terenu 
a/ Zasady ogólne kształto-

wania bryły budynków 
Zakaz budowy obiektów kubaturowych 

 ba/. zieleń naturalna i komponowana, wysoka i niska 
 bb/. ciągi piesze lub pieszo-rowerowe 
 

b/ Elementy zagospodaro-
wania terenu (obowiąz-
kowe i dopuszczalne) bc/. urządzenia infrastruktury technicznej 

  bd/. elementy małej architektury z uwzględnieniem zakazów wymienio-
nych w § 7. 

6. Inne ustalenia obowiązujące Dla miejsca pamięci narodowej obowiązują dodatkowe ustalenia zawarte w § 6 ust. 2 
 

Tabela nr 4. 
 

1. Symbol i nazwa terenu ele-
mentarnego, wyznaczonego 
liniami rozgraniczającymi 

04.KDZ  
Teren drogi klasy Z (zbiorcza) 

2. Powierzchnia [ha] 0,008 
3. Funkcja podstawowa Droga publiczna - ulica zbiorcza 
4. Funkcja dopuszczalna - 
5. Warunki zabudowy i zago-

spodarowania terenu 
a/ Zasady ogólne kształto-

wania bryły budynków 
Zakaz budowy obiektów kubaturowych 

 ba/ Klasa drogi Z 
(zbiorcza) 

 

b/ Wymagane parametry 
techniczne drogi 

bb/ Szerokość jezdni min. 7 m 
  bc/ Chodniki min. 2 x 2 m 
  bd/ Szerokość pasa drogowego wg rysunku planu 
 ca/. ulice, chodniki, ścieżki rowerowe 
 cb/. zieleń urządzona 
 

C/ Elementy zagospodaro-
wania terenu (obowiąz-
kowe i dopuszczalne) cc/. urządzenia infrastruktury technicznej 

  cd/. elementy małej architektury z uwzględnieniem zakazów wymienio-
nych w § 7 

6. Inne ustalenia obowiązujące Ustalenia dotyczące drogi obowiązują tylko w granicy obszaru objętego planem. Po za tą granicą stano-
wią rozwiązanie postulatywne. 
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Tabela nr 5. 
 
1. Symbol i nazwa terenu ele-

mentarnego, wyznaczonego 
liniami rozgraniczającymi 

05.ZP  
Teren zieleni urządzonej towarzyszącej zabudowie terenu 01.  

MN 
2. Powierzchnia [ha] 0,372 
3. Funkcja podstawowa Ogrody przydomowe 
4. Funkcja dopuszczalna - 
5. Warunki zabudowy i zago-

spodarowania terenu 
a/ Zasady ogólne kształto-

wania bryły budynków 
Zakaz budowy obiektów kubaturowych 

ba/. zieleń komponowana, wysoka i niska  
bb/. małe uprawy ogrodnicze i sadownicze 

b/ Elementy zagospodaro-
wania terenu (obowiąz-
kowe i dopuszczalne) bc/. dojścia oraz dojazdy i drogi wewnętrzne 

 bd/. urządzenia infrastruktury technicznej 
 

 be/. baseny i oczka wodne 
  bf/. elementy małej architektury z uwzględnieniem zakazów wymienio-

nych w § 7. 
6. Dopuszczalny poziom hała-

su w środowisku 
Zgodnie z art. 113 oraz z art. 114 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo Ochrony Środowiska należy 
przyjąć dopuszczalny poziom hałasu jak dla terenów przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 

7. Inne ustalenia stanowiące Dla istniejących budynków gospodarczych dopuszcza się możliwość remontu 

 
Tabela nr 6 
 
1. Symbol i nazwa terenu ele-

mentarnego, wyznaczonego 
liniami rozgraniczającymi 

06.ZP/US-U  
Teren zieleni urządzonej oraz obiekty sportu i rekreacji 

2. Powierzchnia [ha] 0,703 
3. Funkcja podstawowa Zieleń urządzona oraz obiekty sportu i rekreacji mogące stanowić uzupełnienie funkcji usługowej 

zlokalizowanej na terenie 07.U 
4. Funkcja dopuszczalna - 
5. Warunki zabudowy i zagospo-

darowania terenu 
a/ Zasady ogólne kształto-

wania bryły budynków 
Zakaz budowy obiektów kubaturowych, z wyłączeniem wymienionych 
w lit. c niniejszej tabeli 

 b/ Parametry zagospodaro-
wania terenu 

Minimalny udział powierzchni biolo-
gicznie czynnej  70 % 

 ca/. zieleń komponowana, wysoka i niska 
 cb/. ogródki restauracyjne 
 

c/ Elementy zagospodaro-
wania terenu (obowiąz-
kowe i dopuszczalne) cc/. dojścia oraz dojazdy i drogi wewnętrzne 

  cd/. ciągi piesze lub pieszo-rowerowe 
  ce/. urządzenia infrastruktury technicznej 
  cf/. baseny i oczka wodne 
  cg/. obiekty i urządzenia sportowe takie jak: boiska, korty, bieżnie, tor sa-

neczkowy etc. 
  ch/. elementy małej architektury z uwzględnieniem zakazów wymienio-

nych w § 7. 
6. Dopuszczalny poziom hała-

su w środowisku 
Zgodnie z art. 113 oraz z art. 114 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo Ochrony Środowiska należy 
przyjąć dopuszczalny poziom hałasu jak dla terenów przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 

 
Tabela nr 7 
 
1. Symbol i nazwa terenu ele-

mentarnego, wyznaczonego 
liniami rozgraniczającymi 

07.U 
Teren zabudowy usługowej 

2. Powierzchnia [ha] 0,289 
3. Funkcja podstawowa Usługi nieuciążliwe 
4. Funkcja dopuszczalna Mieszkania funkcyjne - max 20 % 
5. Warunki zabudowy i zago-

spodarowania terenu 
a/ Zasady ogólne kształto-

wania bryły budynków 
Bryłę budynku należy kształtować z utworzeniem dominanty na zamknię-
ciu widokowym ul. Sempołowskiej. Parametry wysokościowe dominanty, 
na fragmencie rzutu budynku nie przekraczającym po obrysie ścian ze-
wnętrznych wymiarów 5 x 5 m, mogą przekroczyć wielkości podane w lit. aa 
i lit. ab niniejszej tabeli maksymalnie o 2 m 

 b/ Parametry obiektów budo-
wlanych 

ba/ Maksymalna wysokość okapu lub 
zwieńczenia attyki 5 m 

  bb/ Maksymalna wysokość zabudowy 10,5 m 
  bc/ Maksymalna ilość kondygnacji 2 
  bd/ Szerokość elewacji frontowej nie określa się 
  be/ Forma zabudowy Wolnostojąca 
  bf/ Kąt nachylenia połaci dachowych 25°-35° 
  bg/ Geometria dachu dwu - lub wielospadowy, bez przy-

czółków lub naczółków 



Dziennik Urzędowy  
Województwa Świętokrzyskiego Nr 207 ⎯ 9678 ⎯ Poz. 2328  
 
 c/ Parametry zagospodaro-

wania terenu 
ca/ Maksymalny wskaźnik gęstości za-

budowy 20 % 

  cb/ Minimalny udział powierzchni biolo-
gicznie czynnej 

40 % 

da/. budynki i budowle przeznaczone pod funkcje podstawowe i dopuszczalne 
db/. zieleń urządzona, zieleń izolacyjna średnia 
dc/. dojścia oraz dojazdy i drogi wewnętrzne 
dd/. urządzenia infrastruktury technicznej 
de/. miejsca postojowe dla samochodów, garaże i obiekty gospodarcze 

o wielkości niezbędnej do spełnienia funkcji podstawowej i dopusz-
czalnej terenu 

 d/ Elementy zagospodaro-
wania terenu (obowiąz-
kowe i dopuszczalne) 

df/. elementy małej architektury z uwzględnieniem zakazów wymienio-
nych w § 7 

6. Dopuszczalny poziom hała-
su w środowisku 

Zgodnie z art. 113 oraz z art. 114 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo Ochrony Środowiska należy 
przyjąć dopuszczalny poziom hałasu jak dla terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowo-usługowe 

 

Tabela nr 8. 
 
1. Symbol i nazwa terenu ele-

mentarnego, wyznaczone-
go liniami rozgraniczającymi 

08.KDW-U 
Teren obiektów i urządzeń transportu publicznego - dworzec autobusowy 

2. Powierzchnia [ha] 0,737 
3. Funkcja podstawowa Dworzec autobusowy:  

a) miejsca postojowe dla autobusów i samochodów, jezdnie manewrowe, wiaty przystankowe  
b) usługi związane z całodobową obsługą ruchu, w tym kasy biletowe, poczekalnie, pokoje noclegowe 

dla kierowców etc. wbudowane w budynek główny dworca 
4. Funkcja dopuszczalna a) Usługi nieuciążliwe związane z obsługą podróżnych wbudowane w budynek główny dworca - max. 30 %  

b) Następujące usługi związane z obsługą ruchu, utrzymaniem i konserwacja taboru funkcjonujące 
tylko dla potrzeb własnych: 

- jednostanowiskowa myjnia 
- jedno stanowisko diagnostyczne  
- magazyny 
- jeden dystrybutor paliwa 
wbudowane w budynek pomocniczy lub zlokalizowane w jego pobliżu 

5. Warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu 

a) Zasady ogólne kształto-
wania bryły budynków 

aa/ Wszystkie funkcje wymagające zamkniętej przestrzeni należy zgrupo-
wać w dwóch budynkach, z czego jeden stanowić będzie budynek 
główny dworca, natomiast drugi będzie budynkiem pomocniczym 

  ab/ Budynek główny należy lokalizować we wschodniej części terenu - 
zgodnie z rysunkiem planu 

  ac/ Budynek pomocniczy należy lokalizować w zachodniej części terenu - 
zgodnie z rysunkiem planu 

 b/ Parametry obiektów bu-
dowlanych 

Maksymalna wysokość okapu lub zwień-
czenia attyki: 
ba/. dla budynku głównego 
bb/. dla budynku pomocniczego 

 
 

8 m 
6 m 

  bc/ Maksymalna ilość kondygnacji 2 
  bd/ Szerokość elewacji frontowej nie określa się 
  be/ Forma zabudowy Wolnostojąca 
  bf/ Kąt nachylenia połaci dachowych 25°-35° 
  bg/ Geometria dachu nie określa się 
 c/ Parametry zagospodaro-

wania terenu 
ca/ Maksymalny wskaźnik gęstości za-

budowy: 
- dla budynku głównego 
- dla budynku pomocniczego 

 
 

10 % 
3,5 % 

  cb/ Minimalny udział powierzchni bio-
logicznie czynnej 

15 % 

 da/. budynki i budowle przeznaczone pod funkcje podstawowe i dopusz-
czalne 

 

d/ Elementy zagospodaro-
wania terenu (obowiąz-
kowe i dopuszczalne) db/. zieleń urządzona, zieleń izolacyjna  

  dc/. dojścia oraz dojazdy i drogi wewnętrzne dd/. ciągi piesze oraz pieszo-
rowerowe 

  de/. urządzenia infrastruktury technicznej 
  df/. miejsca postojowe dla samochodów, garaże i obiekty gospodarcze o 

wielkości niezbędnej do spełnienia funkcji podstawowej i dopuszczal-
nej terenu 

  dg/. wiaty przystankowe 
  dh/. elementy małej architektury z uwzględnieniem zakazów wymienio-

nych w § 7 
6. Inne ustalenia stanowiące  Pas zieleni izolacyjnej wzdłuż południowej granicy terenu powiązać kom-

pozycyjnie z zielenią terenu 09.ZP 
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Tabela nr 9 
 
1. Symbol i nazwa terenu ele-

mentarnego, wyznaczonego 
liniami rozgraniczającymi 

09.ZP 
Teren zieleni parkowej 

2. Powierzchnia [ha] 0,287 
3. Funkcja podstawowa Zieleń parkowa 
4. Funkcja dopuszczalna - 

a/ Zasady ogólne kształto-
wania bryły budynków 

Zakaz budowy obiektów kubaturowych 

ba/. zieleń komponowana, wysoka i niska 
bb/. ciągi piesze oraz pieszo-rowerowe 
bc/. niezbędne dojazdy dla sprzętu technicznego obsługującego zieleń, 

ciągi piesze i elementy infrastruktury technicznej 
bd/. niezbędne dojazdy dla sprzętu technicznego obsługującego koryto 

rzeki Opatówki 
be/. urządzenia infrastruktury technicznej 

5. Warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu 

b/ Elementy zagospodaro-
wania terenu (obowiąz-
kowe i dopuszczalne) 

bf/. elementy małej architektury z uwzględnieniem zakazów wymienio-
nych w § 7. 

 
Tabela nr 10 
 
1. Symbol i nazwa terenu elementar-

nego, wyznaczonego liniami roz-
graniczającymi 

10.KDG 
Teren drogi klasy G (główna) 

2. Powierzchnia [ha] 0,123 
3. Funkcja podstawowa Droga publiczna - ulica główna 
4. Funkcja dopuszczalna - 
5. Warunki zabudowy i zagospoda-

rowania terenu 
a/ Zasady ogólne kształtowa-

nia bryły budynków 
Zakaz budowy obiektów kubaturowych 

 ba/ Klasa drogi G  
(główna) 

 

b/ Wymagane parametry tech-
niczne drogi 

bb/ Szerokość jezdni min. 7 m 
  bc/ Chodniki min. 2 x 2 m 
  bd/ Szerokość pasa drogowego wg rysunku planu 
 ca/. ulice i chodniki, ścieżki rowerowe 
 cb/. zieleń urządzona 
 

c/ Elementy zagospodarowa-
nia terenu (obowiązkowe 
i dopuszczalne) cc/. zatoki autobusowe 

  cd/. zjazd publiczny na teren 08.KDW 
  ce/. drogowe obiekty inżynierskie (most) 
  cf/. urządzenia infrastruktury technicznej 
  cg/. elementy małej architektury z uwzględnieniem zakazów wy-

mienionych w § 7 
6. lnne ustalenia obowiązujące Ustalenia dotyczące drogi obowiązują tylko w granicy obszaru objętego planem. Po za tą granicą 

stanowią rozwiązanie postulatywne. 

 
Rozdział IV 

Postanowienia końcowe 
 

§ 15. W przypadku zmian w przepisach od-
rębnych do których odwołuje się niniejsza uchwała 
należy stosować odpowiednie przepisy zamienne. 

 
§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Bur-

mistrzowi Miasta i Gminy Opatów. 

§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 
30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Świętokrzyskiego. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej: K. Wróblewski 
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Załącznik Nr 2  
  

zawierający rozstrzygniecie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania zgodnie  

z przepisami o finansach publicznych. 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z później-
szymi zmianami) Rada Miejska w Opatowie posta-
nawia przyjąć następujący sposób realizacji zapi-
sanych w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego „Opatów - dworzec”, inwestycji z za-
kresu infrastruktury technicznej, które należą do 
zadań własnych Gminy oraz zasady ich finanso-
wania zgodnie z przepisami o finansach publicz-
nych. 
1. 1) Zadania inwestycyjne celu publicznego doty-

czące realizacji przebudowy drogi oznaczonej 
w planie symbolem 10.KDG związanej z reali-
zacją nowego dworca autobusowego realizo-
wane będą sukcesywnie w powiązaniu z po-
stępem prac przy budowie tego dworca. 

2) Zadania, o których mowa w pkt. 1 będą reali-
zowane ze środków budżetu Gminy oraz przy 
udziale środków zewnętrznych, pozyskanych 
funduszy Unii Europejskiej, środków aktual-
nego zarządcy tej drogi, środków zaintere-
sowanych właścicieli lub użytkowników grun-

tów przeznaczonych pod nowe inwestycje 
jak i innych podmiotów. 

2. 1) Realizacja przebudowy i rozbudowy elemen-
tów infrastruktury technicznej związanej z prze-
budową drogi, o której mowa w ust. 1 bę-
dzie następować równocześnie z przebudową 
tej drogi. 

2) Zadania, o których mowa w pkt. 1 będą reali-
zowane ze środków budżetu Gminy oraz przy 
udziale środków zewnętrznych, pozyskanych 
funduszy Unii Europejskiej, środków aktual-
nego zarządcy tej drogi, środków zaintere-
sowanych właścicieli lub użytkowników grun-
tów przeznaczonych pod nowe inwestycje, 
środków właścicieli istniejących sieci infra-
struktury technicznej jak i innych podmiotów. 

3. Zadania o których mowa w ustt. 1 i 2 mogą 
być realizowane wyprzedzająco w stosunku 
do postępującego zagospodarowania no-
wych terenów inwestycyjnych, w ramach 
realizacji wstępnych etapów inwestycji bu-
dowy dworca. 
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UCHWAŁA Nr XLIII/318/2006 
RADY MIEJSKIEJ W OPATOWIE 

 
z dnia 12 czerwca 2006r. 

 
w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2006 rok 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszy-
mi zmianami) art. 165, art. 184, ustawy z dnia  
30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych  
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) 
Rada Miejska w Opatowie uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Zmniejsza się plan wydatków budżeto-
wych w dziale 926 rozdział 92605 § 2570 o kwotę 
173,000 zł. 

 

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżeto-
wych o kwotę 173,000 zł.  
W tym: 
Dział 700 rozdz. 70004 § 4270 o kwotę 44,569 zł  
Dział 700 rozdz. 70004 § 4300 o kwotę 28,431 zł  
Dział 801 rozdz. 80110 § 4010 o kwotę 40,000 zł 
Dział 801 rozdz. 80110 § 4260 o kwotę 60,000 zł 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Bur-
mistrzowi Miasta i Gminy Opatów. 
 

§ 4. Nadzór nad wykonaniem uchwały spra-
wować będzie Komisja Budżetu, Finansów, Roz-
woju Gospodarczego i Mienia Rady Miejskiej w 
Opatowie. 

 
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy 

w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie oraz pod-
lega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Świętokrzyskiego. 
 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-
jęcia. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej: K. Wróblewski 
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UCHWAŁA Nr XLIII/322/2006 
RADY MIEJSKIEJ W OPATOWIE 

 
z dnia 12 czerwca 2006r. 

 
w sprawie podziału Miasta i Gminy Opatów na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów  

oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Miejskiej w Opatowie 
 

Na podstawie art. 90 ust. 1 i art. 92 ustawy  
z dnia 16 lipca 1998 roku - Ordynacja wyborcza do 
rad gmin, rad powiatów i sejmików województw 
(Dz. U. z 2003r. Nr 159 poz. 1547, z 2004r., Nr 25, 
poz. 219, i Nr 167 poz. 1760, Nr 102, poz. 1055,  
z 2005r. Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, 
Nr 34, poz. 242) oraz Zarządzenia Nr 34/2006 Wo-
jewody Świętokrzyskiego z dnia 11 kwietnia 2006 
roku w sprawie ustalenia liczby radnych wybiera-
nych do rad gmin, rad powiatów i Sejmiku Woje-
wództwa Świętokrzyskiego, Rada Miejska w Opa-
towie uchwala, co następuje: 

 
§ 1. Dla przeprowadzenia wyborów do Rady 

Miejskiej w Opatowie ustala się liczbę okręgów 
wyborczych, ich granice i numery oraz liczbę wy-
bieranych radnych w każdym okręgu wyborczym 
zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Uchwała podlega niezwłocznemu prze-
kazaniu Wojewodzie Świętokrzyskiemu i Komisa-
rzowi Wyborczemu w Kielcach II. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Bur-
mistrzowi Miasta i Gminy Opatów. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-
jęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Świętokrzyskiego oraz poda-
niu do publicznej wiadomości w sposób zwycza-
jowo przyjęty na terenie miasta i gminy Opatów. 

 

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXXIX/241/2002 
Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 8 lipca 2002 roku 
w sprawie podziału miasta i gminy Opatów na okrę-
gi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz 
liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wy-
borczym w wyborach do Rady Miejskiej w Opatowie. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej: K. Wróblewski 
 

Załącznik do uchwały Nr XLIII/322/2006  
Rady Miejskiej w Opatowie  
z dnia 12 czerwca 2006r. 

 
1. Dla Miasta i Gminy Opatów ustalona została liczba radnych: 15 
2. Dla przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej w Opatowie tworzy się 9 okręgów wyborczych i tak: 
 

Numer 
okręgu 

Granica okręgu Liczba radnych  
wybieranych w okręgu 

1 

miasto Opatów:  
ulice: Bernardyńska, Ćmielowska, Stanisława Czernika, Graniczna, Gen. „Grota” Roweckiego, Klasz-
torna, Jana Kilińskiego, Tadeusza Kościuszki, Marii Konopnickiej, Legionów, Lipowska, Lubelska, 1 
Maja, Adama Mickiewicza, Czesława Miłosza, Nowowałowa, Ogrodowa, Plac Obrońców Pokoju, 
Mikołaja Reja, Różana, Stefanii Sempołowskiej, Henryka Sienkiewicza, Słoneczna,16 Stycznia, Świę-
tokrzyska, Szpitalna, Widok, Zacisze, Mjr „Topora” Zwierzdowskiego, Stefana Żeromskiego 

4 

2 

Opatów:  
ulice: Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich, Cegielniana, Cmentarna, Harc. Jerzego Czerwińskie-
go, Dorzeczna, Górna, Józefa Grudnia, Mariana Hejnickiego, Władysława Jagiełły, Wincentego 
Kadłubka, Kania, Kąpielowa, Mikołaja Kopernika, Leszka Czarnego, Franciszka Mendyka, Nagórna I, 
Nagórna II, Nowa, Nowopolna, Niecała, Okalińska, Partyzantów, Polna, Juliusza Słowackiego, Sta-
rowałowa, Szeroka, Krzysztofa Szydłowieckiego, Wąska 

4 

3 Sołectwa:  
ulice: Karwów, Nikisiałka Mała, Oficjałów, Okalina - Kolonia, Okalina Wieś, Tudorów, Wąworków 

1 

4 Sołectwa: 
Adamów, Balbinów, Brzezie, Nikisiałka Duża 

1 

5 Sołectwa: 
Kobylany, Kobylanki, Kochów 

1 

6 Sołectwa: 
Jałowęsy, Tomaszów, Zochcinek 

1 

7 Sołectwo: Strzyżowice, Jagnin, Gojców 1 
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8 Sołectwa: 
Jurkowice, Marcinkowice, Czerników Karski, Czerników Opatowski 

1 

9 Sołectwa: 
Kornacice, Lipowa, Podole, Rosochy 

1 
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UCHWAŁA Nr XLIII/323/2006 
RADY MIEJSKIEJ W OPATOWIE 

 
z dnia 12 czerwca 2006r. 

 
w sprawie podziału Miasta i Gminy Opatów na obwody głosowania, ustalenia granic i numerów obwodów 

oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 
 

Na podstawie art. 30 ust. 2 i 2a i ust. 3 usta-
wy z dnia 16 lipca 1998r. - Ordynacja wyborcza do 
rad gmin, rad powiatów i sejmików województw 
(Dz. U. z 2003r. Nr 159, poz. 1547, z 2004r. Nr 25, 
poz. 219 i Nr 167, poz. 1760, Nr 102, poz. 1055,  
z 2005r. Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, 
Nr 34, poz. 242) na wniosek Burmistrza Miasta  
i Gminy Opatów, Rada Miejska w Opatowie uchwa-
la, co następuje: 
 

§ 1. Tworzy się obwody głosowania ustala-
jąc ich granice i numery oraz siedziby obwodowych 
komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów 
do Rady Miejskiej, Rady Powiatu i Sejmiku Wojewódz-
twa, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Uchwała podlega niezwłocznemu prze-
kazaniu Wojewodzie Świętokrzyskiemu i Komisa-
rzowi Wyborczemu w Kielcach II. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Bur-
mistrzowi Miasta i Gminy Opatów 

 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-

jęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Świętokrzyskiego i podaniu do 
publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo 
przyjęty na terenie miasta i gminy Opatów. 

 
§ 5. Traci moc uchwała Nr XXXIX/242/2002 

Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 8 lipca 2002 
roku w sprawie podziału Miasta i Gminy Opatów 
na obwody głosowania, ustalenia granic i nume-
rów obwodów oraz siedzib Obwodowych Komisji 
Wyborczych. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej: K. Wróblewski 

Załącznik do uchwały Nr XLIII/323/2006  
Rady Miejskiej w Opatowie 
z dnia 12 czerwca 2006r. 

 
Numer  

obwodu  
głosowania 

Granica obwodu 
Siedziba  

Obwodowej Komisji 
Wyborczej 

Numer  
okręgu  

wyborczego 

1 

Opatów:  
ulice: Bernardyńska, Ćmielowska, Stanisława Czernika, Gen. „Grota” Roweckiego, 
Klasztorna, Tadeusza Kościuszki, Marii Konopnickiej, Legionów, Lipowska, Adama 
Mickiewicza, Czesława Miłosza, Mikołaja Reja, Słoneczna, Świętokrzyska, Szpitalna, 
Widok, Stefana Żeromskiego 

Samorządowy Zespół 
Szkół Nr 1 w Opatowie 

1 

2 

Opatów:  
ulice: Graniczna, Kolegiacka, Jana Kilińskiego, Lubelska, 1 Maja, Nowowałowa, 
Ogrodowa, Plac Obrońców Pokoju, Różana, Stefanii Sempołowskiej, Henryka 
Sienkiewicza, 16 Stycznia, Zacisze, Mjr „Topora” Zwierzdowskiego 

Liceum Ogólnokształ-
cące w Opatowie 1 

3 

Opatów:  
ulice: Armii Krajowej, Cegielniana, Cmentarna, Dorzeczna, Górna, Władysława 
Jagiełły, Wincentego Kadłubka, Kania, Kąpielowa, Leszka Czarnego, Nagórna I, 
Nagórna II, Nowa, Nowopolna, Niecała, Okalińska, Partyzantów, Polna, Juliusza 
Słowackiego, Starowałowa 

Opatowski Ośrodek 
Kultury w Opatowie 

2 

4 

Opatów:  
ulice: Batalionów Chłopskich, Harc. Jerzego Czerwińskiego, Józefa Grudnia, 
Mariana Hejnickiego, Mikołaja Kopernika, Franciszka Mendyka, Szeroka, Krzysztofa 
Szydłowieckiego, Wąska 

Samorządowy Zespół 
Szkół Nr 2 w Opatowie 

2 
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5 Sołectwa: Okalina-Kolonia, Okalina Wieś, Wąworków, Oficjałów SZS Nr 2 w Opatowie 
- Hala Sportowa 

3 

6 Sołectwa: 
Adamów, Balbinów, Brzezie, Nikisiałka Duża 

Szkoła Podstawowa 
w Brzeziu 

4 

7 Sołectwa: 
Kobylany, Kobylanki, Kochów 

Szkoła Podstawowa 
w Kobylanach 

5 

8 
Sołectwa: 
Jałowęsy, Tomaszów 

Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowaw-
czy w Jałowęsach 

6 

9 Sołectwo: Zochcinek w budynku DPS w 
Zochcinku 

6 

10 Sołectwa: 
Karwów, Nikisiałka Mała, Tudorów 

Świetlica wiejska w 
Karwowie 

3 

11 
Sołectwa: 
Strzyżowice, Jagnin, Gojców 

Samorządowy Zespół 
Szkół Nr 2 w Opatowie 
Filia w Strzyżowicach 

7 

Sołectwa: 
Czerników Opatowski, Jurkowice, Marcinkowice, Czerników Karski 

8 
12 

Sołectwa: 
Kornacice, Lipowa, Podole, Rosochy 

Samorządowy Zespół 
Szkół Nr 1 w Opatowie 

9 
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UCHWAŁA Nr XLIII/324/2006 
RADY MIEJSKIEJ W OPATOWIE 

 
z dnia 12 czerwca 2006r. 

 
w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów  

i sejmiku województw przeprowadzonych w 2006 roku 
 

Na podstawie art. 30 ust. 2b i 2d oraz ust. 3 
ustawy z dnia 16 lipca 1998r. - Ordynacja wyborcza 
do rad gmin, rad powiatów i sejmiku województw 
(Dz. U. z 2003r. Nr 159, poz. 1547 z 2004r. Nr 25, 
poz. 219 i Nr 167 poz. 1760, Nr 102, poz. 1055,  
z 2005r. Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, 
Nr 34, poz. 242) na wniosek Burmistrza Miasta  
i Gminy Opatów, Rada Miejska w Opatowie uchwala 
co następuje: 
 

§ 1. Dla przeprowadzenia wyborów do rad 
gmin, rad powiatów i sejmiku województw w 2006 
roku tworzy się odrębne obwody głosowania w Domu 
Pomocy Społecznej w Zochcinku i w Szpitalu Powia-
towym w Opatowie. 

 
§ 2. Numery i granice utworzonych odrębnych 

obwodów głosowania oraz siedziby obwodowych 

komisji wyborczych określa załącznik do niniejszej 
uchwały. 
 

§ 3. Uchwała podlega przekazaniu Wojewo-
dzie Świętokrzyskiemu i Komisarzowi Wyborcze-
mu w Kielcach II. 

 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się bur-

mistrzowi Miasta i Gminy Opatów. 
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-

jęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Świętokrzyskiego oraz poda-
niu do publicznej wiadomości na terenie Miasta  
i Gminy Opatów. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej: K. Wróblewski 
 

Załącznik do uchwały Nr XLIII/324/2006  
Rady Miejskiej w Opatowie  
z dnia 12 czerwca 2006r. 
 

Numer odrębnego 
obwodu głosowania 

Granice odrębnego obwodu głosowania Siedziba obwodowej Komisji  
wyborczej nr telefonu 

13 Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku 
tel.: (0-15) 86-82-818 

14 Szpital Powiatowy w Opatowie 
Szpital Powiatowy w Opatowie 
ul. Szpitalna 4 
tel.: (0-15_86-82-466 
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UCHWAŁA Nr XLIV/325/2006  
RADY MIEJSKIEJ W OPATOWIE  

 
z dnia 22 czerwca 2006r. 

 
w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2006 rok 

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

ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póź-
niejszymi zmianami), art. 165, art. 184 ustawy z 
dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych 
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) 
Rada Miejska w Opatowie uchwala, co następuje: 
 

§ 1. W uchwale Nr XXXVIII/267/2005 Rady 
Miejskiej w Opatowie z dnia 29 grudnia 2005 roku 
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatów na 
2006 rok z późniejszymi zmianami wprowadza się 
następujące zmiany: 
1. w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Suma zaciągniętych kredytów i poży-
czek nie może w roku budżetowym 2006 prze-
kroczyć kwoty 8.331.460 zł. 

2. w § 5 ust. 2 lit. b) otrzymuje brzmienie: 
„z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, 
które podlegają spłacie w roku budżetowym 
2006 na kwotę 2.932.829 zł w tym kredytów  
i pożyczek zaciągniętych w związku ze środka-

mi określonymi w umowie zawartej z podmio-
tami dysponującymi funduszami struktural-
nymi lub Funduszem Spójności Unii Europej-
skiej na kwotę 934.086 zł. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Bur-

mistrzowi Miasta i Gminy Opatów. 
 
§ 3. Nadzór nad wykonaniem uchwały spra-

wować będzie Komisja Budżetu, Finansów, Roz-
woju Gospodarczego i Mienia Rady Miejskiej w 
Opatowie. 

 
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy 

ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie 
oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego. 

 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-

jęcia. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej: K. Wróblewski 
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UCHWAŁA Nr XLIV/326/2006 
RADY MIEJSKIEJ W OPATOWIE 

 
z dnia 22 czerwca 2006r. 

 
w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2006 rok 

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

8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.  
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), 
art. 165, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku 
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104  
z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Opato-
wie uchwala, co następuje: 

 
§ 1.1. Zmniejsza się plan dochodów budżeto-

wych w dziale 600 rozdz. 60016 § 6291 o kwotę 
1.791.293 zł. 

 
2. Zmniejsza się plan dochodów budżeto-

wych w dziale 600 rozdz. 60016 § 6330 o kwotę 
238.839 zł. 

§ 2. Zwiększa się plan dochodów budżeto-
wych o kwotę 1.998.743 zł w tym:  
w dziale 700 rozdz. 70005 § 0770 o kwotę 998.743 zł.  
w dziale 756 rozdz. 75615 § 0310 o kwotę 1.000.000 zł. 

 
§ 3. Zmniejsza się plan wydatków budżeto-

wych w dziale 600 rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 
31.389 zł. 

 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Bur-

mistrzowi Miasta i Gminy Opatów. 
 
§ 5. Nadzór nad wykonaniem uchwały spra-

wować będzie Komisja Budżetu, Finansów, Roz-
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woju Gospodarczego i Mienia Rady Miejskiej w 
Opatowie. 

 
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy 

ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie 
 

oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego. 

 
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-

jęcia. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej: K. Wróblewski 
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UCHWAŁA Nr XXXVII/263/06 
RADY GMINY BIELINY 

 
z dnia 25 kwietnia 2006r. 

 
w sprawie przekształcenia Samorządowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bielinach  
polegającej na likwidacji Samorządowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bielinach 

i utworzeniu Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielinach 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy 
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(tekst jedn. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z póź-
niejszymi zmianami) oraz art. 36, art. 43, art. 53a 
ust. 2 i art. 60 ust. 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 
1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91 
poz. 408 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy 
Bieliny uchwala, co następuje: 

 
§ 1.1. Postanawia się zlikwidować Samorzą-

dowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Bielinach z sie-
dzibą w Bielinach, w skład którego wchodzi Ośro-
dek Zdrowia w Bielinach i Ośrodek Zdrowia w Ma-
koszynie, zwany „Zespołem”. 

 
2. Ustala się datę otwarcia likwidacji na  

10 maj 2006r. 
 
§ 2.1. Osobom korzystającym dotychczas ze 

świadczeń zdrowotnych likwidowanego Zespołu, 
dalsze nieprzerwane, co najmniej na dotychcza-
sowym poziomie warunków i jakości, niżej wy-
mienione poszczególne rodzaje świadczeń zostaną 
zapewnione przez Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Bielinach, z którym Świętokrzyski 
Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Kiel-
cach podpisze umowę na udzielanie świadczeń 
zdrowotnych w zakresie: 
a) badania i porady lekarskie, 
b) leczenie, 
c) wykonywanie szczepień ochronnych i innych 

działań prewencyjnych w porozumieniu ze sta-
cja Sanitarno-Epidemiologiczną, 

d) działania z zakresu diagnostyki i analityki me-
dycznej, 

e) pielęgnacja chorego, 
 

f) prowadzenie działalności profilaktycznej i oświa-
towo-wychowawczej, 

g) kierowanie na konsultacje specjalistyczne. 
 
2. Świadczenia z zakresu stomatologii będą 

realizowane poprzez praktykę prywatną lekarzy - 
stomatologów. 

 
§ 3.1. Pracownicy personelu medycznego 

Zespołu wykonujący prace na podstawie umów  
o pracę zawartych na czas nieokreślony w Ośrodku 
Zdrowia w Bielinach i w Ośrodku Zdrowia w Ma-
koszynie stają się pracownikami Niepublicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielinach. 

 
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy lekarzy-

stomatologów zatrudnionych w Ośrodku Zdrowia 
w Makoszynie i Ośrodku Zdrowia w Bielinach na 
podstawie umów o prace na czas nieokreślony. 

 
§ 4. Zobowiązania i należności Zespołu po 

jego likwidacji staja się zobowiązaniami i należno-
ściami Gminy Bieliny. 

 
§ 5.1. Zagospodarowanie mienia dotychczas 

użytkowanego przez likwidowany Zespół będzie 
polegać na: 
- udostępnieniu budynku Ośrodka Zdrowia w Bie-

linach oraz budynku Ośrodka Zdrowia w Ma-
koszynie (stanowiących własność gminy Bieli-
ny) na podstawie umowy dzierżawy Niepu-
blicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Bie-
linach, który będzie udzielał świadczeń zdro-
wotnych dla ogółu ludności gminy Bieliny,  
w ramach umów zawartych ze Świętokrzyskim 
Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia w 
Kielcach. 
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- udostępnienie budynku Ośrodka Zdrowia w Bie-

linach oraz budynku Ośrodka Zdrowia w Ma-
koszynie (stanowiących własność gminy Bieli-
ny) na podstawie umowy dzierżawy prywatnej 
praktyce stomatologicznej w celu świadczenia 
usług z zakresu stomatologii w ramach umów 
zawartych ze Świętokrzyskim Oddziałem Na-
rodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach, 

- przekazaniu na podstawie umowy dzierżawy 
majątku ruchomego będącego na wyposaże-
niu Ośrodka Zdrowia w Bielinach i Ośrodka 
Zdrowia w Makoszynie. 

 
2. Szczegółowe warunki najmu oraz dzier-

żawy zostaną określone w umowach sporządzo-
nych w formie pisemnej miedzy zainteresowanymi 
stronami. 

 
§ 6.1. Na likwidatora Zespołu wyznacza się 

Dariusza Dąbka 
 

2. Do zadań likwidatora należy w szczegól-
ności: 
- przeprowadzenie inwentaryzacji majątku Zespo-

łu, według stanu na dzień otwarcia likwidacji, 
- sporządzenie bilansu na dzień otwarcia i dzień 

zakończenia likwidacji, 
- uregulowanie stosunków pracy z pracownika-

mi Zespołu, 
- zaspokojenie wierzycieli Zespołu. 

 
3. Zespół zakończy swoja działalność z dniem 

31 sierpnia 2006r., a zakończenie czynności zakładu 
nastąpi w terminie do dnia 30 września 2006r. 

 
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wój-

towi Gminy Bieliny. 
 
§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienni-

ku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i 
wchodzi w życie z dniem 10 maja 2006r. 
 

Przewodniczący Rady Gminy: K. Borowiecki 
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