
P r o t o k ó ł nr XXXVIII/14

z sesji Rady Miasta Wisły odbytej w dniu 29 maja 2014 roku, w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego 
w Wiśle od godz. 12.00-16.00

O b e c n i: 15 Radnych Rady Miasta na stan 14 - lista obecności stanowi załącznik nr 1.

W sesji uczestniczyli:

Burmistrz Miasta Jan Poloczek, Zastępca Burmistrza Lidia Forias, Sekretarz Miasta Jan Cieślar, Skarbnik 
Miasta Damian Cieślar, Przewodniczący Zarządów Osiedli zgodnie z listą obecności, kierownicy referatów 
i samorządowych jednostek organizacyjnych.

Porządek obrad

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności jej obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad (ewentualne zmiany).

3. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Miasta Wisła z dnia 24 kwietnia 2014r.

4. Wystąpienie zaproszonych gości.

5. Informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Wisła.

6. Informacja z działalności międzysesyjnej Przewodniczących Komisji.

7. Informacja z działalności międzysesyjnej Przewodniczącego Rady Miasta Wisła.

8. Podsumowanie projektów realizowanych z funduszy unijnych rozpoczętych i zakończonych w czasie 
trwania kadencji.

9. Podsumowanie projektów realizowanych z funduszy miejskich rozpoczętych i zakończonych w czasie 
trwania kadencji.

10. Podjęcie następujących uchwał:

a) w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Wisła Panu Bronisławowi Komorowskiemu 
Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej,

b) w sprawie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Miasta Wisły z wyłączeniem 
niektórych terenów,

c) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Wisła własności nieruchomości pgr nr 1853/6 oraz pgr 
nr 1190/164 położonych w Wiśle,

d) w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,

e) zmieniającą Uchwałę Budżetową na rok 2014,

f) zmieniającą budżet Miasta Wisła na rok 2014,

g) zmieniającą uchwałę nr XXXI/479/2013 Rady Miasta Wisła z 31 października 2013r. w sprawie 
zaciągnięcia pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 
w związku z realizacją przedsięwzięcia „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 
w aglomeracji Wisła – etap III: Przyłącza kanalizacyjne”,

h) w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wisła,

i) zmieniającą uchwałę Nr XXI/321/2012 Rady Miasta Wisły z 25 października 2012r. w sprawie wyboru 
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki takiej opłaty,

j) zmieniającą uchwałę Nr XXXVI/562/2014 Rady Miasta Wisła z dnia 27 marca 2014r. w sprawie określenia 
szczegółowych zasad udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny,

k) ogłaszającą jednolity tekst uchwały Nr XLIV/548/2010 Rady Miasta Wisła z dnia 29 kwietnia 2010r. 
w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, określenia inkasentów, określenia 
wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień w opłacie,
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l) ogłaszającą jednolity tekst uchwały Nr VIII/103/2011 z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie określenia zasad 
udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej, realizowanych w wyniku inwestycji prowadzonych przez Gminę Wisła w ramach 
projektu: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła – etap III” 
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.

11. Udzielenia odpowiedzi na wnioski:

a) Wiślańskiej Organizacji Turystycznej.

12. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania.

13. Komunikaty i informacje.

14. Wolne wnioski.

15. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Janusz Podżorski otworzył XXXVIII sesję Rady Miasta Wisła i powitał 
wszystkich Radnych, Przewodniczących Zarządów Osiedli, Burmistrza Miasta, Zastępcę Burmistrza, 
Sekretarza Miasta, Skarbnika Miasta, kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych, 
kierowników referatów i pracowników Urzędu.

Przewodniczący Rady Janusz Podżorski oświadczył, iż zgodnie z listą obecności w posiedzeniu 
uczestniczy 12 Radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum 
pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

Ad. 2.

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski przedstawił porządek obrad sesji, wcześniej 
dostarczony Radnym i wyłożony w Biurze Rady.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Radna Joanna Nogowczyk poprosiła o wprowadzenie punkcie 
11 podpunktu b) udzielenie odpowiedzi na wniosek Pana Gustawa Marka.

Radny Tomasz Bujok zaproponował wprowadzenie punktu 10 o brzmieniu: „Informacja w sprawie 
realizacji inicjatywy uchwałodawczej Rady Miasta dotyczącej opracowania zasad funkcjonowania 
i wprowadzenia budżetu partycypacyjnego”. Zaproponował natomiast, żeby dzisiaj jeszcze nie podejmować 
uchwał, które zostały przygotowane przez Burmistrza w odpowiedzi na inicjatywę uchwałodawczą grupy 
Radnych.

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski wprowadził do porządku nowy punkt 10, kolejne 
punkty przenumerował oraz podpunkt b) w punkcie 12, a następnie poddał pod głosowanie zmieniony 
porządek obrad.

Zmieniony porządek obrad

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności jej obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad (ewentualne zmiany).

3. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Miasta Wisła z dnia 24 kwietnia 2014r.

4. Wystąpienie zaproszonych gości.

5. Informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Wisła.

6. Informacja z działalności międzysesyjnej Przewodniczących Komisji.

7. Informacja z działalności międzysesyjnej Przewodniczącego Rady Miasta Wisła.

8. Podsumowanie projektów realizowanych z funduszy unijnych rozpoczętych i zakończonych w czasie 
trwania kadencji.
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9. Podsumowanie projektów realizowanych z funduszy miejskich rozpoczętych i zakończonych w czasie 
trwania kadencji.

10. Informacja w sprawie realizacji inicjatywy uchwałodawczej Rady Miasta dotyczącej opracowania zasad 
funkcjonowania i wprowadzenia budżetu partycypacyjnego

11. Podjęcie następujących uchwał:

a) w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Wisła Panu Bronisławowi Komorowskiemu 
Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej,

b) w sprawie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Miasta Wisły z wyłączeniem 
niektórych terenów,

c) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Wisła własności nieruchomości pgr nr 1853/6 oraz pgr 
nr 1190/164 położonych w Wiśle,

d) w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,

e) zmieniającą Uchwałę Budżetową na rok 2014,

f) zmieniającą budżet Miasta Wisła na rok 2014,

g) zmieniającą uchwałę nr XXXI/479/2013 Rady Miasta Wisła z 31 października 2013r. w sprawie 
zaciągnięcia pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 
w związku z realizacją przedsięwzięcia „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 
w aglomeracji Wisła – etap III: Przyłącza kanalizacyjne”,

h) w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wisła,

i) zmieniającą uchwałę Nr XXI/321/2012 Rady Miasta Wisły z 25 października 2012r. w sprawie wyboru 
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki takiej opłaty,

j) zmieniającą uchwałę Nr XXXVI/562/2014 Rady Miasta Wisła z dnia 27 marca 2014r. w sprawie określenia 
szczegółowych zasad udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny,

k) ogłaszającą jednolity tekst uchwały Nr XLIV/548/2010 Rady Miasta Wisła z dnia 29 kwietnia 2010r. 
w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, określenia inkasentów, określenia 
wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień w opłacie,

l) ogłaszającą jednolity tekst uchwały Nr VIII/103/2011 z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie określenia zasad 
udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej, realizowanych w wyniku inwestycji prowadzonych przez Gminę Wisła w ramach 
projektu: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła – etap III” 
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.

12. Udzielenia odpowiedzi na wnioski:

a) Wiślańskiej Organizacji Turystycznej,

b) Pana Gustawa Marka.

13. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania.

14. Komunikaty i informacje.

15. Wolne wnioski.

Zmieniony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie w głosowaniu 12 „za”.

Do obrad dołączył Radny Jan Szalbot.

Ad.3

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski powiedział, że w trybie przewidzianym w Statucie 
Miasta uwagi do protokołu z XXXVII sesji Rady Miasta z dnia 24 kwietnia 2014r., który był wyłożony 
w Biurze Rady oraz został przesłany wszystkim Radnym drogą elektroniczną, uwagi nie zostały złożone.
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W związku z powyższym Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół. W głosowaniu wzięło udział 
13 Radnych. Protokół z XXXVII sesji Rady Miasta Wisła został przyjęty 12 głosami „za” i 1 głosem 
„wstrzymującym się”.

Ad.4

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski rozpoczął kolejny punkt porządku obrad i powiedział, 
z zaproszonych Gości nikt nie dojechał, także uznał punkt za wyczerpany.

Ad.5

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski powiedział, że sprawozdanie międzysesyjne 
Burmistrza było dostępne w Biurze Rady, udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Wisły oraz 
wszyscy Radni otrzymali je drogą elektroniczną, sprawozdanie stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
Poprosił o pytania do sprawozdania.

Radni zgłosili następujące pytania:

Wiceprzewodnicząca Radna Barbara Koczwara w zakresie działania Referatu Organizacyjnego 
zapytała o punkt 13: „w dniu 27 maja uczestniczył w Kancelarii Prezydenta RP w spotkaniu z okazji Dnia 
Samorządu Terytorialnego” – prosiła o wnioski ze spotkania.

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że w Kancelarii Prezydenta uczestniczył w uroczystościach 
związanych z obchodami Dnia Samorządu Terytorialnego, a ponadto uzgadniał scenariusz uroczystości 
związanej z otwarciem parku po rewitalizacji, odsłonięciem Pomnika Źródeł Wisły, wręczeniem 
Honorowego Obywatelstwa Miasta Wisły Prezydentowi, w których ma wziąć udział Pan Prezydent w dniu 
13 czerwca. W przyszłym tygodniu przyjadą do Wisły pracownicy Kancelarii w celu uzgodnienia 
szczegółów.

Wiceprzewodnicząca Radna Barbara Koczwara w zakresie działania MZEAS-u zapytała o punkt 2: 
„Wystąpił z wnioskiem o przyznanie nagrody Śląskiego Kuratora Oświaty Pani Lidii Bolechowicz Dyrektor 
Szkoły Podstawowej nr 5 Wiśle za osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze - wniosek z dnia 
25 kwietnia 2014 r.” – czy coś już wiadomo.

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że na razie nie ma odpowiedzi.

Radna Grażyna Pruska w zakresie działania Referatu GPN zapytała o punkt 1: „Przesłał do WSA 
w Gliwicach skargę Fundacji Juliana Ochorowicza wraz z odpowiedzią i postanowieniem o odmowie 
wstrzymania wykonania Zarządzenia Burmistrza przeznaczającego do zbycia w drodze przetargu 
nieruchomość przy ul. Ochorowicza 6” – zapytała jaki jest wyrok.

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że zarządzenie zostało utrzymane w mocy.

Kierownik Referatu GPN Krzysztof Lipiński powiedział, że na dzień czy dwa przed zawarciem aktu 
notarialnego, otrzymano informację, że Wojewódzki Sąd Administracyjny odrzucił wniosek Fundacji 
Juliana Ochorowicza odnośnie wstrzymania sprzedaży w trybie bezprzetargowym, natomiast nie ma tam 
informacji co do stanowiska Sądu na skargę na zarządzenie Burmistrza o przeznaczeniu do przetargu. 
W związku z tym nie wiadomo czy to kończy sprawę czy będzie jeszcze drugie orzeczenie w sprawie 
skargi, bo to pierwsze orzeczenie dotyczy wniosku.

Radna Grażyna Pruska w zakresie działania Referatu GPN zapytała o punkt 2: „W dniu 25 kwietnia br. 
przeprowadził przetarg ustny nieograniczony na zbycie „Ochorowiczówki” . Nabywcą wyłonionym 
w drodze przetargu została Firma Doradcza PRC Comunications Sebastiana Chachołka. Umowa sprzedaży 
została zawarta 16 maja br. w formie aktu notarialnego” – dlaczego nabywcą nie jest Fundacja Polski 
Konwój Kultury.

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że był to przetarg nieograniczony, w którym każdy mógł 
wziąć udział.

Radna Grażyna Pruska w zakresie działania Referatu GK zapytała o punkt 3: „Zawarł umowę ze spółką 
EKKOM Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wadowickiej 8i, 30-415 Kraków na zadanie: „Wykonanie stałej 
organizacji ruchu dla dróg powiatowych ul. Jawornik, ul. 11 Listopada, ul. Turystyczna”. Termin realizacji 
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umowy do 30 czerwca 2014 r. Wartość umowy wynosi 9.040,50 zł. Wykonawca wyłoniony w drodze 
zapytania ofertowego” – dlaczego nie ujęto ul. Dziechcinka.

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że jak na ul. Dziechcinka będzie planowana inwestycja to 
zostanie wykonany plan organizacji ruchu.

Ad.6

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski powiedział, że sprawozdania przewodniczących 
komisji również zostały wszystkim Radnym dostarczone w formie elektronicznej, poprosił 
przewodniczących o przedstawienie sprawozdań. Zaproponował bieżące zadawanie pytań po każdym 
sprawozdaniu.

Do obrad dołączyła Radna Barbara Kędzior.

Sprawozdanie z działalności Komisji Kultury, Turystyki, Promocji, Sportu przedstawione przez 
Przewodniczącą Komisji Radną Grażynę Pruską stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski powiedział, że Klub zmienił nazwę na Klub Wisła 
w Wiśle.

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej przedstawione przez Przewodniczącą Komisji Radną 
Joannę Nogowczyk stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Sprawozdanie z działalności Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Miasta przedstawione przez 
Przewodniczącego Komisji Radnego Jerzego Mitręgę stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego, 
Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa Radny Witold Cichy przedstawił sprawozdanie, które 
stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych przedstawione przez 
Wiceprzewodniczącą Komisji Radną Dorotę Chmiel stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad.7

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski odczytał swoje sprawozdanie, które stanowi załącznik 
nr 8 do protokołu.

Ad.8

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski poprosił o wprowadzenie do tematu: Podsumowanie 
projektów realizowanych z funduszy unijnych rozpoczętych i zakończonych w czasie trwania kadencji.

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że nie był obecny na połączonym posiedzeniu komisji we 
wtorek, ale wie że złożono pewne uwagi. Jednak w samorządzie nie jest możliwe, żeby inwestycje 
nie wykraczały poza okres jednej kadencji. Przedstawione w materiale projekty albo zaczynały się 
w poprzednich kadencjach, albo będą trwały w następnych kadencjach. Na realizację zadań trzeba zaciągać 
kredyty, ale sytuacja Miasta Wisły pokazuje, że jesteśmy w dobrej sytuacji finansowej co umożliwi sięganie 
po środki zewnętrzne w następnym okresie finansowania.

Kierownik Referatu RGŚ Janusz Pezda uzupełniając powiedział, że dokonano poprawki odnośnie 
zakończenia terminu realizacji jednego projektu, zgodnie z uwagą złożoną na komisji.

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski poddał pod głosowanie przedstawiony materiał, 
w treści stanowiącej załącznik nr 9 do protokołu.

Materiał został przyjęty w głosowaniu: 12 „za”, 1 „przeciw” i 1 „wstrzymujący się”.

Radny Tomasz Bujok powiedział, że wstrzymał się dlatego, ponieważ ma wątpliwości jeśli chodzi 
o brzmienie tematu, w stosunku do zakresu opracowanego materiału. Być może trzeba by zmienić temat, ale 
to nie uzyskało poparcia.
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Radna Ewa Sitkiewicz powiedziała, że propozycja tego tematu, który brzmi: „Podsumowanie projektów 
realizowanych z funduszy unijnych rozpoczętych i zakończonych w czasie trwania kadencji”, wyszła od niej 
samej. W przygotowanych tabelkach przedstawiono dziewiętnaście inwestycji z czego dziewięć było 
rzeczywiście rozpoczętych i zakończonych w tej kadencji, natomiast pozostałych dziesięć tematów 
nie podlega tematowi, po prostu ktoś nie doczytał ze zrozumieniem.

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że starał się o jak najlepsze przygotowanie tematu.

Ad.9

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski rozpoczął kolejny punkt porządku obrad: 
Podsumowanie projektów realizowanych z funduszy miejskich rozpoczętych i zakończonych w czasie 
trwania kadencji.

Burmistrz Miasta Jan Poloczek poprosił o przyjęcie materiału, który był omówiony na połączonym 
posiedzeniu komisji.

Kierownik Referatu RGŚ Janusz Pezda powiedział, że na wniosek z połączonych komisji, uzupełniono 
materiał o dopisanie projektu „Biblioteka Plus”.

Ewa Sitkiewicz zwróciła uwagę, że modernizacja dróg ze środków Ministerstwa Administracji 
i Cyfryzacji też przebiegała na podstawie wniosków złożonych wcześniej, przed tą kadencją.

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski poddał pod głosowanie przedstawiony materiał, 
w treści stanowiącej załącznik nr 10 do protokołu.

Materiał został przyjęty w głosowaniu 11 „za”, 1 „przeciw” i 2 „wstrzymujące się”.

Ad.10

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski rozpoczął kolejny punkt porządku: Informacja 
w sprawie realizacji inicjatywy uchwałodawczej dotyczącej opracowania zasad funkcjonowania 
i wprowadzenia budżetu partycypacyjnego.

Radny Tomasz Bujok odczytał treść złożonego wniosku. Następnie powiedział, że wniosek nie dotyczył 
zmian Statutu i określenia wysokości przeznaczonych na ten cel środków, jak to zostało przedstawione 
w przygotowanych projektach uchwał. Rada nie zdecydowała o zamiarach wprowadzenia tych zasad, ani 
konsekwencji o zmianach statutu czy budżetu. W odczuciu wnioskodawców, wniosek jest niezrealizowany 
i liczą na jego realizację w przyszłym miesiącu.

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że każdy czyta tak jak chce czytać. Żeby móc procedować 
musi być zmieniony Statut, tak samo jak zasady i wielkość środków. Przyznał, że odradzał 
Przewodniczącemu wprowadzanie tych projektów na dzisiejszą sesję, ponieważ jest to materiał do 
przedyskutowania przez Radę, zdanie Burmistrza jest znane. Burmistrz twierdzi, że Wisła nie ma funduszu 
obywatelskiego, ale ma budżet obywatelski, bo wnioski „płyną do budżetu z samego dołu”, ich stan 
realizacji można sprawdzać na stronie internetowej. Niektórzy Radni są przekonani do funduszu 
partycypacyjnego, zdaniem Burmistrza warto sięgnąć do przesłanej w materiałach opinii Prezesa NIK-u 
w tej sprawie, bo zagrożeniem przy jego wprowadzeniu jest skłócenie społeczeństwa. Dlatego zgodnie 
z przepisami w odpowiedzi na inicjatywę uchwałodawczą w ciągu 30-stu dni przygotowano projekty 
uchwał. Natomiast jeśli grupa radnych uważa materiał za niewystarczający, to zaprosił do współpracy. 
Powiedział, że fundusz mógłby być wprowadzony najwcześniej w przyszłorocznym budżecie, dlatego 
pośpiech nie jest tu wymagany.

Przewodniczący Rady Janusz Podżorski zauważył, że padła propozycja współpracy ze strony Pana 
Burmistrza, także można jeszcze temat podjąć.

Radny Tomasz Bujok podkreślił jeszcze raz, że chodziło o opracowanie zasad funkcjonowania 
i wprowadzenia budżetu partycypacyjnego, a nie uchwał potrzebnych do ich wprowadzenia. Jeśli Rada 
zdecyduje o ich wprowadzeniu to później się okaże jakie uchwały trzeba podjąć, każda decyzja Rady w tej 
kwestii zostanie uszanowana. Odnosząc się do trzymania się zasad, kompetencji i zapisów Statutu poprosił, 
żeby te zapisy były przestrzegane.
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Radna Joanna Płaczek-Wrotniak powiedziała, że ucieszyły ją słowa Burmistrza o umożliwieniu 
spotkania z Zarządami Osiedli w celu podyskutowania na ten temat.

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, ze drzwi do Burmistrza dla wszystkich Radnych zawsze 
stoją otworem. Poprosił, żeby przy tym funduszu wszyscy podjęli dyskusję, po to żeby później jego 
ewentualne wprowadzenie odbyło się przy pełnej świadomości wszystkich.

Przewodniczący Rady Janusz Podżorski zapytał czy w związku z tym można się zwracać do Sekretarza 
o wskazówki i pomoc w tym temacie.

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że do tej sprawy będą oddelegowani Sekretarz i Skarbnik, 
żeby brać pod uwagę wszystkie sugestie.

Radna Joanna Płaczek-Wrotniak potwierdziła, że w kwestii budżetu partycypacyjnego pośpiech 
nie jest wskazany, bo to jest zbyt poważna sprawa.

Radny Tomasz Bujok poprosił, żeby przystąpić do opracowania jakiegokolwiek zarysu zasad, po to 
żeby było nad czym pracować. Przecież od tego są pracownicy Urzędu i Sekretarz, żeby pewne dokumenty 
przedstawiać Radzie do dyskusji, debaty, opracowania czy zmiany, Rada na każdym etapie uchwalania 
jakiejkolwiek uchwały włącza się do pracy. Jeszcze raz poprosił o przygotowanie materiału.

Skarbnik Miasta Damian Cieślar wyjaśnił, że budżet obywatelski jest umową społeczną, która nie ma 
wprost podstawy prawnej do funkcjonowania. W trybie inicjatywy uchwałodawczej, zgodnie ze Statutem, 
obowiązkiem Burmistrza jest przygotowanie projektów uchwał. Z wcześniejszej przeprowadzanych 
dyskusji wynikało, że jednym z elementów budżetu partycypacyjnego ma być charakter wiążący do ujęcia 
w budżecie. Natomiast w gminach, które już budżet wdrożyły, podejmowano uchwały w sprawie zasad 
i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami na temat budżetu danego miasta. Jednak 
zapisy w dokumentach konsultacyjnych mówią wprost, że wyniki konsultacji nie są obligatoryjne 
i nie wnoszą się automatycznie do projektu dokumentu. W przygotowanych projektach uchwał starano się, 
aby w możliwie daleko idący sposób były wiążące dla Burmistrza. Zdaniem Skarbnika jest pokazana 
propozycja do dyskusji, wskazano kwotę, wymagane poparcie społeczne, aby projekty miały moc wiążącą 
dla Burmistrza. Odnośnikiem jest ustawa o referendach lokalnych, w których zdefiniowane są zasady 
i wielkość frekwencji. W uchwale o konsultacjach z mieszkańcami są określone zasady i tryb 
przeprowadzania konsultacji. Przygotowanie samej uchwały w sprawie zasad funkcjonowania 
i wprowadzenia budżetu partycypacyjnego nie ma formalnej i bezpośredniej podstawy prawnej. W ocenie 
Skarbnika wniosek z inicjatywą uchwałodawczą o przygotowanie projektów uchwał został zrealizowany, 
projekty zostały przygotowane jako punkt wyjścia do dyskusji.

Radny Tomasz Bujok poprosił o ponowne pochylenie się na treścią wniosku.

Sekretarz Miasta Jan Cieślar powiedział, że przecież zawsze chętnie współpracujemy, natomiast jeśli 
Rada ma inne odczucia to poprosił o ich wypowiedzenie. Poprosił, żeby zważyć na sytuację, w której jest 
przedstawione stanowisko Burmistrza, pracownicy niezbędnej pomocy udzielili, znając przy tym swoje 
miejsce. Poprosił, żeby nie oczekiwać załatwienia spraw, które będą stały w konflikcie. Skarbnik wyjaśnił 
sprawy formalno-prawne, natomiast realizacja wniosku o opracowanie zasad, na razie nie jest możliwa ze 
względu na brak podstawy prawnej. Można udzielić rady, pomocy, ale nie jest możliwe merytoryczne 
rozwiązanie oczekiwań Rady w zakresie funkcjonowania budżetu, potrzebna jest współpraca.

Radny Tomasz Bujok powiedział, że warto było odpowiednie zapisy ująć w Statucie kiedy był 
opracowywany, żeby się takie wątpliwości nie pojawiały.

Sekretarz Miasta Jan Cieślar powiedział, że współpracował przy opracowywaniu Statutu, ale nie był 
członkiem komisji statutowej. Natomiast nie wszystko można przewidzieć, gdyby taką ewentualność 
przewidziano to zostałaby w Statucie ujęta.

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski powiedział, że widać wolę do współpracy.

Radna Ewa Sitkiewicz odwołując się do obowiązków statutowych, który obowiązuje obie strony i Radę 
i Burmistrza. Burmistrz przygotowuje materiały w temacie składanych wniosków. Zapytała kto jest 
organizacją nadrzędną, żeby się przyjrzeć sprawie, jeśli Burmistrz nie wywiązuje się ze swoich obowiązków 
statutowych.

Sekretarz Miasta Jan Cieślar powiedział, że skargi na Burmistrza rozpatruje Rada.
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Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 4 Henryk Sztwiertnia zapytał czy opinia przewodniczących 
zarządów w tej sprawie była brana pod uwagę.

Radna Ewa Sitkiewicz powiedziała, że nie chodzi o uchwalanie na siłę uchwały, która nie będzie 
wszystkim pasować. Chodzi o to, żeby mieć więcej informacji, żeby pochylić się nad tematem wspólnie, 
żeby go zgłębić. Stąd jest wniosek Radnego, żeby na razie niczego nie uchwalać, tylko usiąść i zastanowić 
się na spokojnie. Być może trzeba pewne rozwiązania trzeba zapożyczyć od miejscowości, które już 
zmierzyły się z tym tematem.

Radny Tomasz Bujok powiedział, że budżet można wprowadzić w taki sposób, że zarządy osiedli mogą 
być całkowicie pominięte. Chodzi o materiał pod dyskusję.

Przewodnicząca Zarządu Osiedla Nr 1 Anna Śliwka powiedziała, że wydaje się że to wszystko 
zaczyna się od góry, przecież to wszystko musi być powiązane. Zauważyła, że przewodniczący zarządów 
nie byli zaproszeni na żadne spotkanie odnośnie dyskusji nad budżetem partycypacyjnym.

Radny Tomasz Bujok powiedział, że właśnie o to chodzi, żeby powstał materiał nad którym będzie 
dyskusja, a potem decyzja czy chcemy czy nie, czy w tej wersji czy w innej.

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że szkoda czasu teraz, trzeba zorganizować spotkanie 
i podyskutować. Podkreślił raz jeszcze, że nasz budżet jest obywatelski, tego będzie bronił, ale jeśli uda się 
Radnym przekonać, że jest inaczej, to być może zmieni zdanie.

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski poprosił, żeby zmierzać do końca tej dyskusji.

Radna Joanna Nogowczyk powiedziała, że rozumie postawę Burmistrza, którego stanowisko w sprawie 
budżetu partycypacyjnego jest znane, że nie opracował zasad, bo w jaki sposób je opracować skoro ma 
odrębne zdanie. Trzeba się spotkać, choćby po to, żeby poznać argumenty drugiej strony i przedyskutować 
motywy, ale żeby mieć nad czym dyskutować potrzebne byłoby przedstawienie punktu widzenia przez 
drugą stronę, ale nie dopiero na zebraniu, tylko wcześniej, żeby móc się nad pewnymi kwestiami 
zastanowić.

Burmistrz Miasta Jan Poloczek poprosił o zakończenie dyskusji. Powiedział, że kiedy pozna argumenty 
zwolenników tego rozwiązania to będzie miał podstawy do przygotowania zasad. Natomiast wzorować się 
na innych i tworzyć jakiś zlepek rozwiązań to nie ma sensu. Burmistrz powiedział, że chciałby poznać 
stanowisko Radnych w sprawie rozwiązań jakie wniósłby w naszym mieście fundusz obywatelski. Można 
się kilka razy spotkać, podyskutować i ustalić kierunki działania.

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski powiedział, że w kwestii spotkania będzie rozmawiał 
z Radnymi, Burmistrzem i Sekretarzem. Następnie zamknął ten punkt porządku obrad.

Ad.11a

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski rozpoczął kolejny punkt porządku obrad, podjęcie 
uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Wisła Panu Bronisławowi Komorowskiemu 
Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej. Powiedział, że jest to wspólny wniosek Przewodniczącego 
i Burmistrza. Zdanie Przewodniczącego Radni poznali we wtorek, poprosił Burmistrza o stanowisko. Dodał, 
że wniosek o nadanie był wspólny: Burmistrza i Przewodniczącego.

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że Prezydent przyczynia się do promocji naszego miasta, 
jeśli zdrowie pozwoli, to być może druga kadencja przed Nim, a jako Honorowy Obywatel to będzie się 
poczuwał, żeby nasze działania wspomagać, o czym świadczy wizyta zaplanowana na 13 czerwca.

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski wobec braku dalszych pytań poddał pod głosowanie 
przedstawiony projekt uchwały.

W głosowaniu wzięło udział 14 Radnych. Rada Miasta w głosowaniu 14 „za” jednogłośnie przyjęła 
przedstawiony projekt uchwały.

Uchwała nr XXXVIII/597/2014 stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Ad.11b
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Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski rozpoczął kolejny punkt porządku obrad, podjęcie 
uchwały w sprawie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Miasta Wisły 
z wyłączeniem niektórych terenów.

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że na połączonym posiedzeniu komisji projekt był 
omówiony. Przygotowując ten plan były czynione wszelkie starania, żeby uwzględnić, jeśli tylko było to 
możliwe, wnioski mieszkańców. Jednak nie wszystkie uwagi mogły być uwzględnione, dlatego na 
połączonych komisjach w dniu 27 maja Rada odrzuciła wszystkie nieuwzględnione uwagi.

Projektant inż. Wiesław Chmielewski powiedział, że temat był już tyle razy prezentowany, że trudno 
wprowadzać jakąkolwiek syntezę. Zaproponował, żeby Radni zadawali pytania, na które zostaną udzielone 
odpowiedzi.

Kierownik Referatu GPN Krzysztof Lipiński powiedział, że wszystkie odrzucone przez Burmistrza 
uwagi były indywidualne poddane głosowaniu na połączonym posiedzeniu komisji, z czego sporządzono 
protokół. Zgodnie z protokołem z 27 maja br. wszystkie uwagi można odrzucić w jednym głosowaniu.

Radna Grażyna Pruska zapytała ile było wniosków do planu.

Projektant inż. Wiesław Chmielewski powiedział, że na wstępie prac planistycznych Burmistrz 
rozpatruje wnioski, których było ponad dwieście, natomiast nieuwzględnionych uwag jest 92, trzeba 
zauważyć że około 40% uwag zostało przez Burmistrza uwzględnionych.

Radny Jan Szalbot odczytał fragment załącznika 3 do projektu uchwały w treści: „w tym zakresie 
nakłady na wykup gruntów pod nowe drogi, budowę dróg oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz 
z dokumentacją projektową według prognozy kształtować się będą na poziomie około 26 mln 816 tys. zł. 
W prognozie skutków finansowych uchwalenia planu określono również szacunek dochodów finansowych 
związanych z realizacją planu miejscowego. Szacowany dochód miasta po 10 latach od wejścia w życie 
planu zagospodarowania przestrzennego określono na poziomie ok. 28 mln 284 tys. zł. Składają się na tę 
wartość podatek od nieruchomości planowanych na terenach objętych planem oraz dochody z renty 
planistycznej.” Zapytał co z szacunkami z planów zagospodarowania podejmowanych wcześniej, bo dróg 
jak nie było tak nie ma, przynajmniej w większości, kanalizacji też nie ma. Zapytał w jaki sposób ten 
szacunek ma odniesienie do stanu faktycznego, czy należy go rozumieć jako zapewnienie zabezpieczenia 
środków na realizację przedsięwzięć w ciągu najbliższych 10 lat.

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że plan miejscowy jest prawem lokalnym, ale 
nie gwarantuje osiągnięcia wskazanych dochodów, są to wyliczenia projektantów, jako spełnienie pewnego 
wymogu. Podkreślił, że żaden plan nie daje gwarancji na to, że do kasy Miasta wpłynie określona kwota.

Projektant inż. Wiesław Chmielewski powiedział, że jest to prognoza, która musi być wykonana. Na 
przykład wyznaczając tereny do zabudowy mieszkaniowej jest podstawa do wyliczenia wpływów do 
budżetu Miasta z tytułu podatku od nieruchomości, wiadomo, że jest nadpodaż terenów mieszkaniowych, 
usługowych, co nie dotyczy tylko Wisły, ale i innych miejscowości, tereny te mogą pozostać 
niezabudowane nawet w ciągu trzydziestu lat. Powiedział, że ostatnio wykonano bilanse, z których wynika, 
że na terenie całego kraju mamy terenów pod zabudowę mieszkaniową na 300 milionów mieszkańców. 
Wracając do prognozy powiedział, że trzeba przy obliczeniach wziąć pod uwagę to co jest narysowane, ale 
plan nie przesądza, że to wszystko ma być zrealizowane w ciągu 10 lat.

Radna Grażyna Pruska zauważyła, że uwzględniono 40% wniosków bez wiedzy Radnych, a Rada 
proceduje tylko to co trzeba odrzucić. Sytuacja jest taka, że to co dobre odbyło się poza Radą, a wszystko to 
czego nie dało się zrobić to „idzie” na Radę.

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski powiedział, że się zupełnie z takim stwierdzeniem 
nie zgadza, bo przecież to co można było to zostało uwzględnione. Wyraźnie Pan inżynier powiedział, że to 
co mogło być uwzględnione ze względu na przepisy, to zostało uwzględnione.

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że jeśli ktoś z mieszkańców będzie niezadowolony 
z zapisów planu to przyjdzie do Burmistrza. Zauważył, że wszystkie wymogi procedury planistycznej 
zostały spełnione, łącznie z wyłożeniami, konsultacjami społecznymi, w których również Radni mogli 
uczestniczyć. Burmistrz poprosił o przystąpienie do uchwalania.

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski zapytał kto jest za odrzuceniem wszystkich 92 uwag 
zgodnie z wyciągiem z protokołu ze wspólnego posiedzenia komisji z dnia 27 maja 2014r.
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Rada w głosowaniu: 10 „za”, 1 „przeciw” i 3 „wstrzymujące się” odrzuciła uwagi w treści stanowiącej 
załącznik nr 12 do protokołu.

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski powiedział, że wobec braku dalszych pytań poddał 
pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały W głosowaniu wzięło udział 14 Radnych. Rada Miasta 
w głosowaniu 10 „za”, 1 „przeciw” i 3 „wstrzymującymi się” przyjęła przedstawiony projekt uchwały.

Uchwała nr XXXVIII/598/2014 stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Burmistrz Miasta Jan Poloczek podziękował projektantom za opracowanie projektu planu i za udział 
w sesji.

Ad.11c

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski rozpoczął kolejny punkt porządku obrad, podjęcie 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Wisła własności nieruchomości pgr nr 1853/6 
oraz pgr nr 1190/164 położonych w Wiśle.

Kierownik Referatu GPN Krzysztof Lipiński powiedział, że chodzi o dwa fragmenty działek zajętych 
pod drogi, położone na os. Kozińce i os. Skolnity w okolicach przekaźnika, gdzie właściciele gruntów 
złożyli wnioski o wykup w terminie określonym w ustawie czyli do 2005 roku, zgadzając się na stawkę 
ustaloną w uchwale w wysokości do 30 zł za metr.

Radny Jan Szalbot zapytał czy były złożone tylko te dwa wnioski.

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że to jest cały proces, sam również zachęca właścicieli 
gruntów o zgodę na sprzedaż gruntów zajętych pod drogi w cenie do 30 zł za metr.

Kierownik Referatu GPN Krzysztof Lipiński przypomniał to co już nieraz tłumaczył, że sprawy są 
załatwiane dwutorowo. Część spraw wymaga podjęcia uchwały przez Radę, w sytuacjach kiedy w księdze 
wieczystej te działki już są podzielone z konkretnymi numerami, żeby taką działkę przenieść do księgi 
gminy wymagana jest uchwała Rady i zawarcie aktu notarialnego. Inne sprawy to takie, kiedy jest 
wykonany pomiar rozgraniczający drogę, ale bez wpisu w księdze wieczystej, wówczas sprawa wymaga 
wydania decyzji Burmistrza, jest to proces troszkę szybszy.

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski wobec braku dalszych pytań poddał pod głosowanie 
przedstawiony projekt uchwały.

W głosowaniu wzięło udział 14 Radnych. Rada Miasta w głosowaniu 14 „za” jednogłośnie przyjęła 
przedstawiony projekt uchwały.

Uchwała nr XXXVIII/599/2014 stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Ad.11d

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski rozpoczął kolejny punkt porządku obrad, podjęcie 
uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że na ten temat wypowiadał się już kilkakrotnie. Wydaje 
się, że na dzień dzisiejszy jest to najlepszy instrument, z którego należy skorzystać, ponieważ miasto, które 
chce się rozwijać musi inwestować, a żeby inwestować muszą być do tego możliwości, zarówno na spłatę 
bieżących zobowiązań, które są zazwyczaj związane z wcześniejszymi inwestycjami. Obligacje są 
najlepsze, jeśli chcemy mieć jakieś możliwości. Jednak nie wiążą sztywno, ponieważ jeśli następna Rada 
nie będzie chciała skorzystać z następnych transz to po prostu nie skorzysta, daje to pewną elastyczność. 
Powiedział, że namawia do umożliwienia Burmistrzowi emisji obligacji, ponieważ pozwoli to w następnych 
wykorzystać możliwości, a odkładanie decyzji w czasie nie ma raczej sensu. Na połączonych komisjach był 
przedstawiciel banku, który bardzo dobrze wszystko wytłumaczył, w razie dalszych pytań zostaną udzielone 
odpowiedzi. Jednak trzeba zauważyć i cieszyć się ze stwierdzenia fachowców, że sytuacja finansowa miasta 
jest na tak przyzwoitym poziomie ekonomicznym, że powinno skorzystać z możliwości jakie się pojawiają.

Radna Joanna Płaczek-Wrotniak zapytała jaka jest prowizja dla banku przy kwocie 5,5 miliona 
złotych.
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Skarbnik Miasta Damian Cieślar powiedział, że prognozuje się marże w wysokości pomiędzy 0,5-1,5% 
w zależności od dostępnych ofert, nasz konsultant spodziewa się marży w przedziale dolnym. Natomiast 
zweryfikuje to konkurs ofert. Potwierdził, że marża przyjęta dla konkretnych transz przyjęta na początku, 
pozostanie stała w ciągu trwania umowy.

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że tutaj mają znaczenie czynniki ekonomiczne, kupując coś 
w większej ilości to można uzyskać lepszą ceną niż przy pojedynczych egzemplarzach.

Pan Rafał Adamczyk powiedział, że dla banku duża emisja jest „smacznym kąskiem”, ponieważ 
zaangażowanie siły roboczej przy małej i dużej emisji jest takie samo, więc wolą uczestniczyć przy dużych 
emisjach, wtedy mogą dać lepszą ofertę, a przy dużej emisji do konkursu może przystąpić więcej banków, 
gdyż niektóre nie przystępują jeśli chodzi o kwotę mniejszą niż 10 milionów. Jeśli w przyszłości nie byłoby 
konieczności korzystania z kolejnych transz to nie będzie to miało wpływu na uzyskaną teraz, lepszą cenę.

Radna Joanna Płaczek-Wrotniak powiedziała, że przewodniczący zarządu osiedla zwrócił uwagę, że 
ich zdanie nie jest brane pod uwagę przy budżecie partycypacyjnym, więc prosiła, żeby przewodniczący 
kolejno wypowiedzieli się na temat tej uchwały.

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski powiedział, że w taki sposób nie można przepytywać 
przewodniczących, radnych się też w taki sposób nie przepytuje. Jeśli ktoś z przewodniczących chciałby się 
wypowiedzieć to może, zostanie mu udzielony głos.

Radna Joanna Płaczek-Wrotniak powiedziała, że byłaby wdzięczna przewodniczącym, gdyby zechcieli 
wyrazić swoje zdanie.

Przewodniczący Zarządów Osiedli nie zabrali głosu.

Radna Grażyna Pruska zapytała, jaka jest pewność, że będziemy wstanie spłacić te obligacje, wiedząc 
że już w tym roku brakuje nam około miliona należności od mieszkańców. Radna wyraziła obawę przed 
spłatą kredytu następnym kredytem.

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że chcąc się rozwijać to musimy wykorzystać te 
instrumenty. Natomiast banki przy udzielaniu kredytu czy emisji obligacji badają zdolności gminy, 
samorządu.

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski wobec braku dalszych pytań poddał pod głosowanie 
przedstawiony projekt uchwały.

W głosowaniu wzięło udział 14 Radnych. Rada Miasta w głosowaniu 8 „za”, 1 „przeciw” 
i 5 „wstrzymującymi się” przyjęła przedstawiony projekt uchwały.

Uchwała nr XXXVIII/600/2014 stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

Z sali wyszedł Radny Witold Cichy

Ad.11e

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski rozpoczął kolejny punkt porządku obrad, podjęcie 
uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową na rok 2014.

Skarbnik Miasta Damian Cieślar w uchwale ustalane są limity zobowiązań, jest powiązana z uchwałą 
o obligacjach, określa limit obligacji w kwocie 12 milionów złotych.

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski wobec braku dalszych pytań poddał pod głosowanie 
przedstawiony projekt uchwały.

W głosowaniu wzięło udział 13 Radnych. Rada Miasta w głosowaniu 7 „za”, 1 „przeciw” 
i 5 „wstrzymującymi się” przyjęła przedstawiony projekt uchwały.

Uchwała nr XXXVIII/601/2014 stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

Do obrad dołączył Radny Witold Cichy

Ad.11f
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Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski rozpoczął kolejny punkt porządku obrad, podjęcie 
uchwały zmieniającej budżet Miasta Wisła na rok 2014.

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że projekt był omówiony na połączonych komisjach. 
Poprosił o pytania.

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski wobec braku dalszych pytań poddał pod głosowanie 
przedstawiony projekt uchwały.

W głosowaniu wzięło udział 14 Radnych. Rada Miasta w głosowaniu 8 „za”, 1 „przeciw” 
i 4 „wstrzymującymi się” przyjęła przedstawiony projekt uchwały.

Uchwała nr XXXVIII/602/2014 stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

Ad.11g

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski rozpoczął kolejny punkt porządku obrad, podjęcie 
uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXI/479/2013 Rady Miasta Wisła z 31 października 2013r. w sprawie 
zaciągnięcia pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 
w związku z realizacją przedsięwzięcia „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 
w aglomeracji Wisła – etap III: Przyłącza kanalizacyjne”.

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że projekt był omówiony na połączonych komisjach. 
Poprosił o pytania.

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski wobec braku dalszych pytań poddał pod głosowanie 
przedstawiony projekt uchwały.

W głosowaniu wzięło udział 14 Radnych. Rada Miasta w głosowaniu 13 „za” i 1 „wstrzymującymi się” 
przyjęła przedstawiony projekt uchwały.

Uchwała nr XXXVIII/603/2014 stanowi załącznik nr 19 do protokołu.

Ad.11h

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski rozpoczął kolejny punkt porządku obrad, podjęcie 
uchwały w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wisła.

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że projekt był omówiony na połączonych komisjach. 
Poprosił o pytania.

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski wobec braku dalszych pytań poddał pod głosowanie 
przedstawiony projekt uchwały.

W głosowaniu wzięło udział 14 Radnych. Rada Miasta w głosowaniu 13 „za” i 1 „wstrzymującymi się” 
przyjęła przedstawiony projekt uchwały.

Uchwała nr XXXVIII/604/2014 stanowi załącznik nr 20 do protokołu.

Ad.11i

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski rozpoczął kolejny punkt porządku obrad, podjęcie 
uchwały zmieniającą uchwałę Nr XXI/321/2012 Rady Miasta Wisły z 25 października 2012r. w sprawie 
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki takiej 
opłaty.

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że biorąc pod uwagę sugestie Rady, choć z obawą jak tę 
sprawę potraktuje nadzór prawny, proponuje autopoprawkę, którą omówi skarbnik.

Skarbnik Miasta Damian Cieślar powiedział, że proponuje się różnicowanie stawek w kontekście osób 
niepełnoletnich zamieszkujących w danym gospodarstwie domowym, w ten sposób, że dwie pierwsze osoby 
niepełnoletnie płacą stawkę podstawową, natomiast za trzecią i kolejne osoby niepełnoletnie kwotę jednego 
złotego za każdą z osób.
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Radna Grażyna Pruska zapytała jakie są obawy związane z nadzorem prawnym, dlaczego taki zapis 
może nie przejść.

Skarbnik Miasta Damian Cieślar powiedział, że projekt podlega przepisom z zakresu prawa 
podatkowego, w kontekście definicji konstytucyjnych, gdzie jest mowa o równości wszystkich wobec 
płacenia podatków i zakazie podmiotowego różnicowania stawek, obawa jest taka czy wskazanie osób 
niepełnoletnich nie zostanie zrozumiane jako wyodrębnienie pewnej grupy, która będzie miała preferencje 
w zakresie płacenia opłaty.

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski wobec braku dalszych pytań poddał pod głosowanie 
przedstawiony projekt uchwały.

W głosowaniu wzięło udział 14 Radnych. Rada Miasta w głosowaniu 12 „za” i 2 „wstrzymującymi się” 
przyjęła przedstawiony projekt uchwały.

Uchwała nr XXXVIII/605/2014 stanowi załącznik nr 21 do protokołu.

Ad.11j

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski rozpoczął kolejny punkt porządku obrad, podjęcie 
uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXVI/562/2014 Rady Miasta Wisła z dnia 27 marca 2014r. w sprawie 
określenia szczegółowych zasad udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter 
cywilnoprawny.

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że projekt był omówiony na połączonych komisjach. 
Poprosił o pytania.

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski wobec braku dalszych pytań poddał pod głosowanie 
przedstawiony projekt uchwały.

W głosowaniu wzięło udział 14 Radnych. Rada Miasta w głosowaniu 14 „za” jednogłośnie przyjęła 
przedstawiony projekt uchwały.

Uchwała nr XXXVIII/606/2014 stanowi załącznik nr 22 do protokołu.

Ad.11k

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski rozpoczął kolejny punkt porządku obrad, podjęcie 
uchwały ogłaszającej jednolity tekst uchwały Nr XLIV/548/2010 Rady Miasta Wisła z dnia 29 kwietnia 
2010r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, określenia inkasentów, określenia 
wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień w opłacie.

Wobec braku pytań poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.

W głosowaniu wzięło udział 14 Radnych. Rada Miasta w głosowaniu 14 „za” jednogłośnie przyjęła 
przedstawiony projekt uchwały.

Uchwała nr XXXVIII/607/2014 stanowi załącznik nr 23 do protokołu.

Ad.11l

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski rozpoczął kolejny punkt porządku obrad, podjęcie 
uchwały ogłaszającej jednolity tekst uchwały Nr VIII/103/2011 z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie 
określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych w wyniku inwestycji prowadzonych przez Gminę Wisła 
w ramach projektu: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła – etap III” 
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.

Wobec braku pytań poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.

W głosowaniu wzięło udział 14 Radnych. Rada Miasta w głosowaniu 14 „za” jednogłośnie przyjęła 
przedstawiony projekt uchwały.
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Uchwała nr XXXVIII/608/2014 stanowi załącznik nr 24 do protokołu.

Z sali wyszła Radna Alicja Pilch.

Ad. 12a

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski poprosił o wprowadzenie do tematu udzielenia 
odpowiedzi na wniosek: Wiślańskiej Organizacji Turystycznej.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Joanna Nogowczyk powiedziała, że temat był omawiany na 
posiedzeniu połączonym komisji, w załączniku do tej uchwały jest zredagowana treść odpowiedzi, którą 
odczytała.

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski wobec braku pytań poddał pod głosowanie 
przedstawiony projekt uchwały.

W głosowaniu wzięło udział 13 Radnych. Rada Miasta w głosowaniu 12 „za" i 1 „wstrzymującymi się” 
przyjęła przedstawiony projekt uchwały.

Uchwała nr XXXVIII/608/2014 stanowi załącznik nr 25 do protokołu

Do obrad dołączyła Radna Alicja Pilch

Ad. 12b

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski poprosił o wprowadzenie do tematu udzielenia 
odpowiedzi na wniosek: Pana Gustawa Marka

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Joanna Nogowczyk powiedziała, że w załączniku do tej uchwały 
jest zredagowana treść odpowiedzi, którą odczytała. Powiedziała, że pani mecenas zasugerowała, żeby 
w treści odpowiedzi zawrzeć również zawiadomienie o przekazaniu wniosku zgodnie z kompetencjami. 
Wyjaśniła, że identyczne pismo wnioskodawca wcześniej złożył do Burmistrza, Burmistrz udzielił 
odpowiedzi, następnie wnioskodawca złożył identyczne pismo do Rady.

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski wobec braku pytań poddał pod głosowanie 
przedstawiony projekt uchwały.

W głosowaniu wzięło udział 14 Radnych. Rada Miasta w 13 „za" i 1 „wstrzymującym się” przyjęła 
przedstawiony projekt uchwały.

Uchwała nr XXXVIII/609/2014 stanowi załącznik nr 26 do protokołu

PRZERWA W OBRADACH

Ad.13

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski wznowił obrady i rozpoczął kolejny punkt porządku 
obrad: odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania. Powiedział, że na zapytania do sprawozdania 
wszystkie odpowiedzi zostały udzielone, a interpelacji na zeszłej sesji nie było, także uznał punkt za 
wyczerpany.

Ad.14

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski rozpoczął kolejny punkt porządku i zapytał czy ktoś 
chciałby przekazać komunikat lub informację. Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że wszyscy 
dostali zaproszenia na 2 czerwca na otwarcie kompleksu Jonidło, natomiast na 13 czerwca, jak zostaną 
dopracowane szczegóły imprezy, wszyscy otrzymają zaproszenia. Zaprosił wszystkich do udziału w tych 
dwóch uroczystościach.

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski zwrócił uwagę, że w przyszłym miesiącu sesja 
odbędzie się we wtorek 24 czerwca, a połączone posiedzenie komisji odbędzie się dzień wcześniej, zmiana 
terminu ze względu na wyjazd delegacji do Strasburga.
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Radna Grażyna Pruska podziękowała za udział w imprezach z okazji 100-lecia urodzin mjr Adolfa 
Pilcha oraz podziękowała Burmistrzowi za opiekę nad grupą Wiślan z Ostojiczewa.

Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 7 Jan Koczwara zaprosił na 14 czerwca na festyn osiedlowy na 
Jonidło.

Ad.15

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski zapytał czy ktoś chciałby złożyć wolny wniosek.

Radny Bronisław Pinkas zapytał o tablice, które zostały usunięte, postawiono nowe. Zapytał dlaczego 
nie umieszczono informacji na stronie Miasta, że są umieszczane nielegalnie i żeby do tego 
nie przystępować.

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że po telefonie Radnego Pinkasa polecił Straży Miejskiej 
wykonywać czynności, która już była tam na miejscu. Sytuacja jest wyjaśniana, dokumenty udostępnione 
przez firmę Pana Michalskiego zostały przekazane radcy prawnemu celem wydania opinii. Projekt był 
wykonany w roku 2009, sfinansowany ze środków zewnętrznych, natomiast nie wydawano żadnej zgody na 
umiejscawianie, montaż tablic na terenach miejskich na przykład na ul. Wyzwolenia. Powiedział, że te białe 
tablice zostały postawione ok. 25 lat temu przez Zrzeszenie Hotelarzy.

Zastępca Burmistrz Miasta Lidia Forias powiedziała, że informacja zostanie umieszczona na stronie 
internetowej po uzyskaniu opinii prawnej w tej sprawie.

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że jego zdaniem te nowe tablice są umieszczane 
bezprawnie. Natomiast po powstaniu projektu w roku 2009, z tego co przekazali pracownicy, to sprawą 
miała się zajmować Wiślańska Organizacja Turystyczna, która zrezygnowała z realizacji. Podkreślił, że 
Straż Miejska sprawę bada i zostaną odpowiednie kroki podjęte, żeby tę sprawę rozwiązać.

Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 7 Jan Koczwara powiedział, że właściciel firmy montującej 
nowe tabliczki przekazuje informację, żeby jak najszybciej podpisywać umowy i zamawiać tabliczki, bo 
potem nie będzie miejsc.

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Barbara Koczwara odczytała interpelację Radnej Joanny 
Nogowczyk w sprawie umiejscawiania tablic na terenie Miasta, w treści stanowiącej załącznik nr 27 do 
protokołu.

Radna Joanna Nogowczyk wyjaśniła, że interpelację złożyła teraz, ponieważ z porządku obrad nie było 
punktu interpelacje i zapytania.

Radna Alicja Pilch złożyła interpelację w sprawie rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej nr 2526S, 
w treści stanowiącej załącznik nr 28 do protokołu. Złożyła wniosek: o pilne poprawienie stanu technicznego 
drogi gminnej i poboczy wzdłuż ulicy Czarne w treści stanowiącej załącznik nr 29 do protokołu.

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że droga gminna od Fojtuli do Strażnicy jest zrobiona 
w ubiegłym roku.

Radna Alicja Pilch potwierdziła zwracając uwagę, że od Murckowianki czyli od Zameczku do Fojtuli 
nie jest wyremontowana, a jest drogą gminną.

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że sprawdzi, bo nie jest pewny czy ten odcinek jest drogą 
gminną.

Radna Alicja Pilch powiedziała, że w czasie ostatnich burz i wiatrów mieszkańcy Czarnego byli 
zmuszeni jeździć przez Kopiec, gdyż Straż Pożarna nie nadążała z usuwaniem powalonych, grubych drzew. 
Zwróciła się do Burmistrza w prośbą o pochylenie się nad tym problemem.

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że w miarę możliwości problem będzie rozwiązywany, 
podobna sytuacja przy tych anomaliach atmosferycznych miała miejsce też w Jaworniku. Podziękował za 
podjęcie uchwały o obligacjach, bo to sygnał o chęci rozwijania miasta. Dzięki temu pewne inwestycje 
będzie można zrealizować, a konieczna jest budowa odwodnienia. Odnosząc się do powalonych przez 
wichurę drzew, powiedział, że pracownicy ile mogą to usuwają, natomiast może trzeba się zwrócić o pomoc 
w tej sprawie do Nadleśnictwa.
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Radna Dorota Chmiel poprosiła o ponowne zwrócenie się do PKP o usunięcie „zielonej budki” toj toj ze 
stacji na Obłaźcu, następnie powiedziała, że chodnik na ul. 1 Maja od skrzyżowania z ulicą Prusa jest 
w fatalnym stanie jeszcze dalej, aż do budynku Beskid, Radna powiedziała, że jej zdaniem stan tego 
chodnika naprawdę zagraża bezpieczeństwu.

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że na cały odcinek drogi od Jawornika do ronda jest 
wykonywany projekt wykonawczy, ogłoszony przez Marszałka, mając nadzieję, że na tych odcinkach 
rozpoczną się prace w przyszłym roku, to szkoda teraz coś wymieniać fragmentarycznie. Powiedział, że 
pewne drobne naprawy są wykonywane, jak na przykład wymiana studzienki przy Starej Karczmie.

Radna Dorota Chmiel zwróciła uwagę na nieposprzątany deptak na ulicy 1 Maja, gdzie pod ławkami od 
zimy zalega piasek.

Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 4 Henryk Sztwiertnia zapytał czy miasto miało wgląd do 
projektu budowy wyciągu w Centrum, czy jest tam planowane odwodnienie.

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że jeżeli chodzi o odwodnienie Centrum to jest koncepcja 
odwodnienia aż do dworca. Takie inwestycje są konieczne ze względu na coraz większą ilość placów 
utwardzonych

Przewodniczący Zarządu Osiedla  Nr 5 Dariusz Cieślar zwrócił uwagę na zapchany rów 
odwadniający w okolicy ul. Koszarzyska, a także na zły stan techniczny przejazdu kolejowego na ul. 
Towarową.

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że przepusty pod drogami są niejednokrotnie załamane, 
ponadto w niektórych miejscach mają za mały przekrój, wymaga to kompleksowej naprawę w różnych 
miejscach na terenie miasta. Kwestia naprawy przejazdu pozostaje w gestii PKP.

Wiceprzewodnicząca Rady Barbara Koczwara podziękowała za wyrównanie placu parkingowego na 
Jonidle, zapytała czy można liczyć na jego utwardzenie.

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że są już pierwsze decyzje w tej sprawie, natomiast jutro 
będzie jeszcze analizował sprawę wraz ze Skarbnikiem.

Wiceprzewodnicząca Rady Barbara Koczwara powiedziała, że zdemontowane w zeszłym roku kosze 
przy ścieżce rowerowej od Oazy do Jonidła nie wróciły na swoje miejsce, następnie zapytała co 
z parkingiem na ul. Kolejowej.

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że sprawa koszy zostanie wyjaśniona w Referacie 
Gospodarki Komunalnej. Co do parkingu to może należałoby rozpatrzyć zmianę oznakowania, ale trzeba 
pamiętać o planowanej przebudowie ulicy Kolejowej, po której nie będzie już tam możliwości parkowania.

Radna Joanna Nogowczyk powiedziała, że kilkakrotnie zwracała uwagę na oznakowanie ulic co zostało 
poprawione, wykonane. Poprosiła o rozważanie ustawienie oznakowania, w okolicy ronda, kierunków 
dzielnic: Głębce, Nowa Osada, Malinka, Czarne.

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że jak będzie Pan Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich 
to pewne sprawy będą mu przekazane.

Radny Jan Szalbot powiedział, że firma Enion wycięła gałęzie, które pozostawiła przy drodze 
wojewódzkiej. Następnie poprosił o informację o zamkniętym placu zabaw w Malince i o informację 
o powodzie jego zamknięcia. Podziękował za odpowiedź w sprawie nagrywania posiedzeń dla własnych 
potrzeb, jednak zauważył, że pytał o cele własne, a nie o zasady dostępu do informacji publicznej, 
nagrywanie dotyczyło posiedzenia całej komisji, a nie zespołu kontrolującego, który nie był powołany, bo 
nie wynika to z porządku prac Komisji Rewizyjnej, która spotkała się z pełnym składzie i żadnej 
wydzielonej części obrad nie było mowy. Skutek zapytania jest taki, że o ile w poprzednich protokołach 
z kontroli, protokół był podpisywany przez Komisję Rewizyjną, to w ostatnim protokole podpisany jest 
zespół kontrolujący. Wiadomo, że do składu zespołu kontrolującego można włączyć inne osoby, jeśli jest to 
zapisane w Statucie. Powiedział, że było mu nieprzyjemnie z tego powodu, bo nigdy nie ukrywał faktu, że 
przebieg posiedzeń nagrywa dla własnych potrzeb, a nie jak niektórzy to robią w ukryciu. Radny też nigdy 
nie robił nikomu na złość, na przykład przez wyrywanie z kontekstu fragmentów wypowiedzi.

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że za place zabaw przy szkołach odpowiadają dyrektorzy 
szkół.
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Radna Joanna Nogowczyk powiedziała, że w każdym protokole z kontroli jest podpisany zespół 
kontrolujący. Z protokołu z ostatniej komisji faktycznie nie ma zapisu o powołaniu zespołu kontrolującego, 
ale na wcześniejszych posiedzeniach w ubiegłym roku ustalono, że wszyscy członkowie Komisji 
Rewizyjnej stanowią zespół kontrolujący w momencie kiedy jest temat kontroli.

Radna Barbara Kędzior zapytała czy podłoże w nowej siłowni za rzeką zostało poprawione.

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że prace są w trakcie.

Radna Barbara Kędzior zapytała czy wiadomo już coś na temat basenów w Starcie.

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że na razie nic nie wiadomo, bo jak mówił Prezes będąc na 
sesji, decyzje zostaną podjęte w czerwcu. Powiedział, że wolałby, żeby te baseny zostały zwrócone miastu.

Radna Barbara Kędzior zwróciła uwagę na bardzo zły stan budynku T2 w Głębcach.

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że może Straż Miejska wysyłała informację do nadzoru 
budowlanego.

Radna Barbara Kędzior powiedziała, że Sejmik Województwa Śląskiego na sesji w dniu 5 maja 
uchwalił apel o instytucji i mediów o wspieranie działań związanych z ochroną gwary i o podejmowanie 
i wspomaganie działań zmierzających do zachowania ochrony i wspierania wszelkich form promocji, 
poczynań związanych z bogactwem gwary. Zapisy te znajdują się w przyjętej strategii rozwoju kultury 
województwa śląskiego. Na obradach Sejmiku wystąpiła góralka z Trójwsi prezentując gwarę z tamtego 
regionu. Zapytała czy w Wiśle temat jest znany, czy mamy jakiś wkład w to, czy będą pozyskiwane środki 
z tej puli na wspieranie gwary.

Zastępca Burmistrza Lidia Forias powiedziała, że temat strategii jest jej znany. Program zajęć 
szkolnych obejmuje również gwarę, są organizowane konkursy gwarowe, także działania na rzecz gwary są 
w mieście podejmowane. Jeśli pojawi się możliwość pozyskania środków na ten cel, to działalność pewnie 
można będzie rozszerzyć.

Radna Barbara Kędzior poruszyła kwestię konkursu, w którym nagrodzone dzieci wiślańskie dzieci 
czuły się pokrzywdzone w stosunku do innych dzieci, z innych gmin.

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że nie bardzo się orientuje w temacie, z tego co wie to 
Referat PTKS zakupił nagrody, w ramach posiadanych środków, ale nie wie czy były aż tak ubogie 
w stosunku do innych gmin.

Radna Dorota Chmiel powiedziała, że chodzi o konkurs „Mieszkam w Beskidach”, od wielu lat 
przychodzi tam wiele tysięcy prac, organizator ten konkurs w sposób dosyć dziwny przygotowuje, 
nagradzanie dzieje się na zasadzie dobrowolności. Zapewne kwestia nie jest dograna u organizatora.

Zastępca Burmistrza Lidia Forias powiedziała, że miasto partycypuje w zakupie nagród, co roku 
kupowane są książki, ale nie zawsze nasze dzieci te książki otrzymują, bo nagrody dzieli organizator. 
W tym roku pracownik referatu był obecny przy nagradzaniu i przypilnował przydziału nagród, ale sprawę 
wyjaśni.

Radna Grażyna Pruska zapytała o punkt do sprawozdania Burmistrza, w pasie drogowym zlecono 
wycięcie 20 drzew na terenach zielonych, zapytała o które drzewa chodzi.

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że drzewa znajdują się w obrębie centrum, ale dokładnie 
nie jest w stanie wskazać o które chodzi.

Radna Grażyna Pruska zapytała w jaki sposób Pan Tyszkowski uczestniczy w likwidacji szkód 
spowodowanych prowadzonymi pracami ziemnymi.

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że w kwestii formalnej to właścicielem terenu, na którym 
Pan Tyszkowski prowadzi inwestycję jest Parafia Ewangelicka. Potwierdził, że na pewno brak odwodnienia 
jest problemem, są w tej sprawie prowadzone rozmowy z Parafią.

Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 6 Leszek Pilch podziękował w imieniu mieszkańców za 
zamontowanie barierek na ul. Połomskiej.

Radna Dorota Chmiel zwróciła ponownie uwagę na wysypisko śmieci na PKP przy budyneczku za 
torami od strony ulicy Towarowej.
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Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że ten budynek będzie prawdopodobnie przeznaczony do 
rozbiórki, ale jest to budynek zabytkowy.

Radna Grażyna Pruska zwróciła uwagę na trudność z przejazdem większego samochodu na Osiedle 
Kobyla spowodowaną gałęziami zachodzącymi na drogę.

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że przecinki są na bieżąco wykonywane, jednak czasem ich 
wykonanie jest trudne lub niemożliwe ze względu na prywatne własności terenów w pasie drogowym.

Przewodnicząca Zarządu Osiedla Nr 5 Aniela Niemczyk zwróciła uwagę na stary, rozwalający się 
budynek położony przy wjeździe na ulicę Nową, który stwarza zagrożenie.

Radna Grażyna Pruska zapytała czy planowane są badania wody w rzece.

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że corocznie takie badania są zlecane i opłacane, a ich 
wyniki ogłaszane do publicznej wiadomości.

Ad.16

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski podziękował za przybycie i zamknął obrady XXXVIII 
sesji Rady Miasta Wisła.

Protokół sporządziła: Inspektor Grażyna Szalbot

 

 Przewodniczący Rady 
Miasta Wisła

Janusz Podżorski
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  OR – RM.0055.5.2014   

 

Sprawozdanie z działalno ści Burmistrza Miasta w okresie mi ędzysesyjnym 
                                   ( w okresie  od  22.04 do  26.05  2014r.) 

 
Panie Przewodnicz ący !  
Wysoka Rado ! 
W okresie międzysesyjnym Burmistrz Miasta podejmował między innymi następujące 
sprawy; 
 
W zakresie działania Referatu Gospodarki Przestrzen nej i Nieruchomo ści 
 
1. Przesłał  do WSA w Gliwicach skargę Fundacji Juliana Ochorowicza wraz z odpowiedzią i 

postanowieniem o odmowie wstrzymania wykonania Zarządzenia Burmistrza 
przeznaczającego do zbycia w drodze przetargu nieruchomość przy ul. Ochorowicza 6.  

2. W dniu 25 kwietnia br. przeprowadził przetarg ustny nieograniczony na zbycie 
„Ochorowiczówki” . Nabywcą wyłonionym w w drodze przetargu została Firma Doradcza 
PRC Comunications Sebastiana Chachołka . Umowa sprzedaży została zawarta 16 maja 
br . w formie aktu notarialnego. 

3. W maju br zawarł umowy notarialne :  
a) zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wisła , położonej przy ul. Kuryatty , 

przeznaczonej na poprawę warunków użytkowania nieruchomości sąsiedniej,  
b) obciążenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Wisła, położonych przy ul. 

Bukowej , służebnością przejazdu i przechodu , 
c) obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wisła, położonej przy ul. 

Wyzwolenia , służebnością przejazdu i przechodu.  
4. Uczestniczył w dniu 23 kwietnia br. w wizjach z udziałem rzeczoznawcy majątkowego w 

sprawach opłat  planistycznych.  
5. Wyznaczył na dzień 03 czerwca br. terminy wizji z udziałem rzeczoznawcy majątkowego 

w sprawach opłat adiacenckich.  
6. Przygotował projekty uchwał w sprawach : 
a) uchwalenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Miasta 

Wisły z wyłączeniem niektórych terenów 
b) wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Wisła własności nieruchomości zajętych pod 

fragmenty dróg publicznych na oś. Kozińce oraz na oś. Skolnity.   
 
W zakresie działania Referatu Promocji Turystyki Ku ltury i Sportu 
 
1. 27 kwietnia w Wiśle na górze Stożek współorganizował najważniejsze z dotychczasowych 

wydarzeń w kolarstwie zjazdowym w Polsce - Diverse Downhill Contest 2014. W 
zawodach wzięło udział ponad trzystu zawodników i zawodniczek z 12 krajów Europy. 

2. Zorganizował  pod Pomnikiem Poległym i Walczącym o Polskość i Wolność Ojczyzny 
uroczystości związane ze Świętem Konstytucji 3 Maja. 

3. Współorganizował wraz z KS Wisła imprezę sportową: zawody na nartorolkach i 
łyżworolkach  

4. Wisła przyłączyła się do  akcji "Milka. Wybierzmy najmilsze miasto w Polsce! 
5. Zorganizował, w ramach zbliżającego się Dnia Dziecka, wycieczkę dla dzieci z 

wiślańskich grup folklorystycznych wraz z opiekunami do parku "Dream Parku" rozrywki w 
Ochabach.  

6. Uczestniczył wraz z Beskidzką Piątką w targach turystycznych „W stronę Słońca” w Opolu 
 
 
W zakresie działania Referatu Finansów:  
 

Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XXXVIII/2014

Rady Miasta Wisła

z dnia 29 maja 2014 r.
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1. Wydał zarządzenia w sprawie zmian budżetu Miasta Wisły na 2014 r.: 
 -  w dniu 28 kwietnia 2014 r.  
 -  w dniu 16 maja 2014 r.  
w wyniku których: 
 
      1) dokonano przesunięć wewnętrznych w ramach grup wydatków;  
      2) zwiększono budżet po stronie dochodów oraz wydatków o kwotę 127.743 PLN   
    (dotacje z budżetu państwa) 
      3) uruchomiono środki z rezerwy ogólnej w kwocie 11.000 PLN  
    -  składka na ubezpieczenie dróg gminnych 
      4) uruchomiono środki z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie  
          15.000 PLN w związku z ogłoszeniem przez Starostę Cieszyńskiego alarmu  
           przeciwpowodziowego   
      5) uruchomiono środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe w kwocie 12.000 PLN 
          na wkład własny do projektów:  
    -  Wisła miejscem aktywnego spędzania czasu wolnego - modernizacja i rozbudowa  
       lokalnej infrastruktury sportowej  
     - Wiślański e-Urząd. Modernizacja platformy informatycznej Urzędu Miejskiego w   
       Wiśle celem wdrożenia nowoczesnych e-usług dostępnych dla społeczeństwa  
 
W zakresie działania Referatu organizacyjnego 

1. W dniu 28 kwietnia uczestniczył w zebraniu z mieszkańcami Zarządu Osiedla Wisła-
Głębce. 

2. W dniu 29 kwietnia uczestniczył w zebraniu z mieszkańcami Zarządu Osiedla Wisła 
Jawornik.  

3. W dniu 05 maja powołał członków obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia 
wyborów do parlamentu europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r. 

4. W dniach 09-10 maja uczestniczył w Obchodach Światowego Dnia Polonii i Polaków   w 
Belgradzie. 

5. W dniu 11 maja delegował Sekretarza Miasta na uroczystość 30-lecia Chóru Kościelnego 
Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Wiśle Jaworniku. 

6. W dniu 13 maja  uczestniczył w zebraniu z mieszkańcami Zarządu Osiedla Wisła Czarne. 
7. W dniu 14 maja uczestniczył w spotkaniu w sprawie tworzenia  Strategii Rozwoju Miasta. 
8. W dniu 17 maja uczestniczył w wojewódzkich obchodach Dnia Strażaka w Cieszynie. 
9. W dniu 20 maja uczestniczył w zebraniu z mieszkańcami Zarządu Osiedla Nowa Osada. 
10. W dniu 21 maja uczestniczył w walnym zebraniu KS Wisła Ustronianka. 
11. W dniu 22 maja spotkała się w Katowicach  z marszałkiem Chęcińskim.  
12. W dniu 25 maja uczestniczył w spotkaniu na szczycie góry Cieślar z okazji zjazdu 

Cieślarów. 
13.w dniu 27 maja uczestniczył w Kancelarii Prezydenta RP w spotkaniu z okazji Dnia 

Samorządu Terytorialnego. 
 
W zakresie działania Miejskiego Zespołu Ekonomiczno -Administracyjnego Szkół 
 
1. Przyjął zarządzenie z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na 

kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 w Wiśle. 
2. Wystąpił z wnioskiem o przyznanie nagrody Śląskiego Kuratora Oświaty Pani Lidii 

Bolechowicz Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 Wiśle za osiągnięcia dydaktyczne, 
wychowawcze i opiekuńcze - wniosek z dnia 25 kwietnia 2014 r. 

3. Podpisał z Wojewodą Śląskim umowę o udzielenie dotacji na dofinansowanie świadczeń 
pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym- umowa z dnia 6 maja 2014 r. 

4. Przedstawił Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Miasta Wisła informacje 
na temat nowego rozdania środków unijnych 2014-2020 oraz możliwości pozyskania 
środków na działalność szkół i przedszkoli- pismo z dnia 8 maja 2014 r. 
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5. Odpowiedział na pismo Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Cieszynie 
w sprawie stanu technicznego urządzeń na placach zabaw- pismo z dnia 14 maja 2014 r. 

 
W zakresie działania Referatu Gospodarki Komunalnej  
 
1. Zawarł umowę z firmą Pracownia Projektowa „INSPIRED DESIGN” Dariusz Jeżewski z 

siedzibą przy ul. K. Matusiaka 9/75, 43-300 Bielsko-Biała na zadanie „Wykonanie 
rocznego przeglądu dróg powiatowych na terenie Miasta Wisła”. Termin realizacji umowy 
do 30 maja 2014 r. Wartość umowy wynosi 3.870,00 zł. Wykonawca wyłoniony w drodze 
zapytania ofertowego. 

2. Zawarł umowę z firmą SMART-ENG PAWEŁ CHWEDYK z siedzibą przy ul. Klonowej 
31/5, 41-800 Zabrze na zadanie: „Wykonanie przeglądów podstawowych (okresowych 
kontroli rocznych) obiektów mostowych oraz kładek dla pieszych zlokalizowanych na 
terenie Gminy Wisła w roku 2014”. Termin realizacji umowy do 30 maja 2014 r. Wartość 
umowy wynosi 3.837,60 zł. Wykonawca wyłoniony w drodze zapytania ofertowego. 

3. Zawarł umowę ze spółką EKKOM Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wadowickiej 8i, 30-415 
Kraków na zadanie: „Wykonanie stałej organizacji ruchu dla dróg powiatowych ul. 
Jawornik, ul. 11 Listopada, ul. Turystyczna”. Termin realizacji umowy do 30 czerwca 2014 
r. Wartość umowy wynosi 9.040,50 zł. Wykonawca wyłoniony w drodze zapytania 
ofertowego. 

4. Zawarł umowę ze spółką Przedsiębiorstwo Robót Budowlano-Montażowych „EURO-BUD” 
Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Górniczej 5B, 39-402 Tarnobrzeg na zadanie: „Modernizacja 
mostu przy ul. Kopydło” Termin realizacji umowy do 15 czerwca 2014 Wartość umowy 
wynosi 74.189,91 zł. Wykonawca wyłoniony w drodze przetargu. 

5. Zawarł umowę ze spółką SCANLASER-PRACOWNIA BADAŃ I TECHNIK 
POMIAROWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą przy 
ul. Fabrycznej 7, 39-200 Dębica na zadanie: „Wykonanie rocznego przeglądu dróg 
gminnych na terenie Miasta Wisła w roku 2014” Termin realizacji umowy do 18 lipca 2014 
r. Wartość umowy wynosi 4.534,10 zł. Wykonawca wyłoniony w drodze zapytania 
ofertowego. 

6. Zawarł umowę z firmą Kocyan Aleksander Zakład Instalacji Sanitarnych CO i gaz z 
siedzibą przy ul. Głębce 34, 43-460 Wisła na zadanie: „Wymiana bariery oraz nawierzchni 
chodnika na moście w ciągu ul. Turystycznej w Wiśle” Termin realizacji umowy do 10 
czerwca 2014 r. Wartość umowy wynosi 43.920,84 zł. Wykonawca wyłoniony w drodze 
zapytania ofertowego. 

7. Zawarł umowę z Firmą Usługową Jerzy Raszka Wisła na wycinkę 20 drzew rosnących w 
pasie drogowym oraz na terenach zielonych w centrum miasta. Wartość umowy 1.940 zł. 
Wykonawca wyłoniony w drodze zapytania ofertowego 

8. Zawarł umowę z Przedsiębiorcą Lechosławem Suderem – Usługi Inżynieryjne Skoczów 
na usługi nadzoru inwestorskiego w budynkach komunalnych mieszkalnych i użytkowych, 
stanowiących własność Gminy Wisła. Umowa zawarta na czas określony do 31.12.2014. 
Wykonawca wyłoniony w drodze zapytania ofertowego 

9. Zawarł umowę najmu lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Niemca 4 w 
Wiśle z Panią Łaskawiec Aliną ( zamiana lokalu). Wniosek pozytywnie zaopiniowany 
przez właściwą Komisję Rady Miasta 

10. Zawarł umowę najmu lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. 1 Maja 19     
    w Wiśle z Panią Stebel Marią. Wniosek pozytywnie zaopiniowany przez właściwą Komisję    
    Rady Miasta. 
11. Zawarł umowę z Przedsiębiorcą Stanisławem Cieślarem Instalatorstwo Elektryczne,  
     Wisła na przeprowadzenie okresowej kontroli, polegającej na badaniu instalacji     
     elektrycznej i piorunochronowej w budynkach komunalnych mieszkalnych i użytkowych.  
     Wartość umowy 4.182 zł brutto. Termin wykonania do 30.06.2014r. 
12. Ogłosił konkurs ofert na dzierżawę terenów w parku Kopczyńskiego na prowadzenie          
    strzelnicy, „wesołego miasteczka” i strzelnicy sportowej. Wpłynęły  oferty:    
 - Cienciała Edward, Wisła - teren pod lokalizację strzelnicy, czynsz  
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   miesięcznie 14 z ł/m2 netto, pow. 15m2, 
 - Przedsiębiorstwo Rozrywkowe „LUNAPARK” Sp. z o.o. Warszawa – teren  pod 

lokalizację „wesołego miasteczka”, czynsz miesięcznie 12,01 zł/m2    netto, pow. 
1.100m2,   

 - Kamiński Grzegorz Element S.O.S Wisła – teren pod lokalizację strzelnicy  sportowej, 
czynsz miesięcznie 12 zł/m2 netto, pow. 80m2 

 
 Panie Przewodnicz ący! 
 Wysoka Rado!     
 
 
     To były najważniejsze sprawy, którymi Burmistrz Miasta zajmował się w okresie 
międzysesyjnym.           

 
                                                              Burmistrz Miasta    

                                                              
                                                              Jan Poloczek 
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                                                                                                                       Wisła, 27.05. 2014r 
 
Sprawozdanie przewodniczącego z działalności międzysesyjnej 
Komisji Kultury, Turystyki, Promocji i Sportu  
 
Komisja Kultury, Turystyki, Promocji i Sportu w okresie międzysesyjnym spotkała się na 
posiedzeniu w dniu 20.05 2014r. W siedzibie KS „Wisła-Ustronianka” ul. Wyzwolenia 67 w pełnym 
składzie osobowym oraz  Zastępca Burmistrza Lidia Forias, Sekretarz Miasta Jan Cieślar,  Kierownik 
Referatu PTKS Ewa Zarychta, Prezes KS Wisła Ustronianka Zbigniew Wuwer, Trener KS Wisła -  
Ustronianka Jan Szturc. 
 
Tematyką posiedzenia były: 

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 
2. Funkcjonowanie Klubu Sportowego Wisła Ustronianka – komisja wyjazdowa. 
3. Sprawy bieżące. 
 
Komisja jednogłośnie przyjęła protokół z poprzedniego posiedzenia. 
 
Trener Jan Szturc zapoznał zebranych z osiągnięciami zawodników - skoczków w tym trudnym 
sezonie, gdzie przy braku śniegu wiele zawodów zostało odwołanych. Odpowiadając na pytania 
radnych powiedział że,  treningi odbywają się głównie na obiektach COS w Szczyrku,  i w Bystrej, 
problemem są wyjazdy na treningi do gdyż są czasochłonne, jednak obiekty są bezpłatne, natomiast 
treningi na skoczni w Szczyrku są płatne – 17 zł za trening za jednego zawodnika, co jak do tej pory 
finansuje PZN. Powiedział, że współpraca ze szkołami jest bardzo dobra. Stwierdził, że powstanie 
nowych małych skoczni w centrum zniweluje koszty dojazdu oraz czas dojazdu, ponadto będzie to 
atrakcja dla turystów, ponieważ są usytuowane w samym centrum miasta. Odnosząc się do małego 
obiektu powstałego w Łabajowie powiedział, że jego problemem jest brak homologacji, a na 
większym obiekcie w Łabajowie chcąc przeprowadzić trening trzeba zamykać ruch na drodze 
powiatowej, co jest bardzo problematyczne i niebezpieczne. 
 Prezes KS Wisła Ustronianka Zbigniew Wuwer powiedział, że dług Klubu udało się 
zmniejszyć ze 150 tysięcy do 40 tysięcy, co jest bardzo dużym sukcesem, wszystko to również 
dzięki bardzo dobrej współpracy z Miastem. Powiedział, że sytuacja Klubu jest dosyć ciężka, tym 
bardziej, że są na etapie poszukiwania nowego sponsora. Według rozliczeń, do zamknięcia każdego 
miesiąca brakuje 5 tysięcy złotych, po to żeby nie powiększać zadłużenia. Przedstawił długoletnią 
współpracę z Firmą Ustronianka oraz problemy z jakimi borykał się Klub. 
 Dyskutowano nad możliwościami ograniczenia kosztów funkcjonowania Klubu, 
poszukiwania nowego sponsora, celem pozyskania dodatkowych środków na jego dalszą 
działalność oraz współpracą z podmiotami działającymi na Jonidle. 
Członkowie Komisji wraz z Prezesem Klubu zapoznanali się z działaniami w terenie 
administrowanym przez Klub. Podczas obchodu Prezes zwrócił uwagę na potrzebę budowy dwóch 
hydrantów, które mogłyby być użytkowane latem na potrzeby podlewania boiska oraz zimą do 
naśnieżania tras biegowych, na potrzebę budowy zadaszonych trybun, przedstawił potrzebę 
utwardzenia terenu przeznaczonego na parking, powiedział, że co kilka dni konieczne jest 
sprzątanie ścieżek rolkowych. 
W sprawach bieżących poruszano tematy: 

- wniosków o Nagrody Miasta Wisły, 
- pierwszego etapu dyskusji nad strategią Miasta Wisła 
 
Członkowie Komisji uczestniczyli w większości imprez i uroczystości na terenie miasta w tym: 
26.04.2014r- Koncert pamięci prof. Jana Kropa. 
27.04.2014r- Koncert Wielkanocny Wiślańskich Chórów  Ewangelickich i Orkiestry Misyjnej 
03.05.2014r- Obchody Święta Konstytucji 3 Maja 
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09. 05. 2014r – Spotkanie z Komisją Kultury i Oświaty ze Zbrosławic 
14.05.2014r- Spotkanie w ramach prac nad Strategią Rozwoju Miasta Wisła do 2020r 
22.05.2014r- Spotkanie z okazji 100 rocznicy urodzin mjr Adolfa Pilcha 
24.05.2014r – Uroczystość złożenia kwiatów pod tablicą mjr Adolfa Pilcha w ZSP 1 Głębce 
25.05.2014r. - Spotkanie z delegacją Wiślan z Ostojiczewa w ramach III Spotkania Cieślarów 2014r 
 
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, to były tematy, którymi zajmowała się Komisja w okresie 
międzysesyjnym. 
 
 

Przewodnicząca Komisji 

Grażyna Pruska 
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Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej  
 
 
W okresie między sesyjnym odbyło się jedno posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 

19 maja 2014 r. na którym przyjęto protokół z poprzedniego posiedzenia komisji                    

z dnia 14 kwietnia 2014r. 

 
Głównym tematem posiedzenia była  „Analiza stanu mienia komunalnego Miasta 

Wisła w zakresie budynków objętych Gminnym Programem Ochrony Zabytków – 

przeprowadzone remonty do 2014 roku i obecny stan techniczny”.  

 

Obecni członkowie Komisji zapoznali się z przygotowanym materiałem i po dyskusji 

jednogłośnie przyjęli informację o budynkach figurujących w Gminnej ewidencji 

zabytków miasta.  

 

W punkcie  „Rozpatrywanie skarg i wniosków” Komisja rozpatrzyła pismo Wiślańskiej 

Organizacji Turystycznej. 

Projekt odpowiedzi zostanie przedstawiony na sesji Rady Miasta. 

 

Informacje z przebiegu posiedzenia będą dostępne w protokole  z posiedzenia 

Komisji. 

 
 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej  – Joanna Nogowczyk 
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Wisła 19 maja 2014 r. 

Informacja z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Miasta. 

Panie Przewodniczący Wysoka Rado. 

Komisja pomiędzy sesjami Rady Miasta odbyła 1 posiedzenie w dniu 19 maja 2014 roku w komisji 

uczestniczyło 4 radnych którzy zajmowali się następującymi tematami. 

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji tj. 14 kwietnia 2014 roku. 

2. Wykaz podmiotów posiadających zadłużenie wobec miasta za rok 2013 oraz I Kwartał 

2014. 

3. Sprawy bieżące 

 

Ad 1 

Do zapoznanego się protokołu radni nie zgłosili uwag i w głosowaniu przyjęli go 4 za. 

     Ad 2 

Z informacji otrzymanej od Skarbnika Miasta Damiana Cieślara dla członków komisji wynika, że 

materiał został przygotowany kwotowo od osób prawnych i osób fizycznych dla ośmiu rejonów 

miasta. Zadłużenie podatników wobec miasta dotyczy 2013 rok i I kwartał 2014 rok na co składa się 

podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny wraz z odsetkami który opiewa na łączną kwotę 

1 860 315,57 zł na dzień 1 maj 2014 roku. 

Ad 3 

Następne posiedzenie komisji odbędzie się we Wrześnu, wraz z tematem czerwcowym. Zmianę planu 

pracy komisji przegłosowano jednogłośnie 4-za.  

 

 

 

Przewodniczący Komisji 

Jerzy Mitręga 
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Informacja z działalności międzysesyjnej Przewodniczącego 
Komisji Gospodarki Komunalnej, 

Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego, 
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 

 
 
Panie Przewodniczący Wysoka Rado. 

 
Komisja pomiędzy Sesjami Rady Miasta odbyła posiedzenie w dniu 21.05.2014 roku. 

Tematami posiedzenia były: 

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 

2. Podsumowanie etapu III i postępy w realizacji IV etapu kanalizacji. 

3. Sprawy bieżące. 

Ad.1 Członkowie komisji w głosowaniu 5 „ZA” jednogłośnie przyjęli protokół z posiedzenia komisji w dniu 

16.04.2014. 

Ad.2 Otrzymany materiał pisemny z skrócie omówił kierownik referatu RGŚ Janusz Pezda. Odpowiadał on 

również na wszelkie pytania radnych. Poinformował, że do etapu IV wybrano 9 obszarów, a 3 do 

najwcześniejszej realizacji: ul. Partecznik, ul. Leśna i os. Noclegi. Omawiano kwestie techniczne, jak budowa 

przepompowni, budowa stacji zlewnych oraz metody uszczelniania sieci kanalizacyjnej. Materiał został przyjęty 

w głosowaniu 6 „ZA” jednogłośnie. 

Ad.3 W sprawach bieżących pan kierownik omówił dwa wnioski o budowę kanalizacji w ramach inicjatyw 

lokalnych. Wniosek nr 1 w obrębie ul. Wodnej złożony przez pana Piechniczka. Wniosek nr 2 w obrębie  

ul. Malinka złożony przez kilku mieszkańców. Wnioski podlegają opinii komisji. Wniosek nr 1 został odłożony 

do późniejszego opiniowania z uwagi na czas potrzebny do zachęcenia innych mieszkańców do podłączenia się 

do sieci. Wniosek nr 2 zaopiniowano pozytywnie 6 „ZA” jednogłośnie. Omówiono również stan zaawansowania 

rewitalizacji parku oraz odpowiedz na wniosek dotyczący remontu chodnika przy ul. 1-go Maja. 

 

  Ustalono, że następne posiedzenie komisji odbędzie się 18 czerwca 2014 roku o godz. 13. 

Panie Przewodniczący Wysoka Rado były to tematy, którymi zajmowała się komisja w okresie 
międzysesyjnym. 

 

Przewodniczący Komisji 

 
Witold Cichy 

 

Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr XXXVIII/2014

Rady Miasta Wisła

z dnia 29 maja 2014 r.

Id: 7139EAC9-6B91-4D1B-B94E-1D5590227E5A. Podpisany Strona 29



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI ZDROWIA, OŚWIATY I SPRAW 
                               SOCJALNYCH W MIESIĄCU MAJU 2014 r. 
 

W dniu 22.05.2014 r. Komisja odbyła posiedzenie, którego tematyką było: 

Tematyka posiedzenia: 

 

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 

2. Nowe rozdanie środków unijnych 2014-2020, możliwości pozyskania środków na działalność szkół i przedszkoli, 

zajęcia dodatkowe. 

3. Analiza materiałów na sesję w zakresie działania komisji. 

4. Sprawy bieżące 

              Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisja przyjęła jednogłośnie. 

    Następnie Pan Dyrektor MZEAS Sylwester Foltyn przedstawił temat „Nowe rozdanie środków unijnych 2014-2020, 

możliwości pozyskania środków na działalność szkół i przedszkoli, zajęcia dodatkowe”.  

Przybliżając temat Pan Dyrektor Foltyn stwierdził, iż z punktu widzenia oświaty i możliwości jakie niesie ze sobą nowy 

budżet na lata 2014-2020 kluczowe będą zapisy dotyczące aplikowania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego 

oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego możliwe będą 

do realizacji przede wszystkim projekty „miękkie”, tzn. zajęcia dodatkowe, szkolenia itp. Natomiast w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane będą zadania inwestycyjne. Pan Dyrektor poinformował, że 

niestety Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, który określa priorytety polityki 

regionalnej miedzy innymi właśnie w zakresie dofinansowania zadań w ramach EFS i EFRR nie jest jeszcze zatwierdzony. 

Nie mniej jednak w projekcie Regionalnego Programu Operacyjnego są zapisy dotyczące edukacji i określone zostały 

priorytety.   Znalazły się tam takie priorytety jak: 

-zwiększenie stopnia upowszechnienia edukacji przedszkolnej( 2015- 4-latki, 2016- 3-latki) 

-wzrost dostępu do wysokiej jakości kształcenia ogólnokształcącego 

-zwiększenie efektywności szkoleń 

-zwiększenie atrakcyjności szkolenia zawodowego i ustawicznego 

- upowszechnienie wiedzy w obszarze nauki i techniki 

 Przedstawione informacje Komisja przyjęła jednogłośnie pozytywnie. 

 W związku z tym, że na sesję nie były  kierowane żadne uchwały z zakresu działania komisji przystąpiono do kolejnego 
punktu. 

  W sprawach bieżących poruszono „gorący” temat nowego podręcznika dla klas pierwszych szkół podstawowych oraz temat 
zakończonej rekrutacji do oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych. 

Ustalono, że następne posiedzenie Komisji odbędzie się 17 czerwca  2014 roku o godz. 13.00. 

 

      W dniu 27.05.2014r. Komisja wzięła udział w spotkaniu wspólnych  Komisji w celu omówienia materiałów na sesję. 

                                                                    Za-ca Przewodniczącej Komisji Zdrowia, Oświaty i Spraw Socjalnych 

                                                                                                                                     Dorota Chmiel 
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Informacja z działalności międzysesyjnej Przewodniczącego Rady Miasta-               

maj 2014r 

 

1. Dyżury w Biurze Rady Miasta w  środy / przewodniczący i v-ce przewodnicząca/ 

2. Przygotowanie informacji o pracach Rady 

3. 26.04.2014r- koncert pamięci prof. Jana Kropa- B. Koczwara 

4.  27.04.2014r- Koncert Chórów Parafii Ewangelickiej- J. Podżorski, B. Koczwara 

5. 28.04.2014r- zebranie zarządu osiedla Wisła Głębce z mieszkańcami- J. Podżorski 

6. 29.04.2014r- zebranie zarządu osiedla Wisła Jawornik z mieszkańcami- J. Podżorski 

7. 30.04.2014r- spotkanie z Nadleśniczym Witoldem Szozda z uwagi na jego przejście na 

emeryturę. 

8. 03.05.2014r- obchody Święta Konstytucji 3 Maja- J. Podżorski, B. Koczwara 

9. 13.05.2014r- zebranie zarządu osiedla Wisła Czarne z mieszkańcami- J. Podżorski 

10. 14.05.2014r- spotkanie  w ramach prac nad Strategią Rozwoju Miasta Wisła do 2020r- 

J. Podżorski, B. Koczwara 

11. 15.05.2014r- koncert uczniów Filii Państwowej Szkoły Muzycznej w Wiśle- B. 

Koczwara 

12. 15.05.2014r- zebranie zarządu osiedla Wisła Malinka z mieszkańcami- B. Koczwara 

13. 20.05.2014r- zebranie zarządu osiedla Nowa Osada z mieszkańcami- B. Koczwara 

14. 22.05.2014r- impreza wokalno- muzyczna Przedszkola nr 3 Wisła Nowa Osada „ Od 

źródeł Wisły przez Europę”- B. Koczwara. 

15.  21.05.2014r- walne nadzwyczajne zebranie Klubu Sportowego Wisła- J. Podżorski 

16. 22.05.2014r- spotkanie z okazji 100 rocznicy urodzin mjr Adolfa Pilcha- J. Podżorski 

 

 

        Przewodniczący Rady Miasta Wisły 

Janusz Podżorski 
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1
Pejzaże polsko-słowacki: Wisła – 

Turcianskie Teplice
05.02.2009 23.03.2010 31.05.2011

W ramach projektu zakupiono niezbędne do jego realizacji 

wyposażenie: stoły, krzesła, namiot oraz balon promocyjny. 

Ponadto zakupiono również koszulki promocyjne, nagrody i 

upominki, które wręczono gościom z Turčianskich Teplic i 

uczestnikom rozgrywek sportowych podczas trzydniowej 

wizyty młodzieży i delegacji miasta z  Turčianskich Teplic. 

Kolejnymi działaniami przewidzianymi w projekcie było m.in. 

wydanie informatora turystycznego i albumu o Wiśle. Oba 

wydawnictwa tłumaczone były na język słowacki, niemiecki, 

angielski i rosyjski i zawierają informacje o Turčianskich 

Teplicach. W 2011 r. w ramach projektu zorganizowano w 

Wiśle Dni Turčianskich Teplic połączone z występami 

artystów, jarmarkiem i degustacją regionalnych potraw oraz 

turnieje sportowe, konkursy i zabawy.

Projekt „Pejzaże polsko-słowackie: Wisła – Turčianske 

Teplice” miał za zadanie pokazać różnorodne specyfiki 

nadgranicznych miejscowości oraz przybliżyć 

społecznościom lokalnym charakter drugiej miejscowości. 

Wszystkie działania projektu przyczyniły się do znacznej 

promocji regionu, umacniania więzi lokalnych i zachęcają 

mieszkańców obu miejscowości i turystów do odwiedzenia 

„sąsiada zza granicy”. Wszystko to przekłada się na wzrost 

ruchu turystycznego na pograniczu polsko-słowackim oraz 

rozwoju turystyki i kultury w tym regionie.

Wartość projektu:  54.824,00 Euro

„Podsumowanie projektów realizowanych z funduszy unijnych rozpoczętych i zakończonych 

w czasie trwania kadencji”

Lp.
Nazwa projektu/

zadania

Data złożenia 

wniosku o 

dofinansowan

ie

Data 

podpisania 

umowy o 

dofinansowan

ie

Data 

zakończenia 

realizacji

Opis realizacji projektu/zadania
Podsumowanie/

wnioski

PTKiS
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2

MTB BESKIDY, czyli rowerem przez 

Europę – utworzenie i promocja 

transgranicznych tras kolarstwa 

górskiego – etap 3

12.04.2010 12.04.2011
pozostaje w 

realizacji

W ramach realizowanego projektu miasto prowadzi 

następujące działania:

- wytyczenie i oznakowanie 6 górskich tras kolarskich na 

obszarze Wisy i okolic pogranicza,

- budowa w formie wiat 6 punktów odpoczynkowych dla 

rowerzystów na tworzonych trasach,

- konferencja prasowa na otwarcie tras, w ramach której 

zostaną zaproszeni goście ze strony Partnera projektu z Obec 

Nydek oraz przedstawiciele lokalnych mediów, branżowych 

wydawnictw i serwisów internetowych,

- organizacja imprezy rowerowej inaugurującej powstałe trasy 

(wyścig MTB) – Bike Maraton,

- utworzenie certyfikatu obiektów przyjaznych rowerzystom – 

opracowanie regulaminu, logo i programu promocji,

- rozbudowa i modernizacja powstałej we wcześniejszych 

projektach MTB strony internetowej www.mtbbeskidy.pl,

- wydanie około 5000 sztuk map papierowych z częścią 

opisową – przewodnikową oraz z naniesionymi wszystkimi 

trasami MTB w Beskidzie Śląskim,

- opracowanie 20 szt. map wielkoformatowych 

przeznaczonych do oznakowania tras w terenie,

- opracowanie i wykonanie około 50 drogowskazów do 

oznakowania tras w terenie,

- wykonanie gadżetów promocyjnych projektu,

- opracowanie i druk Rowerowych Kart Rabatowych w ramach 

tworzenia sieci obiektów noclegowych przyjaznych 

rowerzystom,

- umieszczenie na stronach internetowych Wisły i Nydku 

banerów promujących utworzone trasy turystyczne kolarstwa 

górskiego.

Projekt ma na celu utworzenie i promocję o szerokim 

zasięgu nowego produktu turystyki kwalifikowanej o 

charakterze  transgranicznym obejmującego górskie tereny 

obszaru pogranicza polsko-czeskiego skierowanego dla 

pasjonatów kolarstwa górskiego z krajów europejskich, 

zwłaszcza Polski i Czech, oraz podniesienia poziomu 

atrakcyjności turystycznej gmin położonych na terenach 

górskich obszaru całego Euroregionu Śląsk Cieszyński.

Wartość projektu: 27.670,00 Euro

Lp.
Nazwa projektu/

zadania

Data złożenia 

wniosku o 

dofinansowan

ie

Data 

podpisania 

umowy o 

dofinansowan

ie

Data 

zakończenia 

realizacji

Opis realizacji projektu/zadania
Podsumowanie/

wnioski

PTKiS
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„Wiedza naszą drogą do sukcesu"- 

wszystkie szkoły podstawowe w 

Wiśle

11.04.2011 28.11.2011 30.06.2013

Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla klas I-III wszystkich szkół 

podstawowych. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi 

trudnościami w czytaniu i pisaniu, zajęcia dla dzieci z 

trudnościami matematycznymi, zajęcia dla dzieci 

uzdolnionych artystycznie, zajęcia socjoterapeutyczne, 

logopedyczne, gimnastyka korekcyjna. Zakup do szkół 

pomocy dydaktycznych, mebli, tablic, projektora, komputera.

Kwota przyznanego dofinansowania 

161.440,99

4
„Uczenie się przez całe życie" 

Fundacja Rozwoju Systemu 

Edukacji ZS nr 1 w Wiśle

1.08.2011 20.09.2011 31.07.2013

Projekt partnerski Comenius, wymiana młodzieży z miastem 

Vidin -Bułgaria. Otwartość uczniów na Europę, pierwsze 

wyjazdy zagraniczne uczniów. Projekt mający na celu 

doskonalenie umiejętności rozumienia i wypowiadania się w 

języku angielskim. Rewizyta partnerów zagranicznych.

Kwota przyznanego dofinansowania 

83.308,80

5 "Angielscy muzykanci” PIN w Wiśle 20.07.2012 24.09.2012 30.06.2013

Dodatkowe zajęcia z języka angielskiego dla dzieci, wykład dla 

rodziców, zakup podręczników i pomocy dydaktycznych, 

instrumentów muzycznych ,rzutnik ekran. Piknik 

podsumowujący projekt. 

Kwota przyznanego dofinansowania

31.425,00 

6
"Zabawy z angielskim" P nr 1 w 

Wiśle
20.07.2012 24.09.2012 30.06.2013

Dodatkowe zajęcia z języka angielskiego, wykład dla 

rodziców, zakup podręczników i pomocy dydaktycznych, 

instrumentów muzycznych ,rzutnika, ekranu. Piknik 

podsumowujący projekt.

Kwota przyznanego dofinansowania 

31.925,00

7
"Śpiewający angielski" P nr 2 w 

Wiśle
20.07.2012 24.09.2012 30.06.2013

Dodatkowe zajęcia z języka angielskiego dla dzieci, wykład dla 

rodziców, zakup podręczników i pomocy dydaktycznych, 

instrumentów muzycznych , zestaw nagłaśniający. Piknik 

podsumowujący projekt. 

Kwota przyznanego dofinansowania

43.078,00

8
"Wesoły angielski w Przedszkolu P 

nr 3 w Wiśle
20.07.2012 24.09.2012 30.06.2013

Dodatkowe zajęcia z języka angielskiego dla dzieci, wykład dla 

rodziców, zakup podręczników i pomocy dydaktycznych, 

instrumentów muzycznych , zestaw nagłaśniający. Piknik 

podsumowujący projekt. 

Kwota przyznanego dofinansowania 

36.044,00

Lp.
Nazwa projektu/

zadania

Data złożenia 

wniosku o 

dofinansowan

ie

Data 

podpisania 

umowy o 

dofinansowan

ie

Data 

zakończenia 

realizacji

Opis realizacji projektu/zadania
Podsumowanie/

wnioski

MZEAS

Id: 7139EAC9-6B91-4D1B-B94E-1D5590227E5A. Podpisany Strona 34



9
Aktywizacja społeczna i zawodowa 

na terenie Gminy Wisła
14.08.2008 18.09.2008 30.06.2015

Projekt jest realizowany od września 2008 roku do nadal. 

Planowana łączna wartość projektu wynosi 1.180.974,00 zł – 

do grudnia 2013 roku zrealizowano 939.446,89 zł. Zgodnie z 

projektem realizowano następujące zadania:

- aktywna integracja – 88.601,78 zł,

- zasiłki i pomoc w naturze – 106.494,80 zł,

- praca socjalna – 252.571,51 zł,

- działania o charakterze środowiskowym – 65.719,26 zł,

- zarządzanie projektem – 29.579,08 zł,

- realizacja, monitoring i ewaluacja projektu – 44.932,16 zł,

- aktywna integracja Programu Aktywności Lokalnej – 

48.000,00 zł,

- promocja projektu – 3.599,81 zł,

- organizacja kampanii informacyjno-promocyjnej – 2.859,92 

zł,

- aktywna integracja przygotowania, realizacja i ewaluacja 

kontraktów socjalnych – 195.262,01 zł,

- koszty pośrednie – 110.805,82 zł.

W projekcie uczestniczyło łącznie 107 osób, w tym 86 

kobiet i 21 mężczyzn. Z ogólnej liczby uczestniczących w 

projekcie 37 to osoby z orzeczoną niepełnosprawnością. 

Uczestnicy zdobyli nowe kwalifikacje zawodowe, podnieśli 

kwalifikacje w zakresie obsługi komputera, poprzez zajęcia 

z psychologiem, prawnikiem, wizażystą, doradcą 

zawodowym, dietetykiem, lekarzem, pracownikiem 

socjalnym, nabyli nowej wiedzy i umiejętności społecznych. 

Mieszkańcy miasta Wisły uczestniczyli w organizowanych 

środowiskowych spotkaniach edukacyjnych, sportowych, 

turystycznych, kulturalnych i integracyjnych.

10
Rozwój infrastruktury 

okołoturystycznej Miasta Wisły
30.09.2008 04.06.2009 30.06.2011

Projekt obejmował zadania: 

1. Remont pasażu spacerowego w Centrum; 

2. Remont trasy turystycznej w Malince; 

3. Remont trasy turystycznej Czarne - Malinka; 

4. Remont trasy turystycznej wzdłuż rzeki Wisły; 

5. Zadaszenie amfiteatru wraz z modernizacją jego zaplecza; 

6. Poprawa zagospodarowania otoczenia amfiteatru w 

Centrum (Park Kopczyńskiego, Bulwar Księżycowy) ;

7. Poprawa zagospodarowania kompleksu rekreacyjnego 

"Jonidło". 

Projekt nastawiony był na stworzenie i rozwój regionalnych 

produktów turystycznych, służących turystyce aktywnej, 

kulturalnej i rodzinnej. Zamierzone cele osiągnięto, a nowe 

obiekty są intensywnie wykorzystywane przez 

mieszkańców i turystów.

Wartość projektu: 11.151.199,28 PLN

Lp.
Nazwa projektu/

zadania

Data złożenia 

wniosku o 

dofinansowan

ie

Data 

podpisania 

umowy o 

dofinansowan

ie

Data 

zakończenia 
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11
Rozbudowa sieci wodociągowej i 

kanalizacji sanitarnej w aglomeracji 

Wisła - etap III

04.12.2008 28.10.2009 31.12.2013

W ramach projektu wybudowano łącznie 21,24 km kanalizacji 

sanitarnej, zmodernizowano 6,27 km istniejącej sieci 

kanalizacyjnej oraz wykonano 13,17 km sieci wodociągowej.

Celem projektu była poprawa stanu środowiska 

naturalnego, czystości wód i gleby oraz dostosowanie 

gospodarki ściekowej Gminy Wisła do wymagań Polski i 

Unii Europejskiej, a tym samym przyczynienie się do 

realizacji celów polityki ekologicznej Unii Europejskiej, tj. 

do ochrony, zachowania i poprawy jakości środowiska, 

ochrony zdrowia ludzkiego oraz oszczędnego i 

racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych.

Wartość projektu: 23.758.696,19 PLN

12

Wisła miejscem aktywnego 

spędzania czasu wolnego - 

modernizacja i rozbudowa lokalnej 

infrastruktury sportowej

05.02.2009 21.09.2012

planowany 

termin

30.06.2014

Przedmiotem niniejszej inwestycji była kompleksowa 

modernizacja i rozbudowa lokalnej infrastruktury sportowej 

Miasta Wisły, co przyczynić się ma do poprawy warunków 

aktywnego spędzania czasu wolnego w mieście. Projekt 

obejmował prace na terenie Parku Kopczyńskiego (centrum 

miasta) oraz terenu rekreacyjnego Jonidło. W wyniku 

realizacji przedsięwzięcia na terenie Parku Kopczyńskiego 

powstały ścieżka zdrowia, trasa biegowa (rolkowa) oraz 

zrewitalizowano istniejącego boiska zielonego. Na obszarze 

„Jonidła” powstały zaś następujące obiekty rekreacyjno-

sportowe: dwie trasy biegowe - mała wokół boiska oraz duża 

od boiska do oczka wodnego i ścianka do piłki nożnej

Celem projektu była poprawa warunków aktywnego 

spędzania czasu wolnego w Wiśle, która zmierzać ma w 

konsekwencji do poprawy stanu zdrowia mieszkańców. 

Wartość projektu: 1.947.383,27 PLN

13
Stworzenie Publicznych Punktów 

Dostępu do Internetu
08.01.2009 12.08.2009 24.12.2010

W ramach projektu uruchomiono w budynku Domu 

Zdrojowego dwa publiczne punkty dostępu do Internetu.  

Jeden z nich powstał w Miejskiej Bibliotece Publicznej, a drugi 

w  Informacji Turystycznej. Ogółem miasto wzbogaciło się o 6 

stanowisk komputerowych z dostępem do internetu. W 

ramach projektu uruchomiono również 8 infokiosków 

zlokalizowanych w centralnych punktach miasta w każdej 

dolinie.

Celem projektu było zapewnienie powszechnego, 

szerokopasmowego i bezpiecznego dostępu do internetu 

na terenie Gminy Wisła oraz wyposażenie jej w sprawną i 

gęstą sieć teleinformatyczną oraz urządzenia dostępowe, 

zwłaszcza publiczne punkty dostępu do internetu.

Wartość projektu: 235.294,12 PLN.

Lp.
Nazwa projektu/

zadania

Data złożenia 

wniosku o 

dofinansowan

ie

Data 
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umowy o 
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14 Komputer jest dobry na wszystko 29.06.2010 09.03.2011 31.12.2014

W ramach projektu zorganizowano podstawowe szkolenia 

komputerowe dla mieszkańców Wisły powyżej 35 roku życia 

(45 kobiet i 25 mężczyzn) oraz dla mieszkańców Wisły o 

średniozaawansowanych umiejętnościach obsługi komputera 

(45 kobiet i 25 mężczyzn)

Rezultatem projektu było nabycie umiejętności korzystania 

z technologii informatycznych, nabycie umiejętności 

sporządzania dokumentów, zwiększenie motywacji 

mieszkańców obszarów wiejskich do samokształcenia, 

podniesienie poziomu samooceny, poprawa umiejętności 

komunikacyjnych, podniesienie świadomości uczestników 

projektu w zakresie korzyści płynących z samokształcenia.

Wartość projektu: 49.953,60 PLN

15

Przystosowanie systemu 

informatycznego gminnej 

administracji samorządowej do 

kompleksowego świadczenia usług 

drogą elektroniczną

- 27.09.2010 30.09.2010

Przedmiotem projektu było wdrożenie do administracji 

publicznej gmin Brenna, Chybie, Dębowiec, Goleszów, 

Istebna, Strumień i Wisła – Systemu Elektronicznego Obiegu 

Dokumentów umożliwiającego przetwarzanie i obsługę pism 

w formie dokumentów elektronicznych oraz przyłączenie do 

Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej 

(SEKAP) lub systemu e-PUAP.

Celem projektu był rozwój społeczeństwa informacyjnego 

poprzez informatyzację urzędów 7 gmin powiatu 

cieszyńskiego i wdrożeniu w nich SEOD pozwalającego na 

przetwarzanie i obsługę pism w formie elektronicznej.

Wartość projektu: 723.987,00 PLN

16
Jabłonków-Wisła na turystycznych 

ścieżkach transgranicznych - etap II
15.10.2010 27.04.2011 31.10.2011

Projekt realizowany w ramach partnerstwa z miastem 

Jabłonków. Ze środków pozyskanych na jego realizację, 

wykonano ścieżkę zdrowia (wraz z dostawą i montażem 

urządzeń do ścieżki, tablic informacyjnych, ławek i koszy na 

śmieci), zorganizowano jej otwarcie oraz wydano materiał 

promocyjny (w wersji polskiej i czeskiej).

Głównymi celami projektu są: rozwój infrastruktury ruchu 

turystycznego, utworzenie i promocja nowego produktu 

turystycznego, promocja współpracy transgranicznej.

Wartość projektu: 56.706,72 Euro

Lp.
Nazwa projektu/

zadania

Data złożenia 

wniosku o 

dofinansowan

ie

Data 

podpisania 

umowy o 
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ie
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17
Zacznij zwiedzanie Polski od źródeł. 

Rewitalizacja parku Kopczyńskiego 

w Wiśle

19.11.2010 28.09.2012

planowany 

termin

30.06.2014

Przedmiotem projektu jest kontynuacja rewitalizacji Parku 

Kopczyńskiego w Wiśle, co przyczyni się do dynamizacji 

rozwoju społeczno – gospodarczego oraz przestrzennego 

Wisły. W wyniku realizacji przedsięwzięcia na terenie Parku 

Kopczyńskiego zostaną wykonane: rewitalizacja akwenu z 

okresu międzywojennego wraz z przyległym otoczeniem, 

rewitalizacja Pomnika „Źródeł Wisły”, modernizacja boiska 

plażowego (wydatek niekwalifikowalny), modernizacja 

istniejących ciągów komunikacyjnych i placu 

odpoczynkowego, budowa i wyposażenie nowych obiektów 

sportowo – rekreacyjnych: skate park, skałki wspinaczkowe, 

pole do mini golfa, zakup stołów do ping – ponga, 

modernizacja i powiększenie palcu zabaw dla dzieci i 

młodzieży, utworzenie Zabytkowego Parku Przygód 

(miniatury charakterystycznych budowli miast położonych 

nad rzeką Wisła: Zamek Prezydenta RP w Wiśle, Wawel w 

Krakowie, Zamek w Sandomierzu, Zamek w Janowcu, Zamek 

w Kazimierzu Dolnym, Pałac w Puławach, Zamek Królewski w 

Warszawie, Katedra Św. Janów w Toruniu, Zamek w Świeciu, 

Żuraw w Gdańsku), utworzenie stałej ekspozycji o rzece Wiśle 

(od źródeł do ujścia) wykonanie pochylni dla osób 

niepełnosprawnych, rozbudowa oświetlenia parkowego i 

monitoringu.

Kluczowym celem projektu jest dynamizacja rozwoju 

społeczno – gospodarczego oraz przestrzennego  poprzez 

rewitalizację zdegradowanej przestrzeni Parku 

Kopczyńskiego i przywrócenie mu funkcji przestrzeni 

miejskiej atrakcyjnej dla wszystkich grup mieszkańców 

miasta, okolicznych miejscowości oraz turystów i 

przyjezdnych. Po zakończeniu realizacji cel ten w pełni 

zostanie osiągnięty.

Wartość projektu: 6.714.500,24 PLN

Lp.
Nazwa projektu/
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18

Wiślański e-urząd. Modernizacja 

platformy informatycznej Urzędu 

Miejskiego w Wiśle celem 

wdrożenia nowoczesnych e-usług 

dostępnych dla społeczeństwa

11.05.2012 14.02.2013

planowany 

termin

30.06.2014

Projekt obejmuje rozwiązania technologiczne polegające na: 

a) uzupełnieniu sprzętu teleinformatycznego niezbędnego do 

funkcjonowania aplikacji publicznych usług elektronicznych 

wraz z dostosowaniem środowiska sieciowego do wymagań 

planowanego systemu, 

b) zakup i wdrożenie aplikacji front i back office wynikiem 

czego będzie świadczenie e-usług petentom oraz 

usprawnienie pracy Urzędu wraz z innymi jednostkami 

organizacyjnymi Gminy Wisła.

Głównym celem projektu jest zwiększenie liczby oraz 

zakresu usług publicznych świadczonych drogą 

elektroniczną.

Wartość projektu: 1.139.689,24 PLN

19
Wiślański elnclusion - 

przeciwdziałanie wykluczeniu 

cyfrowemu w Gminie Wisła

08.03.2013 31.10.2013

planowany 

termin

15.09.2015

Realizacja projektu zapewni: możliwość korzystania z 95 

zestawów komputerowych z oprogramowaniem, z czego 65 

dla gosp. domowych (w tym 10 dla seniorów i 15 z 

dodatkowym niezbędnym osprzętem dla ON), a 30 dla 4 szkół 

podległych beneficjentowi, dostęp do Internetu dla 

wszystkich beneficjentów ostatecznych, przeprowadzenie 4 

szkoleń, przeszkolenie 73 osób, w zakresie odpowiadającym 

potrzebom osób do tej pory wykluczonym cyfrowo.

Celem ogólnym proj. jest przeciwdziałanie wykluczeniu 

cyfrowemu rodzin w trudnej sytuacji materialnej i 

społecznej, w tym dzieci i młodzieży uczącej się, osób 

niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym 

stopniem niepełnosprawności lub posiadającym orzeczenie 

równoważne, a także seniorów, poprzez zapewnienie 

bezpłatnego sprzętu komputerowego wraz z dostępem do 

Internetu (w tym w jednostkach podległych beneficjentowi: 

4 szkołach podstawowych - ich bibliotekach szkolnych i 

świetlicach).

Wartość projektu: 671.351,00 PLN

RGŚ

Lp.
Nazwa projektu/

zadania

Data złożenia 

wniosku o 

dofinansowan

ie

Data 

podpisania 

umowy o 

dofinansowan

ie

Data 

zakończenia 

realizacji

Opis realizacji projektu/zadania
Podsumowanie/

wnisoki
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Termomodernizacja Szkoły Podstawowej 

Nr 5 w Jaworniku

Poprawa zagospodarowania otoczenia SP 5

3 Modernizacja budynku OSP Czarne 2011 2011

Zmodernizowano budynek OSP w Wiśle Czarnem. 

Modernizacja polegała na wymianie stolarki okiennej, 

drzwi wejściowych, pieca OC oraz przemurowaniu 

kominów ponad dachem.

ok. 126.000,00  zł

4
Adaptacja budynków przy 

ul. Kopydło na cele mieszkaniowe
2011 2012

Remont dwóch budynków komunalnych przy 

ul. Kopydło
ok. 582.000,00 zł

5 Modernizacja dróg gminnych 2011 2011

Zmodernizowano fragment drogi publicznej gminnej ul. 

Burschego prace polegały na odnowieniu nawierzchni 

asfaltobetonowej  na długości  319,76mb.

ok. 149.000,00 zł

6 Remont ul. Jawornik. 2011 2012

Zmodernizowano fragment drogi ul. Jawornik o długości 

340 mb (jednia + chodnik)+652 mb (pierwsze dwa etapy 

w latach 2009-2010)

ok. 852.000,00 zł Środki Powiatu oraz Gminy Wisła

2 2011 2012

Wykonano termomodernizację budynku Szkoły 

Podstawowej nr 5 w Wiśle Jaworniku (prace 

wykonawcze z zakresu termomodernizacji, jak również 

wymiana instalacji ogrzewania, wykonana została  

instalacja odgromowa kominów i skrzynki rozdzielczej w 

kotłowni budynku). Wykonano nową nawierzchnię 

dojścia do przedszkola oraz wyremontowano plac i 

dojazd do sali gimnastycznej. Zabezpieczono ogrodzenie 

szkoły, wykonano dodatkowe przęsła ogrodzenia przy 

dojściu do sali gimnastycznej wraz z furtką wejściową.

ok. 1.123.000,00 zł

„Podsumowanie projektów realizowanych z funduszy gminnych rozpoczętych i zakończonych w czasie trwania kadencji”

RGŚ

1
Zakup wyposażenia na oczyszczalnię 

ścieków
2011 2014

Zakupiono: pompę ślimakową do osadu czynnego,  

falownik do dmuchaw napowietrzających, urządzenie do 

wykrywania nielegalnych przyłączy kanalizacyjnych przy 

użyciu dymu (tzw. zadymiarka). Zakupiono dwie pompy  

wirowe,  zatapialne w instalacji przenośnej do pulpy 

piaskowej symbol NS 3085MT. Zakup pieca Co oraz 

komputera.

ok. 93.000,00 zł

Załącznik Nr 10 do Protokołu Nr XXXVIII/2014

Rady Miasta Wisła

z dnia 29 maja 2014 r.
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7
Opracowanie dokumentacji na 

przebudowę ul. Kolejowej
2009 2011

Opracowano dokumenty niezbędne do uzyskania decyzji 

zezwalającej na realizacje zadania.

ok. 155.990,00 zł – środki Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Śląskiego

8
Przebudowa kompleksu małych skoczni 

narciarskich w Wiśle Centrum
2012 nadal

Zadanie trakcie realizacji planowane zakończenie 2014 

rok

ok. 288.000,00 zł środki Gminy, Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Środki 

Ministerstwa Turystyki i Sportu 

10 Termomodernizacja SP 2 W Czarnym 2012 2013

W dniu o 31 sierpnia 2012r. została przekazana 

dokumentacja, uzyskano decyzję pozwolenia na 

budowę. Złożono wniosek o dofinansowanie  ze 

środków WFOŚiGW. Zadanie zrealizowane w roku 2013.

ok. 704.900,00 zł

Środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej oraz gminy Wisła.

11 Termomodernizacja SP 3 Malinka 2012 2013

W dniu o 31 sierpnia 2012r. została przekazana 

dokumentacja, uzyskano decyzję pozwolenia na 

budowę. Złożono wniosek o dofinansowanie  ze 

środków WFOŚiGW.

ok. 735.900,00 zł

Środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej oraz gminy Wisła.

12 Poprawa zagospodarowania otoczenia SP4 2012 2012

wyremontowano nawierzchnię  otoczenia szkoły, placów 

i chodników. Dodatkow dokonano remontu betonowej 

ściany przy wejściu do zaplecza budynku.

ok. 134.600,00 zł

13 Modernizcja nawierzchni ul. Biała Wisełka. 2012 2012
Odnowiono nawierzchnie asfaltobetonową na odcinku 

535mb
ok. 386.600,00 zł

14
Budowa  Punktu Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych.
2013 2013

Budowa  Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych. 
ok. 95.300,00 zł

15 Modernizacja dróg gminnych ul. Sarnia 2013 2013
Odnowiono nawierzchnie asfaltobetonową na odcinku 

238 mb
ok. 186.200,00 zł

16

Remont zniszczonej nawierzchni drogi ul. 

Brańców nr 614 018 S w km 0+200-

0+300,0+460-0+555

2.06.2011 r. 12.08.2011 r.
Remont drogi uszkodzonej podczas powodzi w maju i 

czerwcu. Budowa nawierzchni z płyt ażurowych.

17

Remont zniszczonej nawierzchni drogi ul. 

Wańkowska nr drogi 614 011 w km 1+369-

1+729,1+936-2+301

2.06.2011 r. 12.08.2011 r.
Remont drogi uszkodzonej podczas powodzi w maju i 

czerwcu. Budowa nawierzchni z płyt ażurowych.

9
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w 

aglomeracji Wisła – etap IV
2012 2014

Opracowanie koncepcji wraz z programem funkcjonalno-

użytkowym dla zadania „Rozbudowa sieci kanalizacji 

sanitarnej w aglomeracji Wisła – etap IV” oraz 

propozycja zmiany aglomeracji

ok. 89.200,00 zł

GK

GK

Środki Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i  

Administracji

124.479,80 zł
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18

Remont zniszczonej nawierzchni drogi 

osiedle Jarzębata nr drogi 614 047 S w km 

0+703-0+870

2.06.2011 r. 12.08.2011 r.
Remont drogi uszkodzonej podczas powodzi w maju i 

czerwcu. Budowa nawierzchni z płyt ażurowych.

19

Remont zniszczonej nawierzchni drogi ul. 

Kamienna nr 614 041 S w km 0+620-

0+820,1+250-1+300,1+480-1+520,1+650-

1+740.

2.06.2011 r. 12.08.2011 r.
Remont drogi uszkodzonej podczas powodzi w maju i 

czerwcu. Budowa nawierzchni z płyt ażurowych.

20

Remont zniszczonej nawierzchni drogi os. 

Kozińce nr drogi 614 077S w km 0+386-

0+655

2.06.2011 r. 12.08.2011 r.
Remont drogi uszkodzonej podczas powodzi w maju i 

czerwcu. Budowa nawierzchni z płyt ażurowych.

21
Remont zniszczonej nawierzchni os. Kobyla 

nr drogi 614 065S w km 2+656-3+104
2.06.2011 r. 12.08.2011 r.

Remont drogi uszkodzonej podczas powodzi w maju i 

czerwcu. Budowa nawierzchni z płyt ażurowych.

22
Remont zniszczonej nawierzchni drogi os. 

Bobrów nr drogi 614 109S w km 0+0-0+530
2.06.2011 r. 12.08.2011 r.

Remont drogi uszkodzonej podczas powodzi w maju i 

czerwcu. Budowa nawierzchni z płyt ażurowych.

23

Remont zniszczonej nawierzchni drogi ul. 

Cieńkowska nr drogi 614 123S w km 0+403-

0+760

2.06.2011 r. 12.08.2011 r.
Remont drogi uszkodzonej podczas powodzi w maju i 

czerwcu. Budowa nawierzchni z płyt ażurowych.

24

Remont zniszczonej nawierzchni drogi os. 

Wróblonki nr 614 080S w km 0+430-

0+460,0+500-0+520,0+660-0+680,0+890-

0+910,1+360-1+472.

2.06.2011 r. 12.08.2011 r.
Remont drogi uszkodzonej podczas powodzi w maju i 

czerwcu. Budowa nawierzchni z płyt ażurowych.

25

Remont zniszczonej nawierzchni drogi os. 

Uścieńków nr 614 096S w km 0+300-

0+320,0+400-0+430,0+940-1+194.

2.06.2011 r. 12.08.2011 r.
Remont drogi uszkodzonej podczas powodzi w maju i 

czerwcu. Budowa nawierzchni z płyt ażurowych.

26

Remont zniszczonej nawierzchni drogi os. 

Skolnity nr drogi 614 053S w km 1+110-

1+387,3+350-3+725

2.06.2011 r. 12.08.2011 r.
Remont drogi uszkodzonej podczas powodzi w maju i 

czerwcu. Budowa nawierzchni z płyt ażurowych.

Środki Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i  

Administracji

85.009,21 zł

27

Zabezpieczenie fundamentów i 

przyczółków mostu, droga gminna ul. 

Wańkowska nr 614 011 S w km 0+150

2.06.2011 r. 12.08.2011 r.
Remont fundamentów i przyczółków zniszczonych 

podczas powodzi.

28

Zabezpieczenie fundamentów i 

przyczółków mostu droga gminna ul. 

Wańkowska nr 614 011S w km 0+670

2.06.2011 r. 12.08.2011 r.
Remont fundamentów i przyczółków zniszczonych 

podczas powodzi.

Środki Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i  

Administracji

63.816,80 zł

GK

Środki Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i  

Administracji 

74.460,73 zł

Środki Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i  

Administracji 

96.972,36 zł

Środki Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i  

Administracji 

119.009,89 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Środki Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i  

Administracji

69.693,40 zł
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29

Zabezpieczenie fundamentów i 

przyczółków mostu droga gminna ul. 

Cieślarów nr 614 019S w km 0+000

2.06.2011 r. 12.08.2011 r.
Remont fundamentów i przyczółków zniszczonych 

podczas powodzi.
łącznie z wierszem 27 i 28

30

Zabezpieczenie fundamentów i 

przyczółków mostu, droga gminna ul. 

Górna 0000005S w km 0+000.

2.06.2011 r. 12.08.2011 r.
Remont fundamentów i przyczółków zniszczonych 

podczas powodzi.

Środki Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i  

Administracji

31

Zabezpieczenie fundamentów i 

przyczółków mostu, droga gminna ul. 

Fiedorowska 614 118 S w km 0+700.

2.06.2011 r. 12.08.2011 r.
Remont fundamentów i przyczółków zniszczonych 

podczas powodzi.
48.466,24 zł

32
Remont uszkodzonych brzegów potoków w 

Wiśle
29.08.2011 r. 31.10.2011r. Remont uszkodzonych brzegów podczas powodzi.

Środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz środki Gminy 

Wisła

516.791,02 zł

33

Remont zniszczonej drogi ul. Sosnowa nr 

drogi 614051S (0+528-0+853km) i 

zniszczonej drogi os. Skolnity nr 614053S 

(2+354-2+800km)

19.06.2012 r. 31.07.2012 r.
Remont drogi uszkodzonej podczas powodzi w maju i 

czerwcu. Budowa nawierzchni z płyt wielootworowych.

Środki Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

224.337,01 zł

34

Remont zniszczonych fundamentów i 

podmytych przyczółków mostku ul. Siglany 

nr drogi 614 060 S (0+015-0+030km).

3.09.2012 r. 31.10.2012 r.
Remont mostku uszkodzonego podczas powodzi. 

Wymiana nawierzchni, wzmocnienie przyczółków.

Środki Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

289.404,49 zł

35

Modernizacja górnego odcinka drogi 

gminnej ul. Gahura (nawierzchnia z płyt 

drogowych żelbetowych 

wielootworowych).

4.10.2012 r. 31.10.2012 r. Budowa nawierzchni z płyt ażurowych.
Środki Gminy Wisła oraz Nadleśnictwa Ustroń

79.208,06 zł

36
Odbudowa zniszczonej nawierzchni drogi 

ul. Górnej nr drogi 0+250-0+614
13.11.2012 r. 17.12.2012 r.

Odbudowa drogi uszkodzonej podczas powodzi. Budowa 

nawierzchni z płyt typu JOMB.

Środki Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

119.575,15 zł

37

Odbudowa zniszczonej nawierzchni ul. 

Zjazdowej nr drogi 614 069 S odc. 278 w 

km 0+368-0+646

13.11.2012 r. 17.12.2012 r.
Odbudowa drogi uszkodzonej podczas powodzi. Budowa 

nawierzchni z płyt typu JOMB.

Środki Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

87.734,50 zł

GK
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38

Remont zniszczonej drogi wraz z 2 

przepustami – os. Mrózków nr drogi 

614 070S odcinek 633m (1+007-1+431km i 

1+767-1+976km)

13.11.2012 r. 17.12.2012 r.
Remont drogi uszkodzonej podczas powodzi oraz 

przepustów. Budowa nawierzchni z płyt typu JOMB.

Środki Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

203.704,69 zł

39

Remont zniszczonej drogi, odwodnienia ul. 

Cieślarów nr 614 019 S (1+110 do 

1+522km)

13.11.2012 r. 17.12.2012 r.
Remont drogi oraz odwodnienia uszkodzonej podczas 

powodzi. Budowa nawierzchni z płyt typu JOMB.

Środki Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

115.808,03 zł

40

Remont zniszczonej drogi ul. Soszowska nr 

drogi 614 019S (0+000-0+124km i 1+454-

1+737km)

13.11.2012 r. 17.12.2012 r.
Remont drogi uszkodzonej podczas powodzi. Budowa 

nawierzchni z płyt typu JOMB.

Środki Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

126.822,79 zł

41

Odbudowa zniszczonej drogi, odwodnienia 

wraz z przepustem – os. Górne Głębce nr 

drogi 614 073S odcinek 582m (0+130 do 

0+325 km i 1+358 do 1+745km)

13.11.2012 r. 17.12.2012 r.
Odbudowa drogi uszkodzonej i odwodnienia podczas 

powodzi. Budowa nawierzchni z płyt typu JOMB.

Środki Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

180.192,08 zł

42

Odbudowa zniszczonej nawierzchni ul. 

Wańkowskiej nr drogi 614 011S w km 

2+301-2+421

13.11.2012 r. 17.12.2012 r.
Odbudowa drogi uszkodzonej podczas powodzi. Budowa 

nawierzchni z płyt typu JOMB.

Środki Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i  

Administracji

128.547,51 zł

43

Remont zniszczonej drogi, odwodnienia 

oraz 2 przepustów ul. Brzozowej nr drogi 

614 008 S – w km 0+000 do 0+565

11.06.2013r. 31.07.2013r.
Remont przepustu uszkodzonego podczas powodzi, 

wzmocnienie odwodnienia.

Środki Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji 127.777,78 

zł

44

Remont zniszczonej drogi os. Borowina – 

nr drogi 614 110S –w km 1+500-1+600 i 

1+780-2+041

11.06.2013r. 31.07.2013r.

Remont drogi uszkodzonej podczas powodzi -  nowa 

nawierzchnia asfaltowa oraz nawierzchnia z płyt typu 

JOMB.

Środki Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji 112.202,58 

zł

45

Remont zniszczonej drogi os. Jarzębata – 

nr drogi 614 047 S – w km 1+809-1+898 i 

1+989-2+270

11.06.2013r. 31.07.2013r.
Remont drogi uszkodzonej podczas powodzi. Budowa 

nawierzchni z płyt typu JOMB.

Środki Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji 114.135,49 

zł

46
Remont zniszczonej drogi os. Kozińce – nr 

drogi 614 077 S – w km 0+812-1+134
11.06.2013r. 31.07.2013r.

Remont drogi uszkodzonej podczas powodzi -  nowa 

nawierzchnia asfaltowa.

Środki Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji 91.008,46 

zł

47
Wykonanie remontu nawierzchni chodnika 

wzdłuż ul. Stellera.
11.09.2013r. 27.09.2013r.

Ułożenie nawierzchni chodnika  z kostki brukowe 

betonowej, ułożenie krawężników betonowych, 

wyregulowanie studzienki telefonicznej.

16.222,10 zł

GK
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48

Remont zniszczonej drogi i odwodnienia ul. 

Wypoczynkowej (nr drogi 614 082S) w km 

0+000 do 0+325.

30.09.2013r. 12.11.2013r.
Remont drogi uszkodzonej podczas powodzi -  nowa 

nawierzchnia asfaltowa, wzmocnienie muru oporowego.

Środki Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji oraz z 

środków gminy

341.812,67 zł

49
Remont zniszczonego przepustu os. Górne 

Głębce nr drogi 614 074 S w km 0+423.
28.11.2013r. 20.12.2013r.

Wzmocnienie fundamentów, wykonanie części 

przelotowej przepustu z rur żelbetowych.

Środki Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji 38.629,44 

zł

50

Remont zniszczonego przepustu ul. 

Koszarzyska nr drogi 614 112 S w km 

0+367.

28.11.2013r. 20.12.2013r.

Remont przepustu uszkodzonego podczas powodzi. 

Wzmocnienie fundamentów, murów, przyczółków, 

filarów itp. Wykonanie kanałów z rur betonowych i 

żelbetowych. Zamontowanie barier ochronnych.

Środki Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji 59.307,51 

zł

51

Remont zniszczonej drogi ul. Fiedorowskiej 

nr drogi 614 118S odcinek 95m w km 

1+335-1+450.

28.11.2013r. 20.12.2013r.

Remont zniszczonej nawierzchni uszkodzonej podczas 

powodzi. Ułożenie nawierzchni z płyt żelbetowych 

wielootworowych. Umocnienie brzegów wzdłuż 

remontowanego odcinka.

Środki Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji 61.909,42 

zł

52

Remont zniszczonej drogi ul. Fiedorowskiej 

nr drogi 614 118S odcinek 306m w km 

1+661 do 1+967.

28.11.2013r. 5.12.2013r.
Remont drogi uszkodzonej podczas powodzi -  nowa 

nawierzchnia asfaltowa

Środki Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji 143.978,85 

zł

53
Modernizacja mostu przy ul. Kopydło w 

Wiśle
5.05.2014r.

Planowany 

termin 

15.06.2014r.

Wykonanie nowej nowego drewnianego pomostu, 

pomiędzy bale zostanie wykonana płynna izolacja 

bitumiczna.

74.189,91 zł

54 Modernizacja mostku przy ul. Klonowej ok. 2.06.2014r. ok. 30.06.2014r.

Wykonanie nowego przepustu z elementów 

prefabrykowanych, skrzynkowych, zamkniętych, 

nawierzchnia z kostki betonowej

Przygotowanie do realizacji

55

Remont zniszczonej drogi gminnej ul. 

Rastoki nr 614 121S od km 0+130 do km 

0+325 oraz od km 1+358 do km 1+745

ok. 2.06.2014r. ok. 31.08.2014r.
Remont drogi zniszczonej podczas powodzi. Nowa 

nawierzchnia asfaltowa oraz z płyt typu JOMB.
Postępowanie przetargowe w toku.

56

Ocieplenie ścian i stropodachu w budynku 

komunalnym mieszkalno-użytkowym przy 

ul. Malinka 51 w Wiśle

26.07.2012 17.09.2012

Ocieplenie ścian metodą lekką-mokrą wraz z pokryciem 

dachu w budynku komunalnym mieszkalno-użytkowym ( 

Przedszkole )

123 914,86 zł

57
Modernizacja schodów zewnętrznych 

Amfiteatru w Parku Kopczyńskiego w Wiśle
10.04.2013 10.05.2013

Remont schodów zewnętrznych Amfiteatru w Parku, 

poprzez wyczyszczenie elementów kamiennych oraz 

ułożenie nowych płyt granitowych 50x50

91 075,43 zł

GK
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Lp. Nazwa projektu/zadania

Data rozpoczęcia 

inwestycji/

zadania

Data 

zakończenia 

realizacji

Opis realizacji projektu/zadania Podsumowanie/wnioski

58
Wymiana podłogi sceny amfiteatru w 

Parku im. Kopczyńskiego w Wiśle 
12.03.2014 25.04.2014

Wymiana podłogi sceny amfiteatru o grubości 

4,5cm,wykonanie nowych górnych stopnic wejść 

bocznych oraz nowe schody zewnętrzne od strony 

widowni

132 011,69 zł

59 Zakup nagłośnienia dla OS 06.04.2011 25.05.2011

Zakup oraz przekazanie do użytkowania przez Klub 

Sportowy Wisła Ustronianka nagłośnienia sportowego – 

trybun oraz płyty boiska głównego w Wiśle – OS Jonidło 

przy ul. Wyzwolenia 67.

Zadanie zostało wykonane zgodnie z założeniami.

22.998,00 zł

60 System informacji turystycznej na pl. Hoffa 13.08.2012 30.09.2012

Wykonanie i montaż urządzenia multimedialnego z 

zegarem, termometrem, ekranem i gablotą raz kasetonu 

ze śląskim symbolem informacji turystycznej na pl. 

Hoffa.

Zadanie zostało wykonane zgodnie z założeniami.

22.878,00 zł

61
Kompleksowy system monitoringu OS 

Jonidło
11.04.2012 16.05.2012

Zakup oraz przekazanie do użytkowania przez Klub 

Sportowy Wisła Ustronianka kompleksowego systemu 

monitoringu – trybun oraz płyty boiska głównego w 

Wiśle – OS Jonidło

Zadanie zostało wykonane zgodnie z założeniami.

21.000,00 zł

62

Wykonanie monitoringu CCTV wraz z 

montażem i ustanowieniem transmisji do 

strony www

11.06.2013 21.06.2013

Zakup, montaż i ustanowienie transmisji kamery 

internetowej zlokalizowanej na budynku Domu 

Zdrojowego z przekazem obrazu ukazującego pl. Hoffa 

oraz część ul. 1 Maja na stronie internetowej 

www.wisla.pl.

Zadanie zostało wykonane zgodnie z założeniami.

4.900,00 zł

63 Zakup kosiarki dla OS Jonidło 10.06.2013 14.06.2013

Zakup oraz przekazanie do użytkowania przez Klub 

Sportowy Wisła Ustronianka traktora ogrodowego marki 

STIGA.

Zadanie zostało wykonane zgodnie z założeniami.

14.130,00 zł

64
Zakup skutera śnieżnego i deski do 

zakładania śladów
03.12.2013 30.12.2013

Zakup oraz przekazanie do użytkowania przez Klub 

Sportowy Wisła Ustronianka skutera śnieżnego 

służącego utrzymaniu tras narciarstwa biegowego w OS 

Jonidło.

Zadanie zostało wykonane zgodnie z założeniami.

31.900,00 zł

65 Zakup systemu parkingowego w OS Jonidło 03.12.2014 30.12.2013

Zakup szlabanów parkingowych zlokalizowanych przy 

wjeździe na OS Jonidło w celi zachowania 

bezpieczeństwa osób korzystających z tras biegowych.

Zadanie zostało wykonane zgodnie z założeniami.

13.935,00 zł

66 Modernizacja placu zabaw przy SP2 13.06.2012 15.11.2012

Modernizacja placu zabaw w ramach programu Radosna 

szkoła. Wykonanie dokumentacji technicznej i 

projektowej, nadzór nad zadaniem, zakup niezbędnego 

sprzętu na plac zabaw. 

Kwota z budżetu Miasta 62.164,34 zł

MZEAS/PTKiS

GK

PTKiS
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Lp. Nazwa projektu/zadania
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zadania
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zakończenia 

realizacji

Opis realizacji projektu/zadania Podsumowanie/wnioski

67 Modernizacja placu zabaw przy ZS1 13.06.2011 17.11.2011

Modernizacja placu zabaw w ramach programu Radosna 

szkoła. Wykonanie dokumentacji technicznej i 

projektowej, nadzór nad zadaniem, zakup niezbędnego 

sprzętu na plac zabaw. 

Kwota z budżetu Miasta 113.443,71 zł

68 Modernizacja placu zabaw przy SP nr 3 4.06.2013 25.07.2013

Modernizacja placu zabaw w ramach programu Radosna 

szkoła. Wykonanie dokumentacji technicznej i 

projektowej, nadzór nad zadaniem, zakup niezbędnego 

sprzętu na plac zabaw. 

Kwota z budżetu Miasta 65.177,31 zł

69

"Przebudowa pomieszczeń Domu 

Zdrojowego wraz z budową windy na 

potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej im. 

J. Śniegonia w Wiśle" 

15.04.2014

planowany 

termin 

zakończenia 

30.10.2015 r.

Zakres obejmuje remont pomieszczeń istniejącej części 

biblioteki, przebudowę sali kinowej oraz budowę windy 

w budynku Domu Zdrojowego

Kwota z budżetu Miasta ok. 1.300.000,00 zł (kwota 

przed roztrzygnięciem wszystkich postępowań 

przetargowych)

MZEAS/PTKiS

MZEAS

BIBLIOTEKA
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UCHWAŁA NR XXXVIII/597/2014
RADY MIASTA WISŁA

z dnia 29 maja 2014 r.

w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Miasta Wisła

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 
594, z póź. zm.) oraz na podstawie uchwały Nr XXVIII/191/2004 Rada Miasta Wisła z dnia 30 września 2004r.

Rada Miasta Wisła
uchwala, co następuje:

§ 1. 

Nadać Honorowe Obywatelstwo Miasta Wisła Panu Bronisławowi Komorowskiemu Prezydentowi 
Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Przewodniczący Rady Miasta 
Wisła

Janusz Podżorski

Id: 4718F010-5FD6-4B90-9A88-B99F71AC1106. Podpisany Strona 1
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Rady Miasta Wisła

z dnia 29 maja 2014 r.
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Wyciąg z protokołu z połączonego posiedzenia komisji Rady Miasta Wisła z dnia 27 maja 2014r. 
dotyczący wyników głosowania nad odrzuceniem uwag nie uwzględnionych w projekcie planu 
miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Miasta Wisły z wyłączeniem niektórych 
terenów. 

„Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski poddawał pod głosowanie kolejno wszystkie 
zaprezentowane i przedyskutowane uwagi, które nie zostały uwzględnione w projekcie planu: 
Uwaga nr  3: Głosowanie: 11 „za” i 2 „wstrzymujące się”, 
Uwaga nr 4: Głosowanie: 12 „za” i 1  „wstrzymujący się”, z sali wyszedł Radny Tomasz Bujok  
Uwaga nr 5: Głosowanie: 11 „za”, 1  „wstrzymujący się” 
Uwaga nr 11: Głosowanie: 11 „za”, 1  „wstrzymujący się” 
Uwaga nr 13: Głosowanie: 11 „za”, 1  „wstrzymujący się” 
Uwaga nr 14: Głosowanie: 11 „za”, 1  „wstrzymujący się” 
Uwaga nr 17/1: Głosowanie: 11 „za”, 1 „wstrzymujący się” 
Uwaga nr 17/2: Głosowanie: 11 „za”, 1 „wstrzymujący się” 
Uwaga nr 17/3: Głosowanie: 11 „za”, 1 „wstrzymujący się” 
Uwaga nr 18: Głosowanie: 12 „za” jednogłośnie 
Uwaga nr 19: Głosowanie: 11 „za”, 1 „wstrzymujący się” 
Uwaga nr 20: Głosowanie: 11 „za”, 1 „wstrzymujący się” 
Uwaga nr 21: Głosowanie: 11 „za”, 1 „wstrzymujący się” 
Uwaga nr 26: Głosowanie: 11 „za”, 1 „wstrzymujący się” 
Uwaga nr 28: Głosowanie: 11 „za”, 1 „wstrzymujący się” 
Uwaga nr 30: Głosowanie: 11 „za”, 1 „wstrzymujący się” 
Uwaga nr 31: Głosowanie: 11 „za”, 1 „wstrzymujący się” 
Uwaga nr 32: Głosowanie: 11 „za”, 1 „wstrzymujący się” 
Uwaga nr 33: Głosowanie: 11 „za”, 1 „wstrzymujący się” 
Uwaga nr 34: Głosowanie: 11 „za”, 1 „wstrzymujący się” 
Uwaga nr 36: Głosowanie: 11 „za”, 1 „wstrzymujący się” 
Uwaga nr 37: Głosowanie: 11 „za”, 1 „wstrzymujący się” 
Uwaga nr 38: Głosowanie: 11 „za”, 1 „wstrzymujący się” 
Uwaga nr 39: Głosowanie: 11 „za”, 1 „wstrzymujący się” 
Uwaga nr 40: Głosowanie: 11 „za”, 1 „wstrzymujący się” 
Uwaga nr 44: Głosowanie: 11 „za”, 1 „wstrzymujący się” 
Uwaga nr 45: Głosowanie: 11 „za”, 1 „wstrzymujący się” 
Uwaga nr 47: Głosowanie: 11 „za”, 1 „wstrzymujący się” 
Uwaga nr 49/2: Głosowanie: 11 „za”, 1 „wstrzymujący się” 
Uwaga nr 51: Głosowanie: 11 „za”, 1 „wstrzymujący się” 
Uwaga nr 52: Głosowanie: 11 „za”, 1 „wstrzymujący się” 
Uwaga nr 57: Głosowanie: 11 „za”, 1 „wstrzymujący się” 
Uwaga nr 58: Głosowanie: 11 „za”, 1 „wstrzymujący się” 
Uwaga nr 61: Głosowanie: 11 „za”, 1 „wstrzymujący się” 
Uwaga nr 62: Głosowanie: 11 „za”, 1 „wstrzymujący się” 
Uwaga nr 63: Głosowanie: 10 „za”, 2 „wstrzymujące się” 
Uwaga nr 67/1: Głosowanie: 11„za”, 1 „wstrzymujący się” 
Uwaga nr 67/3: Głosowanie: 11„za”, 1 „wstrzymujący się” 
Uwaga nr 70: Głosowanie: 11 „za”, 1 „wstrzymujący się” 
Uwaga nr 71: Głosowanie: 11 „za”, 1 „wstrzymujący się” 
Uwaga nr 72: Głosowanie: 11 „za”, 1 „wstrzymujący się”, do obrad dołączył Radny Tomasz Bujok 
Uwaga nr 73: Głosowanie: 9 „za”, 4 „wstrzymujące się” 
Uwaga nr 74: Głosowanie: 9 „za”, 4 „wstrzymujące się” 
Uwaga nr 75: Głosowanie: 11 „za”, 2 „wstrzymujące się” 
Uwaga nr 76: Głosowanie: 12 „za”, 1 „wstrzymujący się” 
Uwaga nr 79: Głosowanie: 12 „za”, 1 „wstrzymujący się” 
Uwaga nr 80: Głosowanie: 11 „za”, 2 „wstrzymujące się” 

Załącznik Nr 12 do Protokołu Nr XXXVIII/2014

Rady Miasta Wisła

z dnia 29 maja 2014 r.
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Uwaga nr 82: Głosowanie: 12 „za”, 1 „wstrzymujący się” 
Uwaga nr 83: Głosowanie: 11 „za”, 2 „wstrzymujące się” 
Uwaga nr 84: Głosowanie: 12 „za”, 1 „wstrzymujący się” 
Uwaga nr 85: Głosowanie: 12 „za”, 1 „wstrzymujący się” 
Uwaga nr 86: Głosowanie: 12 „za”, 1 „wstrzymujący się” 
Uwaga nr 87: Głosowanie: 8 „za”, 5 „wstrzymujących się” 
Uwaga nr 89: Głosowanie: 12 „za”, 1 „wstrzymujący się” 
Uwaga nr 90: Głosowanie: 11 „za”, 2 „wstrzymujące się” 
Uwaga nr 91: Głosowanie: 10 „za”, 3 „wstrzymujące się” 
Uwaga nr 94: Głosowanie: 11 „za”, 2 „wstrzymujące się” 
Uwaga nr 95: Głosowanie: 10 „za”, 3 „wstrzymujące się” 
Uwaga nr 98: Głosowanie: 11 „za”, 2 „wstrzymujące się” 
Uwaga nr 100: Głosowanie: 10 „za”, 3 „wstrzymujące się” 
Uwaga nr 102: Głosowanie: 9 „za”, 4 „wstrzymujące się” 
Uwaga nr 103: Głosowanie: 11 „za”, 2 „wstrzymujące się” 
Uwaga nr 104: Głosowanie: 11 „za”, 2 „wstrzymujące się” 
Uwaga nr 106: Głosowanie: 11 „za”, 2 „wstrzymujące się” 
Uwaga nr 107: Głosowanie: 10 „za”, 1 „przeciw”, 2 „wstrzymujące się” 
Uwaga nr 109: Głosowanie: 11 „za”, 2 „wstrzymujące się” 
Uwaga nr 110: Głosowanie: 11 „za”, 2 „wstrzymujące się” 
Uwaga nr 111: Głosowanie: 11 „za”, 2 „wstrzymujące się” 
Uwaga nr 112: Głosowanie: 11 „za”, 2 „wstrzymujące się” 
Uwaga nr 113: Głosowanie: 11 „za”, 2 „wstrzymujące się” 
Uwaga nr 114/1: Głosowanie: 11 „za”, 2 „wstrzymujące się” 
Uwaga nr 114/2: Głosowanie: 12 „za”, 1 „wstrzymujący się” 
Uwaga nr 114/3: Głosowanie: 11 „za”, 2 „wstrzymujące się” 
Uwaga nr 115: Głosowanie: 11 „za”, 2 „wstrzymujące się” 
Uwaga nr 117: Głosowanie: 11 „za”, 2 „wstrzymujące się” 
Uwaga nr 119: Głosowanie: 11 „za”, 2 „wstrzymujące się” 
Uwaga nr 129: Głosowanie: 10 „za”, 1 „przeciw”, 2 „wstrzymujące się” 
Uwaga nr 131: Głosowanie: 11 „za”, 2 „wstrzymujące się” 
Uwaga nr 133: Głosowanie: 11 „za”, 2 „wstrzymujące się” 
Uwaga nr 134: Głosowanie: 11 „za”, 2 „wstrzymujące się” 
Uwaga nr 136: Głosowanie: 11 „za”, 2 „wstrzymujące się” 
Uwaga nr 138: Głosowanie: 11 „za”, 2 „wstrzymujące się” 
Uwaga nr 139: Głosowanie: 11 „za”, 2 „wstrzymujące się” 
Uwaga nr 140: Głosowanie: 10 „za”, 1 „przeciw”, 2 „wstrzymujące się” 
Uwaga nr 141: Głosowanie: 10 „za”, 3 „wstrzymujące się” 
Uwaga nr 142: Głosowanie: 11 „za”, 2 „wstrzymujące się” 
Uwaga nr 143: Głosowanie: 10 „za”, 3 „wstrzymujące się” 
Uwaga nr 144: Głosowanie: 10 „za”, 3 „wstrzymujące się” 
Uwaga nr 146: Głosowanie: 10 „za”, 3 „wstrzymujące się” 
Uwaga nr 147: Głosowanie: 10 „za”, 3 „wstrzymujące się” 
Uwaga nr 149: Głosowanie: 11 „za”, 2 „wstrzymujące się” 
Uwaga nr 150: Głosowanie: 11 „za”, 2 „wstrzymujące się” 
Prowadzono dyskusję w której podejmowano temat wyznaczania dróg publicznych w planach 
miejscowych zagospodarowania przestrzennego. 

Odbyło się głosowanie łączne i projekt uchwały wraz z załącznikami nr 1, 2 i 3 przyjęto 12  
głosami „za” i 1 „wstrzymuj ącym się”. ” 
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UCHWAŁA NR XXXVIII/598/2014
RADY MIASTA WISŁA

z dnia 29 maja 2014 r.

w sprawie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Miasta Wisły 
z wyłączeniem niektórych terenów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze zm.) oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 
25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130 z 2010 r. 
poz.871),

RADA MIASTA WISŁA

stwierdza zgodność planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Miasta Wisły 
z wyłączeniem niektórych terenów, z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Wisły przyjętego Uchwałą Rady Miasta Wisły Nr XIII/185/2011 z dnia 22 grudnia 
2011 r.,

I UCHWALA :
plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Wisły z wyłączeniem niektórych 

terenów

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. 1. Przedmiotem planu są tereny o łącznej powierzchni około 10 400 ha pokazane na załączniku graficznym 
do uchwały Nr XLIX/611/2010 Rady Miasta Wisły z dnia 9 września 2010 r.

2. Integralnymi częściami niniejszej uchwały są załączniki:

1) Nr 1 o nazwie „Rysunek planu” stanowiący część graficzną ustaleń planu w skali 1:2000,

2) Nr 2 o nazwie „Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu”,

3) Nr 3 o nazwie „Rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania 
zgodnie z przepisami o finansach publicznych”.

3. W załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały określa się oznaczenia graficzne będące obowiązującymi 
ustaleniami planu:

1) granice obszaru objętego planem,

2) granice terenów wyłączonych z obszaru objętego planem,

3) granice i oznaczenia jednostek strukturalnych,

4) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

5) ustalone symbolami rodzaje przeznaczenia terenów,

6) nieprzekraczalne linie zabudowy,

7) granice stref ochrony wartości kulturowych i archeologicznych.

4. W załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały określa się na podstawie przepisów odrębnych:

1) obiekty wpisane do rejestru zabytków,

2) obiekty wpisane do gminnej ewidencji zabytków,

Id: 8B4A3D3B-0A4C-4781-84B4-19F36693ED7E. Podpisany Strona 1

Załącznik Nr 13 do Protokołu Nr XXXVIII/2014

Rady Miasta Wisła

z dnia 29 maja 2014 r.

Id: 7139EAC9-6B91-4D1B-B94E-1D5590227E5A. Podpisany Strona 51



3) tereny zamknięte,

4) granice obszarów podlegających ochronie:

a) Rezerwat przyrody „Wisła”,

b) Rezerwat przyrody „Barania Góra”,

c) obszar Natura 2000 „Beskid Śląski” kod PLH 240005,

d) Park Krajobrazowy Beskidu Śląskiego wraz z otuliną,

5) stanowisko dokumentacyjne „Jaskinia Miecharska”,

6) pomniki przyrody,

7) granice Głównych Zbiorników Wód Podziemnych,

8) tereny zalewowe,

9) obszary osuwisk,

10) tereny zagrożone ruchami masowymi ziemi,

11) granice złoża „Obłaziec – Gahura”,

12) granice obszaru górniczego „Obłaziec 1”,

13) granice terenu górniczego „Obłaziec 1”,

5. Pozostałe oznaczenia na rysunku planu stanowią elementy informacyjne planu.

6. Zastosowane na rysunku planu symbole opisujące poszczególne tereny wydzielone liniami 
rozgraniczającymi oznaczają:

1) oznaczenie literowe na początku symbolu – oznaczenie jednostki strukturalnej:

a) A – Obłaziec

b) B – Bukowa

c) C – Jawornik

d) D – Zdejszy

e) E – Centrum

f) F – Partecznik

g) G – Jarzębata

h) H – Dziechcinka

i) I – Jurzyków

j) J – Łabajów

k) K – Głębce

l) L – Kopydło

m) Ł – Gościejów

n) M – Nowa Osada

o) N – Malinka

p) O – Czarne

2) oznaczenie cyfrowe – kolejny numer terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi w zbiorze rodzaju 
przeznaczenia terenu w ramach jednostki strukturalnej,

3) oznaczenia literowe – rodzaj przeznaczenia terenu.

§ 2. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
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1) ciekach wodnych – należy przez to rozumieć cieki naturalne, kanały i rowy w rozumieniu ustawy z dnia 
18 lipca 2001 r. prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2012, poz. 145),

2) dachu płaskim – należy przez to rozumieć dach, którego kąt nachylenia jest nie większy niż 12°,

3) dachu spadzistym – należy przez to rozumieć dach, którego kąt nachylenia połaci dachowych jest 
nie mniejszy niż 30°,

4) działce sąsiedniej – należy przez to rozumieć działkę, która ma co najmniej jedną granicę wspólną z działką, 
na której planowana jest zabudowa oraz jednocześnie ma zapewniony dostęp bezpośrednio z tej samej drogi 
publicznej lub wewnętrznej,

5) działce siedliskowej - należy przez to rozumieć działkę gruntu rolnego pod budynkami wchodzącymi 
w skład gospodarstwa rolnego w zabudowie zagrodowej,

6) infrastrukturze technicznej – rozumie się przez to sieci uzbrojenia technicznego, w tym sieci wodociągowe, 
kanalizacyjne, gazowe, elektroenergetyczne, ciepłownicze, telekomunikacyjne, w tym kabiny telefoniczne 
i anteny, oraz inne podobne obiekty i urządzenia związane z tym uzbrojeniem terenu,

7) istniejącej zabudowie mieszkaniowej – należy przez to rozumieć budynki wielorodzinne i jednorodzinne 
istniejące w dniu wejścia w życie niniejszego planu, jak również budynki posiadające w dniu wejścia 
w życie niniejszego planu ostateczną decyzję pozwolenia na budowę,

8) linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć ciągłą linię na rysunku planu rozdzielającą tereny o różnym 
przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

9) mieszkaniu funkcyjnym – należy przez to rozumieć wydzieloną część budynku lub wolnostojący budynek, 
w którym dopuszcza się funkcję mieszkaniową związaną z obsługą funkcji przeznaczenia podstawowego 
terenu,

10) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię ograniczającą część terenu, na której 
dopuszcza się wznoszenie nadziemnych części budynków oraz określonych w ustaleniach planu 
nadziemnych kubaturowych części budowli; linia ta nie dotyczy: balkonów, wykuszy, gzymsów, okapów, 
zadaszeń nad wejściami do budynków, elementów odwodnienia, zdobień elewacji. Nieprzekraczalne linie 
zabudowy wraz z innymi przepisami planu i przepisami odrębnymi dotyczącymi odległości 
obiektów budowlanych, określają obszar wewnętrzny terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi, na 
których dopuszcza się lokalizację zabudowy,

11) nośniku reklamy – należy przez to rozumieć wolnostojące, trwale związane z gruntem urządzenia 
reklamowe, nie pełniące jednocześnie innych funkcji,

12) nowym budynku – należy przez to rozumieć budynek, którego pozwolenie na budowę może być wydane 
w oparciu o niniejszy plan,

13) osuwisku – należy przez to rozumieć warstwyk Q określone tak na Mapie Geologicznej Polski w skali 
1:50000 ark. Wisła (iły, gliny, gliny z gruzem skalnym oraz głazami i blokami, pakiety osuniętego fliszu – 
koluwialne) oraz tereny określone w „Katalogu osuwisk województwa katowickiego” z 1975 r. jako 
osuwiska aktywne w momencie rejestracji, osuwiska zagrażające i osuwiska nieczynne bądź ustabilizowane,

14) planie – należy przez to rozumieć ustalenia niniejszego miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego,

15) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć inny niż podstawowy, uzupełniający sposób 
użytkowania terenów dopuszczany w obrębie obszaru wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, przy czym 
w przypadku terenów przeznaczonych do zabudowy dopuszczany sposób zagospodarowania i zabudowy 
powierzchni działki budowlanej,

16) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć ustalony w planie przeważający sposób 
użytkowania terenów w obrębie obszaru wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, przy czym w przypadku 
terenów przeznaczonych do zabudowy przeważający sposób zagospodarowania i zabudowy powierzchni 
działki budowlanej,

17) rysunku planu - należy przez to rozumieć załącznik graficzny do niniejszej uchwały w skali 1:2000,
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18) starodrzewiu – należy przez to rozumieć drzewostan powyżej 100 lat, o średniej pierśnicy zazwyczaj 
powyżej 50 cm, który przekroczył już najlepszy wiek do odnowienia i użytkowania.

19) terenach ogrodów przydomowych – należy przez to rozumieć część powierzchni wydzielonych lub 
planowanych do wydzielenia działek budowlanych lub powierzchnie zieleni biologicznie czynnej 
towarzyszącej terenom przeznaczonym do zabudowy,

20) terenach zagrożonych osuwaniem mas ziemnych – należy przez to rozumieć obszary określone 
w „Katalogu osuwisk województwa katowickiego” z 1975 r., jako obszary predysponowane do powstawania 
różnego typu osuwisk,

21) terenie – należy przez to rozumieć obszar ograniczony liniami rozgraniczającymi na rysunku planu 
i opisany symbolem,

22) terenach zalewowych – należy przez to rozumieć tereny zagrożeń powodziowych wynikające z dotychczas 
opracowanych dokumentów, raportów i opracowań oraz wiedzy historycznej,

23) tradycyjnych pokryciach dachów – należy przez to rozumieć pokrycia dachów wykonane z materiałów 
tradycyjnych takich jak: dachówka ceramiczna, gont drewniany, blacha na rąbek stojący itp.

24) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miasta Wisła,

25) użytkowaniu terenu - należy przez to rozumieć rzeczywistą lub planowaną funkcję terenu lub sposób jego 
wykorzystania,

26) zabudowie agroturystycznej – należy przez to rozumieć zabudowę w gospodarstwie rolnym o powierzchni 
minimum 1 ha użytków rolnych w jednym kompleksie stanowiącym całość gospodarczą, w którym prowadzi 
się również działalność w zakresie usług turystyki – to jest usług hotelarskich oraz wszystkich innych usług 
świadczonych turystom lub odwiedzającym,

27) zabudowie sportowo - rekreacyjnej – należy prze to rozumieć kubaturowe i terenowe obiekty służące 
uprawianiu sportu, rekreacji i wypoczynkowi, a także turystyce i krajoznawstwu, w tym także stanowiące 
bazę gastronomiczną, wraz z niezbędnymi urządzeniami technicznymi oraz funkcjami uzupełniającymi 
pozwalającymi na prawidłową organizację działalności podstawowej i obsługę użytkowników.

§ 3. Ustala się następujące rodzaje przeznaczeń terenów opisanych następującymi symbolami:

1) MN1 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na wysokości poniżej 550 m n.p.m.

2) MN2 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na wysokości powyżej 550 m n.p m.

3) MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

4) RM – tereny zabudowy zagrodowej i agroturystycznej

5) MP – tereny domów wczasowych i pensjonatów

6) U – tereny zabudowy usługowej

7) US1 – tereny sportu i rekreacji z zabudową kubaturową

8) US2 – tereny sportu i rekreacji z budowlami i urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi

9) P – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów

10) PE – tereny eksploatacji powierzchniowej

11) R – tereny rolnicze

12) ZŁ – tereny łąk i pastwisk

13) ZP – tereny zieleni urządzonej

14) ZC – tereny cmentarzy

15) ZM – tereny ogrodów przydomowych

16) ZL – tereny lasów i zadrzewień

17) WS – tereny wód powierzchniowych
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18) KD – tereny komunikacji, w tym:

a) KDG – drogi publiczne klasy „główna”

b) KDZ – drogi publiczne klasy „zbiorcza”

c) KDL – drogi publiczne klasy „lokalna”

d) KDD – drogi publiczne klasy „dojazdowa”

e) KDX – drogi pieszo-jezdne

f) KDW – drogi wewnętrzne

19) KDP – tereny parkingów

20) IT – tereny infrastruktury technicznej, w tym:

a) ITW – tereny infrastruktury technicznej – wodociągi

b) ITE – tereny infrastruktury technicznej – elektroenergetyka

c) ITK – tereny infrastruktury technicznej – kanalizacja

d) ITG – tereny infrastruktury technicznej – gazownictwo

Rozdział 2.
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

§ 4. 1. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:

1) kolorystyka dachów musi być realizowana w gamie kolorów czerwieni, brązu i grafitu,

2) zachowanie minimalnych odległości nowych budynków:

a) od dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych zgodnie z przepisami odrębnymi,

b) od brzegów cieków wodnych – 5,0 m,

c) z zastrzeżeniem lit. d odległość nowych budynków mieszkalnych, domów wczasowych 
i pensjonatów, nowych budynków w zabudowie zagrodowej i agroturystycznej od granic lasów 
nie może być mniejsza niż 20,0 m, a nowych budynków sportowo – rekreacyjnych, usługowych 
i produkcyjnych – 12,0 m,

d) dopuszcza się mniejsze odległości nowych budynków od granic lasów, o których mowa w lit. c, 
w przypadkach wydzieleń działek budowlanych istniejących przed dniem wejścia w życie 
niniejszego planu, oraz pod warunkiem zachowania odległości tych budynków od granic lasów 
zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi bezpieczeństwa pożarowego,

3) konieczność zachowania nieprzekraczalnych linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,

4) konieczność zachowania warunków grodzenia nieruchomości przyległych do powierzchniowych wód 
publicznych zgodnie z przepisami odrębnymi wynikającymi z prawa wodnego,

5) zabrania się realizacji:

a) dachów budynków z przesunięciem poziomu połaci w kalenicy,

b) ogrodzeń z prefabrykowanymi przęsłami betonowymi przy drogach publicznych,

6) ustala się następujące zasady sytuowania nośników reklamowych i innego rodzaju reklam:

a) nośniki reklamowe nie mogą być sytuowane w sposób utrudniający widoczność kierowcom 
pojazdów na drogach, szczególne w rejonach skrzyżowań dróg,

b) z zastrzeżeniem lit. c reklamy i szyldy, jako elementy zewnętrznej informacji wizualnej mogą być 
umieszczane na ścianach budynków na wysokości ich parterów,

c) bilbordy mogą być umieszczane wyłącznie na terenach wskazanych w planie do zabudowy, a ich 
usytuowanie nie może tworzyć zakłóceń w odbiorze krajobrazu terenów przyrodniczych.

Id: 8B4A3D3B-0A4C-4781-84B4-19F36693ED7E. Podpisany Strona 5Id: 7139EAC9-6B91-4D1B-B94E-1D5590227E5A. Podpisany Strona 55



2. Dopuszcza się możliwość rozbudowy, nadbudowy i przebudowy budynków istniejących oraz wymianę 
kubatury zgodnie z parametrami i wskaźnikami zabudowy i zagospodarowania terenów, ustalonymi 
w planie dla poszczególnych rodzajów przeznaczenia terenów, bądź przy nieprzekroczeniu parametrów 
i wskaźników zabudowy i zagospodarowania stanu istniejącego w dniu uchwalenia planu.

Rozdział 3.
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

§ 5. 1. W granicach planu występują następujące obszary podlegające ochronie na podstawie przepisów 
odrębnych:

1) Rezerwat przyrody „Wisła”,

2) Rezerwat przyrody „Barania Góra”,

3) obszar Natura 2000 „Beskid Śląski” kod PLH 240005,

4) Park Krajobrazowy Beskidu Śląskiego wraz z otuliną,

5) stanowisko dokumentacyjne „Jaskinia Miecharska”,

6) pomniki przyrody:

a) lipa drobnolistna, Wisła ul. Malinka 119, Orzeczenie prezydium WRN w Katowicach z dnia 
11.06.1959r. R-OP-b/18/59,

b) cis pospolity, Wisła Malinka, ul. Niedźwiedzia 1, Orzeczenie prezydium WRN w Katowicach z dnia 
19.08.1953r. RL 13/105/53,

c) cis pospolity, Wisła Malinka 121, Orzeczenie prezydium WRN w Katowicach z dnia 19.08.1953r. 
RL 13/107/53,

d) skały grzybowe, Nadleśnictwo Wisła oddz. 78f, Orzeczenie prezydium WRN w Katowicach z dnia 
23.10.1958r. L.O. 13b/33/58,

e) skały grzybowe, na grzbiecie górskim pod szczytem Kiczory (oddział 117d), Orzeczenie prezydium 
WRN w Katowicach z dnia 23.10.1958r. L.O. 13b/34/58,

f) grupa skałek pod Równem, grzbiet górski pomiędzy Istebną a Wisłą (oddział 56b), Orzeczenie 
prezydium WRN w Katowicach z dnia 23.10.1958r. L.O. 13b/35/58,

g) skały Na Kobylej, Orzeczenie prezydium WRN w Katowicach z dnia 23.10.1958r. L.O. 13b/36/58,

h) Jaskinia Malinowska, Decyzja Wojewody Bielskiego nr RL9-op-7141p/6/80 z dn. 02.12.1980r.

2. Granice obszarów o których mowa w ust. 1 pkt 1÷6 pokazano graficznie na rysunku planu.

3. Dla obszarów o których mowa w ust. 1 pkt 1÷6 należy respektować powołujące je rozporządzenia 
i uchwały.

4. Ustala się ochronę środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego poprzez:

1) racjonalne gospodarowanie zasobami przyrody, utrzymanie równowagi przyrodniczej, ochronę 
walorów krajobrazowych,

2) nakaz stosowania do celów grzewczych, technologicznych, przygotowywania posiłków i ciepłej wody 
użytkowej paliw niepowodujących przekroczenia aktualnych na dzień uchwalenia planu norm ochrony 
środowiska.

5. W zakresie ochrony przed hałasem ustala się, że poziom dźwięku przenikającego do środowiska nie może 
przekraczać dopuszczalnych wartości określonych w przepisach odrębnych, przy czym:

1) tereny o symbolach MN1 i MN2 należy traktować, jako tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej,

2) tereny o symbolach MW należy traktować, jako tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
i zamieszkania zbiorowego,

3) tereny o symbolach RM należy traktować, jako tereny zabudowy zagrodowej.
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4) tereny o symbolu MP należy traktować, jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

5) tereny o symbolach U, na których istnieją lub będą zlokalizowane szkoły, przedszkola i żłobki należy 
traktować jak tereny zabudowy związanej  ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży,

6) tereny o symbolach U, na których lokalizowane będą domy opieki należy traktować, jako tereny 
domów opieki.

6. W zakresie gospodarki odpadami ustala się nakaz prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z planami 
gospodarki odpadami.

7. W zakresie ochrony wód powierzchniowych ustala się konieczność zapewnienia dostępu do wody przez 
właścicieli nieruchomości przyległych do powierzchniowych wód publicznych zgodnie z przepisami 
odrębnymi wynikającymi z prawa wodnego.

Rozdział 4.
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

§ 6. 1. Ustala się zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków poprzez przepisy dotyczące zabytków 
wpisanych do rejestru zabytków, obiektów zabytkowych nie wpisanych do rejestru zabytków, stref ochrony 
konserwatorskiej zabytków i archeologicznych.

2. Następujące obiekty wpisane do rejestru zabytków podlegają ochronie na zasadach ustalonych przepisami 
odrębnymi:

1) dawny zameczek myśliwski Habsburgów, obecnie Oddział PTTK Wisła, ul. Lipowa nr 4a, nr rejestru 
A-500/87,

2) wieża kościoła p.w. Znalezienia Krzyża Świętego, ul. Kopydło nr 103A, nr rejestru A - 740/66.

3. Następujące obiekty będące zabytkami architektury i budownictwa ujęte w gminnej ewidencji zabytków 
podlegają ochronie na zasadach ustalonych przepisami odrębnymi:

1) budynki mieszkalne, ul. 1 Maja, 27, 32,33, 34, 87,

2) budynek mieszkalny i gospodarczy przy domu (pijalni piwa), ul.1 Maja 8,

3) dawny pensjonat  FWP „Orlik 3”, ul.1 Maja 19,

4) dworzec kolejowy PKP  Wisła- Uzdrowisko, ul.1 Maja 69,

5) „Willi Montana”, ul. 1Maja 71,

6) altana drewniana przy „Willi Montana”, ul.1 Maja 71,

7) budynek mieszkalny, ul. 11 Listopada 47,

8) willa "Bajka", ul. 11 Listopada 7,

9) dom "Chatka", ul.11 Listopada 27,

10) pensjonat  "Lotos", ul.11 Listopada 31,

11) dom - willa "Dąbrówka", al. Ks. Bpa J. Bursche 16,

12) budynki mieszkalne, al. Ks. Bpa J. Bursche 5, 19,

13) willa "Zacisze" al. Ks. Bpa J. Bursche 21,

14) willa "Pod Jaworem" al. Ks. Bpa J. Bursche 27,

15) willa al. Ks. Bpa J. Bursche 35,

16) dom, ul. Branców 4,

17) budynek mieszkalny i gospodarczy, ul. Branców 6,

18) budynek mieszkalny, ul. Branców 8,

19) budynki mieszkalne, ul. Brzegowa 2, 6,

20) budynki mieszkalne, ul. Bukowa 1, 12,
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21) pensjonat "Silesia", ul. Bukowa 4,

22) most kolejowy przez Wisłę, Bulwar Słoneczny,

23) dawne leśniczówki, ul. Czarna Wisełka 1, 3,

24) chata góralska , ul. Czarne 3a,

25) budynek mieszkalno-inwentarski , ul. Czarne 3a,

26) budynki Nadleśnictwa Wisła, ul. Czarne 6,

27) dom wczasowy „Pod Baranią", ul. Czarne 12,

28) dawna gospoda, ul. Czarne 18,

29) wiadukt kolejowy, ul. Dworcowa,

30) budynek mieszkalny, ul. Dworcowa 10,

31) budynki mieszkalne, ul. Dziechcinka 1, 12, 13, 16, 17, 18, 20, 25,

32) Dom Wczasowy "Orlik", ul. Dziechcinka 3,

33) Dom  Wczasowy "Orlik 2", ul. Dziechcinka 5,

34) pensjonat, ul. Dziechcinka 23,

35) dom - Pensjonat "Storczyk", ul. Dziechcinka 24,

36) pensjonat, ul. Dziechcinka 40,

37) pensjonat -  Willa  "Kaskada", ul. Dziechcinka 44,

38) pensjonat "Ślązaczka", ul. Dziechcinka 50,

39) wiadukt kolejowy, ul. Dziechcinka,

40) budynki mieszkalne, ul. Głębce 2, 7, 8, 81,

41) dom - pensjonat "Elżbietanka 2", ul. Głębce 9,

42) dom "Teklusia", ul. Głębce 59,

43) budynki mieszkalne, ul. Gościejów 5, 13, 35,

44) dom wczasowy dla księży, ul. Górnośląska 1,

45) pensjonat "Almira", ul. Górnośląska 1a,

46) willa "Smoleniówka", ul. Górnośląska 11,

47) budynek mieszkalny, ul. Górnośląska 13,

48) dom Sióstr Elżbietanek z kaplicą Św. Wincentego, ul. Górnośląska 16,

49) dom -  Willa "Romusia", ul. Groniczek 1,

50) pensjonat "Jodła", ul. Groniczek 2,

51) kaplica cmentarna oraz dwie tablice murowane na fasadzie kaplicy na cmentarzu ewangelicko-
augsburskim, ul. Groniczek 4,

52) dawna remiza strażacka, ul. Jawornik 43a,

53) budynki mieszkalne, ul. Jawornik 48, 60,

54) dawna gospoda (ob. Bar "Jawornik"), ul. Jawornik 64,

55) budynek mieszkalny, ul. Jurzyków 16,

56) budynki mieszkalne, ul. Kasztanowa 1, 3, 8, 9, 12,

57) budynek mieszkalny, ul. Klonowa 1, 3,

58) willa "Joanna", ul. Konopnickiej 10, 12,
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59) budynki mieszkalne, ul. Konopnickiej 15, 19, 21,

60) budynki mieszkalne, ul. Kopydło17, 43, 81, 91, 93, 107, 115,

61) budynek mieszkalny i kuźnia, ul. Kopydło 27,

62) pensjonat "Pod kasztanem" (dawna "Małgorzatka"), ul. Kopydło 103,

63) strażnica  WOP, ul. Kopydło 51,

64) budynki mieszkalne, ul. Kręta 1, 4,

65) budynek mieszkalny, ul. Lipowa 1,

66) budynek mieszkalny, ul. Lipowa 13,

67) dom "Dworek", ul. Lipowa 5,

68) kościół paraf. P.w. Wniebowzięcia NMP, ul. Lipowa 7,

69) willa "Słoneczna ", ul. Lipowa 10,

70) wiadukt kolejowy, ul. Lipowa,

71) budynki mieszkalne, ul. Malinka 38, 95, 101,

72) budynek mieszkalny („Chata Paprocie”) i stodoła drewniano-murowana, ul. Malinka 42,

73) zagroda gospodarska - dom i stodoła, ul. Malinka 107,

74) budynek mieszkalno-gospodarczy, ul. Nowa ,

75) dom własny dr Juliana Ochorowicza, ul. Ochorowicza 6,

76) budynki mieszkalne, ul. Ochorowicza 9, 16,

77) budynki mieszkalne, ul. Olimpijska 8, 14,

78) park kąpielowy, ul. Olimpijska,

79) budynek mieszkalny, Os. Mrózków 10A,

80) dawne schronisko letnie, Os. Bajcary 1,

81) dom - dawny Pensjonat "Malinka", Os. Bajcary 2,

82) budynek mieszkalny, Os. Bajcary 4,

83) budynek mieszkalny, Os. Głębce Górne 1,

84) budynki mieszkalne, Os. Jarzębata 16, 23,

85) budynek gospodarczy, Os. Jarzębata 19,

86) budynek mieszkalny, ul. Przykopa 3,

87) budynek mieszkalny, ul. Reymonta 9,

88) budynki mieszkalne, ul. Skolnity 1, 3,

89) Schronisko "Soszów", ul. Soszowska 10,

90) budynek mieszkalny  ("Biały Dom"), ul. Spacerowa 1,

91) budynek mieszkalny murowany pensjonat „Arka”, dawn. „Wierchy”, ul. Spacerowa 4,

92) budynki mieszkalne, ul. Spacerowa 5, 11, 28,

93) Pensjonat "Wierchy 3", ul. Spacerowa 14,

94) budynki mieszkalne, ul. Spokojna 3, 12,

95) pensjonat "Elżbietanka", ul. Spokojna 11,

96) budynki mieszkalne, ul. Strażacka 15, 16, 19,

97) budynki mieszkalne, ul. Turystyczna 1, 2, 4, 6, 9, 50, 54,
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98) wiadukt kolejowy nad ul. Turystyczną,

99) dom – willa „Zdrój”, ul. Turystyczna 10,

100) schronisko na Stożku, ul. Turystyczna 19,

101) budynek mieszkalny „Villa Japonica”, ul. Turystyczna 32,

102) most kolejowy żelazny nad rzeką Wisłą, ul. Ustrońska,

103) przystanek kolejowy Wisła – Obłaziec 13, ul. Ustrońska,

104) budynek mieszkalny, ul. Wańkowska 5,

105) budynki mieszkalne, ul. Willowa 2, 4,

106) budynek mieszkalny, ul. Wypoczynkowa 4,

107) budynek gospodarczy (obora-stodoła), ul. Wyzwolenia 13,

108) dawna karczma drewniana (obecnie sklep), ul. Wyzwolenia 57,

109) budynki mieszkalne, ul. Wyzwolenia 14, 20, 27, 34, 44, 52, 54, 72, 92, 106,

110) dom - pensjonat, ul. Wyzwolenia 19,

111) dom - pensjonat „Blanka”, ul. Wyzwolenia 74,

112) dom - pensjonat "Ewunia", ul. Wyzwolenia 100,

113) dom - pensjonat „Belweder”, ul. Wyzwolenia 48,

114) dom- pensjonat "Jawa", ul. Wyzwolenia 90,

115) oficyna pensjonatu „Ewunia”, ul. Wyzwolenia 100,

116) budynek mieszkalny i budynek gospodarczy, ul. Zjazdowa 9a.

4. Zakres ochrony konserwatorskiej obiektów i założeń wymienionych w ust. 3 obejmuje:

1) nakaz zachowania brył budynków i budowli, detali architektonicznych elewacji, tradycyjnych pokryć 
dachów oraz kształtów dachów,

2) dopuszczenie możliwości wymiany stolarki w obiektach pod warunkiem zachowania istniejącej formy 
stolarki i elewacji budynku,

3) dopuszczenie możliwości przekształceń mających na celu dostosowanie obiektów do współczesnych 
standardów użytkowych przy uwzględnieniu cech obiektów wymienionych w pkt 1,

4) zakaz ocieplania elewacji budynków drewnianych oraz elewacji frontowej i bocznych budynków 
murowanych,

5) zakaz lokalizacji technicznego wyposażenia obiektów (klimatyzatory, anteny, maszty) w sposób 
pogarszający walory ekspozycyjne obiektów,

6) nakaz zachowania wartościowego starodrzewu w granicach parceli oraz układu kompozycyjnego 
obiektów.

5. Ustala się konieczność ochrony następujących kapliczek i pomników ujętych w gminnej ewidencji 
zabytków:

1) kapliczka przydrożna, ul. Głębce 59,

2) pomniki nagrobne: Michejdów, Pawła Raszki -  wójta Wisły, Michała i Pawła Cieślarów, ks. Michała 
i Karoliny Kupferschmidt, ks. Gustawa i Berty  Kupferschmidt, Bogumiła Hoffa - odkrywcy Wisły, 
Pawła Pilcha (krzyż żeliwny), Józefa, Edwarda Kryśko-Korniluk i Anny Kryśko, na cmentarzu 
ewangelicko –augsburskim, ul. Groniczek 4,

3) pomniki nagrobne: Lehoskiego - pastora zboru ewangelickiego, Stanisława Kopczyńskiego – twórcy 
higieny szkolnej, Zygmunta Wasilewskiego - senatora RP i pisarza, Tadeusza Głodzińskiego i Rudolfa 
Galusa, artysty malarza Czesława Kuryatto, Władysława i Jarosława Witold- Alexandrowiczów, 
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grobowiec rodziny Kossobudzkich oraz grobowiec rodziny Halamów, na cmentarzu paraf. przy 
kościele p.w. Wniebowzięcia NMP, ul. Lipowa 7.

6. Zakres ochrony konserwatorskiej kapliczek i pomników wymienionych w ust. 5 obejmuje ich zachowanie, 
restauracje i konserwację oraz zachowanie starodrzewu w promieniu do 5,0 m od chronionych kapliczek 
i pomników.

7. Ustala się konieczność ochrony następujących cmentarzy ujętych w gminnej ewidencji zabytków:

1) cmentarz parafialny parafii ewangelicko - augsburskiej, ul. Groniczek 4,

2) cmentarz parafialny przy kościele pw Wniebowzięcia NMP, ul. Lipowa 7.

8. Zakres ochrony konserwatorskiej cmentarzy wymienionych w ust. 7 obejmuje nakaz zachowania układu 
kompozycyjnego cmentarza, wartościowych elementów zieleni, historycznych ogrodzeń, bram 
i nagrobków zabytkowych.

9. W przypadku podejmowania budowy i robót budowlanych, rozumianych w myśl ustawy prawo 
budowlane, oraz wszelkich działań przy lub w otoczeniu zabytków, o których mowa w ustawie z dnia 
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami obowiązują przepisy przywołanych ustaw.

10. Ustala się następujące strefy ochrony konserwatorskiej w granicach opracowania planu:

1) strefy „A” – pełnej ochrony konserwatorskiej obejmujące:

a) zabudowę siedliskową osiedla Bajcary wraz z zabytkowymi budynkami nr 1, 2, 4,

b) zabudowę siedliskową przy ul. Branców wraz z zabytkowymi budynkami nr 4, 8 (mieszkalne) i nr 
6 (mieszkalny i gospodarczy),

c) dawny zamek myśliwski Habsburgów z Baraniej Góry, obecnie schronisko PTTK Wisła Centrum 
w granicach parcel nr 51/4, 51/5, 51/8,

2) strefy „OW” – obserwacji archeologicznej obejmujące:

a) obszar ochrony stanowisk archeologicznych ujętych w gminnej ewidencji zabytków podlegających 
ochronie na zasadach ustalonych przepisami odrębnymi:

- stanowisko nr 1 na obszarze AZP nr 111-46,

- stanowisko nr 2 na obszarze AZP nr 111-46,

- stanowisko nr 4 na obszarze AZP nr 111-46,

- stanowisko nr 5 na obszarze AZP nr 111-46,

- stanowisko nr 2 na obszarze AZP nr 111-47,

- stanowisko nr 3 na obszarze AZP nr 112-46,

- stanowisko nr 1 na obszarze AZP nr 112-47,

b) obszar ochrony stanowisk archeologicznych w promieniu 40 m od centrum stanowiska.

11. W strefach „A”, o których mowa w ust. 10 pkt 1 ustala się:

1) nakaz konserwacji i rewaloryzacji elementów zabytkowej struktury przestrzennej,

2) nakaz utrzymania tradycyjnych form zabudowy (tradycyjnej architektury, gabarytów i powierzchni 
zabudowy) oraz tradycyjnego sposobu zagospodarowania siedliska,

3) zakaz lokalizacji dominant w formie masztów, wież, wolnostojących nośników reklamowych.

12. W strefach „OW”, o których mowa w ust. 10 pkt 2 roboty ziemnie mogą podlegać ograniczeniom 
związanym z koniecznością przeprowadzenia badań bądź nadzorów archeologicznych zgodnie 
z przepisami odrębnymi.
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Rozdział 5.
Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych

§ 7. 1. Ustala się, że przestrzeń publiczną obszaru opracowania poza terenami dróg publicznych w ich liniach 
rozgraniczających stanowiły będą tereny opisane na rysunku planu następującymi symbolami o następującym 
przeznaczeniu:

1) ZP – tereny zieleni urządzonej,

2) otoczenie budynków użyteczności publicznej na terenach o symbolach U,

3) otoczenie obiektów użyteczności publicznej na terenach sportowo – rekreacyjnych, o symbolach US1 
i US2.

2. Na terenach wymienionych w ust. 1 dopuszcza się możliwość lokalizacji tymczasowych obiektów 
usługowo – handlowych funkcjonujących w trakcie organizacji imprez, zawodów i uroczystości.

3. Na terenach ZP dopuszcza się możliwość lokalizacji tymczasowych urządzeń rozrywkowych w trakcie 
organizacji imprez, zawodów i uroczystości.

Rozdział 6.
Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości

§ 8. 1. Nie określa się granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości.

2. Określa się zasady scalania i podziału nieruchomości:

1) minimalne powierzchnie działek - 100,0m2,

2) minimalna szerokość frontu działek - 10,0 m,

3) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego w przedziale 70°÷110°.

Rozdział 7.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji

§ 9. 1. W zakresie systemu komunikacji kołowej ustala się możliwość zachowania, modernizacji i budowy dróg 
o symbolach KDG dla dróg klasy „główna”, o symbolach KDZ dla dróg klasy „zbiorcza”, o symbolach KDL 
dla dróg klasy „lokalna”, o symbolach KDD dla dróg klasy „dojazdowa”, o symbolach KDX dla dróg pieszo-
jezdnych i o symbolach KDW dla dróg wewnętrznych.

2. Z zastrzeżeniem ust. 3 ustala się następujące szerokości terenów w liniach rozgraniczających dróg:

1) dla dróg o symbolach KDG – 30,0 m,

2) dla dróg o symbolach KDZ – 20,0 m,

3) dla dróg o symbolach KDL – 12,0 m,

4) dla dróg o symbolach KDD – 10,0 m,

5) dla dróg o symbolach KDX – 6,0 m,

6) dla dróg o symbolach KDW – 6,0 m.

3. Dopuszcza się inne szerokości dróg w liniach rozgraniczających, o których mowa w ust. 2, zgodnie 
z rysunkiem planu oraz przepisami odrębnymi, w przedziale:

1) dla dróg o symbolach KDG – 15,0 m ÷ 40,0 m,

2) dla dróg o symbolach KDZ – 12,0 m ÷ 30,0 m,

3) dla dróg o symbolach KDL – 10,0 m ÷ 20,0 m,

4) dla dróg o symbolach KDD – 8,0 m ÷ 12,0 m,

5) dla dróg o symbolach KDW i dróg pieszo-jezdnych o symbolach KDX – 4,0 m ÷ 8,0 m.

4. Ustala się następujące wskaźniki niezbędnych ilości miejsc parkingowych:

1) dla obiektów handlowych – 15 miejsc na 1000 m2 powierzchni użytkowej,
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2) dla obiektów gastronomii i rozrywki – 30 miejsc na 100 miejsc konsumpcyjnych,

3) dla hoteli, moteli i pensjonatów – 30 miejsc na 100 miejsc noclegowych,

4) dla biur – 30 miejsc na 1000 m2 powierzchni użytkowej,

5) dla lokali rozrywkowych – 30 miejsc na 100 miejsc widowiskowych,

6) dla obiektów sportowo-rekreacyjnych – 30 miejsc na 100 użytkowników,

7) dla zabudowy mieszkaniowej – 1 miejsce na 1 mieszkanie,

8) dla zabudowy produkcyjnej – 25 miejsc na 100 zatrudnionych,

9) dla obiektów sakralnych – 10 miejsc na 100 miejsc siedzących.

5. Ilość miejsc parkingowych wyliczoną zgodnie z ust. 4 należy zapewnić w ramach poszczególnych 
inwestycji lub na terenach w odległości do 300 m od granic terenów tych inwestycji.

6. Ustala się możliwość dwupoziomowego skrzyżowania drogi o symbolu A7KDZ z linią kolejową.

7. Na terenach położonych w sąsiedztwie linii kolejowej będących na obszarze objętym planem terenami 
zamkniętymi należy uwzględnić warunki ich zabudowy i zagospodarowania w strefach ochronnych, 
zgodnie z przepisami odrębnymi.

Rozdział 8.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej

§ 10. 1. W zakresie przebiegu i lokalizacji infrastruktury technicznej ustala się:

1) na obszarze planu uwzględnienie istniejącej sieci i urządzeń infrastruktury technicznej wraz ze strefami 
izolacyjnymi i sanitarnymi określonymi odrębnymi przepisami,

2) dopuszczenie modernizacji, przebudowy i rozbudowy sieci i urządzeń,

3) przebudowę oraz budowę nowych sieci zgodnie z poniższymi zasadami:

a) przebieg sieci winien być projektowany w liniach rozgraniczających dróg,

b) inny przebieg dopuszcza się jedynie ze względów technologicznych.

2. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:

1) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej,

2) dopuszczenie uzupełniającego poboru wody ze studni przydomowych pod warunkiem zachowania 
jakości wody odpowiadającej przepisom sanitarnym.

3. W zakresie odprowadzania ścieków ustala się:

1) z zastrzeżeniem pkt 2 odprowadzenie ścieków bytowych do ogólnomiejskiej kanalizacji sanitarnej,

2) poza granicami zasięgu istniejącej sieci oraz do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej zgodnie 
z projektem „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła – etap III” 
dopuszcza się:

a) gromadzenie ścieków w szczelnych osadnikach z czasowym ich opróżnianiem,

b) odprowadzanie ścieków do przydomowych oczyszczalni ścieków.

4. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się:

1) dopuszczenie utrzymania zaopatrzenia terenów w gaz dostarczany sieciowo,

2) dopuszczenie zaopatrzenia terenów w gaz płynny,

3) nakaz zachowania odległości budynków od istniejących gazociągów zgodnie z obowiązującymi 
przepisami odrębnymi.

5. W zakresie zaopatrzenia w energię elektroenergetyczną ustala się:

1) zachowanie przebiegu i możliwość rozbudowy istniejących linii napowietrznych wysokiego napięcia,
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2) zachowanie przebiegu i możliwość rozbudowy istniejących linii napowietrznych i kablowych średniego 
i niskiego napięcia,

3) dopuszczenie budowy nowych stacji transformatorowych lub wymiany istniejących jednostek 
transformatorowych na obiekty o większej mocy,

4) konieczność zachowania odległości budynków od istniejących sieci elektroenergetycznych zgodnie 
z obowiązującymi przepisami odrębnymi,

5) możliwość budowy napowietrznej dwutorowej linii energetycznej 110 kV Wisła – Istebna w granicach 
strefy orientacyjnie pokazanej na rysunku planu.

6. W zakresie zapatrzenia w ciepło, dopuszcza się zaopatrzenie budynków z indywidualnych lokalnych 
i centralnych systemów grzewczych spełniających wymogi emisji zanieczyszczeń do środowiska.

7. W zakresie telekomunikacji ustala się możliwość realizacji sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, jako 
inwestycji celu publicznego w ramach uzbrojenia poszczególnych terenów objętych planem.

Rozdział 9.
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie 

odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią 
oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych

§ 11. 1. W granicach obszaru objętego planem występują Główne Zbiorniki Wód Podziemnych nr 347 Dolina 
rzeki Górna Wisła i 348 Zbiornik warstw Godula (Beskid Śląski).

2. Dla terenów zalewowych określonych graficznie na rysunku planu i przeznaczonych do zabudowy ustala 
się zakaz realizacji budynków z podpiwniczeniem oraz konieczność realizacji parterów budynków na 
wysokości minimum 1,0 m ponad rzędną wody powodziowej o prawdopodobieństwie przewyższenia 
p=1%.

3. Na obszarze objętym planem występują osuwiska oraz tereny zagrożone ruchami masowymi ziemi, 
pokazane graficznie na rysunku planu.

4. Na terenach, o którym mowa w ust. 3 ustala się:

1) przekształcenie terenu jedynie w sposób zachowujący w maksymalnym stopniu naturalne 
ukształtowanie oraz nie generujący odtworzenia ruchów osuwiskowych,

2) nakaz stosowania rozwiązań technicznych i technologicznych zapewniających stabilność podłoża 
w szczególności przy realizacji inwestycji infrastrukturalnych i komunikacyjnych,

3) nakaz takiego kształtowania powierzchni terenu, który nie spowoduje stagnacji wód opadowych,

4) nakaz odprowadzania wód opadowych szczelnym systemem rowów,

5) zakaz wprowadzania wód opadowych i ścieków bezpośrednio do gruntu,

6) zagospodarowanie powierzchni biologicznie czynnej zielenią dobrze wiążącą grunt.

5. Na terenach, o których mowa w ust. 3 lokalizacja zabudowy może podlegać ograniczeniom związanym 
z koniecznością przeprowadzenia oceny warunków geologicznych zgodnie z przepisami odrębnymi.

6. W granicach planu występuje złoże „Obłaziec – Gahura” oraz obszar i teren górniczy „Obłaziec 1” 
pokazane graficznie na rysunku planu.

7. W granicach terenu górniczego, o którym mowa w ust. 6 ustala się konieczność uwzględniania przepisów 
określonych w koncesji zakładu górniczego dotyczących przebudowy istniejących i budowy nowych 
obiektów budowlanych.

Rozdział 10.
Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów

§ 12. Ustala się, że do czasu zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów zgodnie z ustaleniami planu 
dopuszcza się zachowanie dotychczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenu.
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Rozdział 11.
Przepisy dla zbiorów terenów o tym samym przeznaczeniu

§ 13. Z zastrzeżeniem przepisów § 11 dla terenów o symbolach MN1 i MN2 - zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej ustala się :

1) przeznaczenie podstawowe:

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna na wysokości poniżej 550 m n.p.m. na terenach o symbolu MN1,

b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna na wysokości powyżej 550 m n.p.m. na terenach o symbolu 
MN2,

2) przeznaczenia dopuszczalne:

a) obiekty i pomieszczenia usługowe i użyteczności publicznej, pensjonaty,

b) domy wielorodzinne na terenach o symbolach MN1,

c) dojazdy, ciągi pieszo-jezdne, drogi wewnętrzne, miejsca parkingowe, ścieżki rowerowe i chodniki,

d) ogrody, obiekty i urządzenia małej architektury,

e) sieci infrastruktury technicznej,

f) zabudowa zagrodowa,

3) zakaz lokalizacji:

a) wszelkiego rodzaju obiektów i użytkowania terenów, których funkcjonowanie może wpłynąć na 
zakłócenie spokoju lub stanu sanitarnego terenów mieszkaniowych,

b) warsztatów napraw i obsługi samochodów, stacji paliw,

c) garaży i parkingów dla samochodów ciężarowych,

4) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów:

a) nakazuje się stosowanie dachów o kącie nachylenia połaci dachowych w przedziale 20°÷45° oraz 
w przedziale 20°÷75° w przypadku realizacji dachu mansardowego,

b) dopuszcza się realizację budynków z dachami płaskimi, wyłącznie w sytuacji gdy jedna z sąsiednich 
działek zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym z dachem płaskim.

c) maksymalna wysokość zabudowy:

- budynki jednorodzinne na terenach o symbolach MN1 – 10,5 m,

- budynki jednorodzinne na terenach o symbolach MN2 – 9,0 m,

- domy wielorodzinne, pensjonaty, obiekty usługowe na terenach o symbolach MN1 – 12,5 m,

- pensjonaty, obiekty usługowe na terenach o symbolach MN2 – 9, 0 m,

- budowle na terenach o symbolach MN1 – 15,0 m,

- budowle na terenach o symbolach MN2 – 9,0 m,

- pozostałe budynki oraz obiekty małej architektury – 6,0 m,

d) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej:

- 40% dla zabudowy jednorodzinnej,

- 50% dla domów wielorodzinnych, pensjonatów i obiektów usługowych,

e) minimalna powierzchnia biologicznie czynna w stosunku do powierzchni działki budowlanej:

- 40% dla zabudowy jednorodzinnej,

- 30% dla domów wielorodzinnych, pensjonatów i obiektów usługowych,

f) na terenach, na których nie wyznaczono na rysunku planu nieprzekraczalnych linii zabudowy obowiązują 
odległości od granic działek budowlanych zgodnie z przepisami odrębnymi.
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§ 14. Z zastrzeżeniem przepisów § 11 dla zbiorów terenów o symbolach MW - zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,

2) przeznaczenia dopuszczalne:

a) pomieszczenia usługowe w budynkach wielorodzinnych,

b) zieleń parkowa, place zabaw dla dzieci,

c) dojazdy, ciągi pieszo-jezdne, drogi wewnętrzne, miejsca parkingowe i chodniki,

d) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

e) ogrody, obiekty i urządzenia małej architektury,

3) zakaz lokalizacji:

a) wolnostojących obiektów usługowych,

b) stacji paliw, warsztatów samochodowych,

c) parkingów dla samochodów ciężarowych,

4) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) z zastrzeżeniem lit. b konieczność dostosowania kształtu dachów dla nowych budynków, do formy dachu 
budynku mieszkalnego wielorodzinnego istniejącego na jednej z sąsiednich działek, bądź w przypadku 
gdy sąsiednie działki nie są zabudowane budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym bądź formy dachów 
budynków wielorodzinnych na sąsiednich działkach różnią się, pozostawia się dowolność wyboru kształtu 
dachu nowego budynku,

b) w przypadku realizacji dachów spadzistych konieczność stosowania kątów nachylenia połaci dachowych 
20°÷45° oraz 20°÷75° w przypadku realizacji dachu mansardowego,

c) maksymalna wysokość zabudowy:

- budynki i budowle – 16,0 m,

- obiekty małej architektury – 6,0 m,

d) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej – 60%,

e) minimalna powierzchnia biologicznie czynna w stosunku do powierzchni działki budowlanej – 30%,

f) na terenach, na których nie wyznaczono na rysunku planu nieprzekraczalnych linii zabudowy obowiązują 
odległości od granic działek budowlanych zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 15. Z zastrzeżeniem przepisów § 11 dla zbiorów terenów o symbolach RM - zabudowy zagrodowej 
i agroturystycznej ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe:

a) zabudowa zagrodowa,

b) zabudowa agroturystyczna,

2) przeznaczenia dopuszczalne:

a) wolnostojące budynki mieszkalne jednorodzinne w ramach działek siedliskowych,

b) obiekty i urządzenia rekreacyjne związane z funkcją agroturystyczną gospodarstwa rolnego,

c) trasy narciarskie, biegowe i zjazdowe,

d) obiekty usług handlu i gastronomii,

e) obiekty, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

f) dojazdy, ciągi pieszo-jezdne, drogi wewnętrzne, miejsca parkingowe, garaże jednokondygnacyjne,

3) zakaz:
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a) lokalizacji obiektów i urządzeń produkcyjnych niezwiązanych z rolnictwem,

b) lokalizacji baz transportowych i stacji obsługi pojazdów,

4) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) nakazuje się stosowanie dachów o kącie nachylenia połaci 30°÷45°,

b) maksymalna wysokość zabudowy:

- budynki i budowle – 10,5 m,

- obiekty małej architektury – 6,0 m,

c) minimalna powierzchnia biologicznie czynna w stosunku do powierzchni działki  budowlanej – 40%,

d) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki  budowlanej – 40%,

e) na terenach, na których nie wyznaczono na rysunku planu nieprzekraczalnych linii zabudowy obowiązują 
odległości od granic działek budowlanych zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 16. Z zastrzeżeniem przepisów § 11 dla zbiorów terenów o symbolach MP - zabudowy domów wczasowych 
i pensjonatów ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe:

a) domy wczasowe,

b) pensjonaty,

2) przeznaczenia dopuszczalne:

a) budynki usługowe i pomieszczenia usługowe handlu, gastronomii, zdrowia i odnowy biologicznej, sportu 
oraz administracji,

b) istniejąca zabudowa mieszkaniowa,

c) usługi sportu i administracji,

d) mieszkania funkcyjne, hotele – wyłącznie na terenach położonych poniżej 550 m n.p.m.,

e) dojazdy, ciągi pieszo-jezdne, drogi wewnętrzne, miejsca parkingowe i chodniki,

f) garaże i budynki gospodarcze,

g) obiekty, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

h) ogrody, obiekty i urządzenia małej architektury,

3) zakaz lokalizacji:

a) zabudowy zagrodowej,

b) wszelkiego rodzaju użytkowania, którego uciążliwość wykracza poza obrys działki, na której są 
zlokalizowane,

c) stacji paliw,

d) baz, składów i magazynów niezwiązanych z prowadzoną na tej samej działce działalnością usługową,

e) zespołów garaży boksowych,

f) garaży i parkingów dla samochodów ciężarowych,

4) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) z zastrzeżeniem lit. b konieczność dostosowania kształtu dachów dla nowych budynków, do formy dachu 
domu wczasowego lub pensjonatu istniejącego na jednej z sąsiednich działek, bądź w przypadku, gdy 
sąsiednie działki nie są zabudowane domem wczasowym bądź pensjonatem, lub formy dachów domów 
wczasowych bądź pensjonatów na sąsiednich działkach różnią się pozostawia się dowolność wyboru 
kształtu dachu nowego budynku,

Id: 8B4A3D3B-0A4C-4781-84B4-19F36693ED7E. Podpisany Strona 17Id: 7139EAC9-6B91-4D1B-B94E-1D5590227E5A. Podpisany Strona 67



b) w przypadku realizacji dachów spadzistych konieczność stosowania kątów nachylenia połaci dachowych 
20°÷45° oraz 20°÷75° w przypadku realizacji dachu mansardowego,

c) maksymalna wysokość zabudowy:

- budynki na terenach położonych poniżej 550 m n.p.m. – 14,5 m,

- budynki na terenach położonych powyżej 550 m n.p.m. – 12,5 m,

- budowle na terenach położonych poniżej 550 m n.p.m. – 15,0 m,

- budowle na terenach położonych powyżej 550 m n.p.m. – 12,0 m,

- obiekty małej architektury – 6,0 m,

d) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej – 50%,

e) minimalna powierzchnia biologicznie czynna w stosunku do powierzchni działki budowlanej – 40%,

f) na terenach, na których nie wyznaczono na rysunku planu nieprzekraczalnych linii zabudowy obowiązują 
odległości od granic działek budowlanych zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 17. Z zastrzeżeniem przepisów § 11 dla zbiorów terenów o symbolach U - zabudowy usługowej ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa usługowa

2) przeznaczenia dopuszczalne:

a) mieszkania funkcyjne,

b) miejsca parkingowe dla samochodów osobowych,

c) sieci i obiekty infrastruktury technicznej,

d) zieleń parkowa, obiekty i urządzenia małej architektury,

e) dojazdy, ciągi pieszo-jezdne, drogi wewnętrzne i chodniki,

f) stałe i tymczasowe urządzenia reklamowe,

3) zakaz lokalizacji:

a) obiektów i urządzeń o funkcji produkcyjnej oraz wyłącznie magazynowej i składowej,

b) obiektów i urządzeń produkcji rolniczej, zwierzęcej i ogrodniczej,

c) wszelkiego rodzaju użytkowania, którego uciążliwość wykracza poza obrys działki, na której są 
zlokalizowane,

d) placów składowych, składowisk odpadów,

4) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów:

a) z zastrzeżeniem lit. b konieczność dostosowania kształtu dachów dla nowych budynków, do formy dachu 
budynku usługowego istniejącego na jednej z sąsiednich działek, bądź w przypadku, gdy sąsiednie działki 
nie są zabudowane budynkiem usługowym, lub formy dachów budynków usługowych na sąsiednich 
działkach różnią się, pozostawia się dowolność wyboru kształtu dachu nowego budynku,

b) w przypadku realizacji dachów spadzistych konieczność stosowania kątów nachylenia połaci dachowych 
20°÷45° oraz 20°÷75° w przypadku realizacji dachu mansardowego,

c) maksymalna wysokość zabudowy:

- budynków – 12,5 m,

- budowli – 15,0 m,

- obiektów małej architektury – 6,0 m,

d) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej - 50%,

e) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki budowlanej - 
20%,

Id: 8B4A3D3B-0A4C-4781-84B4-19F36693ED7E. Podpisany Strona 18Id: 7139EAC9-6B91-4D1B-B94E-1D5590227E5A. Podpisany Strona 68



f) na terenach, na których nie wyznaczono na rysunku planu nieprzekraczalnych linii zabudowy obowiązują 
odległości od granic działek budowlanych zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 18. Z zastrzeżeniem przepisów § 11 dla zbiorów terenów o symbolach US1 - sportu i rekreacji z zabudową 
kubaturową ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa sportowo-rekreacyjna,

2) przeznaczenia dopuszczalne:

a) mieszkania funkcyjne pod warunkiem, że wraz z dojazdami i parkingami oraz innymi przeznaczeniami 
dopuszczalnymi nie będą zajmowały więcej niż 20% powierzchni w ramach poszczególnej inwestycji 
sportowo-rekreacyjnej,

b) obiekty i urządzenia obsługi terenów sportowych, rekreacyjnych i imprez okolicznościowych oraz usługi 
gastronomiczne,

c) obiekty handlowe i hotelowe wyłącznie na terenach położonych poniżej 550 m n.p.m., oraz w ramach 
dolnych stacji ośrodków narciarskich, przy czym użytkowania te wraz z innymi przeznaczeniami 
dopuszczalnymi nie będą zajmowały więcej niż 20% powierzchni w ramach inwestycji sportowo-
rekreacyjnych,

d) zieleń parkowa, obiekty i urządzenia małej architektury,

e) miejsca parkingowe, garaże dla samochodów osobowych i sprzętu sportowo-rekreacyjnego i obsługi 
terenów, wyłącznie na terenach położonych poniżej 550 m n.p.m., oraz w ramach dolnych stacji ośrodków 
narciarskich,

f) dojazdy, ciągi pieszo-jezdne, drogi wewnętrzne i chodniki,

g) obiekty tymczasowe związane z organizacją imprez sportowo-rekreacyjnych,

h) sieci i obiekty infrastruktury technicznej,

3) zakaz lokalizacji:

a) obiektów i urządzeń o funkcji produkcyjnej oraz wyłącznie magazynowej,

b) obiektów i urządzeń produkcji rolniczej, zwierzęcej i ogrodniczej,

4) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów:

a) maksymalna wysokość zabudowy :

- budynki i budowle na terenach położonych poniżej 550 m n.p.m. – 14,5 m,

- budynki i budowle na terenach położonych powyżej 550 m n.p.m. – 9,0 m,

- obiekty małej architektury oraz pozostałe obiekty budowlane – 6,0 m,

b) z zastrzeżeniem lit. c konieczność dostosowania kształtu dachów dla nowych budynków, do formy dachu 
zabudowy sportowo- rekreacyjnej istniejącej na jednej z sąsiednich działek, bądź w przypadku gdy 
sąsiednie działki nie są  zabudowane zabudową sportowo-rekreacyjną, lub formy dachów budynków 
sportowo- rekreacyjnych na sąsiednich działkach różnią się, pozostawia się dowolność wyboru kształtu 
dachu nowego budynku,

c) w przypadku realizacji dachów spadzistych konieczność stosowania kątów nachylenia połaci dachowych 
20°÷45° oraz 20°÷75° w przypadku realizacji dachu mansardowego,

d) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej – 40%,

e) minimalna powierzchnia biologicznie czynna w stosunku do powierzchni działki budowlanej – 30%,

f) na terenach, na których nie wyznaczono na rysunku planu nieprzekraczalnych linii zabudowy obowiązują 
odległości od granic działek budowlanych zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 19. Z zastrzeżeniem przepisów § 11 dla zbiorów terenów o symbolach US2 - sportu i rekreacji z budowlami 
i urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – budowle i urządzenia sportowo-rekreacyjne,
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2) przeznaczenia dopuszczalne:

a) tymczasowe obiekty budowlane związane ze sportem i rekreacją oraz o funkcji gastronomicznej,

b) nartostrady, narciarskie stoki slalomowe i zjazdowe trasy zjazdowe dla rowerów itp.,

c) zieleń urządzona,

d) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,

3) zakaz lokalizacji:

a) nowych budynków,

b) budowli niezwiązanych ze sportem i rekreacją oraz infrastrukturą telekomunikacyjną,

c) dojazdów, parkingów.

4) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów:

a) maksymalna wysokość zabudowy:

- 14,5 m na terenach położonych poniżej 550 m n.p.m.,

- 9,0 m na terenach położonych powyżej 550 m n.p.m.,

b) wysokość tymczasowych obiektów budowlanych nie może przekraczać 4,5 m,

c) dopuszcza się realizację:

- dachów płaskich,

- dachów o kątach nachylenia połaci dachowych 20°÷45° oraz 20°÷75° w przypadku realizacji dachu 
mansardowego,

d) powierzchnia dla lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych nie może przekraczać 5% 
powierzchni działki przeznaczonej pod zabudowy,

e) powierzchnia biologicznie czynna musi wynosić minimum 80% powierzchni działki przeznaczonej pod 
zabudowę.

§ 20. Z zastrzeżeniem przepisów § 11 dla terenów o symbolach P - obiektów produkcyjnych, składów 
i magazynów ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - obiekty produkcyjne, składy i magazyny,

2) przeznaczenia dopuszczalne:

a) obiekty o funkcji usługowej i obsługi komunikacji kołowej,

b) mieszkania funkcyjne,

c) miejsca parkingowe dla samochodów osobowych i ciężarowych, ciągi pieszo-jezdne i drogi wewnętrzne,

d) obiekty, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

e) zieleń urządzona, obiekty i urządzenia małej architektury,

3) zakaz lokalizacji działalności, której uciążliwość wykracza poza granice terenów o symbolach P,

4) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) dopuszcza się realizację:

- dachów płaskich,

- dachów o kątach nachylenia połaci dachowych 20°÷45°,

b) maksymalna wysokość zabudowy:

- budynków - 12,0 m,

- budowli - 12,0 m, przy czym w przypadkach uzasadnionych technologią prowadzonej produkcji – 25,0 
m,
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- obiektów małej architektury – 6,0 m,

c) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej – 40%,

d) minimalna powierzchnia biologicznie czynna w stosunku do powierzchni działki budowlanej – 30%,

e) na terenach, na których nie wyznaczono na rysunku planu nieprzekraczalnych linii zabudowy obowiązują 
odległości od granic działek budowlanych zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 21. Dla terenów o symbolach PE - eksploatacji powierzchniowej ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: eksploatacja powierzchniowa,

2) przeznaczenia dopuszczalne:

a) z zastrzeżeniem przepisów § 11 obiekty i urządzenia związane z funkcjonowaniem kopalni surowców 
skalnych ”Wisła” oraz przeróbką kopalin, w tym możliwość budowy wałów z mas skalnych i ziemnych 
wokół wyrobiska,

b) rekultywacja po zakończeniu eksploatacji powierzchniowej – w kierunku leśnym z możliwością 
wykorzystania dla celów rekreacyjno-wypoczynkowych z dopuszczeniem zabudowy z tym związanej,

c) obiekty, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej i drogi wewnętrzne,

d) zieleń izolacyjna,

3) zakaz:

a) lokalizacji nowych budynków o funkcji mieszkaniowej i produkcyjnej,

b) składowania odpadów poprzemysłowych,

c) lokalizacji obiektów o funkcji rolniczej,

4) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów:

a) dopuszcza się realizację:

- dachów płaskich,

- dachów o kątach nachylenia połaci dachowych 20°÷45°,

b) maksymalna powierzchnia zabudowy – 30%,

c) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki 
budowlanej po zakończeniu procesu rekultywacji – 60%,

d) maksymalna wysokość zabudowy:

- budynków– 12,0 m,

- budowli – 24,0 m,

- obiektów małej architektury – 6,0 m.

§ 22. Dla zbiorów terenów o symbolach R - rolnicze ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe:

a) pola uprawne,

b) drogi polne,

c) z zastrzeżeniem przepisów § 11 możliwość rozbudowy istniejących budynków do 50% ich 
dotychczasowej kubatury z zachowaniem ich wysokości,

2) przeznaczenia dopuszczalne:

a) istniejące i planowane dojazdy do nieruchomości, ciągi pieszo-jezdne,

b) ścieżki rowerowe, trasy narciarskie, biegowe i zjazdowe,

c) zadrzewienia śródpolne oraz aleje wzdłuż dróg gospodarczych,
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d) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

3) zakaz :

a) lokalizacji nowych budynków,

b) składowania odpadów przemysłowych i komunalnych.

§ 23. Dla zbiorów terenów o symbolach ZŁ - łąk i pastwisk ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – łąki i pastwiska,

2) przeznaczenia dopuszczalne:

a) dojazdy do nieruchomości i ciągi pieszo-jezdne,

b) ścieżki rowerowe i spacerowe, trasy narciarskie, biegowe i zjazdowe,

c) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

d) z zastrzeżeniem przepisów § 11 możliwość rozbudowy istniejących budynków do 50% ich 
dotychczasowej kubatury z zachowaniem ich wysokości,

3) zakaz :

a) lokalizacji nowych budynków,

b) zalesienia (poza pojedynczymi nasadzeniami drzew),

c) lokalizacji dróg o trwałej nawierzchni, stałych parkingów, utwardzonych placów.

§ 24. Dla zbiorów terenów o symbolach ZP - zieleni urządzonej ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - zieleń urządzona,

2) przeznaczenia dopuszczalne:

a) obiekty i urządzenia małej architektury, szalety,

b) ciągi piesze i ścieżki spacerowe,

c) podziemne sieci infrastruktury technicznej,

d) obiekty małej gastronomii, estrady, kręgi taneczne,

3) zakaz lokalizacji:

a) wszelkiego rodzaju obiektów tymczasowych nie związanych z imprezami organizowanymi na terenach 
o symbolach ZP,

b) napowietrznych  nowych sieci infrastruktury technicznej,

c) dróg, parkingów.

4) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów:

a) dopuszcza się realizację:

- dachów płaskich,

- dachów o kątach nachylenia połaci dachowych 20°÷45°,

b) maksymalna wysokość zabudowy – 9,0 m,

c) maksymalna powierzchnia zabudowy – 10% powierzchni terenu o symbolu ZP w ramach działki 
budowlanej,

d) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 70% powierzchni terenu o symbolu ZP w ramach działki 
budowlanej.

§ 25. Dla zbiorów terenów o symbolach ZC - cmentarzy ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – cmentarz,

2) przeznaczenia dopuszczalne:
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a) kaplice cmentarne, domy przedpogrzebowe,

b) obiekty usługowe związane z funkcjonowaniem cmentarza,

c) parkingi dla samochodów osobowych, drogi wewnętrzne, obiekty i sieci infrastruktury technicznej,

d) obiekty i urządzenia małej architektury,

3) zakaz lokalizacji:

a) składowisk odpadów komunalnych,

b) obiektów o funkcji mieszkaniowej i produkcyjnej,

c) obiektów handlu artykułami żywnościowymi,

4) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów:

a) dopuszcza się realizację:

- dachów płaskich,

- dachów o kątach nachylenia połaci dachowych 20°÷45°,

b) zgodnie z przepisami odrębnymi, przy czym wysokość zabudowy nie może być większa niż 10,0 m, za 
wyjątkiem obiektów sakralnych dla których dopuszcza się możliwość zwiększenia wysokości do 16,0 m,

c) powierzchnia zabudowy – 20% wyłącznie poza powierzchnią pól grzebalnych,

d) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy lokalizowanej wyłącznie poza powierzchnią pól 
grzebalnych – 0,1,

e) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy poza powierzchnią pól grzebalnych – 0,01.

§ 26. Dla zbiorów terenów o symbolach ZM - ogrodów przydomowych ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - ogrody przydomowe,

2) przeznaczenia dopuszczalne:

a) obiekty i urządzenia zieleni parkowej,

b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

c) altany ogrodowe o powierzchni zabudowy nie wymagającej decyzji pozwolenia na budowę zgodnie 
z przepisami odrębnymi,

d) oczka wodne, ścieżki spacerowe,

e) możliwość wymiany kubatury istniejących budynków.

3) zakaz lokalizacji:

a) z zastrzeżeniem pkt 2 lit. e budynków mieszkalnych, usługowych, produkcyjnych, garaży,

b) szklarni i namiotów foliowych,

4) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów:

a) dopuszcza się realizację:

- dachów płaskich,

- dachów o kątach nachylenia połaci dachowych 20°÷45°,

b) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni terenu 
o symbolu ZM w ramach działki budowlanej – 80%,

c) maksymalna powierzchnia zabudowy w odniesieniu do powierzchni terenu o symbolu ZM w ramach 
działki budowlanej – 20%,

d) maksymalna wysokość zabudowy – 5,0 m,
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e) konieczność zachowania odległości budynków od granic działek budowlanych zgodnie z przepisami 
odrębnymi.

§ 27. Dla zbiorów terenów o symbolach ZL - lasów i zadrzewień ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – lasy i zadrzewienia,

2) przeznaczenia dopuszczalne:

a) istniejące ciągi pieszo-jezdne, drogi wewnętrzne i dojazdy do nieruchomości,

b) urządzenia turystyczne zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi lasów,

c) urządzenia i obiekty małej architektury związane z obsługą turystyki rowerowej oraz urządzenia i obiekty 
służące gospodarce leśnej,

d) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

e) możliwość rozbudowy istniejących budynków do 50% ich dotychczasowej kubatury,

3) zakaz lokalizacji:

a) wszelkiego rodzaju obiektów kubaturowych trwale związanych z gruntem, za wyjątkiem obiektów 
związanych z gospodarką leśną oraz obiektów małej architektury,

b) dróg o trwałej nawierzchni, parkingów, utwardzonych placów,

4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) dopuszcza się realizację wyłącznie dachów o kątach nachylenia połaci dachowych 20°÷45°,

b) maksymalna wysokość zabudowy – 6,0 m.

§ 28. Dla zbiorów terenów o symbolach WS - wód powierzchniowych ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – wody powierzchniowe,

2) przeznaczenia dopuszczalne – urządzenia wodne oraz wszelkie urządzenia zmierzające do zachowania 
spływu, poprawy czystości oraz zwiększenia dotychczasowej retencji wód,

3) zakaz lokalizacji wszelkiego rodzaju użytkowania poza wodami powierzchniowymi, innego niż 
przekształcenia związane z budową wysp, półwyspów i innych urządzeń związanych z rekreacyjnym 
zagospodarowaniem terenów.

§ 29. 1. Dla zbiorów terenów o symbolach KDG, KDZ, KDL, KDD, KDX, KDW – komunikacji ustala się:

1) przeznaczanie podstawowe – drogi,

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

b) chodniki, ścieżki rowerowe, elementy małej architektury,

c) szpalery drzew niskopiennych w rejonach niekolidujących z istniejącym i projektowanym 
uzbrojeniem podziemnym,

3) zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych poza przystankami autobusowymi,

4) parametry i wskaźniki zagospodarowania terenów:

a) ścieżki rowerowe należy realizować o szerokości: jednokierunkowe minimum 1,5 m; 
dwukierunkowe minimum 2,0 m,

b) skrzyżowania ścieżek rowerowych z drogami należy wykonać, jako pasy wydzielone przy 
przejściach dla pieszych,

5) nakaz uwzględnienia zapisów § 9 niniejszej uchwały,

6) tereny kolejowe w granicach opracowania planu są terenami zamkniętymi.

2. Ustala się możliwość kontynuacji tras narciarskich poprzez przejazdy przez drogi o symbolach KDD, 
KDX, KDW.
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§ 30. Dla zbiorów terenów o symbolach KDP – parkingów ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - z zastrzeżeniem pkt 5 parkingi,

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) pomieszczenia usługowe w parkingach wielopoziomowych pod warunkiem, że ich powierzchnia będzie 
stanowiła maksymalnie 40% kubatury budynku,

b) zieleń urządzona,

c) chodniki, urządzenia małej architektury,

d) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

3) możliwość lokalizacji tymczasowych obiektów i urządzeń gastronomicznych,

4) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów:

a) dopuszcza się realizację:

- dachów płaskich,

- dachów o kątach nachylenia połaci dachowych 20°÷45°,

b) maksymalna wysokość zabudowy – 12,0 m,

c) minimalna powierzchnia biologicznie czynna w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – 10%,

d) maksymalna powierzchnia zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – 80%

5) na terenie A1KDP dopuszcza się realizację obiektów związanych z przeznaczeniem podstawowym terenu po 
zbudowaniu drogi o symbolu A7KDZ.

§ 31. Dla zbiorów terenów o symbolach IT - infrastruktury technicznej ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - obiekty, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, w tym:

a) ITW – wodociągi,

b) ITE – elektroenergetyka,

c) ITK – kanalizacja,

d) ITG – gazownictwo,

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) obiekty kubaturowe związane z funkcjonowaniem obiektów sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,

b) place i parkingi,

c) zieleń urządzona i izolacyjna,

3) zakaz lokalizacji obiektów i urządzeń niezwiązanych z infrastrukturą techniczną,

4) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów:

a) dopuszcza się realizację:

- dachów płaskich,

- dachów o kątach nachylenia połaci dachowych 20°÷45°,

b) maksymalna wysokość zabudowy – 12,0 m,

c) maksymalna powierzchnia zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – 60%,

d) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – 
40%.
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Rozdział 12.
Przepisy dotyczące szczególnych wymagań kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów

§ 32. 1. W przypadku budynków i ich części istniejących pomiędzy linią rozgraniczającą dróg 
a nieprzekraczalną linią zabudowy ustaloną w planie dopuszcza się możliwość ich rozbudowy pod warunkiem 
nie zmniejszania odległości tych budynków lub ich części od linii rozgraniczających dróg od których 
wyznaczono nieprzekraczalną linię zabudowy.

2. Na terenach wskazanych w planie do zabudowy w ramach których istnieją naturalne cieki 
powierzchniowe, chronione w ramach rezerwatu „Wisła”, wskazaną w planie powierzchnię biologicznie 
czynną należy utrzymać wzdłuż tych cieków.

3. Przy lokalizacji nowych budynków należy uwzględnić zgodnie z przepisami odrębnymi strefy ochronne 
od cmentarzy pokazane orientacyjnie na rysunku planu, poprzez wykluczenie na obszarach objętych tymi 
strefami możliwości lokalizacji budynków mieszkalnych, zakładów produkujących artykuły żywności, 
zakładów żywienia zbiorowego bądź zakładów przechowujących artykuły żywności.

Rozdział 13.
Przepisy końcowe

§ 33. Dla terenów objętych planem ustala się następujące stawki służące naliczaniu opłaty jednorazowej, 
o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym:

1) tereny o symbolach MN1 i MN2, MW – 30%,

2) tereny o symbolach MP, U, US1, P, RM – 20%,

3) pozostałe tereny objęte planem nie wymienione w pkt 1 i w pkt 2 – 5%.

§ 34. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i publikacji na stronie 
internetowej Urzędu Miasta Wisła.

§ 35. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wisła.

§ 36. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.

 

 Przewodniczący Rady 
Miasta Wisła

Janusz Podżorski

Id: 8B4A3D3B-0A4C-4781-84B4-19F36693ED7E. Podpisany Strona 26Id: 7139EAC9-6B91-4D1B-B94E-1D5590227E5A. Podpisany Strona 76



Uzasadnienie

Sporządzenie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Miasta Wisły z wyłączeniem 
niektórych terenów ma na celu uaktualnienie prawa miejscowego tworzonego obecnie przez plan miejscowy 
dla obszaru miasta Wisły, uchwalony uchwałą Rady Miasta Wisły nr XLVII/397/2006 z dnia 16 maja 2006r.

Celem sporządzenia planu jest również dostosowanie przepisów i rozwiązań przestrzennych do aktualnie 
obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wisły 
przyjętego Uchwałą Rady Miasta Wisły Nr XIII/185/2011 z dnia 22 grudnia 2011 r.

Istotnym celem sporządzenia planu jest przedstawienie rysunku planu w skali 1: 2000 na kopiach aktualnych 
map katastralnych pozyskanych z państwowego zasobu geodezyjno – kartograficznego. Są to mapy, które 
w wiarygodny sposób przedstawiają stan zagospodarowania obszaru miasta, czego nie przedstawiają mapy, na 
których sporządzony jest obowiązujący plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego.

Projekt planu sporządzony jest zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
obowiązującą w dniu podjęcia uchwały Rady Miasta Wisły w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany 
planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Wisły z wyłączeniem niektórych 
terenów ( uchwała nr XLIX/611/2010 z dnia 9 września 2010 zmieniona uchwałą Rady Miasta Wisły 
Nr LI/653/2010 z dnia 28 października 2010). W związku z powyższym projekt planu miejscowego wymaga 
zgodności z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, co 
stwierdzono po analizie przepisów projektu planu oraz ustaleń studium. W tym zakresie w celu uniknięcia 
ewentualnych odszkodowań z tytułu obniżenia wartości nieruchomości uwzględniono zapis ogólny studium 
o treści: ”Ustala się, że w przypadkach zmian obowiązujących planów miejscowych zagospodarowania 
przestrzennego – uchwalone w tych planach przeznaczenia terenów oraz wskaźniki zagospodarowania terenu 
i parametry kształtowania zabudowy – mogą dalej pozostać, jako obowiązujące, nawet w przypadkach, gdy 
różnią się z ustaleniami podanymi w niniejszym studium – za wyjątkiem sytuacji, gdy są one kolizyjne 
z planowanym w studium układem drogowym”.

W celu uniknięcia kolizji z istniejącym zagospodarowaniem terenów (zabudowa, ogrodzenia parcel) na 
obrzeżach istniejących dróg klasy zbiorcza (KDZ), lokalna (KDL), dojazdowa (KDD) i dróg pieszo jezdnych 
(KDX) - w planie ustalono możliwości zmniejszenia minimalnych szerokości tych dróg w liniach 
rozgraniczających w porównaniu z przepisami odrębnymi obowiązującymi w tym zakresie zakładając, że 
w przypadkach przebudowy tych dróg przeprowadzona będzie zgodnie z przepisami odrębnymi analiza 
zasadności zmniejszenia linii rozgraniczających. Związane jest to również z koniecznością ograniczenia 
wydatków z budżetu miasta na ewentualne wykupy terenów dla poszerzenia szerokości linii rozgraniczających 
dróg i odszkodowania na konieczność przesunięcia ogrodzeń parcel, jak również w niektórych przypadkach 
likwidacji istniejącej zabudowy.

W planie ustalono zróżnicowane stawki służące naliczaniu opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości. 
Najwyższe stawki ustalono dla tych terenów, na których zabudowa wiązała się będzie ze znacznymi nakładami 
z budżetu gminy na infrastrukturę techniczną. Stawkę 30% ustalono dla terenów o symbolach MN1, MN2 
i MW przeznaczonych dla zabudowy mieszkaniowej. Mniejszą stawkę (20 %) ustalono dla terenów 
o symbolach MP, U, US1 oraz P, na których infrastruktura może być finansowana przez przedsiębiorców 
inwestujących na tych terenach. Dla pozostałych terenów ustalono stawkę 5 % pozostawiając ocenę 
ewentualnego wzrostu ich wartości do decyzji rzeczoznawcy majątkowego, który będzie wykonywał operat 
szacunkowy przy zbyciu danej nieruchomości w okresie 5 lat od dnia, w którym plan miejscowy stał się 
obowiązujący. Prognozę wpływów i wydatków z budżetu gminy zawarto w prognozie skutków finansowych 
uchwalenia planu.

Plan uzyskał wymagane prawem opinie i uzgodnienia, został wyłożony do publicznego wglądu, a uwagi 
złożone do projektu planu, które nie zostały uwzględnione stanowią załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 
Uwagi uwzględnione w ramach korekt części graficznej i tekstowej projektu, nie wprowadziły zmian 
mogących zmienić koncepcję planu lub mogących prowadzić do sporządzenia projektu planu w nowej postaci.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/598/2014

Rady Miasta Wisła

z dnia 29 maja 2014 r.

 ROZSTRZYGNIĘCIA RADY 
MIASTA WISŁA

W SPRAWIE ROZPATRZENIA 
UWAGI LP.  NR 

UWAGI

 DATA 
WPŁYWU 

UWAGI
 TREŚĆ UWAGI

 OZNACZENIE 
NIERUCHOMOŚCI 

KTÓREJ 
DOTYCZY 
UWAGA

 USTALENIA PROJEKTU 
MIEJSCOWEGOPLANU DLA 
NIERUCHOMOŚCI, KTÓREJ 

DOTYCZY UWAGA  Uwaga 
uwzględniona

 Uwaga 
nieuwzględniona

 UWAGI

 1  2  3  4  5  6  7  8  9

 1  3  18.11.
2013 r.

 Składający uwagę 
wnioskuje 
o przeznaczenie 
działki dla 
działalności 
produkcyjnej jak 
sąsiedni teren 
o symbolu P

 4436/8

 MN2 - tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej na 
wysokości powyżej 550 m 
n.p.m.

 

 ●

 Uwaga nie może być 
uwzględniona gdyż 
byłoby to niezgodne 
z obowiązującym 
studium uwarunkowań 
i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego miasta, 
w którym wnioskowany 
rejon przeznaczony jest 
dla zabudowy 
mieszkaniowej

 2  4  18.11.
2013 r.

 Składający uwagę 
prosi o zmianę 
przeznaczenia 
terenu na 
zabudowę 
jednorodzinną

 289/31  ZL - tereny lasów 
i zadrzewień

 

 ●

 Uwaga nie może być 
uwzględniona gdyż 
byłoby to niezgodne 
z obowiązującym 
studium uwarunkowań 
i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego miasta, 
w którym wnioskowany 
rejon jest wyłączony 
z możliwości lokalizacji 
zabudowy

 3  5  19.11.
2013 r.

 Składający uwagę 
wnioskuje 
o rozszerzenie 
obszaru ustalonego 
jako RM na 
pozostałą część 
działki

 1695/3

 RM - tereny zabudowy 
zagrodowej 
i agroturystycznej,
R - tereny rolnicze

 

 ●

 Pozostawiono 
możliwość lokalizacji 
zabudowy zagrodowej 
tylko na części 
wnioskowanej działki

 4  11  18.11.
2013 r.

 Składający uwagę 
wnioskują 
o umożliwienie 
budowy na 
działkach domku 
letniskowego 
i budynku 
gospodarczego

 4295/7, 
4295/4, 
4295/10, 
4295/11

 R - tereny rolnicze, ZL - 
tereny lasów i zadrzewień

 

 ●

 Uwaga nie może być 
uwzględniona gdyż 
wnioskowany rejon jest 
wskazany 
w obowiązującym 
studium uwarunkowań 
i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego miasta 
do rozwoju w kierunku 
sportowo – 
rekreacyjnym bez 
możliwości lokalizacji 
zabudowy letniskowej. 
Na części działki 
istnieje możliwość 
lokalizacji zabudowy 
zagrodowej lub 
agroturystycznej

 5  13  21.11.
2013 r.

 Składający uwagę 
wnioskują 
o umożliwienie na 
działkach 
lokalizacji 
inwestycji 
związanej z opieką 
i pomocą 
społeczną

 3322/34, 
3322/47, 
5763/7

 MP - tereny domów 
wczasowych i pensjonatów

 

 ●

 W ramach terenów MP 
zabudowy domów 
wczasowych 
i pensjonatów 
dopuszcza się 
przeznaczenie terenów 
dla budynków 
i pomieszczeń między 
innymi usług zdrowia 
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i odnowy biologicznej. 
Dopuszczenie 
inwestycji związanych 
z opieką i pomocą 
społeczną byłoby 
niezgodne 
z obowiązującym 
studium uwarunkowań 
 i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego miasta

 6  14  22.11.
2013 r.

 Składający uwagę 
zwraca się 
z prośbą o zmianę 
przeznaczenia 
terenu pod 
zabudowę 
mieszkaniową

 904/21  ZŁ - tereny łąk i pastwisk

 

 ●

 Uwaga nie może być 
uwzględniona gdyż 
byłoby to niezgodne 
z obowiązującym 
studium uwarunkowań 
i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego miasta, 
w którym wnioskowany 
rejon jest wyłączony 
z możliwości lokalizacji 
zabudowy

 7  17/1  25.11.
2013 r.

 Składający uwagę 
wnioskuje 
o zmianę 
przeznaczenia 
działki  na tereny 
budowlane - pod 
zabudowę 
mieszkaniową

 842/5  ZL - tereny lasów 
i zadrzewień

 

 ●

 Przeznaczenie działki 
dla terenów zabudowy 
mieszkaniowej byłoby 
niezgodne 
z obowiązującym 
studium uwarunkowań 
i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego miasta, 
w którym teren ten jest 
wyłączony z zabudowy

 8  17/2  25.11.
2013 r.

 Składający uwagę 
wnioskuje 
o zmianę 
przeznaczenia 
działki  na tereny 
budowlane - pod 
zabudowę 
mieszkaniową

 964/1  ZL - tereny lasów 
i zadrzewień

 

 ●

 Uwaga nie może być 
uwzględniona gdyż 
byłoby to niezgodne 
z obowiązującym 
studium uwarunkowań 
i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego miasta, 
w którym wnioskowany 
rejon jest wyłączony 
z możliwości lokalizacji 
zabudowy

 9  17/3  25.11.
2013 r.

 Składający uwagę 
wnioskuje 
o zmianę 
przeznaczenia 
pozostałej części 
działki na tereny 
zabudowy 
zagrodowej 
i gospodarstw 
agroturystycznych

 759/3

 RM - tereny zabudowy 
zagrodowej 
i agroturystycznej,
R - tereny rolnicze

 

 ●

 Na obecnym etapie 
rozwoju miasta w celu 
przeciwdziałania 
rozpraszaniu się 
zabudowy tylko część 
powierzchni działki 
wskazano do 
możliwości zabudowy

 10  18  25.11.
2013 r.

 Składający uwagę 
wnioskuje 
o zwiększenie 
dopuszczalnej 
wysokości 
zabudowy na 
terenie o symbolu 
N2U

 4699/13, 
4699/30, 
4699/31, 
4699/32, 
4699/33,  
4699/34, 
4699/35, 
4699/36

 U - tereny zabudowy 
usługowej,
MN1 - tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej na 
wysokości poniżej 550 m 
n.p.m.

 

 ●

 Zgodnie 
z przeprowadzonymi 
uzgodnieniami projektu 
planu utrzymano 
dopuszczalna wysokość 
zabudowy budynków – 
12,5m i budowli –
15,0m

 11  19  26.11.
2013 r.

 Składający uwagę 
prosi o zmianę 
przeznaczenia 
terenu pod 
zabudowę 
letniskową

 4010/214  ZL - tereny lasów 
i zadrzewień

 

 ●

 Uwaga nie może być 
uwzględniona gdyż 
byłoby to niezgodne 
z obowiązującym 
studium uwarunkowań 
i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego miasta, 
w którym wnioskowany 
rejon jest wyłączony 
z możliwości lokalizacji 
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zabudowy

 12  20  26.11.
2013 r.

 Składający uwagę 
wnioskuje 
o zmianę 
przeznaczenia 
całej działki na 
tereny MN2 - 
tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej na 
wysokości 
powyżej 550 m 
n.p.m

 850/24

 MN2 - tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej na 
wysokości powyżej 550 m 
n.p.m,
ZL - tereny lasów 
i zadrzewień

 

 ●

 Uzyskano zgodę na 
zmianę przeznaczenia 
gruntów leśnych na cele 
nieleśne tylko dla 
północnej części 
działki.
Na tej części możliwa 
jest lokalizacja nowego 
budynku mieszkalnego, 
pozostałą część działki 
stanowią zadrzewienia 
leśne

 13  21  27.11.
2013 r.

 Składający uwagę 
wnioskuje 
o przeznaczenie 
części rolnej 
działki na działkę 
budowlaną

 2632/190

 MN1 - tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej na 
wysokości poniżej 550 m 
n.p.m.,
ZL - tereny lasów 
i zadrzewień

 

 ●

 Na obecnym etapie 
rozwoju miasta w celu 
przeciwdziałania 
rozpraszaniu się 
zabudowy tylko część 
powierzchni działki 
wskazano do 
możliwości zabudowy

 14  26  28.11.
2013 r.

 Składający uwagę 
wnioskuje 
o przywrócenie 
stanu sprzed 
2005 roku kiedy to 
znaczna część 
działki 
zakwalifikowana 
była jako tereny 
rolne

 2491/66  ZL - tereny lasów 
i zadrzewień

 

 ●

 Zgodnie z ustaleniami 
projektu planu na 
terenach ZL istnieje 
możliwość zachowania 
dotychczasowego 
zagospodarowania, 
urządzenia 
i zagospodarowania 
terenu (paragraf 
12 tekstu planu), 
decyzja o zmianie 
przeznaczenia działki 
z rolnej na leśną zależy 
od jej właścicieli

 15  28  02.12.
2013 r.

 Składający uwagę 
prosi 
o przekwalifikowa
nie działki na 
tereny RM, MP 
lub US1, US2

 2452/19, 
2452/24

 R - tereny rolnicze,
ZL - tereny lasów 
i zadrzewień

 

 ●

 Uwaga nie może być 
uwzględniona gdyż 
byłoby to niezgodne 
z obowiązującym 
studium uwarunkowań 
i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego miasta, 
w którym wnioskowany 
rejon jest wyłączony 
z możliwości lokalizacji 
zabudowy

 16  30  02.12.
2013 r.

 Składający uwagę 
prosi o zmianę 
przebiegu 
i częściową 
likwidację drogi 
projektowanej 
w planie w sposób 
zaznaczony na 
załączniku 
graficznym do 
uwagi

 -

 MN1 - tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej na 
wysokości poniżej 550 m 
n.p.m., KDW - tereny dróg 
wewnętrznych

 

 ●

 Pozostawiono 
wydzielenie 
projektowanych dróg 
wewnętrznych we 
wnioskowanym rejonie. 
O realizacji dróg 
wewnętrznych 
i sposobie ich 
wydzielenia decydują 
właściciele 
nieruchomości

 17  31  02.12.
2013 r.

 Składający uwagę 
wnioskuje 
o powiększenie 
przeznaczenia 
działki na tereny 
US2 w sposób 
zaznaczony na 
załączniku 
graficznym do 
uwagi

 4706/21

 US2 - tereny sportu 
i rekreacji z budowlami 
i urządzeniami sportowo - 
rekreacyjnymi

 

 ●

 Pozostawiono 
przeznaczenie terenów 
zgodne z planem 
użytkowania gruntów 
leśnych i zapisami 
studium uwarunkowań 
i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego miasta

 18  32  03.12.
2013 r.

 Składający uwagę 
zwraca się 
z prośbą o zmianę 
przeznaczenia 
nieruchomości na 
zabudowę 

 4249/20
 ZL - tereny lasów 
i zadrzewień,
R - tereny rolnicze

 

 ●

 Uwaga nie może być 
uwzględniona gdyż 
byłoby to niezgodne 
z obowiązującym 
studium uwarunkowań 
i kierunków 
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mieszkaniową zagospodarowania 
przestrzennego miasta, 
w którym wnioskowany 
rejon jest wyłączony 
z możliwości lokalizacji 
zabudowy

 19  33  29.11.
2013 r.

 Składający uwagę 
zwraca się 
z prośbą 
o uwzględnienie 
w projekcie planu 
kwestii wszczęcia 
postępowania 
w sprawie 
gleboznawczej 
klasyfikacji 
gruntów na działce 
celem zmiany 
klasyfikacji terenu 
wokół istniejących 
zabudowań

 505/5  ZL - tereny lasów 
i zadrzewień

 

 ●

 Tylko częściowo 
powiększono tereny 
z możliwością 
zabudowy wokół 
istniejącego budynku

 20  34  29.11.
2013 r.

 Składający uwagę 
zwraca się 
z prośbą 
o przekwalifikowa
nie działki na 
tereny 
agroturystyki 
i rekreacji

 1998/30
 ZL - tereny lasów 
i zadrzewień,
R - tereny rolnicze

 

 ●

 Możliwość zabudowy 
działki w procedurze 
sporządzania projektu 
planu została 
negatywnie uzgodniona 
przez Regionalnego 
Dyrektora Ochrony 
Środowiska

 21  36  02.12.
2013 r.

 Składający uwagę 
prosi o zmianę 
przeznaczenia 
terenu na 
zabudowę 
jednorodzinną

 289/31  ZL - tereny lasów 
i zadrzewień

 

 ●

 Uwaga nie może być 
uwzględniona gdyż 
byłoby to niezgodne 
z obowiązującym 
studium uwarunkowań 
i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego miasta, 
w którym wnioskowany 
rejon jest wyłączony 
z możliwości lokalizacji 
zabudowy

 22  37  03.12.
2013 r.

 Składający uwagę 
zwraca się 
z prośbą 
o przekwalifikowa
nie działki na 
budowlaną

 4314/3  R - tereny rolnicze

 

 ●

 Zgodnie 
z obowiązującym  
studium uwarunkowań 
i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego miasta  
działkę włączono do 
terenu US1 – terenów 
sportu i rekreacji 
z zabudową kubaturową

 23  38  03.12.
2013 r.

 Składający uwagę 
prosi 
o przekształcenie 
terenu pod 
zabudowę 
jednorodzinną 
o symbolu planu 
MN2

 992
 RM - tereny zabudowy 
zagrodowej 
i agroturystycznej

 

 ●

 Zgodnie 
z obowiązującym 
studium uwarunkowań 
i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego miasta 
na działce utrzymano 
możliwość lokalizacji 
zabudowy zagrodowej 
i agroturystycznej

 24  39  03.12.
2013 r.

 Składający uwagę 
zwraca się 
z prośbą o zmianę 
przeznaczenia 
działek na 
budowlane

 4314/4, 4314/5  R - tereny rolnicze, ZL - 
tereny lasów i zadrzewień

 

 ●

 Zgodnie 
z obowiązującym  
studium uwarunkowań 
i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego miasta  
działki włączono do 
terenu US1 – terenów 
sportu i rekreacji 
z zabudową kubaturową

 25  40  04.12.
2013 r.

 Składający uwagę 
wnioskuje 
o zaliczenie 
w projekcie planu 

 4350/5

 R - tereny rolnicze, ZL - 
tereny lasów i zadrzewień,
MN2 - tereny zabudowy 
mieszkaniowej 

 
 ●

 Działkę tylko 
częściowo włączono do 
terenów zabudowy 
jednorodzinnej zgodnie 
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parceli w całości 
do terenów 
ekstensywnej 
zabudowy 
mieszkaniowej 
zgodnie 
z przeznaczeniem 
w planie z 
2006 roku

jednorodzinnej na 
wysokości powyżej 550 m 
n.p.m

z obowiązującym 
planem miejscowym

 26  44  04.12.
2013 r.

 Składający uwagę 
wnioskuje 
o przeznaczenie 
działki pod 
zabudowę 
jednorodzinną 
o symbolu planu 
MN2

 1707/133
 RM - tereny zabudowy 
zagrodowej 
i agroturystycznej

 

 ●

 Zgodnie 
z obowiązującym 
studium uwarunkowań 
i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego miasta 
pozostawiono 
możliwość 
przeznaczenia działki 
dla zabudowy 
zagrodowej 
i agroturystycznej

 27  45  04.12.
2013 r.

 Składający uwagę 
wnioskuje 
o przeznaczenie 
parcel w całości 
pod zabudowę 
jednorodzinną 
o symbolu planu 
MN1

 2489/3  MP - tereny domów 
wczasowych i pensjonatów

 

 ●

 Zgodnie 
z obowiązującym 
studium uwarunkowań 
i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego miasta 
pozostawiono 
przeznaczenie terenów 
dla domów 
wczasowych 
i pensjonatów

 28  47  05.12.
2013 r.

 Składający uwagę 
prosi o zmianę 
przeznaczenia 
działki na tereny 
zabudowy 
agroturystycznej 
i zagrodowej 
o symbolu RM

 4517/18

 ZL - tereny lasów 
i zadrzewień,
R - tereny rolnicze, KDX - 
droga pieszo-jezdna

 

 ●

 Tylko na części 
powierzchni działki 
ustalono możliwość 
lokalizacji zabudowy 
zagrodowej 
i agroturystycznej

 29  49/2  06.12.
2013 r.

 Składający uwagę 
prosi o zmianę 
przeznaczenia 
terenu parceli na 
tereny 
z możliwością 
zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej

 1985/6

 R - tereny rolnicze,
MN2 - tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej na 
wysokości powyżej 550 m 
n.p.m

 

 ●

 Uwaga nie może być 
uwzględniona gdyż 
byłoby to niezgodne 
z obowiązującym 
studium uwarunkowań 
i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego miasta, 
w którym wnioskowany 
rejon jest wyłączony 
z możliwości lokalizacji 
zabudowy

 30  51  09.12.
2013 r.

 Składający uwagę 
prosi 
o umożliwienie na 
działce budowy 
małego domu 
parterowego

 1373/1
 R - tereny rolnicze,
ZL - tereny lasów 
i zadrzewień

 

 ●

 Działka znajduje się 
w terenach rolnych, na 
których dopuszcza się 
wyłącznie zabudowę 
zagrodową
i agroturystyczną

 31  52  09.12.2013 
r.

 Składający uwagę 
wnioskuje 
o ustalenie 
przeznaczenia 
działki jako B2MP 
tak jak dla terenu 
przyległego

 3157/43  KDL - droga klasy 
"lokalna"

 

 ●

 Pozostawiono 
wydzielenie drogi 
lokalnej w liniach 
rozgraniczających 12,0 
m

 32  57  09.12.
2013 r.

 Składający uwagę 
zwraca się 
z prośbą o zmianę 
przeznaczenia 
działki na cele 
budowlane

 2260/4

 ZL - tereny lasów 
i zadrzewień, MN1 - tereny 
zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej na 
wysokości poniżej 550 m 
n.p.m.

 

 ●

 Pozostawiono ustalenia 
projektu planu w celu 
ochrony istniejących 
gruntów leśnych

 33  58  10.12.
2013 r.

 Składający uwagę 
zwraca się 
z prośbą o zmianę 

 2691/10
 RM - tereny zabudowy 
zagrodowej 
i agroturystycznej

 
 ●

 Działka zgodnie 
z obowiązującym 
studium uwarunkowań 
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przeznaczenia 
działki z terenów 
RM na tereny 
MNZ - tereny 
ekstensywnej 
zabudowy 
mieszkaniowej

i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego miasta 
znajduje się w terenach 
R1 rolniczych 
z zabudową zagrodową 
i agroturystyczną. 
Przeznaczenie działek 
dla zabudowy 
mieszkaniowej byłoby 
niezgodne z ustaleniami 
studium

 34  61  10.12.
2013 r.

 Składający uwagę 
prosi 
o przekształcenie 
działki na 
budowlaną

 546/11  ZL - tereny lasów 
i zadrzewień

 

 ●

 Uwaga nie może być 
uwzględniona gdyż 
byłoby to niezgodne 
z obowiązującym 
studium uwarunkowań 
i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego miasta, 
w którym wnioskowany 
rejon jest wyłączony 
z możliwości lokalizacji 
zabudowy

 35  62  10.12.
2013 r.

 Składający uwagę 
prosi o ponowne 
rozpatrzenie 
wniosku 
o przekształcenie 
działki z rolnej na 
budowlaną

 4542/3
 RM - tereny zabudowy 
zagrodowej 
i agroturystycznej

 

 ●

 Działka zgodnie 
z obowiązującym 
studium uwarunkowań 
i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego miasta 
znajduje się w terenach 
R1 rolniczych 
z zabudową zagrodową 
i agroturystyczną. 
Przeznaczenie działek 
dla zabudowy 
mieszkaniowej byłoby 
niezgodne z ustaleniami 
studium

 36  63  11.12.
2013 r.

 Składający uwagę 
wnioskuje 
o zniesienie na 
parceli 
nieprzekraczalnyc
h linii zabudowy 
w celu dokonania 
podziału parceli 
związanego 
z podziałem 
majątku przez 
współwłaścicieli

 877/3

 MN1 - tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej na 
wysokości poniżej 550 m 
n.p.m.

 

 ●

 Zachowano 
nieprzekraczalne linie 
zabudowy w projekcie 
planu jako niezbędną 
regulację potrzeb 
kształtowania zasad 
przyszłej obsługi 
komunikacyjnej 
terenów mieszkalnych 
oraz zasad 
kształtowania ładu 
przestrzennego

 37  67/1  13.12.
2013 r.

 Składający uwagę 
prosi o prawo 
zabudowy na 
działkach

 4615/3, 4611/4  R - tereny rolnicze

 

 ●

 Przeznaczenie działek 
do zabudowy byłoby 
niezgodne 
z obowiązującym 
studium uwarunkowań 
i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego miasta

 38  67/3  13.12.
2013 r.

 Składający uwagę 
prosi o zmianę 
przeznaczenia 
terenów z leśnych 
na rolne

 
4692/20,4692/1

67

 R - tereny rolnicze, ZL - 
tereny lasów i zadrzewień

 

 ●
 Tylko część działki 
włączono do terenów 
rolniczych.

 39  70  16.12.
2013 r.

 Składający uwagę 
prosi o likwidację 
nieprzekraczalnyc
h linii zabudowy 
zaprojektowanych 
na terenie działki

 853/5

 MN1 - tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej na 
wysokości poniżej 550 m 
n.p.m.

 

 ●

 Zlikwidowano 
nieprzekraczalne linie 
zabudowy w zachodniej 
części działki.
Nieprzekraczalne linie 
zabudowy 
pozostawiono od terenu 
o symbolu L20KDW.

 40  71  16.12.
2013 r.

 Składający uwagę 
prosi o zmianę 
przeznaczenia 

 5330/5, 
5330/6, 5330/3, 

5330/2, 

 RM - tereny zabudowy 
zagrodowej 
i agroturystycznej,

 
 ●

 Do terenów MN2 
włączono zgodnie 
z obowiązującym 
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terenów z RM na 
zabudowę 
mieszkaniową 
jednorodzinną

5312/326, 
5312/171, 

5330/1, 5332/1

R - tereny rolnicze,
MN2 - tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej na 
wysokości powyżej 550 m 
n.p.m,
ZL - tereny lasów 
i zadrzewień

studium uwarunkowań 
i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego miasta 
tylko działki, na 
których istnieje 
zabudowa 
mieszkaniowa

 41  72  17.12.
2013 r.

 Składający uwagę 
prosi o zmianę 
przeznaczenia 
terenów pod 
zabudowę 
mieszkaniową

 2862/29, 
2632/132, 
2632/122, 
2632/123, 
2632/68, 
2862/13, 
2862/56, 
2632/131

 R - tereny rolnicze, MN1 - 
tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej na 
wysokości poniżej 550 m 
n.p.m.

 

 ●

 W projekcie planu 
uwzględniona jest 
zabudowa na 
istniejących działkach – 
zgodnie 
z obowiązującym 
studium uwarunkowań 
i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego miasta

 42  73  17.12.
2013 r.

 Składający uwagę 
prosi 
o nie przeprowadz
anie drogi przez 
teren działki

 473/3

 MN1 - tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej na 
wysokości poniżej 550 m 
n.p.m.,
KDD - tereny drogi klasy 
"dojazdowa"

 

 ●

 Pozostawiono 
w projekcie planu 
możliwość wydzielenia 
dojazdowej drogi 
publicznej jako 
kontynuacja 
przeprowadzonych już 
wydzieleń dla dróg 
w celu obsługi nowych 
działek budowlanych 
dla zabudowy 
jednorodzinnej

 43  74  17.12.
2013 r.

 Składający uwagę 
prosi 
o nie przeprowadz
anie drogi przez 
teren działki oraz 
o likwidację linii 
energetycznej 
przebiegającej 
przez teren działki

 449/4

 MN1 - tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej na 
wysokości poniżej 550 m 
n.p.m.,
KDL - tereny drogi klasy 
"lokalna"

 

 ●

 Pozostawiono 
rozwiązania projektu 
planu jako realizację 
ustaleń studium 
uwarunkowań 
i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego miasta

 44  75  17.12.
2013 r.

 Składający uwagę 
wnioskuje 
o zmianę zapisu 
tekstu planu 
w paragrafie 4.2

 3157/40, 
3157/39 
i 3157/2

 MP - tereny domów 
wczasowych i pensjonatów

 

 ●

 Wprowadzono korektę 
planu poprzez 
określenie definicji 
istniejącej zabudowy 
mieszkaniowej 
w słowniku pojęć 
i terminów 
zastosowanych 
w tekście planu w której 
budynki posiadające 
w dniu wejścia w życie 
w/w planu ostateczną 
decyzję pozwolenia na 
budowę traktowane są 
jako istniejąca 
zabudowa 
mieszkaniowa 
dopuszczona w planie 
na terenach MP

 45  76  18.12.
2013 r.

 Składający uwagę 
prosi o zmianę 
przeznaczenia 
działek na tereny 
MN1 - tereny 
zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej na 
wysokości poniżej 
550 m n.p.m

 3583/1, 3607/8  R - tereny rolnicze

 

 ●

 Uwaga nie może być 
uwzględniona gdyż 
byłoby to niezgodne 
z obowiązującym 
studium uwarunkowań 
i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego miasta, 
w którym wnioskowany 
rejon jest wyłączony 
z możliwości lokalizacji 
zabudowy

 46  79  19.12.
2013 r.

 Składający uwagę 
wnioskuje 
o zmianę 
przeznaczenia 
działki na tereny 

 4249/31

 R - tereny rolnicze,
MN2 - tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej na 
wysokości powyżej 550 m 

 

 ●

 Uwaga nie może być 
uwzględniona gdyż 
byłoby to niezgodne 
z obowiązującym 
studium uwarunkowań 
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zabudowy 
mieszkalnej

n.p.m,
ZL - tereny lasów 
i zadrzewień

i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego miasta, 
w którym wnioskowany 
rejon jest wyłączony 
z możliwości lokalizacji 
zabudowy

 47  80  19.12.
2013 r.

 Składający uwagę 
wnioskuje 
o zmianę 
przeznaczenia 
działki na 
budowlaną

 1720/1

 R - tereny rolnicze,
MN2 - tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej na 
wysokości powyżej 550 m 
n.p.m,
ZL - tereny lasów 
i zadrzewień,
RM - tereny zabudowy 
zagrodowej 
i agroturystycznej

 

 ●

 Zgodnie 
z obowiązującym 
studium uwarunkowań 
i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego miasta 
we wnioskowanym 
rejonie wskazana jest 
możliwość tylko 
lokalizacji zabudowy 
zagrodowej 
i agroturystycznej

 48  82  19.12.
2013 r.

 Składający uwagę 
prosi 
o przesunięcie 
granicy terenu RM 
zgodnie 
z załącznikiem 
graficznym do 
uwagi

 154/8

 RM - tereny zabudowy 
zagrodowej 
i agroturystycznej,
R - tereny rolnicze,
ZL - tereny lasów 
i zadrzewień

 

 ●

 W celu 
przeciwdziałaniu 
rozpraszania się 
zabudowy teren RM 
poszerzono tylko 
częściowo, 
w mniejszym zakresie 
niż podanym w uwadze

 49  83  19.12.
2013 r.

 Składający uwagę 
wnioskuje 
o zmianę 
przeznaczenia 
terenu na 
przeznaczenie 
pensjonatowo-
gastronomiczne 
lub związane 
z obsługą ruchu 
turystycznego

 4283/41, 
4283/46

 ZL - tereny lasów 
i zadrzewień

 

 ●

 Uwaga nie może być 
uwzględniona gdyż 
byłoby to niezgodne 
z obowiązującym 
studium uwarunkowań 
i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego miasta, 
w którym wnioskowany 
rejon jest wyłączony 
z możliwości lokalizacji 
zabudowy

 50  84  20.12.
2013 r.

 Składający uwagę 
prosi o zmianę 
przeznaczenia 
działki na 
zabudowę 
mieszkaniową

 2267/1  ZŁ - tereny łąk i pastwisk

 

 ●

 Działka położona jest 
w terenach rolnych na 
których zgodnie 
z obowiązującym 
studium uwarunkowań 
i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego miasta 
dopuszcza się 
wyłącznie zabudowę 
zagrodową 
agroturystyczną

 51  85  19.12.
2013 r.

 Składający uwagę 
prosi 
o przeznaczenie 
działek na tereny 
RM - zabudowy 
zagrodowej 
i agroturystycznej

 2632/240, 
2632/169

 R - tereny rolnicze,
ZL - tereny lasów 
i zadrzewień

 

 ●

 Uwzględniono 
możliwość lokalizacji 
zabudowy zagrodowej 
tylko zgodnie 
z obowiązującym 
studium uwarunkowań 
i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego miasta 
i obowiązującym 
planem miejscowym

 52  86  19.12.
2013 r.

 Składający uwagę 
wnioskuje 
o zmianę 
przeznaczenia 
części terenów 
US1 i US2 na 
tereny ZL

 3669/38

 US2 - tereny sportu 
i rekreacji z budowlami 
i urządzeniami sportowo - 
rekreacyjnymi,
US1 - tereny sportu 
i rekreacji z zabudową 
kubaturową

 

 ●

 Na terenie M4US1 
zachowano istniejącą 
zieleń leśną a na terenie 
M2US2 tylko część 
działki włączono do 
przeznaczenia US1

 53  87  19.12.
2013 r.

 Składający uwagę 
wnioskuje 
o dopuszczenie na 
terenach RM i ZŁ 
możliwości 
budowy wyciągu 

 3646/35, 
3822/14, 
3822/13, 
3646/34

 RM - tereny zabudowy 
zagrodowej 
i agroturystycznej,
ZŁ - tereny łąk i pastwisk

 

 ●

 Na terenach RM i ZŁ 
dopuszczono 
w projekcie planu trasy 
narciarskie biegowe 
i zjazdowe. Lokalizacja 
na tych terenach 
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narciarskiego 
i lokalizacji tras 
narciarskich

wyciągów narciarskich 
jest niezgodna 
z obowiązującym 
studium uwarunkowań 
i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego miasta

 54  89  19.12.
2013 r.

 Składający uwagę 
wnioskuje 
o dopisanie do 
tekstu planu 
w zakresie 
przeznaczenia 
dopuszczalnego 
dla terenów RM 
i ZŁ możliwości 
lokalizacji 
wyciągu 
narciarskiego wraz 
z trasą zjazdową

 -  -

 

 ●

 Na terenach RM i ZŁ 
dopuszczono 
w projekcie planu trasy 
narciarskie biegowe 
i zjazdowe. Lokalizacja 
na tych terenach 
wyciągów narciarskich 
jest niezgodna 
z obowiązującym 
studium uwarunkowań 
i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego miasta

 55  90  19.12.
2013 r.

 Składający uwagę 
wnioskuje 
o dopisanie do 
tekstu planu 
w zakresie 
przeznaczenia 
dopuszczalnego 
dla terenów US1, 
US2, R, RM i ZL 
możliwości 
lokalizacji 
zbiorników 
wodnych do celów 
p.poż., 
nawadniania pól 
i naśnieżania

 -  -

 

 ●

 W projekcie planu na 
terenach US1, US2, R, 
RM i ZL dopuszcza się 
lokalizację urządzeń 
infrastruktury 
technicznej. Zbiorniki 
wodne 
o nieutwardzonej 
powierzchni są 
urządzeniami 
infrastruktury 
technicznej

 56  91  19.12.
2013 r.

 Składający uwagę 
wnioskuje 
o zmianę 
przeznaczenia 
terenu działki na 
parking dla 
obsługi 
projektowanego 
hotelu

 1204/111  ZL - tereny lasów 
i zadrzewień

 

 ●

 Uwaga nie może być 
uwzględniona 
w projekcie planu gdyż 
teren położony jest 
zgodnie ze studium 
uwarunkowań 
i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego miasta 
w obszarze dolin rzek 
i potoków, na którym 
ustalono zachowanie 
istniejącej zieleni 
łęgowej i zadrzewień, 
ponadto teren stanowi 
grunt leśny

 57  94  20.12.
2013 r.

 Składający uwagę 
prosi 
o przekwalifikowa
nie działki rolnej 
na budowlaną

 2691/11
 RM - tereny zabudowy 
zagrodowej 
i agroturystycznej,

 

 ●

 Działka zgodnie 
z obowiązującym 
studium uwarunkowań 
i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego miasta 
znajduje się w terenach 
R1 rolniczych 
z zabudową zagrodową 
i agroturystyczną. 
Przeznaczenie działek 
dla zabudowy 
mieszkaniowej byłoby 
niezgodne z ustaleniami 
studium

 58  95  20.12.
2013 r.

 Składający uwagę 
nie wyraża zgody 
na wyznaczenie 
pasa drogowego 
w obrębie działki

 1213/7  KDG - tereny drogi klasy 
"główna"

 

 ●

 W projekcie planu 
utrzymano wydzielenie 
drogi wojewódzkiej 
w liniach 
rozgraniczających 
umożliwiających 
niezbędne 
zagospodarowanie pasa 
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drogowego

 59  98  19.12.
2013 r.

 Składający uwagę 
wnioskuje 
o zmianę 
przeznaczenia 
działek na tereny 
zabudowy 
indywidualnej

 4996/8, 
5134/22

 RM - tereny zabudowy 
zagrodowej 
i agroturystycznej,
R - tereny rolnicze,
ZL - tereny lasów 
i zadrzewień

 

 ●

 Zgodnie 
z obowiązującym 
studium uwarunkowań 
i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego miasta 
we wnioskowanym 
rejonie możliwa jest 
tylko zabudowa 
zagrodowa 
i agroturystyczna

 60  100  20.12.
2013 r.

 Składający uwagę 
wnioskuje 
o zmianę 
przeznaczenia 
działki na tereny 
usługowo - 
parkingowe

 2358  WS - tereny wód 
powierzchniowych

 

 ●

 Działkę włączono do 
terenów dróg 
z możliwością 
urządzenia parkingu bez 
obiektów kubaturowych

 61  102  20.12.
2013 r.

 Składający uwagę 
wnioskuje 
o dopuszczenie 
w obszarze M2R 
budowy 
zbiorników 
wodnych 
z przeznaczeniem 
do celów p.poż., 
nawadniania pól 
i naśnieżania 
w sezonie 
zimowym

 3646/7, 
3646/8, 3646/6

 US2 - tereny sportu 
i rekreacji z budowlami 
i urządzeniami sportowo - 
rekreacyjnymi,
US1 - tereny sportu 
i rekreacji z zabudową 
kubaturową,
R - tereny rolnicze, ZL - 
tereny lasów i zadrzewień

 

 ●

 W projekcie planu na 
terenach US1, US2, R, 
RM i ZL dopuszcza się 
lokalizację urządzeń 
infrastruktury 
technicznej. Zbiorniki 
wodne 
o nieutwardzonej 
powierzchni są 
urządzeniami 
infrastruktury 
technicznej

 62  103  20.12.
2013 r.

 Składający uwagę 
wnioskuje 
o dopuszczenie 
w obszarze M2R 
budowy 
zbiorników 
wodnych 
z przeznaczeniem 
do celów p.poż., 
nawadniania pól 
i naśnieżania 
w sezonie 
zimowym

 3646/7, 
3646/8, 3646/6

 US2 - tereny sportu 
i rekreacji z budowlami 
i urządzeniami sportowo - 
rekreacyjnymi,
US1 - tereny sportu 
i rekreacji z zabudową 
kubaturową,
R - tereny rolnicze,
ZL - tereny lasów 
i zadrzewień

 

 ●

 W projekcie planu na 
terenach US1, US2, R, 
RM i ZL dopuszcza się 
lokalizację urządzeń 
infrastruktury 
technicznej. Zbiorniki 
wodne 
o nieutwardzonej 
powierzchni są 
urządzeniami 
infrastruktury 
technicznej

 63  104  20.12.
2013 r.

 Składający uwagę 
wnioskuje 
o umożliwienie na 
działce budowy 
domu 
letniskowego

 2169/22  ZL - tereny lasów 
i zadrzewień

 

 ●

 Działka znajduje się na 
terenach, które zgodnie 
z obowiązującym 
studium uwarunkowań 
i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego miasta 
wyłączone są 
z możliwości 
zabudowy. Działkę 
zgodnie z ustaleniami 
studium włączono do 
terenów rolniczych

 64  106  23.12.
2013 r.

 Składający uwagę 
wnioskuje 
o dopuszczenie 
zabudowy 
mieszkaniowej, 
agroturystycznej 
i usługowej bez 
konieczności 
posiadania min 
1 ha gruntów

 1943/3
 RM - tereny zabudowy 
zagrodowej 
i agroturystycznej,

 

 ●

 Warunki lokalizacji 
zabudowy zagrodowej 
i agroturystycznej są 
zgodne 
z obowiązującym 
studium uwarunkowań 
i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego miasta

 65  107  23.12.
2013 r.

 Składający uwagę 
nie wyraża zgody 
na objęcie działki 
zakazem 
zabudowy 
i utworzenie 

 1200/1  R - tereny rolnicze

 

 ●

 Uwzględnienie 
zagrożeń osuwania się 
mas ziemnych wg 
danych administracji 
geologicznej w planie 
miejscowym jest 
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terenów osuwisk 
na terenie działki

obowiązkowe. Teren 
zgodnie 
z obowiązującym 
studium uwarunkowań 
i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego miasta 
jest wyłączony 
z możliwości zabudowy

 66  109  23.12.
2013 r.

 Składający uwagę 
wnioskuje 
o przeznaczenie 
działki do 
zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej

 2691/12
 RM - tereny zabudowy 
zagrodowej 
i agroturystycznej

 

 ●

 Działka zgodnie 
z obowiązującym 
studium uwarunkowań 
i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego miasta 
znajduje się w terenach 
R1 rolniczych 
z zabudową zagrodową 
i agroturystyczną. 
Przeznaczenie działek 
dla zabudowy 
mieszkaniowej byłoby 
niezgodne z ustaleniami 
studium

 67  110  23.12.
2013 r.

 Składający uwagę 
wnioskuje 
o przeznaczenie 
działki do 
zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej

 2698/21
 RM - tereny zabudowy 
zagrodowej 
i agroturystycznej

 

 ●

 Działka zgodnie 
z obowiązującym 
studium uwarunkowań 
i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego miasta 
znajduje się w terenach 
R1 rolniczych 
z zabudową zagrodową 
i agroturystyczną. 
Przeznaczenie działek 
dla zabudowy 
mieszkaniowej byłoby 
niezgodne z ustaleniami 
studium

 68  111  23.12.
2013 r.

 Składający uwagę 
wnioskuje 
o powiększenie 
obszaru 
z możliwością 
zabudowy

 2909/4

 RM - tereny zabudowy 
zagrodowej 
i agroturystycznej,
R - tereny rolnicze,
ZL - tereny lasów 
i zadrzewień

 

 ●

 Powiększono obszar 
z możliwością 
lokalizacji zabudowy 
zagrodowej 
i agroturystycznej lecz 
tylko na części działki 
w celu przeciwdziałania 
rozpraszaniu zabudowy

 69  112  23.12.
2013 r.

 Składający uwagę 
prosi 
o wydzielenie 
części parceli na 
budowę budynku 
mieszkalnego 
i gospodarczego

 1446/446, 
1446/447

 ZL - tereny lasów 
i zadrzewień

 

 ●

 Uwaga nie została 
uwzględniona gdyż 
przeważająca część 
działki stanowi grunty 
leśne, a pozostała część 
działki wyłączona jest 
w obowiązującym 
studium uwarunkowań 
i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego miasta 
z możliwości zabudowy

 70  113  23.12.
2013 r.

 Składający uwagę 
wnioskuje 
o zmianę 
przeznaczenia 
sportowo - 
rekreacyjnego 
terenu 
i przywrócenie 
przeznaczenia 
zgodnie z planem 
zagospodarowania 
z 2006 roku

 287/14

 US2 - tereny sportu 
i rekreacji z budowlami 
i urządzeniami sportowo - 
rekreacyjnymi,
US1 - tereny sportu 
i rekreacji z zabudową 
kubaturową,
MN1 - tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej na 
wysokości poniżej 550 m 
n.p.m.

 

 ●

 Pozostawiono 
przeznaczenie sportowo 
rekreacyjne na 
większości powierzchni 
działki co jest zgodne
z obowiązującym 
studium uwarunkowań 
i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego miasta 
oraz obowiązującym 
planem miejscowym

 71  114/1  23.12.
2013 r.

 Składający uwagę 
wnioskuje 
o umożliwienie na 
działkach 

 3322/47, 
3322/34

 MP - tereny domów 
wczasowych i pensjonatów

 
 ●

 W ramach terenów MP 
zabudowy domów 
wczasowych 
i pensjonatów 
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lokalizacji 
inwestycji 
związanej z opieką 
i pomocą 
społeczną, zmianę 
zapisów tekstu 
planu w paragrafie 
16

dopuszcza się 
przeznaczenie terenów 
dla budynków 
i pomieszczeń między 
innymi usług zdrowia 
i odnowy biologicznej. 
Dopuszczenie 
inwestycji związanych 
z opieką i pomocą 
społeczną byłoby 
niezgodne 
z obowiązującym 
studium uwarunkowań 
i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego miasta

 72  114/2  23.12.
2013 r.

 Składający uwagę 
wnioskuje 
o rozszerzenie 
przeznaczenia 
F21MN1 na całą 
powierzchnię 
działki

 3322/64

 ZL - tereny lasów 
i zadrzewień,
MN1 - tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej na 
wysokości poniżej 550 m 
n.p.m.

 

 ●

 Przeznaczenie działki 
dla zabudowy 
mieszkaniowej byłoby 
niezgodne 
z obowiązującym 
studium uwarunkowań 
i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego miasta

 73  114/3  23.12.
2013 r.

 Składający uwagę 
wnioskuje 
o zmianę zapisu 
tekstu planu 
w rozdziale 4 - 
Przepisy 
szczegółowe dla 
niektórych 
terenów poprzez 
dopuszczenie 
tolerancji 10% 
wartości  
parametrów 
ustalonych 
w planie.

 -  -

 

 ●

 Zmiana zapisów wg 
propozycji zawartej 
w uwadze byłaby 
niezgodna 
z interpretacją prawną 
zapisów obowiązującej 
ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu 
przestrzennym

 74  115  23.12.
2013 r.

 Składający uwagę 
wnioskuje 
o zawarcie 
w planie zapisu 
o dopuszczeniu na 
terenach 
rolniczych 
lokalizację bud. 
gospodarczych, 
wiat lub altan 
o pow. do 40 m 
kw na każde 0,5 ha 
terenu.

 1372/10  R - tereny rolnicze

 

 ●

 Działka znajduje się 
w terenach rolniczych, 
na których dopuszcza 
się wyłącznie zabudowę 
zagrodową
i agroturystyczną

 75  117  23.12.
2013 r.

 Składający uwagę 
wnioskuje 
o zmianę 
przeznaczenia 
terenów z funkcji 
MN1 i ZP na MW

 228/6, 228/11, 
238/35

 MN1 - tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej na 
wysokości poniżej 550 m 
n.p.m.,
ZP - tereny zieleni 
urządzonej

 

 ●

 Pozostawiono 
przeznaczenie terenów 
ZP w projekcie planu 
jako zgodne 
z obowiązującym 
studium uwarunkowań 
i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego miasta. 
Przeznaczenie do 
zabudowy 
wielorodzinnej terenu 
ZP byłoby niezgodne ze 
studium

 76  119  23.12.
2013 r.

 Składający uwagę 
wnioskuje 
o przywrócenie 
przeznaczenia 
części działek 
z terenów leśnych 
na rolne

 2401/13, 2421

 MP - tereny domów 
wczasowych i pensjonatów,
ZL - tereny lasów 
i zadrzewień

 

 ●

 Pozostawiono 
przeznaczenie 
zachodniej części 
działki jako tereny 
lasów i zadrzewień 
w ramach których 
możliwe jest 
zachowanie istniejących 
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łąk i pastwisk

 77  129  24.12.
2013 r.

 Składający uwagę 
prosi o likwidację 
linii zabudowy 
zaprojektowanych 
na terenie działek

 1187/13, 
1186/4

 MN2 - tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej na 
wysokości powyżej 550 m 
n.p.m

 

 ●

 Zachowano 
nieprzekraczalne linie 
zabudowy w projekcie 
planu jako niezbędną 
regulację potrzeb 
kształtowania zasad 
przyszłej obsługi 
komunikacyjnej 
terenów mieszkalnych 
oraz zasad 
kształtowania ładu 
przestrzennego

 78  131  24.12.
2013 r.

 Składający uwagę 
prosi o zmianę 
przeznaczenia 
działki na tereny 
uwzględniające 
następujące 
funkcje - domy 
wypoczynkowe, 
pensjonaty , 
hotele, zabudowa 
wielorodzinna , 
usługi

 2934/14, 
2934/12, 
2934/10

 U - tereny zabudowy 
usługowej

 

 ●

 Pozostawiono 
usługowe przeznaczenie 
działek zgodnie 
z obowiązującym 
studium uwarunkowań 
i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego miasta 
oraz obowiązującym 
planem miejscowym

 79  133  24.12.
2013 r.

 Składający uwagę 
wnioskuje 
o zmianę zapisów 
tekstu planu 
dotyczących 
wysokości 
zabudowy, 
powierzchni 
zabudowy 
i powierzchni 
biologicznie 
czynnej

 2446/1, 
2381/1, 2381/2 
2381/3, 2381/4, 
2379, 2382/8, 

2382/9, 2396/1

 MP - tereny domów 
wczasowych i pensjonatów

 

 ●

 Wysokość zabudowy 
i wskaźniki 
urbanistyczne zapisane 
w projekcie planu są 
zgodne 
z obowiązującym 
studium uwarunkowań 
i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego miasta 
oraz uzyskanymi 
uzgodnieniami 
i opiniami do projektu 
planu

 80  134  24.12.
2013 r.

 Składający uwagę 
prosi o zmianę 
przeznaczenia 
działki 
z zabudowy 
zagrodowej 
i agroturystycznej 
na budowlaną

 2698/20
 RM - tereny zabudowy 
zagrodowej 
i agroturystycznej

 

 ●

 Działka zgodnie 
z obowiązującym 
studium uwarunkowań 
i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego miasta 
znajduje się w terenach 
R1 rolniczych 
z zabudową zagrodową 
i agroturystyczną. 
Przeznaczenie działek 
dla zabudowy 
mieszkaniowej byłoby 
niezgodne z ustaleniami 
studium

 81  136  24.12.
2013 r.

 Składający uwagę 
prosi o zmianę 
przeznaczenia 
działek na tereny 
dla usług

 1221/52, 
1221/20, 
1250/9

 ZL - tereny lasów 
i zadrzewień

 

 ●

 Działkę włączono 
częściowo do terenów 
zabudowy usługowej 
w zakresie zgodnym 
z obowiązującym 
planem miejscowym

 82  138  24.12.
2013 r.

 Składający uwagę 
prosi o zmianę 
przeznaczenia 
działki na tereny 
dla usług

 1251/31  ZL - tereny lasów 
i zadrzewień

 

 ●

 Zgodnie 
z obowiązującym 
studium uwarunkowań 
i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego miasta 
działka jest wyłączona 
z możliwości zabudowy

 83  139  24.12.
2013 r.

 Składający uwagę 
prosi o zmianę 
przeznaczenia 
działek na tereny 
pod zabudowę 
jednorodzinną

 755/2, 853/3  ZL - tereny lasów 
i zadrzewień

 

 ●

 Działkę zgodnie 
z obowiązującym 
planem miejscowym 
tylko częściowo 
włączono do terenów 
zabudowy 
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jednorodzinnej

 84  140  24.12.
2013 r.

 Składający uwagę 
wnioskuje 
o wykreślenie 
z projektu planu 
obszaru osuwiska 
obejmującego 
teren działek

 1453/1, 1453/2

 RM - tereny zabudowy 
zagrodowej 
i agroturystycznej,
R - tereny rolnicze,
ZL - tereny lasów 
i zadrzewień

 

 ●

 Nie ma możliwości 
wykreślenia z projektu 
planu ograniczeń 
wynikających 
z zagrożeń osuwania się 
mas ziemnych, których 
zakres jest 
przekazywany jako 
obligatoryjny nakaz 
przez państwowy organ 
administracji 
geologicznej

 85  141  24.12.
2013 r.

 Składający uwagę 
wnioskują 
o zmianę 
przeznaczenia 
działek na tereny 
rolnicze

 4660/12, 
4668/2

 R - tereny rolnicze,
ZL - tereny lasów 
i zadrzewień

 

 ●

 Pozostawiono 
w projekcie planu 
wydzielenie terenów 
leśnych i zadrzewień 
zgodnie ze stanem 
faktycznym

 86  142  24.12.
2013 r.

 Składający uwagę 
wnioskują 
o zmianę 
przeznaczenia 
działki na tereny 
zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej

 4668/1  R - tereny rolnicze

 

 ●

 Działkę zgodnie 
z obowiązującym 
studium uwarunkowań 
i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego miasta 
włączono do terenów 
zabudowy zagrodowej 
i agroturystycznej 
w ramach której istnieje 
możliwość lokalizacji 
zabudowy 
jednorodzinnej

 87  143  24.12.
2013 r.

 Składający uwagę 
wnioskują 
o zmianę 
przeznaczenia 
działki na tereny 
rolnicze

 4609/71
 R - tereny rolnicze,
ZL - tereny lasów 
i zadrzewień

 

 ●

 Pozostawiono 
przeznaczenie działki 
zgodnie z ewidencją 
gruntów

 88  144  24.12.
2013 r.

 Składający uwagę 
wnioskują 
o zmianę 
przeznaczenia 
działki na tereny 
zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej

 4660/13
 RM - tereny zabudowy 
zagrodowej 
i agroturystycznej

 

 ●

 Zgodnie 
z obowiązującym 
studium uwarunkowań 
i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego miasta 
pozostawiono 
możliwość włączenia 
działki do terenów 
zabudowy zagrodowej 
i agroturystycznej

 89  146  24.12.
2013 r.

 Składający uwagę 
wnioskują 
o zmianę 
przeznaczenia 
działki na tereny 
zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej

 4666/3

 RM - tereny zabudowy 
zagrodowej 
i agroturystycznej,
R - tereny rolnicze

 

 ●

 Zgodnie 
z obowiązującym 
studium uwarunkowań 
i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego miasta 
na części działki 
pozostawiono 
możliwość lokalizacji 
zabudowy zagrodowej 
i agroturystycznej

 90  147  24.12.
2013 r.

 Składający uwagę 
wnioskują 
o zmianę 
przeznaczenia 
działki na tereny 
zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej

 4660/14

 RM - tereny zabudowy 
zagrodowej 
i agroturystycznej,
R - tereny rolnicze

 

 ●

 Zgodnie 
z obowiązującym 
studium uwarunkowań 
i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego miasta 
na części działki 
pozostawiono 
możliwość lokalizacji 
zabudowy zagrodowej 
i agroturystycznej

 91  149  24.12.
2013 r.

 Składający uwagę 
wnioskują 
o zmianę 

 2632/193
 RM - tereny zabudowy 
zagrodowej 
i agroturystycznej,

 
 ●

 Powiększono teren RM 
ale tylko w takim 
zakresie, który 
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przeznaczenia 
działki w całości 
na tereny 
zabudowy 
agroturystycznej

R - tereny rolnicze,
ZL - tereny lasów 
i zadrzewień

uwzględnia również 
przeznaczenie części 
powierzchni działki dla 
zabudowy zagrodowej 
i agroturystycznej 
w obowiązującym 
planie 
zagospodarowania 
przestrzennego

 92  150  24.12.
2013 r.

 Składający uwagę 
wnioskuje 
o usunięcie 
z projektu planu 
ograniczenia 
w postaci uznania 
terenu działek za 
obszary zagrożone 
powodzią

 2820/21, 
2820/20, 

2819/8, 2819/9, 
2818/2

 P - tereny obiektów 
produkcyjnych, składów 
i magazynów,
ZL - tereny lasów 
i zadrzewień

 

 ●

 Nie ma możliwości 
zmiany w projekcie 
planu ograniczeń, które 
Regionalny Zarząd 
Gospodarki Wodnej 
wskazuje jako 
zagrożenia 
powodziowe. Jest to 
uwarunkowanie, które 
zgodnie z prawem musi 
być uwzględnione 
w planie miejscowym
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/598/2014

Rady Miasta Wisła

z dnia 29 maja 2014 r.

Rozstrzygnięcia 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

Prognoza skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
miasta Wisły z wyłączeniem niektórych terenów, będąca materiałem planistycznym stanowiącym jeden 
z elementów dokumentacji planistycznej uwzględnia zadania inwestycyjne z zakresu infrastruktury technicznej 
należące do zadań własnych gminy.

W tym zakresie nakłady na wykup gruntów pod nowe drogi, budowę dróg oraz sieci wodociągowej 
i kanalizacyjnej wraz z dokumentacją projektową według prognozy kształtować się będą na poziomie około 
26 mln 816 tys. zł. W prognozie skutków finansowych uchwalenia planu określono również szacunek 
dochodów finansowych związanych z realizacją planu miejscowego. Szacowany dochód miasta po 10 latach od 
wejścia w życie planu zagospodarowania przestrzennego określono na poziomie ok. 28 mln 284 tys. zł. 
Składają się na tę wartość podatek od nieruchomości planowanych na terenach objętych planem oraz dochody 
z renty planistycznej.

W związku z powyższym gmina może pokrywać z roku na rok wydatki związane z uchwaleniem planu, 
dochodami z podatku od nieruchomości od terenów budowlanych zaplanowanych w projekcie miejscowego 
planu oraz rentą planistyczną.

Możliwe jest również finansowanie niektórych zadań ze środków unijnych oraz poprzez zaciągnięcie pożyczki 
na preferowanych warunkach w Narodowym czy też Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej.
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UCHWAŁA NR XXXVIII/599/2014
RADY MIASTA WISŁA

z dnia 29 maja 2014 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Wisła własności nieruchomości pgr nr 1853/6 oraz pgr 
nr 1190/164  położonych w Wiśle .

Na podstawie : art.18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 08 marca 1990r. "o samorządzie gminnym"(Dz.U.2013r 
poz.594.) § 6 ust.1 lit.a i ust.2 uchwały Rady Miasta Wisły nr XXXII/396/2009 z dnia 29 maja 2009r. w sprawie 
zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Wisła , opublikowanej w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 120 z dnia 09 lipca 2009r. poz.2539
Rada Miasta Wisła
uchwala co następuje: 

§ 1. Wyrazić zgodę na nabycie na własność Gminy Wisła nieruchomości pgr nr 1190/164  o powierzchni 
0,0143 ha zapisanej w Kw BB1C/00048844/4 Sądu Rejonowego w Cieszynie,  oraz nieruchomości pgr nr 1853/6 
o powierzchni 0,0918 ha stanowiących fragmenty gminnych dróg publicznych - odpowiednio na os. Kozińce oraz  
os. Skolnity w Wiśle.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wisła .

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

 Przewodniczący Rady Miasta 
Wisła

Janusz Podżorski
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Załącznik Nr 14 do Protokołu Nr XXXVIII/2014

Rady Miasta Wisła

z dnia 29 maja 2014 r.
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UCHWAŁA NR XXXVIII/600/2014
RADY MIASTA WISŁA

z dnia 29 maja 2014 r.

w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 
2013 r. poz. 594 z późn. zm.) i art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(tekst jednolity Dz.U. 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 2 pkt 2 i art.9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. 
o obligacjach (tekst jednolity Dz.U. 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.), po konsultacjach społecznych 
z mieszkańcami przeprowadzonych w trybie §3 ust. 1 pkt 5 uchwały nr XXI/325/2012 Rady Miasta Wisła z dnia 
25 października 2012 r.w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami 
(Dz.Urz.Woj.Sla. z 2012 poz. 4981)

Rada Miasta Wisła
uchwala, co następuje:

§ 1. 

1. Gmina Wisła wyemituje obligacje komunalne na okaziciela w łącznej liczbie 12.000 sztuk (słownie: dwanaście 
tysięcy) o wartości nominalnej każdej 1.000,00 PLN (słownie złotych: jeden tysiąc 0/100), na łączną wartość 
12.000.000 PLN (słownie złotych: dwanaście milionów 0/100).

2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów,
w liczbie mniejszej niż 150 osób.

4. Obligacje nie będą miały formy dokumentu.

5. Wierzytelności wynikające z obligacji nie będą zabezpieczone.

§ 2. 

1. Celem emisji w 2014 roku jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów 
i pożyczek w kwocie 1.507.158,00 PLN oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z wydatkami 
inwestycyjnymi w kwocie 3.992.842,00 PLN.

2. Celem emisji w 2015 roku jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów 
i pożyczek w kwocie 2.097.153,00 PLN oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z wydatkami 
inwestycyjnymi w kwocie 902.847,00 PLN.

3. Celem emisji w 2016 roku jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów 
i pożyczek w kwocie 1.437.441,00 PLN oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z wydatkami 
inwestycyjnymi w kwocie 2.062.559,00 PLN.

§ 3. 

1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:

1) seria A14 o wartości 500.000,00 PLN,

2) seria B14 o wartości 1.600.000,00 PLN,

3) seria C14 o wartości 1.800.000,00 PLN,

4) seria D14 o wartości 1.600.000,00 PLN,

5) seria A15 o wartości 400.000,00 PLN,

6) seria B15 o wartości 2.100.000,00 PLN,

7) seria C15 o wartości 500.000,00 PLN,

8) seria A16 o wartości 1.500.000,00 PLN,
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Rady Miasta Wisła
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9) seria B16 o wartości 2.000.000,00 PLN.

2. Emisja obligacji serii A14, B14, C14, D14 zostanie przeprowadzona w 2014 roku.

3. Emisja obligacji serii A15, B15, C15 zostanie przeprowadzona w 2015 roku.

4. Emisja obligacji serii A16, B16 zostanie przeprowadzona w 2016 roku.

5. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

6. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych
Miasta Wisła, w szczególności pochodzących z podatków i opłat lokalnych.

§ 4. 

1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

1) w 2018 r. zostaną wykupione obligacje serii A14,

2) w 2019 r. zostaną wykupione obligacje serii B14,

3) w 2020 r. zostaną wykupione obligacje serii C14,

4) w 2021 r. zostaną wykupione obligacje serii D14, A15,

5) w 2022 r. zostaną wykupione obligacje serii B15,

6) w 2023 r. zostaną wykupione obligacje serii C15, A16,

7) w 2024 r. zostaną wykupione obligacje serii B16.

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

3. Dopuszcza się możliwość wykupu przez Miasto Wisła obligacji przed terminem wykupu
w celu umorzenia.

4. Jeżeli data wykupu obligacji określona w ust. 1 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, 
wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

§ 5. 

1. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od 
daty emisji, z zastrzeżeniem że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy.

2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed 
rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę.

3. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.

4. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania określony w ust. 3 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od 
pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

5. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu.

§ 6. 
Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Miasta 
Wisła w latach 2014-2024, w szczególności pochodzących z podatków i opłat lokalnych.

§ 7. 
Upoważnia się Burmistrza do:

a) zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem
i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania,

b) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,

c) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.
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§ 8. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wisła.

§ 9. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Przewodniczący Rady Miasta 
Wisła

Janusz Podżorski
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Uzasadnienie

Niniejsza uchwała Rady Miasta Wisła stanowi formalny początek i podstawę prawną procedury uruchamiania
emisji obligacji komunalnych w trybie emisji niepublicznej.

Obligacje komunalne to papiery wartościowe emitowane przez jednostkę samorządu terytorialnego.
Jednostka samorządowa otrzymuje od nabywców obligacji środki pieniężne, natomiast sama jest zobowiązana
do zapłaty obligatariuszom odsetek i wykupu obligacji po określonym czasie. Emisja obligacji ma na celu
pozyskanie środków pieniężnych m.in. na pokrycie deficytu budżetowego wynikającego z realizacji zadań
inwestycyjnych w latach 2014-2016.

Obligacje komunalne w swej istocie spełniają funkcję kredytu, jednak są dla Miasta bardziej korzystne niż
tradycyjny komercyjny kredyt bankowy.

Wynika to przede wszystkim z uwagi na ich elastyczność. Instrument ten daje możliwość określenia takich
terminów wykupu (spłaty kapitału), które zapewniają bezpieczeństwo w zakresie płynności finansowej budżetu.

Niniejsza uchwała Rady Miasta w sprawie emisji obligacji określa ogólne warunki emisji. Uchwała określa
m. in. wielkość emisji, podział na transze i serie, długość życia poszczególnych obligacji, sposób emisji.

Ogólne określenie warunków emisji obligacji jest niezbędne w celu przeprowadzenia negocjacji
w sprawie wyboru agenta emisji obligacji, czyli podmiotu, który będzie organizatorem, depozytariuszem
i gwarantem emisji. Uchwała ta określa przedmiot zamówienia, zakreślając równocześnie granice, w których
oferenci mogą przygotowywać swoje oferty. Po wybraniu agenta emisji, zostanie podpisana umowa z agentem
emisji.

Emisja obligacji komunalnych zapewnia środki niezbędne dla dalszego funkcjonowania i rozwoju Miasta.

Id: 317C7950-98E2-4D64-92A2-78AF0D37E918. Podpisany Strona 1Id: 7139EAC9-6B91-4D1B-B94E-1D5590227E5A. Podpisany Strona 99



UCHWAŁA NR XXXVIII/601/2014
RADY MIASTA WISŁA

z dnia 29 maja 2014 r.

zmieniającą Uchwałę Budżetową na rok 2014

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz.U. 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) i art. 212 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), po konsultacjach społecznych 
z mieszkańcami przeprowadzonych w trybie §3 ust. 1 pkt 5 Uchwały Nr XXI/325/2012 Rady Miasta Wisły 
z dnia 25 października 2012 r.w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych 
z mieszkańcami (Dz.Urz.Woj.Sla. z 2012 poz. 4981), uchwala się, co następuje:

§ 1. 

W uchwale Nr XXXIII/505/2013 Rady Miasta Wisła z 19 grudnia 2013 r. Uchwała Budżetowa na rok 2014 
(Dz. Urz. Woj. Sla. z 2013 r. poz. 7912 z późn. zm.), wprowadza się następującą zmianę: w § 6 pkt. 
3 otrzymuje brzmienie:

1) w § 6 pkt. 3 otrzymuje brzmienie:

„3) emitowanych papierów wartościowych: 12.000.000,00 PLN, w tym:

a) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów: 
5.100.000,00 PLN,

b) finansowanie planowanego deficytu budżetu: 6.900.000,00 PLN”.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wisła.

§ 3. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz publikacji w Biuletynie

Informacji Publicznej Gminy Wisła.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Przewodniczący Rady 
Miasta Wisła

Janusz Podżorski
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UCHWAŁA NR XXXVIII/602/2014
RADY MIASTA WISŁA

z dnia 29 maja 2014 r.

zmieniająca budżet Miasta Wisła na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. 
2013 r. poz. 594 z późn. zm.) i art. 211, 212, 214, 217, 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2013 poz. 885 z późn. zm.) w związku z rozporządzeniem 
Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, 
przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38 z 2010 r. poz. 
207 z późn. zm.), po konsultacjach społecznych przeprowadzonych z mieszkańcami w trybie §3 ust. 1 pkt 
5 uchwały nr XXI/325/2012 Rady Miasta Wisła z dnia 25 października 2012 r.w sprawie zasad i trybu 
przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami (Dz.Urz.Woj.Sla. z 2012 poz. 4981), mając na 
uwadze art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych 
aktów prawnych (tj. Dz.U. 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.)

Rada Miasta Wisła
uchwala, co następuje:

§ 1. 

Dokonuje się zmian budżetu Miasta Wisła ustanowionego Uchwałą Budżetową na rok 2014, tj. Uchwałą Nr 
XXXIII/505/2013 Rady Miasta Wisła z dnia 19 grudnia 2013 r., zgodnie z poniższą specyfikacją.

§ 2. 

1. Dokonuje się zmian w Tabeli A - Plan dochodów budżetu miasta na rok 2014 jak w załączniku nr 1 do 
niniejszej uchwały.

2. Ustala się, że plan dochodów po zmianach wynosi 45.191.124,00 PLN, w tym dochody bieżące w wysokości 
36.097.756,00 PLN.

§ 3. 

1. Dokonuje się zmian w Tabeli B - Plan wydatków budżetu miasta na rok 2014 jak w załączniku nr 2 do 
niniejszej uchwały.

2. Ustala się, że plan wydatków po zmianach wynosi 49.183.966,00 PLN, w tym wydatki bieżące w wysokości 
35.520.495,00 PLN.

§ 4. 

1. Dokonuje się zmiany struktury planowanych przychodów budżetu, utrzymując na obecnym poziomie ich 
całkowity wolumen wartości:

1) zmniejszenie planowanych tegorocznych pożyczek o kwotę 304.127,00 PLN;

2) zmniejszenie planowanych tegorocznych kredytów bankowych o kwotę 195.873,00 PLN;

2) zwiększenie planowanych tegorocznych transzy emitowanych obligacji komunalnych o kwotę 
500.000,00 PLN;

2. Ustalić, że w wyniku zmian, o których mowa powyżej:

1) aktualizacji ulega Tabela C - Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta na rok 2014, otrzymując 
nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

2) planowane zadłużenie na koniec roku 2014 wyniesie 10.069.412,00 PLN.
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§ 5. 

1. Ustala się, że w wyniku zmian, o których mowa w §2 i §3, deficyt budżetowy pozostanie na obecnym 
poziomie.

2. Ustala się, że źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 3.992.842,00 PLN będą:

1) kredyty w kwocie: 0 PLN,

2) pożyczki w kwocie: 0 PLN,

3) sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie: 
3.992.842,00  PLN.

§ 6. 

Ustala się, że w wyniku zmian, o których mowa w §2 i §3, aktualizacji ulegają:

1) Tabela E uchwały budżetowej na rok 2014"Plan dochodów i wydatków w zakresie ochrony środowiska 
finansowanych z dochodów związanych z gospodarczym korzystaniem ze środowiska na rok 2014", 
otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;

2) Tabela J uchwały budżetowej na rok 2014"Wydatki majątkowe w budżecie miasta na rok 2014", 
otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;

§ 7. 

Ustala się, że w wyniku zmian, o których mowa w §2, aktualizacji ulega załącznik nr 1 do uchwały budżetowej 
na rok 2014 "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta na rok 2014", otrzymując 
nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. 

Powierza się wykonanie uchwały Burmistrzowi Miasta Wisła.

§ 9. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz publikacji w Biuletynie 
Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim.

§ 10. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Przewodniczący Rady 
Miasta Wisła

Janusz Podżorski
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Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXVIII/602/2014

Rady Miasta Wisła
z dnia 29 maja 2014 roku

Zmiany w planie dochodów bud żetu miasta na rok 2014

Dział Paragraf Źródło dochodu
Zmiany
planu

Dochody bie żące Dochody
majątkowe

ogółem

Z tytułu dotacji
i środków, na
finansowanie
wydatków na

realizacj ę
zadań

finansowanych
z udziałem
środków, o

których mowa
w art. 5 ust.1
pkt 2 i 3 uofp

ogółem

Z tytułu dotacji
i środków, na
finansowanie
wydatków na

realizacj ę
zadań

finansowanych
z udziałem
środków, o

których mowa
w art. 5 ust.1
pkt 2 i 3 uofp

OGÓŁEM +0,25 +123.000,25 +123.000 -123.000 -123.000
750 Administracja publiczna 0 +123.000 +123.000 -123.000 -123.000

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich oraz środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub
płatności w ramach budżetu środków europejskich

+123.000 +123.000 +123.000 0 0

Płatność ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka na lata 2007-2013

+123.000

6207

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich oraz środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub
płatności w ramach budżetu środków europejskich

-123.000 0 0 -123.000 -123.000

Płatność ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka na lata 2007-2013

-123.000

756
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz
wydatki związane z ich poborem

+0,25 +0,25 0 0 0

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat +0,25 +0,25 0 0 0
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne +0,25

Sporządzono: 2014-05-29
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Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXVIII/602/2014

Rady Miasta Wisła
z dnia 29 maja 2014 roku

Zmiany w planie wydatków bud żetu miasta na rok 2014

Dział Rozdział Nazwa Zmiany
planu

Wydatki bie żące Wydatki maj ątkowe

ogółem

Wydatki
jednostek bud żetowych

Dotacje na
zadania
bieżące

Świadczenia na
rzecz osób
fizycznych

Wydatki na programy
finansowane z

udziałem środków o
których mowa w art. 5

ust. 1 pkt 2 i 3

Wydatki
na

obsług ę
długu jst

Poręczenia i
gwarancje ogółem

Inwestycje i zakupy
inwestycyjne Zakup i

objęcie
akcji lub
udziałówogółem

Wydatki na
wynagrodzenia i
składki od nich

naliczane

Wydatki zwi ązane z
realizacj ą zadań

statutowych
jednostek

bud żetowych

ogółem

Wydatki na programy
finansowane z

udziałem środków o
których mowa w art. 5

ust. 1 pkt 2 i 3

OGÓŁEM +0,25 +123.000,25 +0,25 +5.000 -4.999,75 0 0 +123.000 0 0 -123.000 -123.000 -123.000 0

700
Gospodarka
mieszkaniowa

+10.000 +10.000 +10.000 0 +10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

700 70005 Gospodarka gruntami i
nieruchomościami +10.000 +10.000 +10.000 0 +10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

750
Administracja
publiczna

+2.500,25 +125.500,25 +2.500,25 +7.500 -4.999,75 0 0 +123.000 0 0 -123.000 -123.000 -123.000 0

750 75023 Urzędy gmin (miast i miast
na prawach powiatu) +0,25 +0,25 +0,25 0 +0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0

750 75075 Promocja jednostek
samorządu terytorialnego +2.500 +2.500 +2.500 +7.500 -5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

750 75095 Pozostała działalność 0 +123.000 0 0 0 0 0 +123.000 0 0 -123.000 -123.000 -123.000 0

801 80101 Szkoły podstawowe -600 -600 -600 0 -600 0 0 0 0 0 0 0 0 0

801 80113 Dowożenie uczniów do
szkół +600 +600 +600 0 +600 0 0 0 0 0 0 0 0 0

900

Gospodarka
komunalna i
ochrona
środowiska

-10.000 -10.000 -10.000 0 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

900 90001 Gospodarka ściekowa i
ochrona wód -15.000 -15.000 0 0 0 -15.000 0 0 0 0 0 0 0 0

900 90002 Gospodarka odpadami +15.000 +15.000 0 0 0 +15.000 0 0 0 0 0 0 0 0

900 90095 Pozostała działalność -10.000 -10.000 -10.000 0 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

921
Kultura i ochrona
dziedzictwa
narodowego

-2.500 -2.500 -2.500 -2.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

921 92195 Pozostała działalność -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sporządzono: 2014-05-29
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Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXVIII/602/2014

Rady Miasta Wisła
z dnia 29 maja 2014 roku

TABELA C

Zestawienie przychodów i rozchodów bud żetu miasta na rok 2014

Lp. Źródło przychodu Kwota
[PLN]

Pożyczki 319.563,00

1)
Umowa pożyczki nr 793/2013/Wn12/OW-KW/P z dnia 29.11.2013r. zawarta z NFOŚiGW w Warszawie na
budowę przyłączy kanalizacyjnych w ramach projektu "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
w aglomeracji Wisła - etap III"

84.563,00

2)
Planowana pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na
część 2 budowy przyłączy kanalizacyjnych w ramach projektu "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji
sanitarnej w aglomeracji Wisła - etap III"

235.000,00

Kredyty bankowe 119.127,00

1)
Planowany kredyt na sfinansowanie kosztów umowy na wykonanie planów zagospodarowania miejscowego w
przypadku przegranego procesu sądowego.

119.127,00

Nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat
ubiegłych

1.090.005,00

1)
Wolne środki w kwocie stanowiącej równowartość nadwyżki wykonanych dochodów nad wydatkami Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2013

136.829,55

2)
Wolne środki w kwocie stanowiącej równowartość nadwyżki wykonanych dochodów nad wydatkami
dotyczących przejęcia od mieszkańców odpadów komunalnych za rok 2013

145.442,72

3) Wolne środki w kwocie pozostałej 807.732,73

Prywatyzacja majątku 0,00

Nadwyżki budżetu z lat ubiegłych 0,00

Emisja obligacji komunalnych 5.500.000,00

1)
Planowana emisja obligacji komunalnych przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu
zaciągniętych kredytów i pożyczek

1.507.158,00

2)

Planowana emisja obligacji komunalnych na finansowanie wkładu krajowego realizowanych projektów z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych:
a) Aktywizacja społeczna i zawodowa (20 tys. PLN)
b) Zacznij zwiedzanie Polski od źródeł. Rewitalizacja Parku Kopczyńskiego w Wiśle (290 tys. PLN)
c) Wiślański e-Urząd. Modernizacja platformy informatycznej Urzędu Miejskiego w Wiśle celem wdrożenia
nowoczesnych e-usług dostępnych dla społeczeństwa (55 tys. PLN)
d) MTB Beskidy, czyli rowerem przez Europę - utworzenie i promocja tras kolarstwa górskiego - etap 3 (15 tys.
PLN)
e) Budowa sieci szerokopasmowego Internetu (150 tys. PLN)
f) Wiślański eInclusion - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wisła (100 tys. PLN)

630.000,00

3)
Planowana emisja obligacji komunalnych na finansowanie pozostałych wydatków majątkowych, w
szczególności bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

3.362.842,00

Łącznie 7.028.695,00

Lp. Źródło rozchodu Kwota
[PLN]

Pożyczki 2.565.853,00

1)
Umowa pożyczki nr 149/2010/253/GW/zw/P z dnia 15/09/2010 zawarta z WFOŚiGW w Katowicach na
realizację zadania "Budowa sieci wodociągowej w Wiśle Jaworniku", tj. na finansowanie wkładu krajowego
inwestycji z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

170.000,00

2)

Umowa pożyczki nr 240/2011/253/GW/zw-sc/P z dnia 28/09/2011 zawarta z WFOŚiGW w Katowicach na
realizację zadania "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacj sanitarnej w aglomeracji Wisła - etap III", tj. na
finansowanie wkładu krajowego inwestycji z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o
finansach publicznych

1.800.000,00

3)
Umowa pożyczki nr 86/2013/253/OA/oe/P z dnia 25.06.2013r. zawarta z WFOŚiGW w Katowicach na
realizację zadania "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Wiśle Czarne"

247.784,00

4)
Umowa pożyczki nr 85/2013/253/OA/oe/P z dnia 25.06.2013r. zawarta z WFOŚiGW w Katowicach na
realizację zadania "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wiśle Malince"

287.659,00

5)
Umowa pożyczki nr 793/2013/Wn12/OW-KW/P z dnia 29.11.2013r. zawarta z NFOŚiGW w Warszawie na
budowę przyłączy kanalizacyjnych w ramach projektu "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
w aglomeracji Wisła - etap III"

60.410,00

Kredyty bankowe 470.000,00
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1)

Umowy kredytu nr Fn.272.1.2013-CRU/195/13 z dnia 28/10/2013 oraz Fn.272.2.2013-CRU/196/13 z dnia
29/10/2013 zawarte z ING Bank Śląski na finansowanie wkładu krajowego inwestycji z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych:
a) Wisła miejscem aktywnego spędzania czasu wolnego - modernizacja i rozbudowa lokalnej infrastruktury
sportowej
b) Wiślański e-Urząd. Modernizacja platformy informatycznej Urzędu Miejskiego w Wiśle celem wdrożenia
nowoczesnych e-usług dostępnych dla społeczeństwa
c) Zacznij zwiedzanie Polski od źródeł. Rewitalizacja Parku Kopczyńskiego w Wiśle

470.000,00

Wykup obligacji 0,00

Łącznie 3.035.853,00
Sporządzono: 2014-05-29
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Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXXVIII/602/2014

Rady Miasta Wisła
z dnia 29 maja 2014 roku

TABELA E

Plan dochodów i wydatków w zakresie ochrony środowiska finansowanych z dochodów zwi ązanych z gospodarczym korzystaniem ze
środowiska na rok 2014

DOCHODY

Dział Paragraf Źródło dochodu Plan

Dochody bie żące Dochody maj ątkowe

ogółem

Z tytułu dotacji i środków, na
finansowanie wydatków na realizacj ę

zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust.1

pkt 2 i 3 uofp

ogółem

Z tytułu dotacji i środków, na
finansowanie wydatków na realizacj ę

zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust.1

pkt 2 i 3 uofp

OGÓŁEM 25.000 25.000 0 0 0
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 25.000 25.000 0 0 0

 0970 Wpływy z różnych dochodów 25.000 25.000 0 0 0
Udziały w dochodach za gospodarcze korzystanie ze środowiska 25.000

WYDATKI

Dział Rozdział Nazwa Plan

Wydatki bie żące Wydatki maj ątkowe

ogółem

Wydatki
jednostek bud żetowych Dotacje na

zadania
bieżące

Świadczenia na
rzecz osób
fizycznych

Wydatki na programy
finansowane z udziałem

środków o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Wydatki na
obsług ę
długu jst

Poręczenia i
gwarancje ogółem

Inwestycje i zakupy
inwestycyjne

ogółem

Wydatki na
wynagrodzenia i
składki od nich

naliczane

Wydatki zwi ązane z
realizacj ą zadań

statutowych jednostek
bud żetowych

ogółem
Wydatki na programy

finansowane z udziałem
środków o których mowa w

art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

OGÓŁEM 1.933.260 732.260 51.660 0 51.660 680.600 0 0 0 0 1.201.000 1.201.000 0

900

Gospodarka
komunalna i
ochrona
środowiska

1.933.260 732.260 51.660 0 51.660 680.600 0 0 0 0 1.201.000 1.201.000 0

900 90001 Gospodarka ściekowa i
ochrona wód 1.913.260 712.260 51.660 0 51.660 660.600 0 0 0 0 1.201.000 1.201.000 0

900 90002 Gospodarka odpadami 20.000 20.000 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0
Sporządzono: 2014-05-29
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Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXXVIII/602/2014

Rady Miasta Wisła
z dnia 29 maja 2014 roku

TABELA J

Wydatki maj ątkowe w bud żecie miasta na rok 2014

Lp. Nazwa zadania

Klasyfikacja
bud żetowa

Plan wydatków [PLN]

Dział Rozdział Paragraf ogółem

w tym na
programy

finansowane z
udziałem
środków, o

których mowa
w art. 5 ust 1 pkt

2 i uofp

w tym na
przedsi ęwzięcia

ujęte w
Wieloletniej
Prognozie
Finansowej

WYDATKI NA INWESTYCJE

1
Modernizacja mostów gminnych: Os. Bucznik, ul. Leśna, ul.
Kopydło (rejon "Słoneczny Gród"), ul. Wypoczynkowa, os.
Bobrów, ul. Klonowa

600 60016 6050 800.000 - -

2
Modernizacja dróg gminnych: Fragment ul. Na Groń oraz w
rejonie "Kleszczonki"

600 60016 6050 400.000 - 400.000

3
Budowa mostu na potoku Kopydło w rejonie Szkoły
Podstawowej nr 4: Dokumentacja projektowa

600 60016 6050 30.000 - 30.000

4 Budowa sieci szerokopasmowego Internetu
600 60053 6050 220.914 - 220.914

600 60053 6059 152.086 152.086 152.086

5
Dolna Trasa Turystyczna w Dolinie Czarnego: Dokumentacja
projektowa

630 63095 6050 20.000 - -

6
MTB Beskidy, czyli rowerem przez Europę - utworzenie i
promocja tras kolarstwa górskiego - etap 3

630 63095 6050 2.110 - -

630 63095 6057 22.180 22.180 -

630 63095 6059 1.810 1.810 -

7
Rozwój infrastruktury okołoturystycznej Miasta Wisły - etap II.
Wiślańska trasa turystyczna Cieńków - Barania Góra

630 63095 6050 10.000 - 10.000

630 63095 6057 425.000 425.000 425.000

630 63095 6059 75.000 75.000 75.000

8
Wiślański e-Urząd. Modernizacja platformy informatycznej
Urzędu Miejskiego w Wiśle celem wdrożenia nowoczesnych
e-usług dostępnych dla społeczeństwa

750 75023 6050 11.500 - 11.500

750 75023 6057 317.364 317.364 317.364

750 75023 6059 56.506 56.506 56.506

9 Adaptacja budynku na potrzeby Straży Miejskiej 750 75023 6050 20.000 - -

10
E-Olza - integracja systemów informatycznych administracji
samorządowej na terenie gmin powiatu bielskiego,
cieszyńskiego i wodzisławskiego: Wkład własny

750 75095 6050 1.000 - 1.000

11
Wiślański eInclusion - przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu w Gminie Wisła

750 75095 6050 5.000 - 5.000

750 75095 6057 466.648 466.648 466.648

750 75095 6059 81.703 81.703 81.703

12
Modernizacja ciągów komunikacyjnych przy Zespole Szkół nr
1

801 80101 6050 45.000 - -

13
Przystosowanie pomieszczeń szkolnych w ramach Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Wiśle

801 80101 6050 245.000 - -

801 80104 6050 50.000 - -

14 Budowa i modernizacja placów zabaw
801 80101 6050 63.850 - -

851 85154 6050 70.000 - 70.000

15
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w
aglomeracji Wisła - etap IV: Ul. Partecznik

900 90001 6050 200.000 - 200.000

16
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w
aglomeracji Wisła - Etap III

900 90001 6050 990.000 - 990.000

900 90001 6050 10.000 - 10.000

17
Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Parku
Kopczyńskiego

900 90001 6050 1.000 - -

18
Rozbudowa zasilania energetycznego w Parku
Kopczyńskiego

900 90095 6050 15.000 - -

19
Zacznij zwiedzanie Polski od źródeł. Rewitalizacja Parku
Kopczyńskiego w Wiśle

900 90095 6050 467.000 - 467.000

900 90095 6057 1.682.000 1.682.000 1.682.000

900 90095 6059 284.000 284.000 284.000

20 Modernizacja sceny Amfiteatru im. Stanisława Hadyny 921 92195 6050 140.000 - -
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21 Przebudowa kompleksu małych skoczni narciarskich w Wiśle

926 92601 6050 918.000 - 918.000

926 92601 6050 165.000 - 165.000

926 92601 6050 1.860.000 - 1.860.000

22
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Malince wraz z poprawą
zagospodarowania otoczenia

851 85154 6050 100.000 - 100.000

926 92601 6050 100.000 - 100.000

23 Budowa boiska wielofunkcyjnego w Czarnym wraz z poprawą
zagospodarowania otoczenia

926 92601 6050 200.000 - 200.000

24
Wisła miejscem aktywnego spędzania czasu wolnego -
modernizacja i rozbudowa lokalnej infrastruktury sportowej

926 92695 6050 100.000 - 100.000

RAZEM INWESTYCJE 10.824.671 3.564.297 9.398.721

WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE
25 Modernizacja dróg gminnych: Dostawa płyt drogowych 600 60016 6060 50.000 - -

26 Nabywanie nieruchomości na własność Gminy Wisła
600 60016 6060 500.000 - 500.000

700 70005 6060 650.000 - 650.000

27
Gospodarowanie odpadami komunalnymi: Zakup sprzętu i
oprogramowania

750 75023 6060 4.000 - -

28
Wymiana infrastruktury informatycznej: Zakup stacji
roboczych z osprzętem

750 75023 6060 14.000 - -

29 Wydatki OSP Malinka: Zakup piły ratowniczej 754 75412 6060 5.000 - -

30
System alarmowania ludności: Wymiana dwóch stacji syren
alarmowych

754 75414 6060 30.000 - -

31 Wymiana floty samochodowej: Samochód straży miejskiej 754 75416 6060 95.000 - 95.000

32
Funkcjonowanie gimnazjum - ZS1: Dostawa i montaż
klimatyzacji

801 80110 6060 105.000 - -

33
Przeciwdziałanie alkoholizmowi: Doposażenie placów zabaw
[3.4]

851 85154 6060 10.000 - 10.000

34 Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wiśle Jaworniku 900 90001 6060 26.800 - 26.800

35
Oczyszczanie miasta: Zakup specjalistycznego osprzętu
ciągnika

900 90003 6060 50.000 - -

RAZEM ZAKUPY INWESTYCYJNE 1.539.800 0 1.281.800

WYDATKI NA ZAKUP I OBJ ĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW
36 Dopłata do udziału w Wodociągach Ziemi Cieszyńskiej 900 90001 6010 1.000 - -

RAZEM ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW 1.000 0 0

WYDATKI NA WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO
BRAK

WYDATKI NA POZOSTAŁE CELE

37
Zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Wiśle:
Dofinansowanie zakupu

754 75404 6170 20.000 - -

38
Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego: Dotacja
dla OSP Jawornik

754 75412 6230 350.000 - -

39 Obsługa budżetu: Rezerwa celowa na wydatki majątkowe 758 75818 6800 18.000 - -

40
Przebudowa biblioteki miejskiej w ramach programu
"Biblioteka Plus": Dofinansowanie realizacji inwestycji

921 92116 6220 910.000 - 910.000

RAZEM POZOSTAŁE CELE 1.298.000 0 910.000

RAZEM WYDATKI MAJ ĄTKOWE 13.663.471 3.564.297 11.590.521
Sporządzono: 2014-05-29
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Załącznik nr 6

do Uchwały Nr XXXVIII/602/2014

 Rady Miasta Wisła

z dnia 29 maja 2014 roku

I.  Dotacje dla jednostek sektora finansów publiczn ych

I. 1.  Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury

Dział Rozdział Przeznaczenie Dotowany Kwota

921 92109
Realizacja wydatków bieżących instytucji kultury związanych z jej 
funkcjonowaniem w zakresie upowszechniania kultury

Wiślańskie Centrum Kultury 905 000

921 92116
Realizacja wydatków bieżących instytucji kultury związanych z jej 
funkcjonowaniem w zakresie upowszechniania kultury

Miejska Biblioteka Publiczna 
w Wiśle

390 000

Razem 1 295 000

I. 2.1  Dotacje celowe - wydatki bieżące

Dział Rozdział Przeznaczenie Dotowany Kwota

010 01030
Składka na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów 
z podatku rolnego

Śląska Izba Rolnicza 620

600 60014 Pomoc finansowa na remont ul. 11 Listopada Powiat Cieszyński 200 000

600 60014
Pomoc finansowa na sporządzeie ekspertyz powiatowych obiektów 
mostowych

Powiat Cieszyński 16 500

710 71095
Opracowanie dokumentacji dla Programu Rozwoju Subregionu 
Południowego Województwa Śląskiego

Miasto Bielsko-Biała 4 095

801 80101
Finansowanie lekcji religii prowadzone dla dzieci z Wisły przez Gminę 
Ustroń
Religia Zielonoświątkowa

Miasto Ustroń 4 000

801 80101
Finansowanie lekcji religii prowadzone dla dzieci z Wisły przez Gminę 
Skoczów
Religia Adwentystów

Miasto Skoczów 500

801 80104
Finansowanie kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z Wisły do 
niepublicznego przedszkola w Ustroniu "Chatka Puchatka"

Miasto Ustroń 14 100

801 80104
Finansowanie kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z Wisły do 
Niepublicznego Przedszkola im. Jana Pawła II w Istebnej

Gmina Istebna 2 700

801 80104
Finansowanie kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z Wisły do 
Niepublicznego Przedszkola im. Św. Józefa w Istebnej

Gmina Istebna 2 700

851 85154
Współpraca z organizacjami prowadzącymi działalność w zakresie 
rozwiązywania problemów alkoholowych

Ośrodek Przeciwdziałania Problemom 
Alkoholowym

 w Bielsku-Białej
6 914

851 85154
Pomoc finansowa na prowadzenie powiatowego ośrodka wsparcia dla 
osób dotkniętych przemocą w rodzinie

Powiat Cieszyński 10 000

852 85212 Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń Wojewoda Śląski 7 000

852 85213 Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń Wojewoda Śląski 1 000

852 85214 Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń Wojewoda Śląski 1 000

852 85216 Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń Wojewoda Śląski 1 000

Razem 272 129

I. 2.2.  Dotacje celowe - wydatki majątkowe

Dział Rozdział Przeznaczenie Dotowany Kwota

754 75404 Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Wiśle Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach 20 000

921 92116
Dofinansowanie przebudowy biblioteki miejskiej w ramach programu 
"Biblioteka Plus"

Miejska Biblioteka Publiczna 
w Wiśle

910 000

Razem 930 000

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z bud żetu miasta na 2014 r.
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II.  Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów p ublicznych

II. 1.  Dotacje podmiotowe - wydatki bieżące

Dział Rozdział Przeznaczenie Dotowany Kwota

801 80104
Prowadzenie Niepublicznego Przedszkola "Stumilowy Las" w Wiśle 
Jaworniku

Mentel Monika Ośrodek Opiekuńczo-Edukacyjno-
Rehabilitacyjny

NIP: 548-210-27-75
220 000

801 80104
Prowadzenie  Niepublicznego Przedszkola Artystyczno-Językowego 
„Mały Smyk” w Wiśle przy ul. Lipowej 

Aneta Krok
NIP: 5482618237

170 000

Razem 390 000

II. 2.1.  Dotacje celowe  - wydatki bieżące

Dział Rozdział Przeznaczenie Dotowany Kwota

630 63095
Powierzenie zadania własnego gminy z zakresu bezpieczeństwa 
turystów w górach i innyche zadań z zakresu turystyki

Podmioty wyłonione w trybie ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie

30 000

851 85149 Powierzenie zadania własnego gminy z zakresu profilaktyki zdrowia
Podmioty wyłonione w trybie ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie
3 000

851 85154
Powierzenie zadania własnego gminy z zakresu rozwiązywania 
problemów alkoholowych

Podmioty wyłonione w trybie ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie

3 000

852 85295 Powierzenie zadania własnego gminy z zakresu pomocy społecznej
Podmioty wyłonione w trybie ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie
5 000

900 90001
Dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej: 
Przyłącza w ramach "Rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji 
sanitarnej w aglomeracji Wisła - Etap III"

Podmioty wyłonione w trybie Uchwały nr 
VIII/103/2011 Rady Miasta Wisły z dnia 28 

czerwca 2011 r. 
(Dz.Urz.Woj.Śl. Nr 180 poz. 3403 z późn. zm.)

625 600

900 90001
Dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej: 
Przydomowe oczyszczalnie ścieków i przyłącza kanalizacyjne

Podmioty wyłonione w trybie Uchwały nr 
VIII/104/2011 Rady Miasta Wisły z dnia 28 

czerwca 2011 r. 
(Dz.Urz.Woj.Śl. Nr 180 poz. 3404 z późn. zm.)

35 000

900 90002
Dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej: 
Usuwanie azbestu

Podmioty wyłonione w trybie Uchwały nr 
VIII/104/2011 Rady Miasta Wisły z dnia 28 

czerwca 2011 r. 
(Dz.Urz.Woj.Śl. Nr 180 poz. 3404 z późn. zm.)

20 000

921 92195
Powierzenie zadania własnego gminy z zakresu upowszechniania 
kultury i sztuki

Podmioty wyłonione w trybie ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie

15 000

926 92695 Sprzyjanie rozwojowi sportu Klub Sportowy Wisła-Ustronianka 340 000

926 92695
Powierzenie zadania własnego gminy z zakresu upowszechniania 
kultury fizycznej i sportu

Podmioty wyłonione w trybie ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie

40 000

Razem 1 116 600

II. 2.2. Dotacje celowe - wydatki majątkowe

Dział Rozdział Przeznaczenie Dotowany Kwota

754 75412 Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego
Ochotnicza Straż Pożarna

w Wiśle Jaworniku
350 000

Dotacje - wydatki bie żące 3 073 729

Dotacje - wydatki maj ątkowe 1 280 000
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UCHWAŁA NR XXXVIII/603/2014
RADY MIASTA WISŁA

z dnia 29 maja 2014 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXXI/479/2013 Rady Miasta Wisła z 31 października 2013 r. w sprawie 
zaciągnięcia pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 

w związku z realizacją przedsięwzięcia "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 
w aglomeracji Wisła – etap III: Przyłącza kanalizacyjne"

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 
2013 r. poz. 594 z późn. zm.) i art. 89 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst 
jednolity: Dz.U. 2013 poz. 885 z późn. zm.), po konsultacjach społecznych z mieszkańcami przeprowadzonych 
w trybie §3 ust. 1 pkt 5 Uchwały Nr XXI/325/2012 Rady Miasta Wisły z dnia 25 października 2012 r.w sprawie 
zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami (Dz.Urz.Woj.Śl. z 2012r. poz. 4981 z późn. 
zm.)

Rada Miasta Wisła
uchwala, co następuje:

§ 1. 

W uchwale Nr XXXI/479/2013 Rady Miasta Wisła z 31 października 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki 
w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w związku z realizacją 
przedsięwzięcia "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła – etap III: Przyłącza 
kanalizacyjne", wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Zaciąga się pożyczkę w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie w wysokości 239.563,00 PLN (słownie złotych: dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset 
sześćdziesiąt trzy 00/100), w związku z realizacją przedsięwzięcia "Rozbudowa sieci wodociągowej 
i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła – etap III: Przyłącza kanalizacyjne", z przeznaczeniem na 
sfinansowanie planowanego deficytu budżetu lat 2013 i 2014.”;

2) w § 2 ust. 1 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

„2) w roku 2014 w łącznej kwocie 84.563,00 PLN.”.

§ 2. 

Powierza się wykonanie uchwały Burmistrzowi Miasta Wisła.

§ 3. 

Uchwała podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wisła i ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń 
w Urzędzie Miejskim w Wiśle.
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Załącznik Nr 18 do Protokołu Nr XXXVIII/2014

Rady Miasta Wisła

z dnia 29 maja 2014 r.
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§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Przewodniczący Rady Miasta 
Wisła

Janusz Podżorski
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UCHWAŁA NR XXXVIII/604/2014
RADY MIASTA WISŁA

z dnia 29 maja 2014 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wisła

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2013 roku, poz. 594 z późn.zm.),  art.19 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 roku, Nr 123, poz.858 z późn.zm.) – po 
przeprowadzeniu konsultacji społecznej

Rada Miasta Wisła uchwala

Regulamin zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Wisła

o następującej treści:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 

1. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wisła, zwany dalej Regulaminem, 
określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjnego oraz odbiorców usług.

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 roku, Nr 123, poz.858 z późn.zm.);

2) przedsiębiorstwie - należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne, o którym 
mowa w art. 2 pkt 4 ustawy;

3) odbiorcy - należy przez to rozumieć odbiorcę usług, o którym mowa w art.2 pkt 3 ustawy;

4) urządzenie pomiarowe - należy przez to rozumieć urządzenie o którym mowa w art.2 pkt 15 ustawy;

5) umowie – należy przez to rozumieć umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków, o której 
mowa w art. 6 ustawy;

6) umowie przyłączeniowej – należy przez to rozumieć umowę określającą zasady budowy, eksploatacji 
przyłącza/urządzenia wodociągowego i/lub kanalizacyjnego;

7) wodomierzu dodatkowym - należy przez to rozumieć przyrząd pomiarowy zainstalowany za wodomierzem 
głównym służący ustaleniu ilości wody bezpowrotnie zużytej, zainstalowany i utrzymywany na koszt odbiorcy, 
podlegający oplombowaniu przez odbiorcę ścieków;

8) wodomierzu głównym - należy przez to rozumieć przyrząd pomiarowy o którym mowa w art 2 pkt 
19 ustawy

9) wodomierzu własnym - należy przez to rozumieć przyrząd pomiarowy mierzący ilość wody pobranej 
z własnych ujęć wody zainstalowany i utrzymywany na koszt odbiorcy  podlegający  oplombowaniu przez 
odbiorcę ścieków;

10) gminie – należy przez to rozumieć Gminę Wisła.

Rozdział 2.
Minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo w zakresie dostarczania wody 

i odprowadzania ścieków

§ 2. 

1. Ilość wody dostarczanej odbiorcy oraz ilość odprowadzanych ścieków określa umowa, która może również 
ustalać dopuszczalny poziom zanieczyszczeń ścieków wprowadzanych przez odbiorców do sieci kanalizacyjnej.
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Załącznik Nr 19 do Protokołu Nr XXXVIII/2014

Rady Miasta Wisła

z dnia 29 maja 2014 r.
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2. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do spełniania wymagań w zakresie jakości usług wodociągowo-
kanalizacyjnych i jakości wody przeznaczonej do spożycia określonych w ustawie i wydanych na jej podstawie 
przepisów wykonawczych.

3. W przypadku, gdy przyłącza nie są w posiadaniu przedsiębiorstwa, odpowiedzialność   przedsiębiorstwa za 
zapewnienie ciągłości i jakości świadczonych usług jest ograniczona do posiadanych przez przedsiębiorstwo 
urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

§ 3. 

W celu utrzymania minimalnego poziomu usług świadczonych przez przedsiębiorstwo w zakresie dostarczania 
wody i odprowadzania ścieków odbiorcy są zobowiązani do korzystania z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania 
ścieków w sposób nie powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez przedsiębiorstwo, a w 
szczególności do:

1) utrzymywania instalacji wodociągowych w stanie technicznym uniemożliwiającym wtórne zanieczyszczenie 
wody w wyniku wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego;

2)  zabezpieczenia instalacji wodociągowej przed cofnięciem się wody,  powrotu ciepłej wody i wody 
z instalacji centralnego ogrzewania;

3)  natychmiastowego powiadamiania przedsiębiorstwa o awaryjnych zrzutach ścieków lub zmianie ich 
jakości, jeżeli odbiegają one od warunków określonych w umowie;

4)  nie zmieniania uzyskanych warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 
bez uzgodnień z przedsiębiorstwem;

5)  utrzymywania pomieszczeń, w których zainstalowany jest wodomierz lub urządzenie pomiarowe, w stanie 
uniemożliwiającym ich uszkodzenie i oddziaływanie zakłócające jego prawidłowe działanie w tym 
zabezpieczenie pomieszczeń przed zalaniem, zamrożeniem i dostępem osób trzecich;

6)  utrzymywania przyłącza w stanie zapobiegającym pogorszeniu warunków eksploatacji sieci, w przypadku, 
gdy przyłącze wodociągowe lub kanalizacyjne nie jest w posiadaniu przedsiębiorstwa;

7)  nie wprowadzania do instalacji i urządzeń kanalizacyjnych  odpadów i substancji, o których mowa w §9 
ust. 2 ustawy oraz ich użytkowania w sposób nie powodujący zakłóceń funkcjonowania sieci

8)  umożliwienia przedsiębiorstwu dostępu do dokumentacji technicznej danych z eksploatacji dotyczących 
własnych ujęć wody i instalacji zasilanych z tych ujęć, w zakresie umożliwiającym ustalenie czy mogą one 
oddziaływać na instalacje zasilane z sieci eksploatowanej przez przedsiębiorstwo w tym ustalenie ilości 
ścieków odprowadzanych do kanalizacji;

9)  umożliwienia przedsiębiorstwu dostępu do własnych ujęć wody i instalacji zasilanych z tych ujęć, a także 
połączonych z siecią własnych instalacji, jeżeli zachodzą uzasadnione przesłanki, że instalacje odbiorcy mogą 
negatywnie oddziaływać na poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo;

10)  wykorzystywania przyłącza kanalizacyjnego i pobierania wody z sieci wodociągowej wyłącznie w celach 
i na warunkach określonych w umowie.

§ 4. 

Odbiorca będący posiadaczem przyłączy wodociągowych lub kanalizacyjnych powodujący w trakcie ich 
eksploatacji powstanie istotnego zagrożenia obniżenia poziomu usług świadczonych przez przedsiębiorstwo, jest 
zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia przedsiębiorstwa o zaistniałym fakcie lub usunięcia przyczyn 
zagrożeń, w przeciwnym wypadku przedsiębiorstwo jest uprawnione do podjęcia wszelkich działań zmierzających 
do usunięcia zagrożenia.

Rozdział 3.
Szczegółowe warunki i tryb zawierania oraz rozwiązywania umów z odbiorcami usług

§ 5. 

Umowy zawierane przez przedsiębiorstwo z odbiorcami nie mogą ograniczać praw i obowiązków stron 
wynikających z przepisów ustawy i regulaminu.
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§ 6. 

W przypadku zmiany odbiorcy przedsiębiorstwo zawiera umowę z nowym odbiorcą z zachowaniem 
dotychczasowych warunków technicznych.

§ 7. 

Osoba składająca wniosek o zawarcie umowy z przedsiębiorstwem jest zobowiązana do przedstawienia dokumentu 
potwierdzającego jej tytuł prawny do nieruchomości lub złożyć stosowne oświadczenie.

§ 8. 

1. Wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych o zawarcie 
umowy z osobami korzystającymi z lokali znajdujących się w tych budynkach, może zostać złożony wyłącznie 
w przypadku, gdy spełnione są warunki zawarte w §6 ust. 6 ustawy.

2. Składany wniosek winien zawierać:

1) określenie osób korzystających z lokali, w tym określenie rodzaju tytułu prawnego do zajmowanego lokalu 
wraz ze zgodą takiej osoby na zawarcie umowy, potwierdzoną własnoręcznym podpisem;

2) oświadczenie o poinformowaniu osób korzystających z lokali o zasadach rozliczania różnic oraz 
o obowiązku ponoszenia na rzecz przedsiębiorstwa opłat z tego tytułu;

3) schemat wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku wielolokalowym za wodomierzem głównym wraz 
z określeniem lokalizacji wszystkich punktów czerpalnych.

3. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane w terminie do 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku wydać 
wnioskodawcy informację określającą wymagania techniczne.

§ 9. 

Przedsiębiorstwo w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o zawarcie umowy przedstawia  wnioskodawcy 
projekt umowy.

Rozdział 4.
Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach

§ 10. 

Rozliczenia za usługi zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków są prowadzone przez przedsiębiorstwo 
z odbiorcami wyłącznie w oparciu o ceny i stawki opłat określone w ogłoszonych taryfach.

§ 11. 

1. Wejście w życie nowych taryf nie stanowi zmiany umowy, a stosowanie przez przedsiębiorstwo cen i stawek 
opłat z nich wynikających nie wymaga odrębnego informowania odbiorców o ich wysokości.

2. Przedsiębiorstwo dołącza do zawieranej umowy  obowiązującą taryfę lub jej wyciąg.

§ 12. 

1. Podstawą obciążenia odbiorcy należnościami za usługi świadczone przez przedsiębiorstwo jest faktura.

2. W  budynku wielolokalowym, w którym odbiorcami są osoby korzystające z poszczególnych lokali   
przedsiębiorstwo wystawia tym osobom odrębne faktury oraz  odrębną fakturę zarządcy lub właścicielowi takiego 
budynku.

§ 13. 

1. Jeżeli odbiorca pobiera wodę z ujęć własnych i wprowadza ścieki do urządzeń przedsiębiorstwa, w razie braku 
urządzeń pomiarowych, ilość odprowadzanych ścieków jest ustalana jako równa ilości wody pobieranej na 
podstawie wskazań wodomierza własnego, a w przypadku jego braku – ryczałtem określonym na podstawie 
aktualnie obowiązujących  przeciętnych norm zużycia wody.
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2. Jeżeli odbiorca pobiera wodę z ujęć własnych i z urządzeń przedsiębiorstwa  wprowadzając ścieki do urządzeń 
przedsiębiorstwa, w razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzanych ścieków ustalana jest jako suma 
wskazań wodomierza własnego i wodomierza głównego a w przypadku ich braku – ryczałtem określonym na 
podstawie aktualnie obowiązujących  przeciętnych norm zużycia wody.

3. W przypadku niesprawności wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego jeżeli umowa nie stanowi 
inaczej ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie średniej ilości odprowadzonych ścieków w okresie 
ostatnich 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego a gdy 
to nie jest możliwe - na podstawie ilości odprowadzonych ścieków w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Rozdział 5.
Warunki przyłączania do sieci oraz techniczne warunki określające możliwość dostępu do usług 

wodociągowo-kanalizacyjnych

§ 14. 

1. Osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci składa przedsiębiorstwu wniosek o przyłączenie, 
który winien zawierać:

1) imię i nazwisko (lub nazwę) wnioskodawcy;

2) adres do korespondencji;

3) w przypadku osób prawnych wskazanie osób uprawnionych do reprezentacji podmiotu oraz nr wpisu  
właściwego rejestru;

4) określenie rodzaju instalacji i urządzeń służących do odbioru usług;

5) określenie ilości przewidywanego poboru wody i jej przeznaczenia ;

6) wskazanie przewidywanej ilości odprowadzanych ścieków i ich rodzaju a w przypadku dostawców ścieków 
przemysłowych również jakości odprowadzanych ścieków oraz zastosowanych lub planowanych do 
zastosowania urządzeń podczyszczających;

7) opis nieruchomości, do której będzie dostarczana woda lub z której będą odprowadzane ścieki, 
w szczególności określenie sposobu jej zagospodarowania i przeznaczenia;

8) wskazanie planowanego terminu rozpoczęcia poboru wody lub odprowadzania ścieków.

2. Do wniosku  osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci winna dołączyć:

1) dokument potwierdzający jej tytuł prawny do nieruchomości,

2) mapę określającą usytuowanie nieruchomości z naniesionymi istniejącymi i planowanymi sieciami 
wodociągowymi i kanalizacyjnymi z uwzględnieniem  obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.

§ 15. 

1. W terminie 30 dni od otrzymania wniosku wraz z kompletem załączników przedsiębiorstwo uznając, że istnieją 
warunki techniczne umożliwiające przyłączenie nieruchomości do sieci, wydaje osobie ubiegającej się 
o przyłączenie  warunki techniczne.

2. Warunki techniczne winny zawierać:

1) wskazanie miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej, w tym 
miejsce zainstalowania wodomierza głównego i/lub urządzenia pomiarowego;

2) określenie maksymalnej ilości wody dostarczanej do nieruchomości;

3) określenie maksymalnej ilość ścieków odprowadzanych z nieruchomości i ich jakość;

4) informację o rodzaju dokumentów, jakie powinna przedłożyć osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci 
oraz podmiotach, z jakimi winna uzgodnić projekt przyłącza lub do jakich winna  zgłosić fakt przyłączenia;

5) wskazywać okres ważności wydanych warunków przyłączenia.

3. Warunki techniczne mogą nadto określać:

1) parametry techniczne przyłącza;
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2) miejsce zainstalowania wodomierza głównego a w przypadku, gdy wnioskodawca proponuje pomiar ilości 
odprowadzanych ścieków inny niż na podstawie odczytów ilości pobieranej wody, miejsce zainstalowania 
urządzenia pomiarowego mierzącego ilość odprowadzanych ścieków lub wodomierza dodatkowego.

§ 16. 

Wraz z wydaniem warunków technicznych przedsiębiorstwo  zawiera z wnioskodawcą  umowę  przyłączeniową 
określającą zasady budowy, użytkowania i eksploatacji  przyłącza lub urządzenia wodociągowego i/lub 
kanalizacyjnego.

§ 17. 

W razie braku technicznych możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci przedsiębiorstwo w terminie 14 dni 
od otrzymania wniosku informuje o tym wnioskodawcę wskazując  powody  uniemożliwiające przyłączenie.

§ 18. 

1. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o przyłączenie wyraża wolę budowy  urządzeń  wodociągowych i/lub 
kanalizacyjnych, a z wieloletnich planów rozwoju i modernizacji nie wynika ich planowana budowa, gmina lub 
przedsiębiorstwo może zawrzeć z taką osobą umowę określającą warunki realizacji inwestycji, która stanowić 
będzie podstawę określenia przez  przedsiębiorstwo warunków technicznych przyłączenia.

2. Umowa  winna określać co najmniej:

1) termin realizacji inwestycji;

2) opis inwestycji;

3) zasady kontroli realizacji inwestycji przez przedsiębiorstwo;

4) zasady wyceny inwestycji;

5) termin przejęcia urządzeń lub określenie formy ich eksploatacji.

§ 19. 

1. Warunkiem przystąpienia do prac zmierzających do przyłączenia nieruchomości do sieci jest pisemne 
uzgodnienie z przedsiębiorstwem dokumentacji technicznej i sposobu prowadzenia tych prac oraz warunków 
i sposobów dokonywania przez przedsiębiorstwo kontroli robót, zgodnie z warunkami technicznymi.

2. Przedsiębiorstwo w terminie 30 dni od złożenia kompletu dokumentów wydaje pisemne uzgodnienie, określając 
czas jego ważności.

§ 20. 

Przedsiębiorstwo może odmówić świadczenia usług o których mowa w §15 ust. 4 ustawy wyłącznie w przypadku, 
gdy bez jego winy zabraknie wymaganych zdolności produkcyjnych ujęć, stacji uzdatniania i oczyszczalni ścieków 
oraz zdolności dostawczych i odbiorczych istniejących układów dystrybucji wody i odprowadzania ścieków.

Rozdział 6.
Sposób dokonywania odbioru przez przedsiębiorstwo wykonanego przyłącza

§ 21. 

1. Przed zawarciem umowy przedsiębiorstwo dokonuje odbioru wykonanego przyłącza wodociągowego i/lub 
kanalizacyjnego pod kątem spełnienia warunków technicznych oraz projektu technicznego przyłącza.

2. W przypadku, o którym mowa w §18, warunkiem przystąpienia do odbioru przyłącza winien być wcześniejszy 
odbiór wybudowanych urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych.

3. Próby i odbiory częściowe oraz końcowe mogą być  przeprowadzane wyłącznie przy udziale upoważnionych 
przedstawicieli stron, z których to czynności  sporządzany jest protokół.

4. Dokonanie odbioru przyłącza  może nastąpić wyłącznie przed jego zasypaniem.
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5. Operat geodezyjny winien być sporządzony w co najmniej w dwóch egzemplarzach, z których jeden dostarcza 
się do przedsiębiorstwa a drugi do organu prowadzącego aktualizację dokumentacji geodezyjnej.

§ 22. 

Przedsiębiorstwo dokonuje odbioru w ciągu 7 dni od zgłoszenia przez wykonawcę gotowości do odbioru 
w terminie uzgodnionym z odbiorcą.

Rozdział 7.
Standardy obsługi odbiorców usług oraz sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości lub 

odpowiednich parametrów świadczonych usług

§ 23. 

1. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do udzielania odbiorcom bez zbędnej zwłoki, jednakże w terminie 
nie dłuższym niż 14 dni. wszelkich informacji dotyczących:

1) prawidłowego sposobu wykonywania umowy;

2) warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej przez nowych odbiorców;

3) występujących zakłóceń w dostawach wody i/lub w odprowadzaniu ścieków;

4) występujących awarii urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych;

5) planowanych przerw w świadczeniu usług.

2. W przypadku niemożności udzielenia informacji w terminie określonym w ust. 1 przedsiębiorstwo jest 
zobowiązane poinformować o tym wnioskodawcę wskazując ostateczny termin udzielenia odpowiedzi, jednak 
nie dłuższy niż 30 dni od dnia złożenia wniosku.

§ 24. 

1. Odbiorca ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu wykonywania przez przedsiębiorstwo umowy, 
w szczególności dotyczących  ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości opłat za te usługi.

2. Reklamacja jest zgłaszana w formie pisemnej, którą przedsiębiorstwo jest zobowiązane rozpatrzyć bez zbędnej 
zwłoki, jednak w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia  jej  doręczenia przedsiębiorstwu - §23 ust. 2 stosuje się 
odpowiednio.

§ 25. 

Przedsiębiorstwo jest zobowiązane udostępnić w swojej siedzibie:

1) aktualnie obowiązujące na terenie gminy taryfy cen i stawki opłat;

2) regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wisła;

3) wyniki ostatnio przeprowadzonych analiz jakości wody;

4) ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wraz z aktami 
wykonawczymi.

§ 26. 

1. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane, z wyprzedzeniem co najmniej 72 godzin informowania każdorazowo 
odbiorców o planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, w sposób zwyczajowo przyjęty.

2. O  zaistniałych nieplanowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, o ile czas ich trwania 
przekracza 6 godzin, przedsiębiorstwo jest zobowiązane  informować odbiorców, niezwłocznie w sposób 
zwyczajowo przyjęty.

3. W odniesieniu do budynków wielolokalowych przedsiębiorstwo może o zdarzeniach wskazanych 
w ust. 2 poinformować wyłącznie właściciela lub zarządcę nieruchomości.
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4. W razie planowanej lub zaistniałej przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin przedsiębiorstwo ma 
obowiązek zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować o tym fakcie odbiorców, wskazując jego 
lokalizację.

Rozdział 8.
Warunki dostawy wody na cele przeciwpożarowe

§ 27. 

1. Uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu przedsiębiorstwa są 
wyłącznie jednostki straży pożarnej.

2. Zapewnienie dostawy wody na cele przeciwpożarowe następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy 
przedsiębiorstwem i Gminą.

3. Woda na cele przeciwpożarowe dostępna jest z urządzeń wodociągowych posiadanych przez przedsiębiorstwo 
bez ograniczeń w zakresie istniejących parametrów technicznych i hydraulicznych tych urządzeń.

4. Ilość wody pobieranej na cele przeciwpożarowe wraz z określeniem punktów poboru jest ustalana na podstawie 
pisemnych informacji składanych Gminie przez jednostki straży pożarnej.

5. W przypadku poboru wody na cele przeciwpożarowe z urządzeń wodociągowych, którymi woda jest dostarczana 
dla innych odbiorców, jednostka niezwłocznie przekazuje Gminie informację o ilości wody pobranej.

§ 28. 

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Wisła.

§ 29. 

Traci moc uchwała nr III/22/2006 Rady Miasta Wisła z dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie Regulaminu 
zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wisła.

§ 30. 

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

 Przewodniczący Rady Miasta 
Wisła

Janusz Podżorski
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UCHWAŁA NR XXXVIII/605/2014
RADY MIASTA WISŁA

z dnia 29 maja 2014 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXI/321/2012 Rady Miasta Wisła z 25 października 2012 r. w sprawie wyboru 
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki takiej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) i art. 6k ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.), mając na 
uwadze art. 4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 
prawnych (tekst jednolity. Dz.U. 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) oraz po konsultacjach społecznych 
z mieszkańcami przeprowadzonych w trybie §3 ust. 1 pkt 5 uchwały nr XXI/325/2012 Rady Miasta Wisła z dnia 
25 października 2012 r.w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami 
(Dz.Urz.Woj.Sla. z 2012 poz. 4981)

Rada Miasta Wisła
uchwala, co następuje:

§ 1. 

W uchwale Nr XXI/321/2012 Rady Miasta Wisła z 25 października 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki takiej opłaty (Dz.Urz.Woj.Śląs. z 2013 r. 
poz. 392), wprowadza się następującą zmianę: do § 2 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Wprowadza się różnicowanie stawki opłaty, o której mowa w ust. 2, w zależności od liczby osób 
zamieszkujących na danej nieruchomości, która nie stanowi zabudowy wielorodzinnej, w ten sposób, że 
w przypadku nieruchomości zamieszkałych przez więcej niż dwie osoby niepełnoletnie:

1) ustala się stawkę opłaty za pierwsze dwie osoby niepełnoletnie w wysokości wskazanej w ust. 2,

2) ustala się stawkę opłaty za trzecią i kolejne osoby niepełnoletnie w wysokości 1 zł miesięcznie za 
każdą z tych osób.”.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wisła.

§ 3. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz publikacji w Biuletynie 
Informacji Publicznej Gminy Wisła i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim.
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Załącznik Nr 20 do Protokołu Nr XXXVIII/2014

Rady Miasta Wisła

z dnia 29 maja 2014 r.
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§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego, jednak nie wcześniej niż z dniem 1 lipca 2014 roku.

 

 Przewodniczący Rady Miasta 
Wisła

Janusz Podżorski
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UCHWAŁA NR XXXVIII/606/2014
RADY MIASTA WISŁA

z dnia 29 maja 2014 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/562/2014 Rady Miasta Wisła z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie określenia 
szczegółowych zasad udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) art. 59 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), po konsultacjach społecznych 
z mieszkańcami przeprowadzonych w trybie §3 ust. 1 pkt 5 uchwały nr XXI/325/2012 Rady Miasta Wisła z dnia 
25 października 2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami 
(Dz.Urz.Woj.Sla. z 2012 poz. 4981 z późn. zm.), mając na uwadze art.4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. 
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 
197 poz. 1172 z późn. zm.)

Rada Miasta Wisła
uchwala co następuje:

§ 1. 

W uchwale Nr XXXVI/562/2014 Rady Miasta Wisła z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych 
zasad udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny (Dz.Urz.Woj.Śląs. 
z 2014r. poz. 2955, wprowadza się następujące zmiany:

1) po ust. 1 w §10 dodaje się ust. 1a o treści:

„1a. Pomoc de minimis nie występuje:

1) w przypadkach określonych w §4 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ze względu na brak przedsiębiorcy,

2) w przypadkach określonych w §4 ust. 1 pkt 3 i 5 ze względu na spełnienie testu prywatnego 
wierzyciela.”;

2) po pkt 1 w §11 ust. 4 dodaje się pkt 1a) o treści:

„1a) wszystkie otrzymane zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołóstwie lub 
oświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołóstwie w bieżącym roku 
podatkowym i dwóch poprzedzających go latach oraz informacje niezbędne do udzielenia pomocy de 
minimis w rolnictwie lub rybołóstwie - obowiązkowo;”;

3) po pkt 1 w §12 ust. 4 dodaje się pkt 1a) o treści:

„1a) wszystkie otrzymane zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołóstwie lub 
oświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołóstwie w bieżącym roku 
podatkowym i dwóch poprzedzających go latach oraz informacje niezbędne do udzielenia pomocy de 
minimis w rolnictwie lub rybołóstwie - obowiązkowo;”;

4) zmienia się brzmienie §17 i nadaje nowe o treści:

„§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego, jednak nie wcześniej niż 1 lipca 2014 roku, i obowiązuje do dnia 31 grudnia 
2020r.”.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wisła .

§ 3. 

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i Biuletynie Informacji Publicznej 
Gminy Wisła oraz ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim.
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Załącznik Nr 21 do Protokołu Nr XXXVIII/2014

Rady Miasta Wisła

z dnia 29 maja 2014 r.
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§ 4. 

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

 Przewodniczący Rady Miasta 
Wisła

Janusz Podżorski
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UCHWAŁA NR XXXVIII/607/2014
RADY MIASTA WISŁA

z dnia 29 maja 2014 r.

ogłaszająca jednolity tekst uchwały Nr XLIV/548/2010 Rady Miasta Wisła z dnia 29 kwietnia 2010 r. 
w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, określenia inkasentów, określenia 

wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień w opłacie

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych 
innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 
15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 594).

Rada Miasta Wisła
uchwala, co następuje:

§ 1. 

1. Ogłasza się jednolity tekst uchwały Nr XLIV/548/2010 Rady Miasta Wisła z dnia 29 kwietnia 2010 r. 
w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, określenia inkasentów, określenia wysokości 
wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień w opłacie (Dz. Urz. Woj. Sla. z 2010 r. Nr 104, poz. 1709).

2. Ogłoszenie tekstu jednolitego nastąpi w formie obwieszczenia Rady Miasta Wisła, które stanowi załącznik 
do niniejszej uchwały.

3. Obwieszczenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 2. 

Powierza się wykonanie uchwały Burmistrzowi Miasta Wisła.

§ 3. 

Uchwała podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wisła.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Przewodniczący Rady 
Miasta Wisła

Janusz Podżorski
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Załącznik Nr 22 do Protokołu Nr XXXVIII/2014

Rady Miasta Wisła

z dnia 29 maja 2014 r.
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OBWIESZCZENIE NR 8/2014
RADY MIASTA WISŁA

z dnia 29 maja 2014 r.

Ogłoszenie jednolitego tekstu Uchwały Nr XLIV/548/2010 Rady Miasta Wisła z 29 kwietnia 2010 r. 
w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, określenia inkasentów, określenia 

wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień w opłacie

1. Na podstawie art.16 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 
innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz.1172 z późń. zm.) ogłasza się 
w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr XLIV/548/2010 Rady Miasta Wisła 
z 29 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, określenia inkasentów, 
określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień w opłacie (Dz.Urz.Woj.Sla z 2010 r. Nr 104 poz. 
1709), z uwzględnieniem:

1) zmian objętych Obwieszczeniem Nr 2/2014 Rady Miasta Wisła z dnia 27 marca 2014 r. opublikowanym 
w dniu 7 kwietnia 2014 r. (Dz.Urz.Woj.Sla z 2014 r. poz. 2129);

2) zmian wprowadzonych uchwałą Nr XXXVI/560/2014 Rady Miasta Wisła z 27 marca 2014 r. 
zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, określenia 
inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień w opłacie (Dz.Urz.Woj.Sla 
z 2014 r. poz. 2093), która weszła w życie z dniem 22 kwietnia 2014 r.

2. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 Przewodniczący Rady 
Miasta Wisła

Janusz Podżorski

Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/607/2014

Rady Miasta Wisła

z dnia 29 maja 2014 r.
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UCHWAŁA NR XLIV/548/2010
RADY MIASTA WISŁA

z dnia 29 kwietnia 2010 r.

w sprawie: ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, określenia inkasentów, określenia 
wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień w opłacie.

(tekst jednolity z dnia 29 maja 2014 r.)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art . 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz.U. 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 15 i art.19 pkt 1 lit.a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.) oraz 
art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. 2012 r. poz. 
749 z późn. zm.), mając na uwadze art.4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych 
i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. Nr 62, poz. 718)

Rada Miasta Wisła
uchwala, co następuje:

§ 1. 

Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających 
osobowości prawnej, w każdym dniu, w którym dokonują sprzedaży na targowiskach. Wskazanie miejsca do 
handlu i poboru opłaty targowej dokonuje inkasent.

§ 2. 

Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa przez inkasentów.

§ 3. 

Opłatę targową pobiera się niezależnie od należności przewidzianych w odrębnych przepisach za korzystanie 
z urządzeń targowych oraz usług świadczonych przez zarządcę placu targowego i niezależnie od opłaty za 
zajęcie pasa drogowego

§ 4. 

Ustala się dzienne stawki opłaty targowej na targowiskach przy ul. Kolejowej (oznaczonych w załączniku nr 2) 
w następujący sposób:

1. przy sprzedaży obnośnej z ręki, kosza, skrzynki, wiadra przez indywidualnych producentów sprzedających 
wytwory swojej produkcji np: masło, sery, śmietana, warzywa i owoce: 4,- zł

2. przy sprzedaży ze stałego stanowiska targowego:

1) w każdy poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek przypadający w miesiącach: marzec, kwiecień, październik, 
listopad:

a) typu A: 20,- zł

b) typu B: 20,- zł

2) w każdy poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek przypadający w miesiącach niewskazanych w pkt. 1

a) typu A: 45,- zł

b) typu B: 40,- zł

Załącznik do Obwieszczenia Nr 8/2014

Rady Miasta Wisła

z dnia 29 maja 2014 r.
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3) w pozostałe dni, tj. niewskazane w pkt. 1 i 2:

a) typu A: 95,- zł

b) typu B: 85,- zł

3. przy sprzedaży ze stoiska, za każdy m2 gruntu zajętego przez handlującego, z zastrzeżeniem ust. 5:

1) w każdy poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek przypadający w miesiącach: marzec, kwiecień, październik, 
listopad: 2,-zł

2) w każdy poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek przypadający w miesiącach niewskazanych w pkt. 1: 4,- zł

3) w pozostałe dni, tj. niewskazane w pkt. 1 i 2: 7,-zł

4. przy sprzedaży z samochodu:

1) w każdy poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek przypadający w miesiącach: marzec, kwiecień, październik, 
listopad:

a) o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, za powierzchnię gruntu zajętą przez handlującego, 
z zastrzeżeniem ust. 5: 10,- zł

b) o dopuszczalnej masie powyżej 3,5 t, za powierzchnię gruntu zajętą przez handlującego, z zastrzeżeniem 
ust.5: 10,- zł

2) w każdy poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek przypadający w miesiącach niewskazanych w pkt. 1:

a) o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, za powierzchnię gruntu zajętą przez handlującego, 
z zastrzeżeniem ust. 5: 20,- zł

b) o dopuszczalnej masie powyżej 3,5 t, za powierzchnię gruntu zajętą przez handlującego, z zastrzeżeniem 
ust.5: 25,- zł

3) w pozostałe dni, tj. niewskazane w pkt. 1 i 2:

a) o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, za powierzchnię gruntu zajętą przez handlującego, 
z zastrzeżeniem ust. 5: 45,- zł

b) o dopuszczalnej masie powyżej 3,5 t, za powierzchnię gruntu zajętą przez handlującego, z zastrzeżeniem 
ust.5: 55,- zł

5. przy sprzedaży z samochodu i stoiska opłatę targową pobiera się łącznie zgodnie ze stawkami określonymi 
w § 4 ust. 3 i ust. 4.

6. przy sprzedaży w będący dniem ustawowo wolnym od pracy: poniedziałek, wtorek, czwartek lub piątek, 
opłatę targową pobiera się zgodnie ze stawkami obowiązującymi w niedziele bieżącego miesiąca.

§ 5. 

1. Dopuszcza się sprzedaż towarów i usług podczas organizowanych za zgodą Burmistrza Miasta Wisła 
kiermaszy i imprez - w następujących lokalizacjach (zaznaczonych w załączniku nr 2):

1) w pasie drogowym na ul. 1 Maja od skrzyżowania z ul. Prusa do skrzyżowania z ul. Olimpijską - po 
uprzednim uzyskaniu zgody na zajęcie pasa drogowego,

2) na Placu Hoffa.

2. Dopuszcza się na Placu Hoffa całoroczną sprzedaż wyrobów twórczości ludowej wskazanych w załączniku 
nr 1.
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§ 6. 

1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej w miejscach określonych w § 5 niniejszej uchwały przy sprzedaży 
ze stoiska, za każdy m2 powierzchni gruntu zajętego przez handlującego:

a) wyrobów twórczości ludowej wskazanych w załączniku nr 1: 5,- zł

b) pozostałych wyrobów rękodzielniczych 20,- zł

c) pozostałych artykułów i usług: 35,- zł, z zastrzeżeniem § 9 ust. 2.

2. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej, przy sprzedaży ze stoiska towarów i usług na ul. 1 Maja od 
skrzyżowania z ul. Prusa do skrzyżowania z ul. Olimpijską, na ul. Stellera i na Pl. Hoffa, z zastrzeżeniem ust. 3, 
poza pasem drogowym, we wszystkie dni roku, również w czasie kiermaszy, za każdy m2 powierzchni gruntu 
zajętego przez handlującego 45,- zł

3. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej, przy sprzedaży ze stoiska przy Pl. Hoffa pod arkadami oraz 
wzdłuż ścian muzeum od strony ul. 1 Maja i ul. Stellera w pasie o szerokości 2m (oznaczonym w załączniku nr 
2), we wszystkie dni roku, również w czasie kiermaszy, za każdy m2 powierzchni gruntu zajętego przez 
handlującego 10,- zł

4. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej, przy sprzedaży ze stoiska na parkingu od ulicy Kolejowej 
(oznaczonym w załączniku nr 2), we wszystkie dni roku, również w czasie kiermaszy, za każdy m2 powierzchni 
gruntu zajętego przez handlującego 45,- zł

§ 7. 

1. Dopuszcza się sprzedaż towarów i usług podczas organizowanych za zgodą Burmistrza Miasta Wisła 
kiermaszy i imprez w określonych lokalizacjach Parku im. Kopczyńskiego (zaznaczonych w załączniku nr 3).

2.1) Dopuszcza się w pergoli zlokalizowanej w Parku im. Kopczyńskiego (wskazanej w załączniku nr 3) 
w okresie od 1 maja do 30 września sprzedaż towarów i usług z wyłączeniem:

1) odzieży,

2) gastronomii.

§ 8. 

Ustala się dzienne stawki opłaty targowej w miejscach określonych w § 7 w następujący sposób:

1) przy sprzedaży usług gastronomicznych ze stoiska, za każdy m2 powierzchni gruntu zajętego przez 
handlującego 35,- zł

2) przy sprzedaży napojów alkoholowych ze stoiska, za każdy m2 powierzchni gruntu zajętego przez 
handlującego 45,- zł

2a) przy sprzedaży fabrycznie nowych samochodów, za każdy m2 powierzchni gruntu zajętego przez 
handlującego 5,- zł,

3) przy sprzedaży artykułów i usług pozostałych ze stoiska, za każdy m2 powierzchni gruntu zajętego przez 
handlującego 22,- zł

1) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 uchwały Nr XXXVI/560/2014 Rady Miasta Wisła z dnia 27 marca 2014 r. 
w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/548/2010 Rady Miasta Wisła z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia 
wysokości dziennych stawek opłaty targowej, określenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 
oraz zwolnień w opłacie (Dz. Urz. Woj. Sla. z 2014 r. poz. 2093)
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§ 9. 

1. Podwyższa się o 20% dzienne stawki opłaty targowej, określone w §6 i §8, w okresie Tygodnia Kultury 
Beskidzkiej.

2. Podczas imprez "Piknik Country" i "Święto Miodu" obniża się o 50% dzienną stawkę opłaty targowej, 
o której mowa w § 6 ust. 1 lit. c, przy sprzedaży wyrobów charakterystycznych dla tych imprez, wskazanych 
w załączniku nr 4.

3. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej za każdy m2 powierzchni gruntu zajętego przez handlującego na 
zaplecze, tj. miejsce niezbędne do prowadzenia przez niego sprzedaży: 5,- zł.

§ 10. 

Przy sprzedaży towarów i usług w innych miejscach poza wymienionymi w § 5, § 6 ust. 2-4 i § 8 niniejszej 
uchwały pobiera się opłatę targową na zasadach i wysokości jak na targowiskach przy ul. Kolejowej.

§ 11. 

W przypadku gdy dla danej sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty targowej, stosuje się 
stawkę wyższą.

§ 12. 

Dzienna stawka opłaty targowej nie może przekroczyć kwoty z art. 19 ust. 1 lit. a ustawy o podatkach 
i opłatach lokalnych powołanej na wstępie.

§ 13. 

1. Określa się inkasenta opłaty targowej w miejscach wskazanych w § 4 i § 6 ust. 4 uchwały: Klub Sportowy 
"Wisła-Ustronianka" z siedzibą w Wiśle przy ul. Wyzwolenia 67 (legitymujący się wpisem do Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem 0000171362).

2. Ustala się dla inkasenta opłaty targowej określonego w ust. 1 wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 5% od 
zainkasowanej przez niego kwoty.

3. Określa się inkasenta opłaty targowej we wszystkich miejscach poza wymienionymi w § 4 i 
§ 6 ust. 4 uchwały: Wioleta Cieślar-Śliwka, zamieszkała w Wiśle (Jawornik), NIP: 548-246-04-92.

4. Z zastrzeżeniem ust. 4a ustala się dla inkasenta opłaty targowej określonego w ust. 3 wynagrodzenie 
prowizyjne:

1) w miesiącach kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień: w wysokości 3% od zainkasowanej 
kwoty,

2) w miesiącach nie wskazanych w pkt 1: w wysokości 50% od zainkasowanej kwoty.

4a. Jeżeli łączne wynagrodzenie prowizyjne inkasenta opłaty targowej określonego w ust. 3 za okres od 
stycznia do grudnia roku budżetowego jest niższe od 5% zainkasowanej przez niego w tym okresie kwoty, 
wypłaca się mu wyrównanie do 5% zainkasowanej przez niego w tym okresie kwoty.

5. Określa się inkasenta opłaty targowej we wszystkich miejscach poza wymienionymi w § 4 i 
§ 6 ust. 4 uchwały, w razie nieobecności inkasenta wskazanego w ust. 3: Wiślańskie Centrum Kultury 
z siedzibą w Wiśle Plac B. Hoffa 3 (legitymujące sie wpisem do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła 
Księgi Rejestrowej Instytucji Kultury w Mieście Wisła pod numerem 3).

6. Ustala się dla inkasenta opłaty targowej określonego w ust. 5 wynagrodzenie w wysokości 5% od 
zainkasowanej kwoty.
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7. Szczegółowe warunki inkasa określi Burmistrz Miasta Wisła w umowach zawieranych z inkasentami.

§ 14. 

1. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

2. Terminem płatności dla inkasentów jest piąty dzień następujący po terminie wskazanym w ust. 1.

§ 15. 

Zwalnia się z obowiązku uiszczenia opłaty targowej:

1) sprzedaż na stoiskach wystawianych na szkolnych imprezach plenerowych,

2) muzykowanie i pokazy tańców, z wyłączeniem sprzedaży kaset, płyt z nagraniami,

3) sprzedaż wyrobów twórczości ludowej (wskazanych w załączniku nr 1) wytwarzanych przez sprzedającego 
bezpośrednio podczas handlu.

4) <uchylony>.

§ 16. 

Traci moc uchwała Nr XXXVIII/481/2009 Rady Miasta Wisła z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia 
wysokości dziennych stawek opłaty targowej, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.

§ 17. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wisła.

§ 18. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego, z mocą obowiązującą od 16 czerwca 2010 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie 
Miejskim oraz na tablicach ogłoszeń w Zarządach Osiedli.
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/548/2010

Rady Miasta Wisła

z dnia 29 kwietnia 2010 r.

Wykaz wyrobów twórczości ludowej:

- ręcznie wytwarzane wyroby garncarskie;

- ręcznie haftowane obrusy, serwety, chusty, bieżniki itp.;

- koronki;

- wyroby kowalstwa artystycznego z pokazem;

- ręcznie wykonywane kwiaty i ozdoby: z bibuły, papieru, drewna, suszu, słomy;

- obrazy malowane ręcznie na szkle, drewnie, metalu, papierze, płótnie;

- rzeźby wykonywane ręcznie;

- ręcznie wykonane zabawki z gliny, papieru, drewna, słomy;
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/548/2010

Rady Miasta Wisła

z dnia 29 kwietnia 2010 r.
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIV/548/2010

Rady Miasta Wisła z dnia 29 kwietnia 2010 r.

Miejsca w Parku im. Kopczyńskiego, o których mowa w §7 uchwały

1) 

1) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 uchwały Nr XXXVI/560/2014 Rady Miasta Wisła z dnia 27 marca 2014 r. 
w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/548/2010 Rady Miasta Wisła z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia 
wysokości dziennych stawek opłaty targowej, określenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

oraz zwolnień w opłacie (Dz. Urz. Woj. Sla. z 2014 r. poz. 2093)
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Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIV/548/2010

Rady Miasta Wisła

z dnia 29 kwietnia 2010 r.

1. Impreza „Piknik Country”

1) buty kowbojki

2) kapelusze kowbojskie

3) płyty CD z muzyką country

4) odzież country

5) gadżety kowbojskie

2. Impreza „Święto Miodu”

1) miód w słoikach

2) kosmetyki na bazie produktów pszczelich

3) napoje i produkty spożywcze na bazie miodu
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UCHWAŁA NR XXXVIII/608/2014
RADY MIASTA WISŁA

z dnia 29 maja 2014 r.

ogłaszająca jednolity tekst uchwały Nr VIII/103/2011 z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie określenia 
zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej, realizowanych w wyniku inwestycji prowadzonych przez Gminę Wisła w ramach 

projektu: "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła – etap III" 
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych 
innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 
15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.).

Rada Miasta Wisła
uchwala, co następuje:

§ 1. 

1. Ogłasza się jednolity tekst uchwały Nr VIII/103/2011 z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zasad 
udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej, realizowanych w wyniku inwestycji prowadzonych przez Gminę Wisła w ramach projektu: "Rozbudowa 
sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła – etap III" współfinansowanego przez Unię 
Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na 
lata 2007-2013 (Dz. Urz. Woj. Sla z 2011 r. Nr 180, poz. 3403).

2. Ogłoszenie tekstu jednolitego nastąpi w formie obwieszczenia Rady Miasta Wisła, które stanowi załącznik 
do niniejszej uchwały.

3. Obwieszczenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 2. 

Powierza się wykonanie uchwały Burmistrzowi Miasta Wisła.

§ 3. 

Uchwała podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wisła.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Przewodniczący Rady 
Miasta Wisła

Janusz Podżorski
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Załącznik Nr 23 do Protokołu Nr XXXVIII/2014

Rady Miasta Wisła

z dnia 29 maja 2014 r.

Id: 7139EAC9-6B91-4D1B-B94E-1D5590227E5A. Podpisany Strona 137



OBWIESZCZENIE NR 9/2014
RADY MIASTA WISŁA

z dnia 29 maja 2014 r.

Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały Nr VIII/103/2011 Rady Miasta Wisła z 28 czerwca 2011 r. 
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu 

ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych w wyniku inwestycji prowadzonych przez 
Gminę Wisła w ramach projektu: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji 
Wisła – etap III” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013

1. Na podstawie art.16 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 
innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz.1172 z późń. zm.) ogłasza się 
w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr VIII/103/2011 Rady Miasta Wisła 
z 28 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów 
inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych w wyniku inwestycji 
prowadzonych przez Gminę Wisła w ramach projektu: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 
w aglomeracji Wisła – etap III” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności 
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 (Dz. Urz. Woj. Sla. 
z 2011 r. Nr 180, poz. 3403), z uwzględnieniem: 

1)  zmian objętych Obwieszczeniem Nr 3/2014 Rady Miasta Wisła z dnia 27 marca 2014 r. opublikowanym 
w dniu 7 kwietnia 2014 r. (Dz.Urz.Woj.Sla z 2014 r. poz. 2130); 

2) zmian wprowadzonych uchwałą Nr XXXVII/586/2014 Rady Miasta Wisła z 24 kwietnia 2014 r. 
zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów 
inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych w wyniku inwestycji 
prowadzonych przez Gminę Wisła w ramach projektu: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji 
sanitarnej w aglomeracji Wisła – etap III” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków 
Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 
(Dz.Urz.Woj.Sla z 2014 r. poz. 2625), która weszła w życie z dniem 17 maja 2014 r.

2. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Przewodniczący Rady Miasta 
Wisła

Janusz Podżorski

Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/608/2014

Rady Miasta Wisła

z dnia 29 maja 2014 r.
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UCHWAŁA NR VIII/103/2011
RADY MIASTA WISŁA

z dnia 28 czerwca 2011 r.

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych w wyniku inwestycji prowadzonych przez 

Gminę Wisła w ramach projektu: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji 
Wisła – etap III” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. 
(tekst jednolity z dnia 29 maja 2014 r.)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. 2013 poz. 1232 z późn. zm.) oraz 
art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2013 r. poz. 
885 z późn. zm.), po konsultacjach społecznych z mieszkańcami przeprowadzonych w trybie §3 ust. 1 pkt 
5 uchwały nr XXI/325/2012 Rady Miasta Wisła z dnia 25 października 2012 r.w sprawie zasad i trybu 
przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami (Dz.Urz.Woj.Sla. z 2012 poz. 4981), mając na 
uwadze art. 4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 
prawnych (tekst jednolity Dz.U. 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.)

Rada Miasta Wisła 
uchwala co następuje: 

§ 1. 

Ustalić zasady udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Wisła na dofinansowanie kosztów inwestycji 
z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych w wyniku przedsięwzięć prowadzonych 
przez Gminę Wisła w ramach projektu: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji 
Wisła – etap III” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. 

§ 2. 

1. Dotacji celowej, o której mowa w § 1, udziela się na dofinansowanie inwestycji polegających na budowie 
przyłącza kanalizacyjnego, budowie przyłącza wodociągowego (w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków – Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 
858 ze zm.) w zakresie: 

1) przygotowania i zatwierdzenia dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami (w tym 
warunki techniczne przyłącza i projekt); 

2) zakupu materiałów w postaci rur, studzienek, złączy i zasuw; 

3) wykonania pomiarów i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

2. Dotacji celowej nie udziela się na dofinansowanie kosztów: 

1) robocizny własnej; 

2) wykonania robót w związku z przeprowadzoną inwestycją; 

3) zakupu innych materiałów niż wymienione w ust. 1 pkt 2; 

Załącznik do Obwieszczenia Nr 9/2014

Rady Miasta Wisła

z dnia 29 maja 2014 r.
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4) odtworzenie nawierzchni w związku z realizacją inwestycji; 

5) wykonania przyłącza odprowadzającego wody opadowe.

3. Realizacja inwestycji w zakresie określonym w ust. 2 pkt 2 możliwa jest: 

1) na koszt własny i staraniem wnioskodawcy, 

2) <uchylony>

§ 2a. 

1. W sytuacji, gdy Gmina Wisła pozyska ze źródeł zewnętrznych środki na budowę przyłączy kanalizacyjnych 
lub przyłączy wodociągowych, dotacji celowej, o której mowa w § 1, udziela się na sfinansowanie ich budowy 
w pełnym zakresie. 

2.1) W sytuacji, gdy Wnioskodawca powierzy Gminie Wisła budowę przyłącza kanalizacyjnego lub 
wodociągowego, dotacji celowej, o której mowa w § 1, udziela się na sfinansowanie ich budowy w pełnym 
zakresie.

§ 3. 

1. Prawo do otrzymania dotacji celowej z budżetu Gminy Wisła przysługuje podmiotom niezaliczonym do 
sektora finansów publicznych (zwanymi dalej Wnioskodawcą), które: 

1) są posiadaczami mieszkalnego budynku jednorodzinnego lub wielorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, 
położonych w granicach administracyjnych Gminy Wisła, leżących w zasięgu inwestycji realizowanych 
w ramach projektu: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła – etap 
III” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013; 

2) <uchylony> 

3) na etapie wykonywania dokumentacji bądź realizacji przedsięwzięć w ramach projektu: „Rozbudowa 
sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła – etap III”: 

a) nie wyraziły sprzeciwu wobec realizacji sieci kanalizacyjnej bądź wodociągowej; 

b) nie zrezygnowały lub nie uniemożliwiły realizacji zaprojektowanego odcinka sieci kanalizacyjnej bądź 
wodociągowej.

2.  Z wnioskiem o udzielenie dotacji celowej może wystąpić również jednostka organizacyjna administrująca 
budynkiem mieszkalnym i realizująca inwestycję w zakresie, o którym mowa w § 3 uchwały. Wniosek 
jednostki organizacyjnej winien zostać sporządzony na podstawie indywidualnych wniosków posiadaczy 
budynku lub lokali mieszkalnych. Indywidualne wnioski winny zawierać pisemne oświadczenia o przeniesieniu 
przyznanej dotacji celowej na rzecz jednostki organizacyjnej administrującej budynkiem, która staje się 
wyłącznym dysponentem otrzymanych środków, przy czym środki te pozostają dochodami posiadaczy 
budynku lub lokali mieszkalnych.

1) W brzmieniu ustalonym przez § 1 uchwały Nr XXXVII/586/2014 Rady Miasta Wisła z dnia 24 kwietnia 2014 r. 
w sprawie zmiany uchwały nr VIII/103/2011 Rady Miasta Wisła z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zasad 
udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, 
realizowanych w wyniku inwestycji prowadzonych przez Gminę Wisła w ramach projektu: „Rozbudowa sieci 
wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła – etap III” współfinansowanego przez Unię Europejską ze 
środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 
(Dz. Urz. Woj. Sla. z 2014 r. poz. 2625)
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§ 3a. 

1. Pomoc de minimis, o której mowa w Rozporządzeniu Komisji Europejskiej (UE) Nr 1407/2013 z dnia 
18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do 
pomocy de minimis (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 352/1 z dnia 24 grudnia 2013 roku), 
w odniesieniu do przedsiębiorców, tj. Wnioskodawców prowadzących działalność gospodarczą bez względu na 
formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania, stanowi dotacja celowa, o której mowa w § 1. 

2.  Pomoc udzielona na podstawie niniejszej uchwały dla jednego przedsiębiorcy łącznie z pomocą udzieloną 
z innych źródeł w okresie trzech lat podatkowych nie może przekroczyć kwoty 200.000,00 EUR brutto, a dla 
przedsiębiorcy  prowadzącemu działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarów kwoty 
100.000,00 EUR brutto. 

3. Niniejsza uchwała nie ma zastosowania w obszarach oznaczonych w art. 1 Rozporządzenia Komisji 
Europejskiej (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 352/1 
z dnia 24 grudnia 2013 roku)

4. Przedsiębiorca ubiegając się o udzielenie pomocy de minimis ma obowiązek przedłożyć następujące 
dokumenty: 

1) wszystkie otrzymane zaświadczenia o pomocy de minimis lub oświadczenie o wielkości otrzymanej 
pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i dwóch poprzedzających go latach albo oświadczenie 
o nieotrzymaniu takiej pomocy; 

2) wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis którego wzór 
określono w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji 
przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311z późn. zm.).

5.  Termin złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 4, ustala się na dzień złożenia wniosku, o którym 
mowa w §5. 

6. Przedsiębiorca nie może skorzystać z pomocy de minimis w następujących przypadkach: 

1) przekroczenia pułapu dopuszczalnej pomocy de minimis lub 

2) niedopełnienia obowiązków określonych w ust. 4 lub 5 lub 

3) zalegania z zapłatą zobowiązań wobec budżetu Gminy Wisła.

7. Wartość pomocy de minimis określona niniejszą uchwałą podlega kumulacji z wartością każdej innej 
pomocy de minimis uzyskanej w różnych formach i z różnych źródeł w okresie trzech kolejnych lat 
podatkowych oraz z wartością każdej pomocy innej niż de minimis, otrzymanej w odniesieniu do tych samych 
kosztów kwalifikowanych lub tego samego środka finansowania ryzyka.

§ 4. 

1. Warunkiem niezbędnym do uzyskania dotacji celowej w przypadku inwestycji, o których mowa 
w § 2 ust. 1, jest: 

1) złożenie wniosku i rozliczenia finansowo-rzeczowego. 

2) zaprojektowanie i zgłoszenie właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej zamiaru 
budowy przyłącza bądź uzgodnienie projektu przez Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. z siedzibą 
w Ustroniu przy ul. Myśliwskiej 10 (zwane dalej WZC) – nie dotyczy przyłączy ujętych w zatwierdzonym 
projekcie sieci kanalizacyjnej bądź wodociągowej. 

3) wykonanie przyłącza 
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4) pozytywny odbiór wykonanego przyłącza przez przedstawiciela WZC oraz wykonanie geodezyjnej 
inwentaryzacji powykonawczej 

5) oddanie budynku do użytku oraz nadanie numeru porządkowego budynkowi w przypadku inwestycji 
zrealizowanej dla nowo powstającego budynku. 

6) odprowadzanie wszystkich ścieków bytowych powstających w nieruchomości poprzez wykonane 
przyłącze kanalizacyjne. 

§ 5. 

1. Wnioskodawca ubiegający się o uzyskanie dotacji celowej w przypadku inwestycji, o których mowa 
w § 2 ust. 1, składa pisemny wniosek w ramach ciągłego naboru prowadzonego przez Burmistrza Miasta Wisła, 
od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały, jednak nie później niż do dnia 31 sierpnia 2014 roku, z realizacją 
inwestycji od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 30 listopada 2014 roku. 

2.  <uchylony> 

3.  <uchylony> 

4. Do wniosków, o których mowa w ust. 1 należy dołączyć: 

1) dokument potwierdzający prawo własności lub prawo dysponowania nieruchomością (budynkiem lub 
lokalem mieszkalnym), lub pisemne oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością 
(budynkiem lub lokalem mieszkalnym); jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest jej właścicielem lub 
użytkownikiem wieczystym, do wniosku dołącza się zgodę właściciela nieruchomości (budynku lub lokalu 
mieszkalnego) na wykonanie inwestycji; 

2) oświadczenie, że posiadacz nieruchomości, na której będzie realizowana inwestycja nie zalega na rzecz 
Gminy Wisła z opłacaniem podatków lub opłat, bądź uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie 
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu;

§ 6. 

1. Czynności poprzedzające przyznanie dotacji celowej w przypadku inwestycji, o których mowa w § 2 ust. 1,  
obejmują w szczególności: 

1) sprawdzenie czy Wnioskodawca ubiegający się o dotację, spełnia warunki zapisane w § 3 uchwały; 

2) analizę zgodności zakresu inwestycji z zapisami § 2 uchwały; 

3) przygotowanie propozycji wysokości dotacji zgodnie z zapisami § 8 uchwały i przedłożenie jej 
Burmistrzowi Miasta Wisła. 

4) analizę złożonych wniosków oraz rozliczenia finansowo-rzeczowego.

2.  Czynności, o których mowa w ust. 1, wykonuje Referat Rozwoju Gospodarczego i Środowiska Urzędu 
Miejskiego w Wiśle. 

3.  W przypadku złożenia niekompletnego wniosku bądź rozliczenia finansowo-rzeczowego, wnioskodawca 
zostaje wezwany do uzupełnienia braków, w terminie do 14 dni od daty otrzymania wezwania, jednak 
nie później niż do dnia wskazanego w § 5 ust.1. Wnioski nie uzupełnione w tym terminie pozostawia się bez 
rozpatrzenia bez możliwości uzyskania dotacji. 

4.  Przed otrzymaniem dotacji celowej wnioskodawca zobowiązany jest umożliwić przeprowadzenie 
pracownikom Referatu Rozwoju Gospodarczego i Środowiska Urzędu Miejskiego w Wiśle kontroli 
nieruchomości (budynku, lokalu mieszkalnego) w zakresie objętym wnioskiem.
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§ 7. 

1. O przyznaniu dotacji decyduje Burmistrz Miasta Wisła. 

2.  Dotacje przyznawane będą zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowego rozliczenia finansowo-rzeczowego 
poprzedzonego złożeniem kompletnego wniosku o udzielenie dotacji. Wypłata dotacji nastąpi w miarę 
posiadanych i zaplanowanych na ten cel środków finansowych. 

3.  W przypadku, kiedy łączna kwota dotacji celowych wynikająca z ilości złożonych rozliczeń finansowo-
rzeczowych wraz z kompletnymi wnioskami, przekracza możliwości finansowe  budżetu Gminy, Burmistrz 
Miasta Wisła przyznaje dotacje do posiadanej kwoty, a rozliczenia nieujęte przechodzą na rok kolejny zgodnie 
z zasadami określonymi w § 5 ust.2. 

4.  Dotacje celowe do inwestycji w każdym z zakresów, o których mowa w § 2 ust. 1, są udzielane 
jednorazowo do danego budynku lub lokalu mieszkalnego. Wnioskodawca może powierzyć Gminie wykonanie 
projektu budowy przyłącza sanitarnego i wodociągowego. 

5.  <uchylony> 

6.  Jeżeli Gmina Wisła na podstawie zawartej odrębnej umowy z właścicielem nieruchomości wykona 
w całości lub w części zadanie ze środków innych niż przewidziane na dofinansowania w ramach niniejszej 
uchwały, właścicielowi nieruchomości nie zostanie wypłacona dotacja na w/w zadanie.

§ 8. 

1. Wysokość udzielanej dotacji celowej, dla każdego rodzaju przyłącza, wynosi: 

1) w zakresie określonym w § 2, ust. 1, pkt. 1 i 3 uchwały, do 100 % poniesionych przez wnioskodawcę 
kosztów, ale nie więcej niż 1.000,00 zł. 

2) w zakresie określonym w § 2, ust. 1, pkt. 2 uchwały, do 50 % poniesionych przez wnioskodawcę 
kosztów, ale nie więcej niż 1.000,00 zł. 

3) w zakresie określonym w §2a uchwały, do 100% kosztów zatwierdzonych przez Gminę Wisła.

2.  W przypadku ubiegania się Wnioskodawcy o dotację inwestycji polegającej na budowie przyłącza 
kanalizacyjnego i wodociągowego, łączna wysokość dotacji zostanie zmniejszona o 25%.

§ 9. 

1. Udzielenie dotacji celowej w przypadku inwestycji, o których mowa w § 2 ust. 1,  następuje w formie 
refundacji poniesionych kosztów na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy Gminą Wisła 
a Wnioskodawcą. Refundacji podlegają jedynie koszty poniesione po dniu 1 stycznia 2011 roku. 

2. Umowa, o której mowa w ust. 1 zawiera w szczególności: 

1) określenie stron umowy wraz z podaniem danych Wnioskodawcy, nr NIP oraz nr rachunku bankowego, 

2) szczegółowy opis inwestycji, w tym cel na jaki została przyznana dotacja, 

3) wysokość przyznanej dotacji na realizację zadania, 

4) sposób i terminy przekazania dotacji, 

5) <uchylony> 

6) tryb kontroli wykonywania zadania,

3.  Umowa, o której mowa w ust. 1 wymaga, pod rygorem nieważności, formy pisemnej. 

4.  Informacja o podpisanych umowach będzie zamieszczana w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy 
Miejskiej Wisła, ze wskazaniem dotowanych podmiotów, charakteru zadań i wysokości przyznanych dotacji.
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§ 10. 

1. Po zakończeniu inwestycji dofinansowanej w formie dotacji, o której mowa w §2 uchwały, Wnioskodawca 
przedkłada rozliczenie poniesionych kosztów w formie sprawozdania merytorycznego i finansowo-rzeczowego 
z realizacji całej inwestycji z wyszczególnieniem źródeł jej finansowania. 

2. Sprawozdanie merytoryczne, o którym mowa w ust. 1 powinno obejmować: 

1) opis realizacji zadania, 

2) przedstawienie efektów uzyskanych z realizacji inwestycji.

3. Do rozliczenia rzeczowo-finansowego Wnioskodawca dołącza  oryginały rachunków i faktur 
z wyszczególnionymi kosztami materiałów oraz następujące dokumenty: 

1) oświadczenie, że wszelkie prace związane z realizacją inwestycji zostały wykonane zgodnie 
z wymaganiami przepisów odrębnych, a Wnioskodawca uzyskał wszelkie wymagane zezwolenia i dokonał 
wymaganych uzgodnień z właściwymi organami i jednostkami organizacyjnymi; 

2) w przypadku inwestycji zrealizowanej dla nowo powstającego budynku – dokument potwierdzający 
oddanie budynku do użytku oraz dokument potwierdzający nadanie numeru porządkowego budynkowi; 

3) protokół odbioru robót i dopuszczenia wykonanego przyłącza do eksploatacji, podpisany przez 
przedstawiciela WZC, wraz z umową na odprowadzanie nieczystości ciekłych do komunalnej sieci 
kanalizacyjnej lub umową na dostawę wody, 

4) projekt przyłącza oraz potwierdzenie dokonania zgłoszenie właściwemu organowi administracji 
architektoniczno-budowlanej zamiaru budowy przyłącza bądź uzgodnienia projektu przez WZC oraz 
geodezyjną inwentaryzację powykonawczą – nie dotyczy przyłączy ujętych w zatwierdzonym projekcie 
sieci kanalizacyjnej bądź wodociągowej.

4.  Wnioskodawca wraz ze sprawozdaniem i rozliczeniem finansowo-rzeczowym, przedkłada do wglądu 
oryginały dokumentów wyszczególnionych w ust. 3 pkt. 2-4. 

5.  Kserokopie dokumentów, które stanowią rozliczenie dotacji, winny być opatrzone adnotacją „Stwierdzam 
zgodność z oryginałem” i podpisem Wnioskodawcy. 

6.  Rozliczenie poniesionych kosztów nastąpi nie później niż do dnia 15 grudnia 2014 roku. 

7.  Wnioskodawca jest zobowiązany umożliwić przeprowadzenie pracownikom Referatu Rozwoju 
Gospodarczego i Środowiska Urzędu Miejskiego w Wiśle kontroli nieruchomości (budynku, lokalu 
mieszkalnego) w zakresie obejmującym dotowaną inwestycję oraz okazać, na żądanie pisemne lub ustne 
podczas kontroli, dokumenty potwierdzające prawdziwość oświadczenia, o którym mowa w ust. 3 pkt 1. 

8.  W razie wątpliwości co do prawdziwości wysokości poniesionych przez Wnioskodawcę kosztów, 
wynikających z rozliczenia rzeczowo-finansowego, Burmistrz Miasta Wisła może ograniczyć kwotę dotacji 
celowej odnosząc się do średnich stawek rynkowych. 

9.  Wypłata dotacji nastąpi w terminie 15 dni od dnia pozytywnego zatwierdzenia rozliczenia poniesionych 
kosztów. 

10.  Dopuszcza się refundacje kosztów realizacji zadań określonych w § 2 ust 1 pkt 1-3, jeżeli koszty zostały 
poniesione po dniu 1 stycznia 2011 roku
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§ 11. 

1. W przypadku wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej 
wysokości Wnioskodawca zobowiązany jest do zwrotu dotacji wraz z odsetkami w wysokości określonej jak 
dla zaległości podatkowych w terminie 15 dni od dnia stwierdzenia ww. okoliczności. Zwrotowi do budżetu 
Gminy podlega ta część dotacji, która została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie 
lub w nadmiernej wysokości. 

2. Odsetki od dotacji podlegających zwrotowi do budżetu miasta, o których mowa w ust. 3 nalicza się 
począwszy od dnia: 

1) przekazania z budżetu Gminy dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, 

2) następnego po upływie terminu określonego w ust. 1 w odniesieniu do dotacji pobranej nienależnie lub 
w nadmiernej wysokości.

§ 12. 

1. Wnioskodawca jest zobowiązany umożliwić przedstawicielom Gminy Wisła przeprowadzenie kontroli 
nieruchomości, na której wykonano dotowaną inwestycję przez okres 10 lat od daty rozliczenia umowy. 

2. Wnioskodawca jest zobowiązany do zwrotu dotacji celowej wraz z odsetkami w wysokości określonej jak 
dla zaległości podatkowych, naliczanymi od dnia jej przekazania z budżetu Gminy w przypadku: 

1) uniemożliwienia przeprowadzenia kontroli, o której mowa w ust. 1; 

2) stwierdzenia w wyniku kontroli odprowadzania wszystkich bądź części ścieków bytowych powstających 
w nieruchomości poza wykonanym przyłączem kanalizacyjnym. 

3) stwierdzenia w wyniku kontroli odłączenia bądź likwidacji przyłącza.

§ 13. 

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Wisła. 

§ 14. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego i obowiązuje do końca 2014roku. 
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UCHWAŁA NR XXXVIII/609/2014
RADY MIASTA WISŁA

z dnia 29 maja 2014 r.

w sprawie udzielenia odpowiedzi na wniosek Wiślańskiej Organizacji Turystycznej

Na podstawie art. 243 w związku z art. 242 § 1 i 244 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks 
Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 267 ze zmianami) oraz
art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.z 2013r. poz. 594 ze 
zmianami)

Rada Miasta Wisła,
uchwala co następuje:

§ 1. Udzielić odpowiedzi na wniosek Wiślańskiej Organizacji Turystycznej w treści stanowiącej załącznik do 
niniejszej uchwały.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miasta do przekazania wniosku według właściwości, 
Burmistrzowi Miasta Wisła do rozpatrzenia.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Wisła.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Przewodniczący Rady Miasta 
Wisła

Janusz Podżorski
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Załącznik Nr 24 do Protokołu Nr XXXVIII/2014

Rady Miasta Wisła

z dnia 29 maja 2014 r.
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/609/2014

Rady Miasta Wisła

z dnia 29 maja 2014 r.

Or.RM.0005.16.2014

Zarząd Wiślańskiej Organizacji Turystycznej

Wisła

Odpowiadając na pismo z dnia 24 kwietnia 2014r. Rada Miasta informuje, że zgadza się ze stwierdzeniem, że 
reklama jest niezbędnym narzędziem do wzmocnienia pozycji Miasta na rynku i takowa jest prowadzona 
w szerokim zakresie. W związku z propozycją rozszerzenia działań promocyjnych Rada Miasta widzi 
możliwości wspólnego wypracowania dodatkowych narzędzi promocji. Dlatego Rada Miasta przychyla się do 
propozycji Burmistrza w sprawie dołożenia równej części środków na reklamę zebranych przez członków 
Wiślańskiej Organizacji Turystycznej. Uzyskane w ten sposób środki mogłyby być przeznaczone na wspólnie 
wybrane kierunki reklamy.
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UCHWAŁA NR XXXVIII/610/2014
RADY MIASTA WISŁA

z dnia 29 maja 2014 r.

w sprawie udzielenia odpowiedzi na wniosek Pana Gustawa Marka

Na podstawie art. 243 w związku z art. 242 § 1 i 244 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks 
Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 267 ze zmianami) oraz
art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.z 2013r. poz. 594 ze 
zmianami)

Rada Miasta Wisła,
uchwala co następuje:

§ 1. Przekazać wniosek Pana Gustawa Marka zgodnie z właściwością Burmistrzowi Miasta Wisła do 
rozpatrzenia.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miasta do przekazania wniosku według właściwości 
i zawiadomienia wnioskodawcy o jego przekazaniu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Wisła.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Przewodniczący Rady Miasta 
Wisła

Janusz Podżorski
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Załącznik Nr 25 do Protokołu Nr XXXVIII/2014

Rady Miasta Wisła

z dnia 29 maja 2014 r.
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/610/2014

Rady Miasta Wisła

z dnia 29 maja 2014 r.

Or.RM.0005.17.2014

Pan

Gustaw Marek

Wisła

ZAWIADOMIENIE

Rada Miasta zawiadamia, iż przekazuje pismo w sprawie zmiany planu miejscowego zagospodarowania 
przestrzennego do rozpatrzenia Burmistrzowi zgodnie z jego ustawowymi kompetencjami. Jednocześnie Rada 
Miasta informuje, że przychyla się do stanowiska Burmistrza zawartego w piśmie  GPN.6724.1.2.2014 z dnia 
14 maja 2014r.
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