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Obwieszczenie
Wojewody Ma³opolskiego
z dnia 19 listopada 2003 r.

Uchwa³a Nr XI/82/03
Rady Gminy Dobra
z dnia 30 padziernika 2003 r.

o sprostowaniu b³êdów.
Na podstawie art. 17 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 1 lipca 2000 r.
o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów
prawnych (Dz. U. Nr 62 poz. 718, zm.: z 2001 r. Nr 46 poz. 499)
prostuje siê b³¹d w spisie treci Dziennika Urzêdowego Województwa Ma³opolskiego z 2003 r. Nr 360 - pod poz. 3830:
 zamiast wyrazu "S³ownikach" powinien byæ wyraz "S³omnikach",
 zamiast wyrazu "S³owniki" powinien byæ wyraz "S³omniki".
Wojewoda Ma³opolski: J. Adamik

w sprawie szczegó³owych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozk³adania na raty wierzytelnoci jednostek
organizacyjnych Gminy Dobra z trybu nale¿noci pieniê¿nych, do których nie stosuje siê przepisów ustawy -Ordynacja Podatkowa oraz udzielania innych ulg w sp³acaniu
tych nale¿noci.
Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 34a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014
ze zm.) i art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.
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o og³oszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów
prawnych (Dz. U. Nr 62 poz. 718 ze zm.), Rada Gminy Dobra
uchwala, co nastêpuje:
§1
Okrela szczegó³owe zasady i tryb umarzania, odraczania
lub rozk³adania na raty sp³aty nale¿noci pieniê¿nych, w tym cywilnoprawnych, zwanych dalej "nale¿nociami", do których
nic stosuje siê przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) od osób
fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadaj¹cych osobowoci prawnej - zwanych dalej "d³u¿nikami".
§2
Nale¿noci pieniê¿ne stanowi¹ce dochody Gminy realizowane przez jednostki organizacyjne Gminy oraz dochody z maj¹tku Gminy, do których nie stosuje siê przepisów ustawy "Ordynacja Podatkowa" mog¹ byæ w przypadkach uzasadnionych
gospodarczo lub zas³uguj¹cych na szczególne uwzglêdnienie
umarzane w ca³oci lub w czêci, rozk³adane na raty lub terminy p³atnoci mog¹ byæ odraczane.
§3
Nale¿nociami, o których mowa w § 2 niniejszej uchwa³y
s¹ nale¿noci zaleg³e przys³uguj¹ce od jednego d³u¿nika (nale¿noæ g³ówna) wraz z nale¿nymi odsetkami zw³oki i kosztami
dochodzenia nale¿noci (nale¿noæ uboczna) wg stanu na dzieñ
udzielenia umorzenia lub udzielenia ulgi.
§4
1. Nale¿noci pieniê¿ne mog¹ byæ umarzane w ca³oci
lub w czêci, w przypadku ich ca³kowitej nieci¹galnoci, która nastêpuje, je¿eli wyst¹pi jedna z przes³anek:
1) d³u¿nik - osoba fizyczna zmar³a nie pozostawiaj¹c ¿adnego maj¹tku lub pozostawi³ ruchomoci nie podlegaj¹ce egzekucji na podstawie odrêbnych przepisów albo
pozostawi³ przedmioty codziennego u¿ytku domowego, których ³¹czna wartoæ nie przekracza kwoty stanowionej trzykrotnoæ przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia w roku poprzedzaj¹cym umorzenie, og³oszonego przez Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego w Dzienniku Urzêdowym Polski "Monitor Polski"
do celów naliczania odpisu na zak³adowy fundusz
wiadczeñ socjalnych,
2) d³u¿nik - osoba fizyczna zmar³ nie pozostawiaj¹c spadkobierców,
3) nie mo¿na ustaliæ miejsca pobytu d³u¿nika,
4) ci¹gniêcie wierzytelnoci zagra¿a egzystencji d³u¿nika,
5) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, ¿e w postêpowaniu egzekucyjnym nie uzyska siê kwoty wy¿szej od kosztów dochodzenia i egzekucji tych nale¿noci lub postêpowanie egzekucyjne okaza³o siê nieskuteczne,
6) w postêpowaniu egzekucyjnym lub na podstawie innych
okolicznoci i dokumentów stwierdzono ¿e d³u¿nik nie posiada maj¹tku, z którego mo¿na by dochodziæ nale¿noci,
7) w przypadku wyst¹pienia zdarzeñ losowych w rodzinie
(choroba itp.),
8) w przypadku wyst¹pienia klêsk ¿ywio³owych.
2. Umorzenie w przypadkach okrelonych w ust. 1 pkt 4, 5, 6
mo¿e nast¹piæ na wniosek d³u¿nika, a w przypadkach okrelonych w pkt 1 - 1, 2, 3, 7, 8 równie¿ z urzêdu.

Poz. 4254

3. Nale¿noæ mo¿e byæ równie¿ umorzona w ca³oci lub w czêci mimo braku przes³anek okrelonych w ust. 1, je¿eli
za umorzeniem przemawiaj¹ szczególne wzglêdy gospodarcze lub spo³eczne, a odroczenie terminu zap³aty lub roz³o¿enie na raty nie zapewnia sp³aty tej nale¿noci.
4. Umorzenie nale¿noci o charakterze cywilnoprawnym
w przypadku, gdy oprócz d³u¿nika g³ównego s¹ zobowi¹zane inne osoby, mo¿e nast¹piæ wtedy, gdy warunki umarzania zachodz¹ wobec wszystkich zobowi¹zanych.
5. W przypadku umarzania tych czêci nale¿noci, nale¿y okreliæ termin zap³aty pozosta³ej czêci nale¿noci, z tym,
¿e w razie nie dotrzymania tego terminu przez d³u¿nika, umorzenie mo¿e byæ w ca³oci cofniête.
6. Organem uprawnionym do umarzania wierzytelnoci jest
Wójt Gminy Dobra.
§5
1. W przypadkach uzasadnionych wzglêdami spo³ecznymi
lub gospodarczymi, b¹d zas³uguj¹cym z innych przyczyn
na szczególne uwzglêdnienie, Wójt Gminy Dobra mo¿e
odroczyæ termin sp³aty ca³oci lub czêci nale¿noci albo
roz³o¿yæ p³atnoæ na raty bior¹c pod uwagê mo¿liwoci
p³atnicze d³u¿nika oraz uzasadniony interes Gminy.
2. Udzielenie ulgi, o której mowa w ust. 1 mo¿e nast¹piæ
tylko na wniosek d³u¿nika.
3. Od nale¿noci, w których udzielono ulgi zgodnie z ust. 1
nie pobiera siê odsetek zw³oki od up³ywu terminu zap³aty. Je¿eli jednak d³u¿nik nie dokona³ wp³aty odroczonej
wierzytelnoci, b¹d nie wp³aci³ którejkolwiek z rat w wyznaczonym terminie, od zaleg³oci zostan¹ naliczone odsetki ustawowe licz¹c od pierwszego terminu p³atnoci.
§6
Wójt Gminy Dobra uprawniony jest równie¿ do umarzania,
odraczania lub rozk³adania na raty sp³at odsetek od tych nale¿noci bez wzglêdu na wysokoæ tych odsetek oraz do umarzania, odraczania lub rozk³adania na raty sp³aty innych nale¿noci ubocznych na zasadach okrelonych w uchwale.
§7
Umorzenie wierzytelnoci, a tak¿e udzielenie ulg w ich sp³acaniu, o których mowa w § 5 nastêpuje:
 w odniesieniu do wierzytelnoci o charakterze administracyjnym w drodze decyzji administracyjnej,
 w odniesieniu do wierzytelnoci wynikaj¹cej ze stosunków
cywilno - prawnych w drodze porozumienia,
 w odniesieniu do umarzania wierzytelnoci zarówno o charakterze administracyjnym jak i wynikaj¹cych ze stosunków
cywilno - prawnych, w sytuacjach przewidzianych w § 4 ust 2.
w drodze jednostronnego owiadczenia woli.
§8
Wykonanie uchwa³y zleca siê Wójtowi Gminy Dobra.
§9
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy Dobra: J. Palki
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Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Koniusza.

Uchwa³a Nr XI/88/2003
Rady Gminy Koniusza
z dnia 23 padziernika 2003 r.

§4
Zak³ad Us³ug Rolniczych i Budowlanych "AGROBUD" Wies³aw Nowakowski og³asza zatwierdzon¹ taryfê w sposób zwyczajowo przyjêty przez wywieszenie na tablicach og³oszeñ
w terminie 7 dni od dnia podjêcia uchwa³y.

w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzenie cieków.
Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu cieków
(Dz. U. Nr 72 poz. 747 z pón. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591 z pón. zm.), uchwala siê, co nastêpuje:

§5
Taryfa zatwierdzona niniejsz¹ uchwa³¹ podlega og³oszeniu w miejscowej prasie przez Zak³ad Us³ug Rolniczych i Budowlanych "AGROBUD" Wies³aw Nowakowski w terminie
co najmniej 7 dni przed wejciem jej w ¿ycie.

§1
Zatwierdza siê okrelon¹ w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y taryfê dla zbiorowego odprowadzania cieków na terenie
Gminy Koniusza kanalizacj¹ sanitarn¹ stanowi¹c¹ w³asnoæ
Gminy.

§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego
z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 30 wrzenia 2003 r.

§2

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: A. Nogieæ

Taryfa obowi¹zuje od dnia 30 wrzenia 2003 r.

TABELA 1
Alokacja niezbêdnych przychodów wed³ug taryfowych grup odbiorców us³ug w roku obowi¹zywania nowych taryf.

Lp.

Wyszczególnienie

1

2

1

3

4

5

6

7

Zaopatrzenie w wodê
1. Koszty eksploatacji i utrzymania
w tym:
koszty bezporednie:
wynagrodzenie z narzutami
materia³y
energia
op³ata za korzystanie ze rodowiska
podatki i op³aty - inne pozosta³e koszty
us³ugi obce
poz. koszty
rozliczenie kosztów wydzia³owych i dzia³alnoci
pomocniczej (tab. 12)
alokowane koszty ogólne
2. Amortyzacja
3. Raty kapita³owe ponad wartoæ amortyzacji
4. Odsetki
5. Rezerwa na nale¿noci nieregularne
6. Mar¿a zysku
7. Wartoæ niezbêdnych przychodów

2

Taryfowa grupa odbiorców us³ug
Wspó³czynnik
alokacji
Grupa 1 - z³ Grupa 2 - z³ Grupa ... - z³ Ogó³em z³
w tabeli 5

Odprowadzanie cieków
1. Koszty eksploatacji i utrzymania
w tym:
koszty bezporednie:

A
A
A
B
A
A
A

0,00
0,00
0,00
0,00

A
A
A
A
A
A
A

0,00

0,00
0,00

0,00
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2

3

4

wynagrodzenie z narzutami
materia³y
energia
op³ata za korzystanie ze rodowiska
podatki i op³aty - inne pozosta³e koszty
us³ugi obce
ALOK: Koszty porednie
rozliczenie kosztów wydzia³owych i dzia³alnoci
pomocniczej (tab. 12)
alokowane koszty ogólne
2. Amortyzacja
3. Raty kapita³owe ponad wartoæ
4. Odsetki
5. Rezerwa na nale¿noci nieregularne
6. Mar¿a zysku
7. Wartoæ niezbêdnych przychodów

C
C
C
D
C
C
C

114212,00
10510,00
63870,00
3500,00
7194,00
3500,00

114212,00
10510,00
63870,00
3500,00
7194,00
3500,00

202786,00

202786,00

1

C
C
C
C
C
C
C

5

6

7

TABELA 5
Wspó³czynnik alokacji w roku obowi¹zywania nowych taryf

Lp. Wspó³czynnik
alokacji

Wyszczególnienie

Jedn. miary

Taryfowa grupa odbiorców us³ug
Grupa 1 - z³

1

A

Pobór roczny wody

m3
%

2

B

Przewidywane roczne op³aty
za korzystanie ze rodowiska
us³ugi zaopatrzenia w wodê

z³
%

3

C

Iloæ roczna dostarczonych
cieków

m3

62050

4

D

Przewidywane roczne op³aty
za korzystanie ze rodowiska
us³ugi odprowadzania cieków

z³
%

3500,00
100

TABELA 6

Lp.

Grupa 2 - z³

Grupa ... - z³

Ogó³em

62050
3500,00
100

Kalkulacja cen za wodê i odprowadzanie cieków metod¹ alokacji prostej*1

Wyszczególnienie

1

Zaopatrzenie w wodê
1. Wartoæ niezbêdnych przychodów z³/rok 2002/2003
2. Zu¿ycie wody w m3/rok
3. Cena 1m3 wody w z³/m3

2

Odprowadzanie cieków
1. Wartoæ niezbêdnych przychodów z³/rok 2003
2. Odprowadzane cieki w m3/rok
3. Cena us³ugi odprowadzania cieków w z³/m3

Taryfowa grupa odbiorców us³ug
Grupa 1

Grupa 2

Grupa ...

202903,50
62050
3,2700

Uwaga:
*1) op³aty s¹ wprost proporcjonalne do iloci zu¿ytej wody, w przypadku taryf wielocz³onowych tabelê nale¿y odpowiednio
rozszerzyæ
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TABELA 8
Zestawienie przychodów wed³ug grup odbiorców us³ug z uwzglêdnieniem wielkoci zu¿ycia oraz cen i stawek op³at
w roku obowi¹zywania nowych taryf w z³otych.
Taryfowa grupa odbiorców us³ug

Lp.

Wyszczególnienie

1

Zaopatrzenie w wodê
1. Zu¿ycie wody w m3
2. Cena za m3/rok
3. Stawka op³aty sta³ej 1951 odbior. w z³/jedn. odniesienia
4. Op³ata zmienna w z³/rok
5. Op³ata sta³a w z³/rok
6. Wartoæ przychodów w z³/rok

2

Odprowadzanie cieków
1. Iloæ cieków odprowadzonych rocznie w m3/rok
2. Cena us³ugi odprowadzania cieków w z³/m3
3. Stawka op³aty sta³ej w z³/jedn. odniesienia
4. Op³ata zmienna w z³/rok
5. Op³ata sta³a w z³/rok
6. Wartoæ przychodów w z³/rok

Grupa 1

Grupa 2

Grupa ...

Ogó³em

62050
3,27

62050
3,27

202903,50

202903,50

TABELA 9
Skutki finansowe zmiany cen i stawek op³at za zaopatrzenie w wodê i odprowadzanie cieków.

Lp.
1

2

Taryfowa grupa odbiorców us³ug

Wyszczególnienie

Grupa 1

Grupa 2

Grupa ...

Ogó³em

Zaopatrzenie w wodê
Wartoæ przychodów
1. W roku obowi¹zywania nowych taryf
2. W roku obrachunkowym poprzedzaj¹cym wprowadzenie nowych taryf tab. 7 kol. 3
Wzrost przychodów "1"/"2"%
Odprowadzanie cieków
wartoæ przychodów
1. W roku obowi¹zywania nowych taryf
2. W roku obrachunkowym poprzedzaj¹cym wprowadzenie nowych taryf (pro forma) tab. 7 kol. 6
Wzrost przychodów "1"/"2"%

0
0,00

202903,50

202903,50

100,00

100,00

TABELA 11
Koszty bezporednie odprowadzania cieków.
Lp.

Wyszczególnienie *2

1

2

1

Sieæ kanalizacyjna
Wynagrodzenia
wiadczenia na rzecz pracowników
Materia³y - rodki chemiczne
Energia
Us³ugi transportowe
Us³ugi remontowe
Pozosta³e us³ugi
Podatki i op³aty
Amortyzacja
Pozosta³e koszty

Ostatni rok obrotowy Rok obrachunkowy poprzedzaj¹cy
w z³ 2001
wprowadzenie nowych taryf w z³

Rok obowi¹zywania
nowych taryf w z³ 2003

3

4

5

0

0

60180,00
22800,00
8510,00
28870,00
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2

2

Przepompowanie
Wynagrodzenia
wiadczenia na rzecz pracowników
Materia³y - rodki chemiczne
Energia
Us³ugi transportowe
Us³ugi remontowe
Pozosta³e us³ugi
Podatki i op³aty
Amortyzacja
Pozosta³e koszty

3

Oczyszczanie i odprowadzanie cieków
Wynagrodzenia
wiadczenia na rzecz pracowników
Materia³y - rodki chemiczne
Energia
Us³ugi obce bad. cieków
Us³ugi remontowe
Pozosta³e koszty - op³aty Ochr. rodowiska
Podatki i op³aty
Amortyzacja
Pozosta³e koszty

4

Kanalizacja razem

5

Alokacja kosztów *1 tab. 12

6

Koszty ca³kowite

Poz. 4255

3

4

5

0,00

0,00

0

0

0,00

142606,00
91412,00
2000,00
35000,00
3500,00
3500,00
7194,00

0,00

0,00

202786,00

0,00

0,00

202786,00

Uwagi:
*1 z tabeli 12
*2 podane dzia³y i kategorie kosztów s¹ przyk³adowe, nale¿y podaæ faktycznie wystêpuj¹ce w przedsiêbiorstwie
TABELA 12
redni stan zatrudnienia oraz redni poziom wynagrodzeñ wed³ug obszarów dzia³alnoci.
Ostatni rok obrotowy
rok 2001
Lp.

Wyszczególnienie

1
2
3
4
5

Zaopatrzenie w wodê
Odprowadzanie cieków
Wydzia³y ogólnozak³adowe
Wydzia³y pomocnicze
Sieæ Radziemice

Zatrudnienie: Wynagrodzeliczba etatów
nie w z³

Rok obrachunkowy poprzedzaj¹cy wprowadzenie nowych taryf
2002 rok
Zatrudnienie:
liczba etatów

Wynagrodzenie w z³

6 Razem

Rok obowi¹zywania
nowych taryf
2003 rok
Zatrudnienie: Wynagrodzeliczba etatów
nie w z³
4

114212,00

4

114212,00

Wyliczenie kosztu 1m3 odprowadzenia i oczyszczenia cieków.
Cena netto wg kalkulacji tab. 4 i 11
Podatek Vat 7%
Cena brutto

3,27 z³/m3
0,23 z³
3,50 z³/m3
Przewodnicz¹cy Rady Gminy: A. Nogieæ
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4256
Uchwa³a Nr IX/56/03
Rady Gminy Kocielisko
z dnia 23 wrzenia 2003 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej czêci obszaru wsi Kocielisko
w Gminie Kocielisko.
Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15
poz. 139) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 141 poz. 1591
poz. 74 z pón. zm.), postanawia siê, co nastêpuje:
ROZDZIA£ I
USTALENIA OGÓLNE
§1
1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zachodniej czêci obszaru wsi Kocielisko, po³o¿onej
w Gminie Kocielisko, zwany dalej planem.
2. Plan obejmuje obszar ograniczony od strony zachodniej granic¹ gruntów wsi Witów, od strony pó³nocnej granic¹ gruntów wsi Dzianisz, od strony wschodniej potokiem Butorowskim (Anto³owskim), a od strony po³udniowej granic¹ Tatrzañskiego Parku Narodowego.
3. Plan uwzglêdnia postanowienia i uwarunkowania okrelone
w Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Kocielisko, którego tekst i rysunek
stanowi¹ za³¹czniki 1 i 2 do uchwa³y Nr XIII/89/96 Rady Gminy Kocielisko z dnia 20 czerwca 1996 r., a w szczególnoci:
1) uwarunkowania wynikaj¹ce z przyrodniczych cech rodowiska,
2) postanowienia dotycz¹ce kierunków zagospodarowania
przestrzennego oraz wykorzystania terenów, stosownie
do ich po³o¿enia w strefach potencjalnego rozwoju osadnictwa b¹d w strefach terenów otwartych o zró¿nicowanych re¿imach ochronnych.
4. W planie uwzglêdniono wyniki rozpoznania i analiz dotycz¹cych warunków zaopatrzenia w wodê, odprowadzania
i oczyszczania cieków oraz elektroenergetyki, okrelone
w aneksie do planu, obejmuj¹cym czêæ opisow¹ oraz rysunek pn. "Zasady wyposa¿enia w infrastrukturê techniczn¹".
5. Integraln¹ czêci¹ ustaleñ planu s¹ nastêpuj¹ce elementy
na rysunku planu w skali 1:5000, stanowi¹cym za³¹cznik do
niniejszej uchwa³y:
1) granica obszaru objêtego planem,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu b¹d
ró¿nych warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego, w tym ró¿nym zakresie ochrony, wraz z symbolami identyfikacyjnymi tych terenów.
§2
1. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenów nale¿y okrelaæ w odniesieniu do terenów wyznaczonych na rysunku
planu liniami rozgraniczaj¹cymi, z uwzglêdnieniem:
1) ustaleñ rysunku planu, o których mowa w § 1 ust. 4 pkt 3,
2) ustaleñ ogólnych zawartych w § 4 i 5,
3) ustaleñ zawartych w rozdzia³ach II, III i IV.
2. Jako zgodne z planem uznaje siê:
1) przesuniêcie, z zastrze¿eniem ust.3, linii rozgraniczaj¹cych terenu, nie przekraczaj¹ce 10 m w jedn¹ stronê,
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wynikaj¹ce z uwzglêdnienia szczegó³owych warunków
zwi¹zanych z rozwi¹zaniami technicznymi, stanem w³asnoci gruntów b¹d z sytuacj¹ terenow¹,
2) wyznaczenie dodatkowych dróg wewnêtrznych, zapewniaj¹cych dojazd do dzia³ek budowlanych w obrêbie terenów mieszkaniowych, o których mowa w § 6 i 7,
3) wyznaczenie tras urz¹dzeñ liniowych oraz terenów urz¹dzeñ zwi¹zanych z rozbudow¹ systemów infrastruktury
technicznej, o których mowa w § 17-20, stosownie do warunków wynikaj¹cych ze szczegó³owych rozwi¹zañ technicznych, nie koliduj¹cych z innymi ustaleniami planu,
w tym w szczególnoci prowadzenie tych tras w liniach
rozgraniczaj¹cych dróg i ulic,
3. Linie rozgraniczaj¹ce dróg i ulic mog¹ byæ przesuwane tylko
w przypadkach wynikaj¹cych z technicznych warunków ich urz¹dzenia, przy czym zwê¿enie pasa terenu w liniach rozgraniczaj¹cych dróg i ulic wymaga uzyskania zgody ich zarz¹dcy.
4. Uzyskania zgody zarz¹dcy drogi wymagaj¹ ponadto:
1) podzia³y dzia³ek usytuowanych bezporednio przy drogach ponadlokalnych (powiatowych, wojewódzkich i krajowych) oraz zasada obs³ugi komunikacyjnej tych dzia³ek,
2) modernizacja, rozbudowa i przebudowa istniej¹cych obiektów w liniach rozgraniczaj¹cych dróg, o których mowa
w pkt 1, oraz budowa nowych obiektów w odleg³oci mniejszej ni¿ okrelona w § 16 ust. 2 pkt 5 oraz ust. 3 i 4 pkt 4,
3) sytuowanie reklam widocznych z drogi, ze wzglêdu na bezpieczeñstwo ruchu.
5. W przypadkach szczególnych, zw³aszcza w przypadku rozwi¹zañ nowatorskich, o wysokich walorach estetycznych
i nie stwarzaj¹cych dysharmonii z otaczaj¹cym krajobrazem,
ustala siê mo¿liwoæ odst¹pienia od wymagañ § 6 i 7 ust. 2
pkt 6 i 7-9, w oparciu o opiniê gminnej komisji ds. urbanistyki
i architektury, wyra¿an¹ na wniosek Wójta Gminy; opinia
taka powinna byæ te¿ wyra¿ona w stosunku do architektonicznych form zabudowy i urz¹dzeñ na terenach, o których
mowa w § 8, 9 i 10 oraz 13, 14 i 15.
6. Dla zabudowy sytuowanej na terenach stokowych, wprowadza siê obowi¹zek ka¿dorazowego wykonywania ekspertyz geologiczno in¿ynierskich i uwzglêdniania wynikaj¹cych
z nich uwarunkowañ - na etapie ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu; ww. ekspertyzy powinny
byæ sporz¹dzane na podstawie badañ geologicznych obejmuj¹cych ca³y obszar potencjalnie zagro¿ony ruchami osuwiskowymi.
§3
1. Stosuje siê nastêpuj¹ce symbole identyfikacyjne terenów,
wyznaczonych liniami rozgraniczaj¹cymi, o których mowa
w § 1 ust. 4 pkt 2:
1) M - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (§ 6),
2) Mw - tereny zabudowy mieszkaniowo-wypoczynkowej (§ 7),
3) U - tereny us³ug i administracji (§ 8),
4) UT - tereny us³ug turystycznych (§ 9),
5) OS - tereny obiektów sakralnych i wyznaniowych (§ 10),
6) R, RE, REz - tereny otwarte, rolne, o ró¿nych re¿imach
ochronnych (§ 12),
7) L - tereny otwarte , lene (§ 13),
8) ZC - tereny cmentarzy ze strefami ochronnymi Cs (§ 14),
9) K... - tereny dróg i ulic, z oznaczeniem kategorii (§ 15),
10) KP - tereny parkingów (§ 15),
11) W - tereny urz¹dzeñ gospodarki wodnej ((§ 16),
12) NO - tereny oczyszczalni cieków (§ 17)
13) IT - tereny urz¹dzeñ telekomunikacyjnych i TV (§ 19).
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2. Okrelono zasady wyposa¿enia w nastêpuj¹ce systemy infrastruktury technicznej i komunalnej:
1) zaopatrzenie w wodê (§ 16),
2) odprowadzanie i oczyszczanie cieków (§ 17),
3) energetyka (§ 18),
4) telekomunikacja (§ 19),
5) gospodarka odpadami (§ 20),
6) ochrona przeciwpowodziowa (§ 21),
7) ochrona przeciwpo¿arowa (§ 22).
§4
1. Ilekroæ jest mowa o dzia³alnoci lub obiektach uci¹¿liwych
i odpowiednio - nie powoduj¹cych uci¹¿liwoci w stosunku
do otoczenia, rozumie siê przez to:
1) przedsiêwziêcia mog¹ce znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko i odpowiednio - przedsiêwziêcia, które nie oddzia³ywuj¹ znacz¹co na rodowisko, w rozumieniu przepisów o ochronie rodowiska (art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony rodowiska
(Dz. U. z 2001 r. Nr 62 poz. 627),
2) przedsiêwziêcia, w stosunku do których Raport o Oddzia³ywaniu Przedsiêwziêcia na rodowisko nie potwierdzi³
ich znacz¹cego wp³ywu na rodowisko,
 przy odnoszeniu oddzia³ywania danego przedsiêwziêcia do terenu w jego otoczeniu, charakteryzowanego
w kategoriach w³aciwych dla planowania miejscowego, tj. w podziale na konkretne elementy zagospodarowania tego terenu (zabudowa M, Mw, U, UT, R, L - itp).
2. Ustala siê zakaz lokalizacji obiektów mog¹cych znacz¹co,
negatywnie oddzia³ywaæ na rodowisko (w rozumieniu przepisów, o których mowa w ust. 1).
§5
1. Obiekty objête ochron¹ konserwatorsk¹ (tj. wpisane do rejestru zabytków, oznaczono na rysunku planu symbolem
graficznym i dodatkowym symbolem OK; warunki zabudowy i zagospodarowania w stosunku do nich s¹ ustalane w
drodze uzgodnienia z organem w³aciwym ds. ochrony zabytków.
2. Z uwagi na mo¿liwoæ wystêpowania na obszarze wsi innych obiektów o wartociach zabytkowych, decyzje dotycz¹ce obiektów budowlanych powsta³ych przed 1945 r. podejmuje siê po uzyskaniu przez gminê stanowiska organu
w³aciwego ds. ochrony zabytków.
ROZDZIA£ II
TERENY MIESZKALNICTWA i US£UG
PRZEZNACZENIE ORAZ ZASADY ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA, Z UWZGLÊDNIENIEM WYMAGAÑ
OCHRONY RODOWISKA, WARTOCI KULTUROWYCH
I KRAJOBRAZU
§6
1. Ustala siê przeznaczenie, zasady zabudowy i zagospodarowania oraz ochrony krajobrazowych wartoci terenów, oznaczonych na rysunku planu nastêpuj¹cymi symbolami:
1) teren M11 i M12 - w zespole Szeligówka,
2) teren M13 - w zespole Kierpcówka,
3) teren M14 i M15 - w zespole Rysulówka,
4) teren M16 - w zespole Groñ,
5) teren M17 - w zespole Kiry,
6) teren M18 - w zespole przy ul. Nêdzy Kubiñca,
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7) teren M19 - w zespole Chotarz - Nêdzówka,
8) teren M20 - w zespole Brzyzek.
2. Tereny M11 - M20, o których mowa w ust. 1 pkt 1 - 8, przeznacza siê pod zabudowê mieszkaniow¹, mieszkaniowo pensjonatow¹ oraz zwi¹zan¹ z nieuci¹¿liw¹ dzia³alnoci¹ us³ugow¹ i gospodarcz¹, w tym rolnicz¹ oraz niezbêdne, wewnêtrzne drogi dojazdowe i towarzysz¹c¹ infrastrukturê
techniczn¹. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zabudowy i zagospodarowania:
1) przy modernizacji, przebudowie i rozbudowie istniej¹cych
obiektów budowlanych nale¿y zachowaæ warunki okrelone w pkt 2 do 9,
2) budynki mieszkalne mog¹ byæ realizowane jako jednorodzinne wolnostoj¹ce lub bliniacze; pomieszczenia us³ugowe i dzia³alnoci gospodarczej, gospodarcze, inwentarskie, a tak¿e gara¿e i inne pomieszczenia pomocnicze
mog¹ byæ wolnostoj¹ce b¹d przybudowane lub wbudowane w budynki mieszkalne;
3) przy podziale terenu, powierzchnia nowych dzia³ek budowlanych nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 600 m2, a szerokoæ
pozwalaj¹ca na zachowanie warunków technicznych i odleg³oci miêdzy budynkami,
4) na poszczególnych dzia³kach budynki mog¹ byæ realizowane, je¿eli dzia³ka ma ustalony, stosownie do odrêbnych przepisów prawnych, dojazd wi¹¿¹cy siê z uk³adem
istniej¹cych dróg, o których mowa w § 15,
5) wszystkie dzia³ki zabudowywane powinny byæ przy³¹czone co najmniej do systemów: wodoci¹gowego, kanalizacyjnego i elektroenergetycznego, z zachowaniem warunków, o których mowa w § 16, 17 i 18,
6) zagospodarowanie dzia³ek powinno spe³niaæ nastêpuj¹ce wymagania:
a) stosunek bezwzglêdnej wielkoci kubatury naziemnej
czêci budynków do bezwzglêdnej wielkoci powierzchni
dzia³ki powinien byæ mniejszy lub równy 1 (X m3 Y m2),
b) co najmniej 50% powierzchni dzia³ek nale¿y przeznaczyæ pod zieleñ wypoczynkow¹ lub u¿ytkow¹, z czêciowym zadrzewieniem i zakrzewieniem dzia³ek,
c) dzia³ki zabudowy pensjonatowej powinny byæ zagospodarowane w formie ogrodów wypoczynkowych,
d) na dzia³kach zabudowy pensjonatowej powinny byæ zapewnione miejsca postojowe, w iloci wiêkszej
lub równej liczbie jednostek mieszkaniowych,
7) forma architektoniczna budynków mieszkalnych, mieszkalno-us³ugowych, us³ugowych i pensjonatowych powinna nawi¹zywaæ do tradycyjnej architektury Podhala; budynki te powinny spe³niaæ nastêpuj¹ce wymagania:
a) rzut nowych i rozbudowywanych budynków powinien byæ prostok¹tny b¹d z³o¿ony z prostok¹tów
o proporcjach 1 do co najmniej 1,5; wymiar krótszego
boku budynków mieszkalnych nie powinien przekraczaæ 8 m, a budynków us³ugowych i pensjonatowych
9 m (w osiach cian),
b) liczba kondygnacji nie powinna przekraczaæ jednej kondygnacji naziemnej; w kubaturze dachu mo¿na wbudowaæ nie wiêcej ni¿ dwie kondygnacje u¿ytkowe,
c) wysokoæ podmurówki na terenie p³askim nie powinna przekraczaæ 1,2 m; w przypadku spadku terenu liczona jako rednia arytmetyczna wysokoci odstokowej i przystokowej - nie powinna przekraczaæ 1,4 m;
zaleca siê pochylanie cian podmurówek wy¿szych
ni¿ 1,1 m, w formie szkarp,
d) odleg³oæ krawêdzi okapu od poziomu terenu - liczona
jako rednia arytmetyczna wysokoci odstokowej
i przystokowej - nie powinna przekraczaæ 4,5 m,
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e) dach, z kalenic¹ równoleg³¹ do d³u¿szego boku budynku, powinien byæ dwuspadowy symetryczny, o jednakowym nachyleniu obu po³aci dachu pod k¹tem 49- 54
stopni, z zaleceniem stosowania form pó³szczytowych
i przypustnic (przysztychów); okapy powinny byæ wysuniête na odleg³oæ co najmniej 0,8 m od lica budynku; ustala siê zakaz:
 stosowania po³aci dachowych przesuniêtych wzajemnie w pionie lub poziomie,
 wysuwania krawêdzi po³aci ukonie do lica ciany
szczytowej,
 wysuwania po³aci dachowych w stosunku do lica ciany szczytowej dalej ni¿ 0,4 m, a w przypadku
gdy w cianie szczytowej znajduje siê balkon, dalej
ni¿ wynosi szerokoæ balkonu,
f) poddasza mog¹ byæ owietlone przy u¿yciu okien
w szczytach, otwaræ dachowych w postaci "kapliczek",
"wygl¹dów" i "dymników" b¹d okien po³aciowych; zaleca siê zachowanie odleg³oci co najmniej 1,5 m od krawêdzi po³aci dachu do krawêdzi cianki otwarcia dachowego; ustala siê zakaz otwierania po³aci dachowych
na d³ugoci wiêkszej ni¿ 1/2 elewacji kalenicowej,
g) do wykoñczenia elewacji budynków nale¿y stosowaæ
naturalne materia³y miejscowe, jak drewno i kamieñ,
z zalecaniem stosowania kamienia ³amanego, lub materia³y nawi¹zuj¹ce do nich; dopuszcza siê tynkowanie
powierzchni cian, zakazuje siê stosowania ok³adzin
z tworzyw sztucznych,
h) kolorystyka budynków: pokrycie dachu w przypadku
u¿ycia innych materia³ów ni¿ gont lub dranice - w kolorach ciemnych z wy³¹czeniem koloru czerwonego; drewniane i kamienne elementy elewacji - w kolorze naturalnym, elementy tynkowane w kolorach jasnych, stonowanych, z zaleceniem koloru be¿owego i jasno szarego,
8) forma architektoniczna budynków gospodarczych i pomocniczych powinna nawi¹zywaæ do tradycyjnej architektury Podhala; budynki te powinny spe³niaæ nastêpuj¹ce wymagania:
a) rzut nowych i rozbudowywanych budynków powinien
byæ prostok¹tny b¹d z³o¿ony z prostok¹tów o proporcjach 1 do co najmniej 1,5; szerokoæ krótszego boku
nie powinna przekraczaæ 7 m, w osiach cian,
b) liczba kondygnacji nie powinna przekraczaæ jednej kondygnacji naziemnej, z mo¿liwoci¹ wykorzystania jednej kondygnacji w poddaszu,
c) wysokoæ podmurówki na terenie p³askim nie powinna przekraczaæ 0,8 m; w przypadku spadku terenu powy¿ej 5% - liczona jako rednia arytmetyczna wysokoci odstokowej i przystokowej - nie powinna przekraczaæ 1,2 m; zaleca siê pochylanie cian podmurówek
wy¿szych ni¿ 1,1 m, w formie szkarp,
d) odleg³oæ krawêdzi okapu od poziomu terenu - liczona
jako rednia arytmetyczna wysokoci odstokowej
i przystokowej - nie powinna przekraczaæ 4,2 m,
e) dach, z kalenic¹ równoleg³¹ do d³u¿szego boku budynku, powinien byæ dwuspadowy symetryczny, o jednakowym nachyleniu obu po³aci dachu pod k¹tem 49 - 54
stopni, z zaleceniem stosowania form pó³szczytowych
i przypustnic (przysztychów); okapy powinny byæ wysuniête na odleg³oæ co najmniej 0,8 m od lica budynku; ustala siê zakaz:
 stosowania po³aci dachowych przesuniêtych wzajemnie w pionie lub poziomie,
 wysuwania krawêdzi po³aci ukonie do lica ciany
szczytowej,
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 poddasza mog¹ byæ owietlone przy u¿yciu okien
w szczytach, otwaræ dachowych w postaci "wygl¹dów" i "dymników" lub okien po³aciowych; zaleca
siê zachowanie odleg³oci co najmniej 1,5 m od krawêdzi po³aci dachu do krawêdzi cianki otwarcia dachowego; zakazuje siê stosowanie otwaræ pulpitowych (orawiaków),
f) jak w pkt 7g,
g) jak w pkt 7h,
9) ogrodzenia dzia³ek powinny byæ wykonywane przy zastosowaniu miejscowych materia³ów, jak drewno i kamieñ, z dopuszczeniem metaloplastyki; formy ogrodzeñ
powinny nawi¹zywaæ do tradycji Podhala.
§7

1. Ustala siê przeznaczenie oraz zasady zabudowy i zagospodarowania terenów o szczególnych walorach krajobrazowych, oznaczonych na rysunku planu symbolem:
1) Mw - zabudowy mieszkaniowo wypoczynkowej eksponowanej w krajobrazie.
2. Tereny Mw, o których mowa w ust.1 pkt 1, przeznacza
siê pod zabudowê mieszkaniowo wypoczynkow¹ o ca³orocznym u¿ytkowaniu, z dopuszczeniem - dla mieszkañców sta³ych - us³ug i nieuci¹¿liwej dzia³alnoci gospodarczej,
w tym zwi¹zanej z rolnictwem, oraz niezbêdne drogi dojazdowe i towarzysz¹c¹ infrastrukturê techniczn¹. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zabudowy i zagospodarowania:
1) jak w § 6 ust. 2 pkt 1,
2) jak w § 6 ust. 2 pkt 2,
3) jak w § 6 ust. 2 pkt 3,
4) jak w § 6 ust. 2 pkt 4,
5) jak w § 6 ust. 2 pkt 5,
6) jak w § 6 ust. 2 pkt 6; w zadrzewieniach nale¿y stosowaæ
gatunki miejscowe,
7) forma architektoniczna budynków mieszkalnych, mieszkalno - wypoczynkowych i mieszkalno-us³ugowych powinna nawi¹zywaæ do tradycyjnej, drewnianej architektury
wsi podhalañskich; budynki powinny spe³niaæ nastêpuj¹ce wymagania:
a) rzut nowych i rozbudowywanych budynków powinien
byæ prostok¹tny b¹d z³o¿ony z prostok¹tów o proporcjach 1 do co najmniej 1,5; wymiar krótszego boku budynków nie powinien przekraczaæ 6,5 m, w osiach cian,
b) liczba kondygnacji nie powinna przekraczaæ jednej kondygnacji naziemnej, z mo¿liwoci¹ wykorzystania jednej kondygnacji w poddaszu,
c) wysokoæ podmurówki na terenie p³askim nie powinna przekraczaæ 0,8 m; w przypadku spadku terenu powy¿ej 5% - liczona jako rednia arytmetyczna wysokoci odstokowej i przystokowej - nie powinna przekraczaæ 1,2 m, nale¿y pochylaæ ciany podmurówek wy¿szych ni¿ 1,1m, w formie szkarp,
d) odleg³oæ krawêdzi okapu od poziomu terenu - liczona
jako rednia arytmetyczna wysokoci odstokowej
i przystokowej - nie powinna przekraczaæ 4 m,
e) dach, z kalenic¹ równoleg³¹ do d³u¿szego boku budynku, dwuspadowy z pó³szczytami i przypustnicami (przysztychami), symetryczny, o jednakowym nachyleniu
po³aci dachu pod k¹tem 49-54 stopni; okapy powinny
byæ wysuniête na odleg³oæ co najmniej 1,0 m od lica
budynku; ustala siê zakazy jak w § 6 ust. 2 pkt 7e,
f) jak w § 6 ust. 2 pkt 7f,
g) budynki wy³¹cznie drewniane, o konstrukcji wieñcowej, z p³az, okr¹glaków, pó³okr¹glaków o gruboci
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co najmniej 18 cm; podmurówki z kamienia ³amanego
w uk³adzie warstwowym lub "na dziko"; krycie dachów
gontem lub dranicami; zakazuje siê stosowania ok³adzin z otoczaków i tworzyw sztucznych oraz deskowania imituj¹cego p³azy,
i) kolorystyka budynków: drewniane i kamienne elementy elewacji - w kolorze naturalnym,
j) otwory okienne i drzwiowe powinny mieæ formê ustawionych pionowo prostok¹tów, pojedynczych lub zwielokrotnionych, z drobnym podzia³em oszklonych skrzyde³; mog¹ byæ stosowane nadpro¿a w postaci ³uku.
8) forma architektoniczna budynków gospodarczych i pomocniczych powinna nawi¹zywaæ do tradycyjnej architektury Podhala; budynki te powinny spe³niaæ wymagania okrelone w pkt 7.
9) jak w § 6 ust. 2 pkt 9.
§8
1. Ustala siê przeznaczenie, zasady zabudowy i zagospodarowania oraz ochrony wartoci kulturowych i krajobrazowych
terenów urz¹dzeñ us³ugowych i administracji, oznaczonych
symbolami:
1) U7 - teren us³ug publicznych, obecnie orodek zdrowia
przy ul. Nêdzy Kubiñca,
2) U8 - teren us³ug publicznych, obecnie remiza stra¿y po¿arnej przy skrzy¿owaniu ul. Rysulówka i Nêdzy Kubiñca,
3) U9 - teren us³ug publicznych, obecnie szko³a podstawowa i gimnazjum,
4) U10 - teren us³ug publicznych, obecnie dom dziecka
pn. "Nasz Dom" ko³o szko³y,
5) U11 - teren us³ug publicznych, obecnie Dom Ludowy
Zwi¹zku Podhalan i karczma "Polany", przy ul. Nêdzy Kubiñca,
6) U12 - teren us³ug publicznych, obecnie Urz¹d Gminy Kocielisko, przy ul. Strzelców Podhalañskich,
7) U13 - teren projektowanych us³ug publicznych (us³ugi
z zakresu owiaty),
8) U 14 do U21 - tereny przeznaczone pod us³ugi publiczne
lub komercyjne.
2. Na terenach U7 - U12, o których mowa w ust. 1 pkt 1- 6,
utrzymuje siê istniej¹ce przeznaczenie pod us³ugi publiczne,
z mo¿liwoci¹ zmiany rodzaju wiadczonych us³ug, stosownie do potrzeb, w tym równie¿ na us³ugi komercyjne. Ustala
siê nastêpuj¹ce zasady zabudowy i zagospodarowania:
1) przy modernizacji, przebudowie, rozbudowie i budowie nowych obiektów budowlanych zwi¹zanych z przeznaczeniem
terenu, nale¿y zachowaæ wymagania okrelone w pkt 2- 4,
2) niezbêdne powierzchnie parkingów zwi¹zane z obs³ug¹
obiektów powinny byæ zapewnione na poszczególnych terenach,
3) tereny powinny byæ wyposa¿one w niezbêdne urz¹dzenia infrastruktury technicznej; powinny byæ przy³¹czone
co najmniej do systemów: wodoci¹gowego, kanalizacyjnego i elektroenergetycznego, z zachowaniem warunków,
o których mowa w § 16, 17 i 18,
4) obiekty, o których mowa w pkt 1, przez zastosowanie odpowiedniej skali, formy architektonicznej, materia³ów u¿ytych do wykoñczenia elewacji i kolorystyki - powinny
byæ harmonijnie wpisane w otaczaj¹cy krajobraz w nawi¹zaniu do miejscowych uwarunkowañ kulturowych i naturalnych; forma architektoniczna budynków powinna
spe³niaæ nastêpuj¹ce wymagania:
a) rzut budynków powinien byæ prostok¹tny b¹d z³o¿ony z prostok¹tów o proporcjach 1 do co najmniej 1,5;
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wymiar krótszego boku budynków nie powinien przekraczaæ 12 m, w osiach cian,
b) liczba kondygnacji nie powinna przekraczaæ dwóch
kondygnacji naziemnych, z mo¿liwoci¹ u¿ytkowego
wykorzystania poddasza,
c) wysokoæ podmurówki na terenie p³askim nie powinna przekraczaæ 1,2 m; w przypadku spadku terenu liczona jako rednia arytmetyczna wysokoci odstokowej i przystokowej - nie powinna przekraczaæ 1,4 m;
zaleca siê pochylanie cian podmurówek wy¿szych
ni¿ 1,1 m, w formie szkarp,
d) dach, z kalenic¹ równoleg³¹ do d³u¿szego boku budynku, powinien byæ dwuspadowy symetryczny, o jednakowym nachyleniu obu po³aci dachu pod k¹tem 49- 54
stopni, z zaleceniem stosowania form pó³szczytowych
i przypustnic (przysztychów); okapy powinny byæ wysuniête na odleg³oæ co najmniej 0,8 m od lica budynku; ustala siê zakaz:
 stosowania po³aci dachowych przesuniêtych wzajemnie w pionie lub poziomie,
 wysuwania krawêdzi po³aci ukonie do lica ciany
szczytowej,
 wysuwania po³aci dachowych w stosunku do lica
ciany szczytowej dalej ni¿ 0,4 m, a w przypadku
gdy w cianie szczytowej znajduje siê balkon, dalej
ni¿ wynosi szerokoæ balkonu,
e) poddasza mog¹ byæ owietlone przy u¿yciu okien
w szczytach, otwaræ dachowych w postaci "kapliczek",
"wygl¹dów" i "dymników" b¹d okien po³aciowych; zaleca siê zachowanie odleg³oci co najmniej 1,5 m od krawêdzi po³aci dachu do krawêdzi cianki otwarcia dachowego; ustala siê zakaz otwierania po³aci dachowych
na d³ugoci wiêkszej ni¿ 1/2 elewacji kalenicowej,
f) do wykoñczenia elewacji budynków nale¿y stosowaæ
naturalne materia³y miejscowe, jak drewno i kamieñ,
z zalecaniem stosowania kamienia ³amanego, lub materia³y nawi¹zuj¹ce do nich; dopuszcza siê tynkowanie
powierzchni cian, zakazuje siê stosowania ok³adzin
z tworzyw sztucznych,
g) kolorystyka budynków: pokrycie dachu w przypadku
u¿ycia innych materia³ów ni¿ gont lub dranice - w kolorach ciemnych z wy³¹czeniem koloru czerwonego; drewniane i kamienne elementy elewacji - w kolorze naturalnym, elementy tynkowane w kolorach jasnych, stonowanych, z zaleceniem koloru be¿owego i jasno szarego,
5) ogrodzenia terenu powinny byæ wykonywane przy zastosowaniu miejscowych materia³ów, jak drewno i kamieñ,
z dopuszczeniem metaloplastyki; formy ogrodzeñ powinny nawi¹zywaæ do tradycji Podhala.
3. Tereny U13 - U21, o których mowa w ust. 1 pkt 8, przeznacza
siê pod us³ugi publiczne lub komercyjne, a w przypadku terenu U13 - us³ugi publiczne, stosownie do potrzeb. Ustala
siê nastêpuj¹ce zasady zabudowy i zagospodarowania:
1) na poszczególnych dzia³kach obiekty budowlane zwi¹zane z przeznaczeniem terenu mog¹ byæ realizowane, je¿eli
dzia³ka ma ustalony, stosownie do odrêbnych przepisów
prawnych, dojazd wi¹¿¹cy siê z uk³adem istniej¹cych dróg,
o których mowa w § 15,
2) niezbêdne powierzchnie parkingów zwi¹zane z obs³ug¹
obiektów powinny byæ zapewnione na poszczególnych
dzia³kach,
3) wszystkie dzia³ki zabudowywane powinny byæ przy³¹czone co najmniej do systemów: wodoci¹gowego, kanalizacyjnego i elektroenergetycznego, z zachowaniem warunków, o których mowa w § 16, 17 i 18,
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4) zagospodarowanie dzia³ek powinno spe³niaæ nastêpuj¹ce wymagania:
a) stosunek bezwzglêdnej wielkoci kubatury naziemnej czêci budynków do bezwzglêdnej wielkoci powierzchni
dzia³ki powinien byæ mniejszy lub równy 1 (X m3 Y m2),
b) co najmniej 30% powierzchni dzia³ek nale¿y przeznaczyæ pod zieleñ ozdobn¹ i wypoczynkow¹, z czêciowym zadrzewieniem i zakrzewieniem dzia³ek,
5) budynki, o których mowa w pkt 1, przez zastosowanie
odpowiedniej skali, formy architektonicznej, materia³ów
u¿ytych do wykoñczenia elewacji i kolorystyki - powinny
byæ harmonijnie wpisane w otaczaj¹cy krajobraz w nawi¹zaniu do miejscowych uwarunkowañ kulturowych i naturalnych; forma architektoniczna budynków powinna
spe³niaæ wymagania okrelone w ust. 2 pkt 4 lit. a-g.
6) ogrodzenia terenu powinny byæ wykonywane przy zastosowaniu miejscowych materia³ów, jak drewno i kamieñ,
z dopuszczeniem metaloplastyki; formy ogrodzeñ powinny nawi¹zywaæ do tradycji Podhala.
§9
1. Ustala siê przeznaczenie oraz zasady zabudowy i zagospodarowania terenów us³ug turystycznych, oznaczonych symbolami:
1) UT9 - orodek turystyczny "Ornak" w Kirach,
2) UT10 - obecnie obiekt Przedsiêbiorstwa Robót Kolejowych "Krokus",
3) UT11 - obecnie orodek wczasowy,
4) UT12 - obecnie dom wypoczynkowy "Orze³", na Chotarzu,
5) UT13 - obecnie domy wypoczynkowe ko³o Urzêdu
Gminy,
6) UT14 - obecnie restauracja "Hajduk" w Kirach,
7) UT15 - obecnie dom wczasowy "Janosik", w Kirach,
8) UT16 - obecnie dom pracy twórczej Uniwersytetu Warszawskiego,
9) UT17 - teren przeznaczony pod us³ugi turystyczne
(w rejonie szko³y),
10) UT18 - teren przeznaczony pod us³ugi turystyczne,
11) UT19 - teren projektowanego orodka Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego.
2. Na terenach UT9 - UT16, o których mowa w ust. 1 pkt 1- 8,
utrzymuje siê istniej¹ce przeznaczenie pod us³ugi turystyczne, z mo¿liwoci¹ zmiany rodzaju wiadczonych us³ug, stosownie do potrzeb. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zabudowy i zagospodarowania:
1) przy modernizacji, przebudowie, rozbudowie i budowie
nowych obiektów budowlanych zwi¹zanych z przeznaczeniem terenu, nale¿y zachowaæ wymagania okrelone w
pkt 2- 6,
2) niezbêdne powierzchnie parkingów zwi¹zane z obs³ug¹
obiektów powinny byæ zapewnione na poszczególnych terenach,
3) tereny powinny byæ wyposa¿one w niezbêdne urz¹dzenia infrastruktury technicznej; powinny byæ przy³¹czone
co najmniej do systemów: wodoci¹gowego, kanalizacyjnego i elektroenergetycznego, z zachowaniem warunków,
o których mowa w § 16, 17 i 18,
4) co najmniej 50% terenu powinno byæ zagospodarowane
jako zieleñ towarzysz¹ca; nale¿y wprowadziæ zieleñ izolacyjn¹ w otoczeniu parkingów oraz zachowaæ istniej¹ce
zadrzewienia,
5) obiekty budowlane, o których mowa w pkt 1, przez zastosowanie odpowiedniej skali, formy architektonicznej, materia³ów u¿ytych do wykoñczenia elewacji i kolorystyki -
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powinny byæ harmonijnie wpisane w otaczaj¹cy krajobraz w nawi¹zaniu do miejscowych uwarunkowañ kulturowych i naturalnych; forma architektoniczna budynków
powinna spe³niaæ nastêpuj¹ce wymagania:
a) rzut budynków powinien byæ prostok¹tny b¹d z³o¿ony z prostok¹tów o proporcjach 1 do co najmniej 1,5;
wymiar krótszego boku budynków mieszkalnych nie powinien przekraczaæ 10 m, w osiach cian,
b) liczba kondygnacji nie powinna przekraczaæ dwóch kondygnacji naziemnych; z mo¿liwoci¹ u¿ytkowego wykorzystania poddasza,
c) wysokoæ podmurówki na terenie p³askim nie powinna przekraczaæ 1,2 m; w przypadku spadku terenu - liczona jako rednia arytmetyczna wysokoci odstokowej i przystokowej - nie powinna przekraczaæ 1,4 m;
zaleca siê pochylanie cian podmurówek wy¿szych
ni¿ 1,1 m, w formie szkarp,
d) dach, z kalenic¹ równoleg³¹ do d³u¿szego boku budynku, powinien byæ dwuspadowy symetryczny, o jednakowym nachyleniu obu po³aci dachu pod k¹tem 49- 54
stopni, z zaleceniem stosowania form pó³szczytowych i
przypustnic (przysztychów); okapy powinny byæ wysuniête na odleg³oæ co najmniej 0,8 m od lica budynku;
ustala siê zakaz:
 stosowania po³aci dachowych przesuniêtych wzajemnie w pionie lub poziomie,
 wysuwania krawêdzi po³aci ukonie do lica ciany
szczytowej,
 wysuwania po³aci dachowych w stosunku do lica ciany szczytowej dalej ni¿ 0,4 m, a w przypadku
gdy w cianie szczytowej znajduje siê balkon, dalej
ni¿ wynosi szerokoæ balkonu,
e) poddasza mog¹ byæ owietlone przy u¿yciu okien
w szczytach, otwaræ dachowych w postaci "kapliczek",
"wygl¹dów" i "dymników" b¹d okien po³aciowych; zaleca siê zachowanie odleg³oci co najmniej 1,5 m od krawêdzi po³aci dachu do krawêdzi cianki otwarcia dachowego; ustala siê zakaz otwierania po³aci dachowych
na d³ugoci wiêkszej ni¿ 1/2 elewacji kalenicowej,
f) do wykoñczenia elewacji budynków nale¿y stosowaæ
naturalne materia³y miejscowe, jak drewno i kamieñ,
z zalecaniem stosowania kamienia ³amanego, lub materia³y nawi¹zuj¹ce do nich; dopuszcza siê tynkowanie
powierzchni cian, zakazuje siê stosowania ok³adzin
z tworzyw sztucznych,
g) kolorystyka budynków: pokrycie dachu w przypadku
u¿ycia innych materia³ów ni¿ gont lub dranice - w kolorach ciemnych z wy³¹czeniem koloru czerwonego; drewniane i kamienne elementy elewacji - w kolorze naturalnym, elementy tynkowane w kolorach jasnych, stonowanych, z zaleceniem koloru be¿owego i jasno szarego,
6) ogrodzenia terenu powinny byæ wykonywane przy zastosowaniu miejscowych materia³ów, jak drewno i kamieñ,
z dopuszczeniem metaloplastyki; formy ogrodzeñ powinny nawi¹zywaæ do tradycji Podhala.
3.Tereny UT17, UT18 i UT19 o których mowa w ust. 1 pkt 9 - 11,
przeznacza siê pod us³ugi turystyczne lub inne, stosownie
do potrzeb. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zabudowy i zagospodarowania:
1) na dzia³ce budynki mog¹ byæ realizowane, je¿eli dzia³ka
ma ustalony, stosownie do odrêbnych przepisów prawnych, dojazd wi¹¿¹cy siê z uk³adem istniej¹cych dróg, o których mowa w § 15,
2) niezbêdne powierzchnie parkingów zwi¹zane z obs³ug¹
obiektów powinny byæ zapewnione w obrêbie dzia³ki,
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3) dzia³ka zabudowywana powinna byæ przy³¹czona co najmniej do systemów: wodoci¹gowego, kanalizacyjnego
i elektroenergetycznego, z zachowaniem warunków, o których mowa w § 16, 17 i 18,
4) zagospodarowanie dzia³ki powinno spe³niaæ nastêpuj¹ce
wymagania:
a) stosunek bezwzglêdnej wielkoci kubatury naziemnej czêci budynków do bezwzglêdnej wielkoci powierzchni
dzia³ki powinien byæ mniejszy lub równy 1(X m3  Y m2),
b) co najmniej 35% powierzchni dzia³ki nale¿y przeznaczyæ pod zieleñ ozdobna i wypoczynkow¹ , z czêciowym zadrzewieniem i zakrzewieniem dzia³ki,
5) budynki, o których mowa w pkt 1, przez zastosowanie
odpowiedniej skali, formy architektonicznej, materia³ów
u¿ytych do wykoñczenia elewacji i kolorystyki - powinny
byæ harmonijnie wpisane w otaczaj¹cy krajobraz w nawi¹zaniu do miejscowych uwarunkowañ kulturowych i naturalnych; forma architektoniczna budynków powinna
spe³niaæ wymagania okrelone w ust. 2 pkt 5, lit. a - g.
6) ogrodzenia terenu powinno byæ wykonywane przy zastosowaniu miejscowych materia³ów, jak drewno i kamieñ,
z dopuszczeniem metaloplastyki; formy ogrodzeñ powinny nawi¹zywaæ do tradycji Podhala.
§ 10
1. Ustala siê przeznaczenie, zasady zabudowy i zagospodarowania oraz ochrony wartoci kulturowych i krajobrazowych,
terenów OS - obiektów sakralnych i wyznaniowych, oznaczonych na rysunku planu symbolami:
1) OS1 - teren kocio³a wraz z plebani¹,
2) OS2 - teren zabytkowej kapliczki Matki Boskiej Bolesnej
i w. Jana wraz z istniej¹cym drzewostanem (lipa), na dzia³ce nr 1600,
3) OS3 - teren kaplicy w Kirach.
2. Na terenie OS1 i OS3, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, utrzymuje siê istniej¹ce przeznaczenie i zabudowê, z mo¿liwoci¹
modernizacji, przebudowy i rozbudowy, pod warunkiem utrzymania dotychczasowego charakteru i formy architektonicznej
zabudowy oraz zieleni wysokiej; tereny te powinny byæ wyposa¿one w niezbêdne urz¹dzenia infrastruktury technicznej.
3. Zasady i warunki zabudowy i zagospodarowania dotycz¹ce
obiektu oznaczonego symbolem OS2, o którym mowa
w ust. 1 pkt 2, oraz dodatkowym symbolem OK, objêtego
ochron¹ konserwatorsk¹ i wpisanego do rejestru zabytków
na mocy decyzji z dnia 07.05.1997 r. pod nr Ks. B 159, bêd¹
okrelane indywidualnie, na podstawie uzgodnienia z organem w³aciwym ds. ochrony zabytków. Stosownie do wpisu do rejestru zabytków, ochron¹ konserwatorsk¹ objêto
równie¿ strefê widokow¹ na kapliczkê.
§ 11
1. Na terenach , o których mowa w § 6 do 10, dopuszcza siê sytuowanie:
1) obiektów ma³ej architektury,
2) tymczasowych obiektów budowlanych z wy³¹czeniem barakowozów i obiektów kontenerowych,
3) reklam, w tym reklam wietlnych.
2. Obiekty, o których mowa w ust. 1, mog¹ byæ realizowane,
jeli charakteryzuj¹ siê wysokimi walorami estetycznymi
i nie stwarzaj¹ dysharmonii z otaczaj¹cym krajobrazem;
w przypadkach obiektów o szczególnym znaczeniu w krajobrazie, decyzje podejmuje siê po uzyskaniu opinii, o której
mowa w § 2 ust. 5.
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ROZDZIA£ III
TERENY OTWARTE
PRZEZNACZENIE ORAZ ZASADY ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA, Z UWZGLÊDNIENIEM WYMAGAÑ OCHRONY
RODOWISKA, WARTOCI KULTUROWYCH I KRAJOBRAZU
§ 12
1. Ustala siê przeznaczenie, warunki zabudowy i zagospodarowania oraz ochrony rodowiska terenów otwartych, oznaczonych na rysunku planu symbolami:
1) tereny R - rolne (u¿ytki zielone),
2) tereny RE - rolne (u¿ytki zielone), o podwy¿szonym re¿imie ochrony,
3) tereny REz - zieleni, o wysokim re¿imie ochrony,
2. Na terenach R - u¿ytków zielonych, o których mowa w ust. 1
pkt 1, ustala siê nastêpuj¹ce zasady zabudowy , zagospodarowania i ochrony:
1) ustala siê zakaz zabudowy z nastêpuj¹cymi wyj¹tkami:
a) urz¹dzenia zwi¹zane z rekreacj¹ letni¹ i zimow¹,
w tym urz¹dzone punkty wypoczynku i punkty widokowe, wyci¹gi narciarskie wraz z wyznaczonymi polami i trasami narciarskimi, a tak¿e z towarzysz¹cymi urz¹dzeniami obs³ugi turystów, jak: punkty pierwszej pomocy oraz
instruktorskie, punkty wypo¿yczania i bie¿¹cych napraw
sprzêtu, obiekty ma³ej gastronomii, sanitariaty - sytuowanymi przy stacjach dolnych lub w ich pobli¿u, na terenach
przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹ i us³ugi,
przy zachowaniu zasad, o których mowa w pkt 5,
b) obiekty ma³ej architektury, przy zachowaniu zasad okrelonych w § 11,
c) urz¹dzenia zwi¹zane z gospodark¹ wodn¹ i infrastruktur¹ techniczn¹,
2) mog¹ byæ urz¹dzane turystyczne cie¿ki piesze, rowerowe i konne oraz turystyczne trasy narciarskie,
3) przy modernizacji, przebudowie i rozbudowie istniej¹cych obiektów dopuszcza siê mo¿liwoæ wy³¹cznie jednorazowego powiêkszania kubatury istniej¹cej, nie wiêcej ni¿ o 10% , z zachowaniem warunków okrelonych
w § 6 ust. 2 pkt 7-9,
4) tereny w otoczeniu cieków powinny byæ zadrzewione i zakrzewione, przy zastosowaniu gatunków miejscowych.
5) w odniesieniu do obiektów budowlanych zwi¹zanych
z urz¹dzeniami obs³ugi turystów, o których mowa w ust.2
pkt 1a, ustala siê nastêpuj¹ce zasady zabudowy i zagospodarowania:
a) obiekty budowlane, przez zastosowanie odpowiedniej
skali, formy architektonicznej, materia³ów u¿ytych
do wykoñczenia elewacji i kolorystyki - powinny
byæ harmonijnie wpisane w otaczaj¹cy krajobraz w nawi¹zaniu do miejscowych uwarunkowañ kulturowych
i naturalnych,
b) mog¹ byæ realizowane wy³¹cznie drobnokubaturowe
obiekty budowlane, nie przekraczaj¹ce 35 m2 powierzchni ca³kowitej,
c) forma architektoniczna powinna nawi¹zywaæ do tradycyjnej architektury Podhala; budynki te powinny spe³niaæ nastêpuj¹ce wymagania:
 budynki powinny mieæ rzut prostok¹tny,
 wysokoæ budynków nie powinna przekraczaæ 5 m,
a liczba kondygnacji nie powinna przekraczaæ jednej
kondygnacji naziemnej,
 wysokoæ podmurówki na terenie p³askim b¹d liczona jako rednia arytmetyczna wysokoci odstokowej
i przystokowej nie powinna przekraczaæ 0,4 m,
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 odleg³oæ krawêdzi okapu od poziomu terenu - liczona jako rednia arytmetyczna wysokoci odstokowej i przystokowej - nie powinna przekraczaæ 3,4 m,
 dach symetryczny, o k¹cie nachylenia 49 - 54 stopni,
z zaleceniem stosowania form pó³szczytowych i przysztychów; okapy powinny byæ wysuniête na odleg³oæ co najmniej 0,6 m; ustala siê zakaz: stosowania szczytów nie wynikaj¹cych z rzutu budynków,
zwieñczania szczytami cian stykaj¹cych siê ze sob¹,
stosowania po³aci dachowych przesuniêtych wzajemnie w pionie lub w poziomie oraz wysuwania krawêdzi po³aci ukonie do lica ciany szczytowej,
 do budowy nale¿y stosowaæ wy³¹cznie naturalne
materia³y miejscowe, jak drewno i kamieñ ³amany,
zakazuje siê stosowania ok³adzin z otoczaków i tworzyw sztucznych, krycie dachu gontem lub dranicami,
 kolorystyka budynków: drewniane i kamienne elementy elewacji w kolorze naturalnym,
d) teren powinien byæ wyposa¿ony w niezbêdne urz¹dzenia infrastruktury technicznej; wyposa¿enie
w wodoci¹g i kanalizacjê przez przy³¹czenie do wiejskiego systemu wodoci¹gowego i kanalizacyjnego
b¹d wyposa¿enie w urz¹dzenia indywidualne,
z gromadzeniem cieków w szczelnym zbiorniku
wybieralnym.
3. Na terenach RE - u¿ytków zielonych, o których mowa w ust.1
pkt 2, ustala siê nastêpuj¹ce zasady zabudowy , zagospodarowania i ochrony:
1) ustala siê zakaz zabudowy z nastêpuj¹cymi wyj¹tkami:
a) urz¹dzenia zwi¹zane z narciarstwem, jak: trasy wyci¹gów narciarskich z wyznaczonymi polami i trasami narciarskimi, oraz - w przypadkach uzasadnionych warunkami obs³ugi - towarzysz¹ce urz¹dzenia obs³ugi turystów, na zasadach okrelonych w ust. 2 pkt 1a,
b) obiekty ma³ej architektury, z zachowaniem zasad okrelonych w § 11,
c) budowle i urz¹dzenia zwi¹zane z gospodark¹ wodn¹
i infrastruktur¹ techniczn¹,
2) mog¹ byæ urz¹dzane turystyczne cie¿ki piesze, rowerowe i konne oraz turystyczne trasy narciarskie,
3) istniej¹ce obiekty budowlane mog¹ byæ modernizowane,
przebudowywane i rozbudowywane, z mo¿liwoci¹ wy³¹cznie jednorazowego powiêkszania kubatury istniej¹cej, nie wiêcej ni¿ o 10% oraz z zachowaniem warunków
okrelonych w § 6 ust.2 pkt 7-9,
4) po¿¹dane jest czêciowe zalesienie, zadrzewienie i zakrzewienie, przy zastosowaniu gatunków miejscowych,
ze szczególnym uwzglêdnieniem otoczenia cieków.
4. Na terenach REz, o których mowa w ust. 1 pkt 2, ustala siê nastêpuj¹ce zasady zabudowy, zagospodarowania i ochrony:
1) ustala siê zakaz zabudowy z nastêpuj¹cymi wyj¹tkami:
a) obiekty ma³ej architektury, z zachowaniem zasad okrelonych w § 11,
b) budowle i urz¹dzenia zwi¹zane z gospodark¹ len¹,
wodn¹ i infrastruktur¹ techniczn¹,
2) przez tereny REz, w uzasadnionych przypadkach, mog¹
przebiegaæ fragmenty urz¹dzonych, turystycznych cie¿ek pieszych, rowerowych i konnych, tras narciarskich
i wyci¹gów narciarskich, z wykluczeniem obiektów kubaturowych,
3) istniej¹ce obiekty budowlane mog¹ byæ modernizowane,
przebudowywane i rozbudowywane, z mo¿liwoci¹ wy³¹cznie jednorazowego powiêkszania kubatury istniej¹cej, nie wiêcej ni¿ o 10% oraz z zachowaniem warunków
okrelonych w § 6 ust. 2 pkt 7-9,
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4) tereny powinny byæ czêciowo zakrzewione i zadrzewione, przede wszystkim w otoczeniu cieków i w ich partiach
ródliskowych, przy zastosowaniu gatunków miejscowych.
5. Na terenach, o których mowa w ust. 1, ustala siê:
1) zakaz sytuowania tymczasowych obiektów budowlanych
oraz reklam,
2) zakaz likwidacji lub zmiany przebiegu koryt cieków oraz
usuwania drzew i krzewów w otoczeniu tych cieków, na terenach ich obudowy biologicznej,
3) na terenach stanowi¹cych obudowê biologiczn¹ cieków,
o których mowa w pkt 2, potencjalnie zagro¿onych zjawiskami powodziowymi, oznaczonych na rysunku planu, ustala siê zakaz zabudowy, z wyj¹tkiem urz¹dzeñ hydrotechnicznych, zgodnie z warunkami okrelonymi w § 21 pkt 3,
4) ustala siê zakaz zabudowy w odleg³oci mniejszej ni¿ 50 m
od granicy lasu.
§ 13
1. Ustala siê przeznaczenie, zasady zabudowy i zagospodarowania oraz ochrony rodowiska terenów otwartych - lenych,
oznaczonych na rysunku planu symbolami:
1) tereny L1 - lene, w wiêkszych kompleksach,
2) tereny L2 - lene, o ma³ej powierzchni, w tym lasy stanowi¹ce obudowê potoków.
2. Na terenach L1, o których mowa w ust. 1 pkt 1, ustala siê nastêpuj¹ce zasady zabudowy, zagospodarowania i ochrony:
1) ustala siê zakaz zabudowy z wyj¹tkiem budowli i urz¹dzeñ zwi¹zanych z gospodark¹ len¹ i wodn¹ oraz infrastruktur¹ techniczn¹,
2) przez tereny lene mog¹ przebiegaæ urz¹dzane turystyczne cie¿ki piesze, rowerowe i konne oraz trasy narciarskie.
3. Na terenach L2, o których mowa w ust. 1 pkt 2, ustala siê zakaz zabudowy z wyj¹tkiem budowli i urz¹dzeñ zwi¹zanych
z gospodark¹ len¹ i wodn¹, infrastruktur¹ techniczn¹;
w przypadkach koniecznych mog¹ byæ przecinane trasami
turystycznymi.
4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, ustala siê:
1) zakaz sytuowania tymczasowych obiektów budowlanych
oraz reklam,
2) zakaz likwidacji lub zmiany przebiegu koryt cieków oraz
usuwania drzew i krzewów w otoczeniu tych cieków, na tereniach stanowi¹cych ich obudowê biologiczn¹.
3) na terenach stanowi¹cych obudowê biologiczn¹ cieków,
o których mowa w pkt 2, potencjalnie zagro¿onych zjawiskami powodziowymi, oznaczonych na rysunku planu,
mog¹ byæ realizowane urz¹dzenia hydrotechniczne, zgodnie z warunkami okrelonymi w § 21 pkt 3.
§ 14
1. Ustala siê przeznaczenie, zasady zabudowy i zagospodarowania oraz ochrony rodowiska terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem ZC1:
1) utrzymuje siê istniej¹cy cmentarz, z jego powiêkszeniem,
2) dopuszcza siê budowê urz¹dzeñ towarzysz¹cych (kaplica, dom przedpogrzebowy itp.).
2. Wyznacza siê granice stref ochrony cmentarza, oznaczone
na rysunku planu symbolami:
1) Cs1 - strefa obejmuj¹ca teren o szerokoci 50 m od granicy cmentarza, w której obowi¹zuje m.in., stosownie
do obowi¹zuj¹cych przepisów, zakaz budowy ujêæ wody
pitnej oraz sytuowania zabudowy mieszkaniowej i innych
obiektów przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi,
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2) Cs2 - strefa obejmuj¹ca teren o szerokoci 150 m od granicy cmentarza, w której obowi¹zuje m.in., stosownie do obowi¹zuj¹cych przepisów, zakaz budowy ujêæ wody pitnej.
3. W strefie do 50 m dopuszcza siê sytuowanie drobnych us³ug
handlowych i zak³adów kamieniarstwa nagrobkowego.
4. Tereny po³o¿one w obrêbie strefy, o której mowa w ust. 2
pkt 1 mog¹ pozostaæ w dotychczasowym u¿ytkowaniu.
ROZDZIA£ IV
KOMUNIKACJA ORAZ INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
I KOMUNALNA
PRZEZNACZENIE TERENU ORAZ ZASADY OBS£UGI,
Z UWZGLÊDNIENIEM WYMAGAÑ OCHRONY RODOWISKA,
WARTOCI KULTUROWYCH I KRAJOBRAZU
§ 15
1. Ustala siê przeznaczenie oraz zasady zagospodarowania
terenów komunikacji drogowej, oznaczonych na rysunku planu symbolami:
1) KZ - droga wojewódzka nr 958, zbiorcza, jednojezdniowa,
z dwoma pasami ruchu (1/2),
2) KZ - ulica zbiorcza, jednojezdniowa z dwoma pasami ruchu (1/2),
3) KL - ulice lokalne, jednojezdniowe z dwoma pasami ruchu (1/2),
4) KD - ulice dojazdowe, jednojezdniowe z dwoma lub jednym pasem ruchu,
5) Kw - wa¿niejsze ulice wewnêtrzne, jednojezdniowe, z dwoma lub jednym pasem ruchu,
6) KP - parkingi.
2. Dla drogi wojewódzkiej KZ, o której mowa w ust. 1 pkt 1,
ustala siê nastêpuj¹ce warunki modernizacji:
1) szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych min. 20 m, ze wzglêdu na towarzysz¹cy ruch turystyczny zaleca siê szerokoæ 25 m (tj. po 12,5 m od osi ulicy),
2) szerokoæ jezdni min. 7,0 m,
3) chodniki obustronne o szerokoci 2 x 2,0 m, w obrêbie
terenów zabudowanych,
4) cie¿ki rowerowe po obydwu stronach jezdni o szerokoci
1,5 m (jednokierunkowe), lub po jednej stronie o szerokoci 2,5 m (dwukierunkowe),
5) odleg³oæ nowej zabudowy od krawêdzi jezdni o szerokoci zgodnej z okrelon¹ w pkt 2 - min. 8 m (tj. min. 11,5 m
od osi ulicy), z zaleceniem sytuowania zabudowy w wiêkszej odleg³oci.
3. Dla ulicy KZ, o której mowa w ust. 1 pkt 2, ustala siê nastêpuj¹ce warunki modernizacji:
1) szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych min. 20 m, ze wzgledu na towarzysz¹cy ruch turystyczny zaleca siê szerokoæ 25 m (tj. po 12,5 m od osi ulicy),
2) szerokoæ jezdni min. 6,0 m,
3) chodniki obustronne o szerokoci 2 x 2,0 m, w obrêbie
terenów zabudowanych,
4) cie¿ki rowerowe po obydwu stronach jezdni o szerokoci
1,5 m (jednokierunkowe), lub po jednej stronie o szerokoci 2,5 m (dwukierunkowe),
5) odleg³oæ nowej zabudowy od krawêdzi jezdni o szerokoci
zgodnej z okrelon¹ w pkt 2 - min. 8 m (tj. min. 11 m od osi ulicy),
z zaleceniem sytuowania zabudowy w wiêkszej odleg³oci.
6) w miarê mo¿liwoci wyznaczenie pasm postojowych
i miejsc parkingowych.
4. Dla ulic KL, o których mowa w ust. 1 pkt 3, ustala siê nastêpuj¹ce warunki modernizacji i budowy:
1) szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych 15 m (tj. po 7,5 m
od osi ulicy),
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2) szerokoæ jezdni min. 6,0 m,
3) chodniki obustronne o szerokoci 2 x 1,5 m,
4) odleg³oæ nowej zabudowy od krawêdzi jezdni o szerokoci zgodnej z okrelon¹ w pkt 2 - min. 8 m (tj. min. 11 m
od osi ulicy).
5. Dla ulic KD, o których mowa w ust. 1 pkt 4, ustala siê nastêpuj¹ce warunki modernizacji i budowy:
1) szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych min. 10 m (tj. po 5 m
od osi ulicy),
2) szerokoæ jezdni z jednym pasem ruchu min. 4,5 m, z dwoma pasami - min. 5,0 m,
3) chodniki co najmniej jednostronne o szerokoci 1,5 m,
4) odleg³oæ nowej zabudowy od krawêdzi jezdni o szerokoci zgodnej z okrelon¹ w pkt 2 - min. 6 m (tj. min. 8,5 m
od osi ulicy).
6. Dla ulic Kw, o których mowa w ust. 1 pkt 5, ustala siê nastêpuj¹ce warunki budowy i modernizacji:
1) szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych min. 5 m (tj. po 2,5 m
od osi ulicy),
2) szerokoæ jezdni z jednym pasem ruchu - min. 3 m, wyznaczona stosownie do wymagañ okrelonych w odpowiednich przepisach przeciwpo¿arowych; zawracanie
na wjazdach do s¹siaduj¹cych posesji,
3) odleg³oæ nowej zabudowy od krawêdzi jezdni o szerokoci zgodnej z okrelon¹ w pkt 2 - min. 4,5 m (tj. min. 6 m
od osi ulicy).
7. Tereny KP, o których mowa w ust. 1 pkt 6, przeznacza
siê pod parkingi; preferuje siê urz¹dzenie parkingów zielonych, utwardzonych.
8. Przy budowie i modernizacji uk³adu drogowego nale¿y wprowadzaæ:
1) urz¹dzenia umo¿liwiaj¹ce poruszanie siê osób niepe³nosprawnych, jak: obni¿enia krawê¿ników przy przejciach
pieszych, wydzielone miejsca postojowe i inne,
2) urz¹dzenia umo¿liwiaj¹ce podczyszczanie cieków opadowych.
9. Na terenach po³o¿onych w obrêbie linii rozgraniczaj¹cych
dróg, o których mowa w ust. 2 do 6, ustala siê zakaz sytuowania reklam; mog¹ byæ prowadzone sieci infrastruktury technicznej .
10. Ulice kategorii KIV, KZ, KL i KD powinny funkcjonowaæ jako
publiczne; tereny w liniach rozgraniczaj¹cych tych dróg nie
stanowi¹ce obecnie w³asnoci Skarbu Pañstwa b¹d gminy, bêd¹ przejmowane w kolejnoci zale¿nej od mo¿liwoci finansowych.
11. Ulice Kw mog¹ funkcjonowaæ jako drogi niepubliczne; przy
budowie i modernizacji ulic wewnêtrznych nie wydzielonych w rysunku planu, o których mowa w § 6 ust. 2, nale¿y
stosowaæ warunki okrelone w ust. 6.
12. Wszystkie drogi i ulice obs³uguj¹ce wie, w tym ulice Kw
oznaczone i nieoznaczone na rysunku planu, w przypadku
zagro¿enia po¿arowego, bêd¹ wykorzystywane jako drogi
po¿arowe.
§ 16
Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zaopatrywania w wodê:
1) zabudowa na terenach, o których mowa w § 6 - 10 oraz
w miarê potrzeby i mo¿liwoci - w § 12 i 14, powinny byæ docelowo zaopatrywane z gminnego systemu wodoci¹gowego, z ujêcia Kirowej Wody; na urz¹dzenia tego systemu bêd¹
siê sk³adaæ:
a) doprowadzenie wody z ujêcia oraz przepompownia i stacja uzdatniania wody w rejonie polany Miêtusia Kira (poza
obszarem objêtym niniejszym planem),
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b) ruroci¹g t³oczny Æ 400 mm do zbiornika wyrównawczego
i pompowni oznaczonych symbolem W3,
c) ruroci¹gu t³ocznego z pompowni W3 do zbiornika wyrównawczego W4,
d) ruroci¹gu grawitacyjnego ze zbiornika wyrównawczego
W3 do istniej¹cego zbiornika i pompowni na terenie M10,
prowadz¹cego dalej w kierunku Zakopanego wzd³u¿
ul. St. Nêdzy Kubiñca,
e) ruroci¹gu t³ocznego z istniej¹cego zbiornika, o którym
mowa w pkt d) do istniej¹cego zbiornika wyrównawczego nad "Salamandr¹",
f) sieci rozprowadzaj¹cej z ewentualnymi dodatkowymi
zbiornikami i pompowniami - stosownie do warunków
terenowych Kocieliska,
2) utrzymuje siê istniej¹ce urz¹dzenia wodoci¹gowe z zaopatrzeniem w wodê z ujêcia g³êbinowego "Hruby Regiel" na Nêdzówce (oznaczonego symbolem W2), wraz ze zbiornikami
wyrównawczymi i pompowniami (na terenie M10 oraz w rejonie Salamandry) oraz sieci¹ t³oczn¹ i rozprowadzaj¹c¹;
w przysz³oci urz¹dzenia te bêd¹ w³¹czone do ca³ociowego
systemu wodoci¹gowego gminy, o którym mowa w pkt 1,
3) do czasu budowy systemu, o którym mowa w pkt 1, utrzymuje siê inne, istniej¹ce na obszarze objêtym planem - ujêcia i urz¹dzenia wodoci¹gowe, grupowe i indywidualne;
nadaj¹ce siê do wykorzystania tych urz¹dzeñ powinny
byæ w przysz³oci w³¹czone do gminnego systemu zaopatrywania w wodê,
4) sieci wodoci¹gowe powinny byæ prowadzone w liniach rozgraniczaj¹cych istniej¹cych i projektowanych ulic, poza pasem jezdni; w przypadkach uzasadnionych powodami technicznymi i ekonomicznymi dopuszcza siê inne trasy sieci,
5) warunkiem zaopatrzenia w wodê z gminnego systemu wodoci¹gowego powinno byæ w³¹czenie do sieci kanalizacyjnej z oczyszczalni¹ cieków, lub - do czasu tego w³¹czenia posiadanie szczelnego zbiornika wybieralnego na cieki,
6) w zaopatrzeniu w wodê terenu wsi nale¿y zapewniæ mo¿liwoæ korzystania z wody do celów przeciwpo¿arowych,
7) utrzymuje siê zbiornik przeciwpo¿arowy oznaczony na rysunku planu symbolem W5.
§ 17
Ustala siê nastêpuj¹ce zasady odprowadzania i oczyszczania cieków:
1) zabudowa na terenach, o których mowa w § 6 - 10 oraz w miarê
potrzeby i mo¿liwoci - w § 12 i 14, po³o¿ona w zlewni Zakopianki
 Bia³ego Dunajca, której granicê wyznacza linia przebiegaj¹ca
oko³o 200 m po zachodniej stronie drogi przez Chotarz i 10 300 m na zachód od potoku Anto³owskiego, powinna byæ w ca³oci wyposa¿ona w urz¹dzenia odprowadzania i oczyszczania
cieków stanowi¹ce czêæ systemu kanalizacyjnego miasta Zakopanego, z zachowaniem nastêpuj¹cych zasad:
a) utrzymuje siê istniej¹ce urz¹dzenia i sieci ww. systemu,
b) niezbêdna jest jego rozbudowa, w celu pod³¹czenia - nie wyposa¿onych dotychczas w kanalizacjê - zespo³ów zabudowy,
2) zabudowa na terenach, o których mowa w § 6 - 10 oraz
w miarê potrzeby i mo¿liwoci - w § 14, po³o¿ona w zlewni
Czarnego Dunajca i jego dop³ywów, w tym w zlewni istniej¹cej oczyszczalni cieków oznaczonej symbolem NO2, powinna byæ wyposa¿ona w urz¹dzenia kanalizacyjne z odprowadzeniem cieków do ww. oczyszczalni; z zachowaniem
nastêpuj¹cych zasad:
a) utrzymuje siê istniej¹c¹ oczyszczalniê cieków (NO2) oraz
istniej¹ce sieci i urz¹dzenia, w tym zw³aszcza studzienki kontrolne i pe³ni¹ce funkcje wstêpnego oczyszczania cieków,
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b) niezbêdna jest rozbudowa tego systemu, w celu wyposa¿enia ca³oci zabudowy po³o¿onej w zlewni oczyszczalni NO2.
3) utrzymuje istniej¹c¹, lokaln¹ oczyszczalniê oznaczon¹ symbolem NO3, wraz z sieci¹ kanalizacyjn¹ obs³uguj¹c¹ obiekty
na terenach U12 i UT13,
4) w przypadkach niemo¿noci lub nieop³acalnoci w³¹czenia
do systemu, o którym mowa w pkt 2, tereny zabudowy powinny byæ wyposa¿one w grupowe lub indywidualne oczyszczalnie cieków i sieci kanalizacyjne; dotyczy to w szczególnoci terenów M17 i M20,
5) sieci kanalizacyjne powinny byæ prowadzone w liniach rozgraniczaj¹cych istniej¹cych i projektowanych ulic; w przypadkach uzasadnionych powodami technicznymi i ekonomicznymi dopuszcza siê inne trasy sieci.
6) do czasu pe³nej realizacji systemów, o których mowa w pkt 1
i 2, utrzymuje siê rozwi¹zania dotychczasowe, w tym urz¹dzenia z gromadzeniem cieków w szczelnych zbiornikach
i wywo¿eniem ich do oczyszczalni,
7) ulice oraz tereny utwardzone powinny zostaæ wyposa¿one
w kanalizacjê opadow¹; ustala siê obowi¹zek podczyszczania cieków opadowych.
§ 18
Ustala siê nastêpuj¹ce zasady wyposa¿enia w systemy
energetyczne; ustala siê nastêpuj¹ce warunki funkcjonowania i rozwoju tych systemów:
1) utrzymuje siê istniej¹cy system dostarczania energii elektrycznej, z jego modernizacj¹ i rozbudow¹ stosownie do potrzeb, z zachowaniem nastêpuj¹cych zasad:
a) preferuje siê sytuowanie stacji transformatorowo rozdzielczych N/0,4 kV w wersji wewnêtrznej (wbudowanych),
b) z uwagi na ochronê krajobrazu preferuje siê stosowanie
sieci kablowych,
c) linie kablowe nale¿y uk³adaæ w obrêbie linii rozgraniczaj¹cych ulic, poza pasami jezdni; w przypadkach uzasadnionych powodami technicznymi i ekonomicznymi dopuszcza siê inne trasy tych linii,
2) nale¿y stosowaæ rozwi¹zania techniczne i media grzewcze nieuci¹¿liwe dla rodowiska, jak energiê elektryczn¹
i gaz, w tym - w miarê mo¿liwoci - wykorzystaæ energiê
wód geotermalnych do ogrzewania budynków i dostarczania ciep³ej wody oraz w dzia³alnoci gospodarczej rolniczej i nierolniczej, a tak¿e w urz¹dzeniach wypoczynkowo-turystycznych,
3) nale¿y tworzyæ zachêty do ocieplania istniej¹cych budynków i propagowaæ budowê energooszczêdnych domów.
§ 19
Ustala siê nastêpuj¹ce zasady wyposa¿enia w system telekomunikacyjny; ustala siê nastêpuj¹ce zasady funkcjonowania i rozwoju tego systemu:
1) utrzymuje siê dotychczasowe zasady wyposa¿enia w zakresie telekomunikacji,
2) rozbudowa systemu telekomunikacji, stosownie do potrzeb obejmuje modernizacjê i budowê centrali oraz sieci abonenckich, z dopuszczeniem ró¿nych operatorów,
a tak¿e rozbudowê sieci ogólnodostêpnych automatów
telefonicznych,
3) z uwagi na ochronê krajobrazu, linie sieci telekomunikacyjnych nale¿y prowadziæ w kanalizacji kablowej i uk³adaæ w obrêbie linii rozgraniczaj¹cych ulic; w przypadkach uzasadnionych powodami technicznymi i ekonomicznymi dopuszcza
siê inne trasy linii,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 403

 15989 

4) utrzymuje siê urz¹dzenia telefonii komórkowej na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem IT1 oraz
telewizji (wzmacniacz), na terenie oznaczonym symbolem IT2.
§ 20
Dopuszcza siê dotychczasowe zasady gospodarki odpadami, polegaj¹ce na indywidualnym gromadzeniu odpadów i wywo¿eniu ich na wysypisko po³o¿one poza obszarem objêtym niniejszym planem miejscowym. Ustala
siê nastêpuj¹ce zasady funkcjonowania i rozwoju gospodarki odpadami:
1) wprowadzanie systemu segregacji odpadów sta³ych u "wytwórców"; przekazywanie im zestawów do segregowania odpadów,
2) zawieranie przez gminê porozumieñ z odbiorcami odpadów
nadaj¹cych siê do wtórnego wykorzystania,
3) wywo¿enie odpadów nieprzerabialnych na sk³adowisko komunalne,
4) wywo¿enie odpadów niebezpiecznych na specjalne sk³adowisko odpadów szkodliwych,
5) zapewnienie niezawodnoci funkcjonowania taboru s³u¿¹cego do wywo¿enia odpadów.
6) likwidowanie i rekultywowanie "dzikich" wysypisk oraz niedopuszczanie do powstawania nowych.
§ 21
Ustala siê nastêpuj¹ce zasady ochrony przed skutkami powodzi i nag³ych wezbrañ wód:
1) stworzenie systemu monitorowania zjawisk powodziowych,
g³ównie w zakresie zjawiska nag³ych wezbrañ wód, i opracowanie kompleksowego programu odpowiednich zabezpieczeñ,
2) w celu zabezpieczenia brzegów potoków przed erozj¹,
w tym spowodowanych nag³ymi wezbraniami wód, utrzymywanie istniej¹cych urz¹dzeñ hydrotechnicznych potoków w dobrym stanie technicznym, oraz - w miarê potrzeb - budowa
nowych urz¹dzeñ,
3) tworzenie dodatkowych zabezpieczeñ przed skutkami nag³ych
wezbrañ wód w drodze utrzymania, poszerzania i urz¹dzania
terenów otuliny biologicznej cieków; na terenach tych, oznaczonych na rysunku planu, jako potencjalnie zagro¿onych zjawiskami powodziowymi, obowi¹zuje zakaz zabudowy, z wyj¹tkiem urz¹dzeñ hydrotechnicznych (zgodnie z ustaleniami § 12
ust. 5 pkt 3,
4) w przypadku obiektów sytuowanych w s¹siedztwie otuliny biologicznej potoków, o których mowa w pkt 3,
na etapie przygotowania realizacji zabudowy - jako warunek realizacji obowi¹zuje uzyskanie zgody w³aciwego organu ds. ochrony przeciwpowodziowej i wykonanie odpowiednich zabezpieczeñ wymaganych przez ten
organ; analogiczne warunki obowi¹zuj¹ w stosunku
do obiektów istniej¹cych w przypadku ich modernizacji,
przebudowy i rozbudowy b¹d stwierdzenia realnego
ich zagro¿enia.
§ 22
Ustala siê nastêpuj¹ce zasady w zakresie ochrony przeciwpo¿arowej:
1) urz¹dzenia wodoci¹gowe powinny zapewniaæ mo¿liwoæ
korzystania z wody do celów przeciwpo¿arowych, do zewnêtrznego gaszenia po¿aru, zgodnie z zasad¹ okrelon¹
w § 16,
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2) ulice obs³uguj¹ce wie Kocielisko, w tym ulice wewnêtrzne wykazanie i nie wykazane na rysunku planu
powinny zapewniaæ warunki jakim powinny odpowiadaæ
drogi po¿arowe, stosownie do zasady okrelonej w § 15
ust. 12.
ROZDZIA£ V
PRZEPISY KOÑCOWE
§ 23
Wysokoæ jednorazowej op³aty w przypadku zbycia nieruchomoci, której wartoæ wzros³a w zwi¹zku z uchwaleniem niniejszego planu, ustala siê w wysokoci 30%
ww. wzrostu wartoci, stosownie do postanowieñ art. 36
ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu
przestrzennym.
§ 24
W sytuacji pe³nej ochrony terenów lenych oraz wystêpowania na obszarze objêtym planem wy³¹cznie gruntów rolnych klas V i VI, nie zachodzi obowi¹zek wystêpowania o zgodê
na przeznaczenie gruntów rolnych i lenych na cele nierolnicze
i nielene.
§ 25
1. Traci moc uchwa³a nr 95/XVI/86 Rady Narodowej Miasta
Zakopanego i Gminy Tatrzañskiej z dnia 10 lipca 1986 roku
w sprawie Planu Przestrzennego Zagospodarowania Gminy Tatrzañskiej, w czêci dotycz¹cej obszaru zachodniej
czêci wsi Kocielisko, objêtej niniejszym planem.
2. Trac¹ moc uchwa³y:
1) Nr II/12/98 Rady Gminy Kocielisko z dnia 10.11.1998 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czêci wsi Kocielisko i Witów, w zakresie dotycz¹cym obszarów, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt a,
b, c, f ww. uchwa³y, objêtych niniejszym planem,
2) Nr XXIX/180/98 Rady Gminy Kocielisko z dnia
19.06.1998 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czêci wsi Kocielisko w obrêbie dzia³ek 3571 i 3572, objêtych niniejszym planem.
§ 26
Plan wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia niniejszej uchwa³y w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy: W. D³ugosz
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KOCIELISKO
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
2-CZ. ZACHODNIA

SKALA 1:5000

Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr IX/56/03
Rady Gminy Kocielisko
z dnia 23 wrzenia

Wie Kocielisko - czêæ zachodnia
Gmina Kocielisko
Rysunek planu - przeznaczenie i zagospodarowanie terenu
Ustalenia miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennego
Granica obszaru objêtego planem
Linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach zagospodarowania
Linie w obrêbie terenów rolnych rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym re¿imie
ochrony (wyznaczone orientacyjnie)
Oznaczenia poszczególnych terenów wyznaczonych liniami rozgraniczaj¹cymi
M
Mw

Tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej
Tereny zabudowy mieszkaniowo wypoczynkowej

U

Tereny us³ug i administracji

UT

Tereny us³ug turystycznych

Tereny obiektów sakralnych i wyznaniowych (
Os2 (OK) obiekt
objêty ochron¹ konserwatorsk¹)
Tereny otwarte, rolne, o ró¿nych
re¿imach ochronnych (
dzia³ki
R RE REz
istniej¹cej zabudowy na terenach
rolnych)
OS

Plan w podanej skali znajduje siê w siedzibie Urzêdu Gminy,
którego niniejsze opracowanie terenowe dotyczy.

L

Tereny otwarte, lene

ZC

Tereny cmentarzy ze strefami ochronnymi

Pola narciarskie i trasy kolei liniowych (oznaczone w przypadkach urz¹dzeñ istniej¹cych b¹d
skonkretyzowanych zamierzeñ realizacyjnych)

K...

Tereny dróg i ulic z oznaczeniem kategorii

Pomniki przyrody (lokalizacja orientacyjna)

KP

Tereny parkingów

W

Tereny urz¹dzeñ gospodarki wodnej

NO

Tereny oczyszczalni cieków

Granica projektowanego parku krajobrazowego (wyznaczona orientacyjnie)
Zasiêg zagro¿eñ powodziowych zwi¹zanych
z na³ymi wezbraniami wód (wyznaczony na podstawie dostêpnych materia³ów, wizji terenowej
i wywiadów z mieszkañcami)

IT

Tereny urz¹dzeñ telekomunikacji i TV

Informacje dodatkowe nie stanowi¹ce usyaleñ planu
Rzeki i potoki
Ci¹gi piesze (wyznaczone orientacyjnie)

Uwaga:
Ca³y obszar objêty planem jest po³o¿ony poza granicami Tatrzañskiego Parku Narodowego.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy: W. D³ugosz
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4257
Uchwa³a Nr XXVIII/240/03
Rady Miasta Krakowa
z dnia 22 padziernika 2003 r.
w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Miejskiej
Kraków, miejsc sprzeda¿y i podawania napojów alkoholowych.
Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591,
zm.: z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984,
Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717) i art. 12 ust. 2 i 3
ustawy z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 147
poz. 1231, zm.: Nr 167 poz. 1372; z 2003 r. Nr 80 poz. 719, Nr 122
poz. 1143), Rada Miasta Krakowa uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Okrela siê ogólnie obowi¹zuj¹ce zasady usytuowania miejsc
sprzeda¿y napojów alkoholowych na terenie Gminy Miejskiej
Kraków stanowi¹c, ¿e punkty sprzeda¿y napojów alkoholowych przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y
(detal), za wyj¹tkiem napojów o zawartoci alkoholu do 4,5%
oraz piwa, nie mog¹ byæ zlokalizowane w odleg³oci mniejszej ni¿ 50 m od nastêpuj¹cych obiektów chronionych:
1) przedszkoli,
2) szkó³ podstawowych, gimnazjów oraz szkó³ ponadgimnazjalnych,
3) ogrodzonych: placów szkolnych i boisk,
4) orodków szkolno-wychowawczych,
5) placówek zapewniaj¹cych opiekê i wychowanie uczniom
w okresie pobierania nauki poza miejscem sta³ego zamieszkania (internaty, bursy),
6) domów dziecka oraz matki i dziecka,
7) schronisk dla nieletnich, pogotowi opiekuñczo-wychowawczych, policyjnych izb dziecka,
8) zak³adów poprawczych, zak³adów karnych dla m³odocianych,
9) zak³adów karnych typu pó³otwartego i otwartego dla doros³ych,
10) schronisk i noclegowni dla bezdomnych,
11) obiektów kultu religijnego,
12) dworców kolejowych i autobusowych,
13) obiektów sportowych,
14) obiektów wojskowych, w których skoszarowani s¹ ¿o³nierze na sta³e,
15) k¹pielisk, zalewów.
2. Odleg³oæ 50 metrów mierzona bêdzie najkrótsz¹ drog¹ dojcia od wejcia do punktu sprzeda¿y do wejcia na teren obiektu chronionego lub do lustra wody dla k¹pielisk i zalewów.
§2
Dopuszcza siê, po udokumentowaniu przez przedsiêbiorcê
zapewnienia systemu ochrony placówki i po uzyskaniu opinii
w³aciwej terenowo Rady Dzielnicy, odst¹pienie od wymogów
odleg³ociowych, okrelonych w § 1 ust. 1, w odniesieniu do:
1) obszaru po³o¿onego w obrêbie Plant Krakowskich, ³¹cznie
z ulicami: w. Gertrudy, Westerplatte, Basztowa, Dunajewskiego, Podwale, Straszewskiego, Podzamcze,
2) rejonu Kazimierza, ograniczonego ulicami: Dietla, Krakowska, Podgórska, Starowilna, 30 nastêpuj¹cych ulicznych ci¹gów handlowych:
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Karmelicka, Królewska, Zwierzyniecka, Kociuszki, Starowilna, Kalwaryjska, Limanowskiego, Stradomska, Krakowska,
D³uga, Dietla, Grzegórzecka oraz Aleja Ró¿ i Plac Centralny,
4) obiektów hotelarskich z wyj¹tkiem schronisk m³odzie¿owych,
5) placówek posiadaj¹cych zezwolenia na sprzeda¿ napojów
alkoholowych o zawartoci alkoholu powy¿ej 4,5% oprócz
piwa, przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y - wydane dla przedsiêbiorców kontynuuj¹cych dzia³alnoæ gospodarcz¹, je¿eli w okresie wa¿noci tych zezwoleñ
powsta³y obiekty chronione, o których mowa w § 1 ust. 1.
§3
Dopuszcza siê, po spe³nieniu wymogów okrelonych innymi przepisami prawa, sprzeda¿ napojów alkoholowych w ogródkach kawiarnianych.
§4
U¿yte w uchwale okrelenia oznaczaj¹:
1) "wejcie do obiektu chronionego":
a) dla obiektów posadowionych na posesjach nieogrodzonych - ogólnodostêpne wejcie wskazane przez zarz¹dzaj¹cego obiektem (brama, drzwi),
b) dla obiektów posadowionych na posesjach ogrodzonych ogólnodostêpne wejcie w ogrodzeniu trwa³ym wskazane przez zarz¹dzaj¹cego obiektem (brama, bramka),
2) "najkrótsza droga dojcia do obiektu chronionego" - droga
uwzglêdniaj¹ca przepisy o ruchu drogowym gwarantuj¹ce
bezpieczeñstwo publiczne (ochrona ¿ycia i zdrowia).
§5
Traci moc uchwa³a Nr LXXI/704/97 Rady Miasta Krakowa
z dnia 19 lutego 1997 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzeda¿y, podawania i spo¿ywania napojów alkoholowych na terenie
Gminy Miasta Krakowa oraz zmian w gminnym programie profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych, zmieniona
uchwa³¹ Nr X/94/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 lutego 1999 r.
§6
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Krakowa.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Wiceprzewodnicz¹cy Rady: W. Misztal
4258
Uchwa³a Nr XXX/248/03
Rady Miasta Krakowa
z dnia 5 listopada 2003 r.
w sprawie op³aty administracyjnej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zm.: z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62
poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806
oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 717), w zwi¹zku z art. 18 i 19 ustawy
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z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 i Nr 200 poz. 1683 oraz z 2003 r.
Nr 96 poz. 874 i Nr 110 poz. 1039) oraz w zwi¹zku z art. 30
ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717), Rada Miasta Krakowa uchwala, co nastêpuje:
§1
Na terenie Miasta Krakowa wprowadza siê op³atê administracyjn¹ za wydawanie wypisów i wyrysów ze studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa i z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z obszaru Miasta Krakowa, ³¹cznie z powiadczeniami za zgodnoæ z orygina³em tych dokumentów.
§2
Stawki op³aty administracyjnej za wydanie wypisu lub wyrysu z powiadczeniem zgodnoci wynosz¹:
a) za 1 stronê wypisu z tekstu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego formatu A4 - 3,10 z³ oraz za ka¿d¹
kolejn¹ stronê - 0,10 z³,
b) za 1 sekcjê mapow¹ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego formatu A0 - 28 z³; formatu A1 - 18 z³;
formatu A2 - 13 z³,
c) za 1 stronê wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego formatu A4 - 3,10 z³ oraz za ka¿d¹ kolejn¹ stronê - 0,10 z³; z formatu A3 - 3,20 z³ oraz za ka¿d¹
kolejn¹ stronê - 0,20 z³,
d) za 1 egzemplarz za³¹cznika tekstowego studium oraz
17 schematów - 60 z³,
e) za 1 stronê tekstu studium formatu A4 - 3,10 z³ oraz za ka¿d¹
kolejn¹ stronê - 0,10 z³,
f) za 1 schemat studium formatu A4 - 5 z³,
g) za 1 mapê czêci graficznej studium formatu A0 - 81 z³,
h) za 1 fragment mapy czêci graficznej studium formatu A4
wraz z legend¹ - 5,50 z³,
i) za 1 fragment mapy czêci graficznej studium formatu A3
wraz z legend¹ - 6,50 z³.
§3
Kwoty op³at administracyjnych wp³acane s¹ przed wykonaniem czynnoci urzêdowych do kasy Wydzia³u Finansowego Urzêdu Miasta Krakowa lub na jego rachunek bankowy.
§4
Traci moc uchwa³a Nr III/34/02 Rady Miasta Krakowa
z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie op³aty administracyjnej.
§5
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Krakowa.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Wiceprzewodnicz¹cy Rady: B. Komider

Poz. 4258, 4259, 4260
4259
Uchwa³a Nr XXX/253/03
Rady Miasta Krakowa
z dnia 5 listopada 2003 r.

w sprawie nadania imienia Gimnazjum Nr 18 w Krakowie
przy ul. Z³oty Róg 30.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591, zm.: z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558,
Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717),
w zwi¹zku z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r.
o systemie owiaty (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329, zm.:
Nr 106 poz. 496; z 1997 r. Nr 28 poz. 153, Nr 141 poz. 943;
z 1998 r. Nr 117 poz. 759, Nr 162 poz. 1126; z 2000 r. Nr 12
poz. 136, Nr 19 poz. 239, Nr 48 poz. 550, Nr 104 poz. 1104,
Nr 120 poz. 1268, Nr 122 poz. 1320; z 2001 r. Nr 111
poz. 1194, Nr 144 poz. 1615; z 2002 r. Nr 41 poz. 362, Nr 113
poz. 984, Nr 141 poz. 1185, Nr 200 poz. 1683; z 2003 r. Nr 6
poz. 65, Nr 128 poz. 1176, Nr 137 poz. 1304), Rada Miasta
Krakowa uchwala, co nastêpuje:
§1
Gimnazjum Nr 18 w Krakowie przy ul. Z³oty Róg 30 nadaje
siê imiê Króla Jana III Sobieskiego.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Krakowa.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty og³oszenia.
Wiceprzewodnicz¹cy Rady: B. Komider
4260
Uchwa³a Nr XI/74/2003
Rady Miasta w Mszanie Dolnej
z dnia 30 padziernika 2003 r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli dzia³aj¹cych na terenie Miasta Mszana Dolna.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 z pón. zm.) oraz art. 90 ust. 1, ust. 2b i ust. 4 ustawy
z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (t.j. Dz. U. z 1996 r.
Nr 67 poz. 329 z pón. zm.), Rada Miasta w Mszanie Dolnej
uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê tryb udzielania i rozliczania dotacji z bud¿etu Miasta Mszana Dolna dla niepublicznych przedszkoli, zgodnie z za³¹cznikiem do niniejszej uchwa³y.
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§2
Wykonanie uchwa³y zleca siê Burmistrzowi Miasta w Mszanie Dolnej.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego
i ma zastosowanie do dotacji udzielanych pocz¹wszy od roku
bud¿etowego 2004.

Poz. 4260, 4261

cjê o wysokoci dotacji osobie prowadz¹cej niepubliczne przedszkole, w terminie do dnia 31 grudnia roku z³o¿enia wniosku.
§7
Dotacja przekazywana bêdzie w 12 czêciach w terminie
do 20-tego dnia ka¿dego miesi¹ca.
§8

Tryb udzielania i rozliczania dotacji z bud¿etu Miasta
Mszana Dolna dla niepublicznych przedszkoli

1. Dotacja bêdzie korygowana w okresach miesiêcznych odpowiednio do zmiany liczby uczniów korzystaj¹cych z niepublicznego przedszkola.
2. Dotacja bêdzie zwiêkszana lub zmniejszana od miesi¹ca,
w którym nast¹pi³a zmiana liczby uczniów. W przypadku dokonania w danym miesi¹cu wyp³aty dotacji przed otrzymaniem informacji o zmianie, korekta zostanie uwzglêdniona
przy wyp³acie dotacji w nastêpnym miesi¹cu.
3. Osoba prowadz¹ca niepubliczne przedszkole jest zobowi¹zana do sk³adania Burmistrzowi Miasta Mszana Dolna informacji o zmianie liczby uczniów wraz z dat¹ nast¹pienia zmiany, w terminie 14 dni od jej nast¹pienia.

§1

§9

Podstaw¹ naliczenia rodków finansowych udzielonych jako
dotacja dla niepublicznych przedszkoli s¹ ustalone w bud¿ecie
Miasta Mszana Dolna wydatki bie¿¹ce ponoszone w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na 1 ucznia,

Burmistrz Miasta Mszana Dolna dokonuje weryfikacji liczby uczniów korzystaj¹cych z niepublicznego przedszkola.
W tym celu mo¿e za¿¹daæ: przedstawienia przez organ prowadz¹cy niepubliczne przedszkole wszelkich dokumentów potwierdzaj¹cych liczbê uczniów w szczególnoci zatwierdzonych wniosków o przyjêcie do przedszkola oraz ksiêgi uczniów.

Przewodnicz¹cy Rady Miasta: J. Zapa³a
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XI/74/2003
Rady Miasta w Mszanie Dolnej
z dnia 30 padziernika 2003 r.

§2
Do zaplanowanej kwoty wydatków bie¿¹cych, o których
mowa w § 1 nie wlicza siê: odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych, ekwiwalentów za urlopy wypoczynkowe, zdrowotne
oraz inne sk³adniki wynagrodzenia wystêpuj¹ce nieregularnie.
§3
Niepubliczne przedszkola dzia³aj¹ce na terenie Miasta Mszana Dolna otrzymuj¹ dotacjê w wysokoci 75% wydatków bie¿¹cych ponoszonych w przedszkolach publicznych.
§4
1. Warunkiem udzielenia dotacji jest z³o¿enie przez osobê prowadz¹c¹ niepubliczne przedszkole wniosku o udzielenie dotacji wraz z informacj¹ o planowanej liczbie uczniów.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 sk³ada siê do Burmistrza
Miasta Mszana Dolna w terminie do dnia 30 wrzenia roku
poprzedzaj¹cego rok udzielenia dotacji.
§5
Wniosek, o którym mowa w § 4 winien zawieraæ
1) nazwê i siedzibê wnioskodawcy oraz nazwê i siedzibê niepublicznego przedszkola,
2) nazwê i nr rachunku bankowego, na który winna byæ przekazywana dotacja.
§6
Na podstawie wniosku i informacji, o której mowa w § 4
Burmistrz Miasta Mszana Dolna ustala wysokoæ dotacji przys³uguj¹cej w danym roku bud¿etowym, przesy³aj¹c informa-

§ 10
1. W przypadku stwierdzenia przez Burmistrza Miasta Mszana
Dolna:
1) nieprawdziwoci danych zawartych we wniosku,
2) braku uaktualnienia liczby uczniów w trakcie roku bud¿etowego lub,
3) braku dokumentów stwierdzaj¹cych rzeczywist¹ liczbê
uczniów.
Burmistrz Miasta wstrzymuje wyp³aty dotacji oraz zobowi¹zuje osobê prowadz¹c¹ niepubliczne przedszkole do zwrotu
czêci dotacji wraz z odsetkami wyp³aconej na uczniów, których fakt korzystania z niepublicznego przedszkola nie zosta³ udokumentowany.
2. Zwrot dotacji nastêpuje w terminie 7 dni od daty otrzymania
wezwania do zwrotu.
Przewodnicz¹cy Rady Miasta: J. Zapa³a
4261
Uchwa³a Nr XVI/155/03
Rady Gminy Mszana Dolna
z dnia 23 padziernika 2003 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Nr XXXI/329/01 Rady Gminy
Mszana Dolna z dnia 16 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Mszana Dolna liczby punktów
sprzeda¿y napojów alkoholowych (z wyj¹tkiem piwa) przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y i w miejscu sprzeda¿y.
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Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 147 poz. 1231 z pón. zm.) oraz
art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pón. zm.),
Rada Gminy Mszana Dolna uchwala, co nastêpuje:
§1
W uchwale Nr XXXI/329/01 Rady Gminy Mszana Dolna
z dnia 16 listopada 2001 roku w sprawie: ustalenia dla terenu
Gminy Mszana Dolna liczby punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych (z wyj¹tkiem piwa) przeznaczonych do spo¿ycia poza
miejscem sprzeda¿y i w miejscu sprzeda¿y (Dz. Urz. Woj. Ma³opolskiego z 2002 r. Nr 6 poz. 109) - wprowadza siê nastêpuj¹c¹ zmianê:
w § 1 w ust. 1 pkt. 3 otrzymuje now¹ treæ w brzmieniu:
"3. Kasinka Ma³a - 5 punktów".
§2
Wykonanie uchwa³y zleca siê Wójtowi Gminy Mszana Dolna.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy: S. Wojciaczyk
4262
Uchwa³a Nr VIII/52/03
Rady Gminy w Mucharzu
z dnia 30 czerwca 2003 r.
w sprawie okrelenia zasad organizowania pogrzebu przez
Gminny Orodek Pomocy Spo³ecznej w Mucharzu oraz zwrotu kosztów poniesionych przez Gminny Orodek Pomocy
Spo³ecznej w Mucharzu na zorganizowanie pogrzebu.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pón. zm.) oraz art. 10 ust. 2
pkt 5, art. 26, art. 34 ust. 1 pkt 2 i ust. 4 i 5 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy spo³ecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64 poz. 414
z pón. zm.), Rada Gminy w Mucharzu uchwala, co nastêpuje:
§1
Pogrzeb mo¿e byæ zorganizowany na koszt Gminy osobom bez ustalonej to¿samoci, bezdomnym - zmar³ym na terenie Gminy, a tak¿e osobom samotnym w tym by³ym podopiecznym Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej w Mucharzu, które nie mia³y osób bliskich, zdolnych do zorganizowania pogrzebu.
§2
1. Pogrzeb winien byæ zorganizowany zgodnie z wyznaniem
zmar³ego.
2. Koszty pogrzebu obejmuj¹ niezbêdne wydatki zwi¹zane z pogrzebem, a w szczególnoci:
a) przygotowanie cia³a do pochówku,
b) zakup trumny, wieñca, klepsydr, tabliczki, krzy¿a,

Poz. 4261, 4262, 4263

c) przewiezienie zw³ok,
d) korzystanie z pomieszczeñ kaplicy,
e) wykopanie i zasypanie grobu,
f) pochowanie zw³ok do mogi³y.
§3
1. Wydatki poniesione przez Gminny Orodek Pomocy Spo³ecznej w Mucharzu na pokrycie kosztów pogrzebu podlegaj¹ zwrotowi:
1) w ca³oci z ubezpieczenia spo³ecznego, je¿eli przys³uguje
zasi³ek pogrzebowy,
2) w ca³oci z masy spadkowej, a je¿eli masa spadkowa
nie zabezpiecza ca³oci wydatków to do pe³nej wysokoci masy spadkowej.
2. Kierownik Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej w Mucharzu mo¿e odst¹piæ od ¿¹dania zwrotu wydatków poniesionych na pokrycie kosztów pogrzebu, je¿eli takie ¿¹danie
narusza³oby dobro ma³oletnich dzieci.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Kierownikowi Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej w Mucharzu.
§5
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Ma³opolskiego wchodzi w ¿ycie po up³ywie
14 dni od dnia og³oszenia.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy: Z. Paj¹k
4263
Uchwa³a Nr XIV/81/03
Rady Miejskiej w Skawinie
z dnia 29 padziernika 2003 r.
w sprawie zmiany uchwa³y w³asnej Rady, w sprawie ustalenia dla terenu Miasta i Gminy Skawina liczby punktów
sprzeda¿y napojów zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu
(z wyj¹tkiem piwa) przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y jak i w miejscu sprzeda¿y, ustalenia zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Skawina
miejsc sprzeda¿y i podawania napojów alkoholowych oraz
wprowadzenia sta³ego zakazu sprzeda¿y, podawania, spo¿ywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych na niektórych obszarach Gminy.
Na podstawie art. 12 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 6 ustawy
z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci
i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 147
poz. 1231, zm.: z 2002 r. Nr 167 poz. 1372), Rada Miejska w Skawinie uchwala, co nastêpuje:
§1
W uchwale Nr IV/18/02 Rady Miejskiej w Skawinie
z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany uchwa³y w³asnej
Rady, w sprawie ustalenia dla terenu Miasta i Gminy Skawina
liczby punktów sprzeda¿y napojów zawieraj¹cych powy¿ej 4,5%
alkoholu (z wyj¹tkiem piwa) przeznaczonych do spo¿ycia poza
miejscem sprzeda¿y jak i w miejscu sprzeda¿y, ustalenia zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Skawina miejsc
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sprzeda¿y i podawania napojów alkoholowych oraz wprowadzenia sta³ego zakazu sprzeda¿y, podawania, spo¿ywania oraz
wnoszenia napojów alkoholowych na niektórych obszarach
Gminy, wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
w § 2 pkt a otrzymuje brzmienie:
"a) mog¹ byæ usytuowane w odleg³oci minimalnej 100 m
od ogrodzenia przedszkoli, szkó³ podstawowych, gimnazjów, szkó³ ponadgimnazjalnych, zak³adów szkolno wychowawczych oraz innych placówek owiatowo-wychowawczych, mierzonej jako najkrótsza droga dojcia
od wejcia do punktów sprzeda¿y do bram wjazdowych
oraz bramek wejciowych w tych ogrodzeniach, a w przypadku obiektów nieogrodzonych odleg³oæ minimalna
pomiêdzy wejciem do punktów sprzeda¿y a wejciem
do wy¿ej wymienionych obiektów musi wynosiæ 150 m".
§2
W § 2 pkt e, po kropce dopisuje siê zdanie drugie w brzmieniu:
"W przypadku gdy "ogródek" usytuowany jest na zasadach
okrelonych w pkt a, jego oddzielenie od reszty terenu winno
byæ tak skonstruowane aby prowadzona w nim dzia³alnoæ
gastronomiczna nie by³a widoczna z obiektu owiatowego
i ogrodzonego terenu tego obiektu".
§3
W § 3 ust. 2, po wyrazach "organizator imprezy" a przed
wyrazem "posiada" dodaje siê: "lub wskazany przez niego
przedsiêbiorca".
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie czternastu dni od dnia jej
og³oszenia w Dzienniku UrzêdowymWojewództwa Ma³opolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej: S. Kopeæ
4264
Uchwa³a Nr XI/104/03
Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej
z dnia 30 wrzenia 2003 r.

Poz. 4263, 4264, 4265
§3

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta
Sucha Beskidzka.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej: B. Æwiêka³a
4265
Uchwa³a Nr X/89/03
Rady Gminy Szczucin
z dnia 21 sierpnia 2003 r.
w sprawie przyjêcia Statutu Gminnego Orodka Pomocy
Spo³ecznej w Szczucinie.
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591 z pón. zm.) oraz art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 29 listo-pada 1990 r. o pomocy spo³ecznej (t.j. Dz. U. z 1998 r. Nr 64 poz.
414 z pón. zm.), Rada Gminy Szczucin uchwala, co nastêpuje:
§1
Nadaje siê Statut Gminnemu Orodkowi Pomocy Spo³ecznej stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y zleca siê Wójtowi Gminy.
§3
Traci moc Statut Orodka Pomocy Spo³ecznej w Szczucinie
stanowi¹cy za³¹cznik do decyzji Nr 2/90 Naczelnika Gminy
w Szczucinie z dnia 2 maja 1990 r. w sprawie utworzenia Orodka Pomocy Spo³ecznej w Szczucinie.
§4

w sprawie zmiany uchwa³y Nr XLI/386/02 Rady Miejskiej
Suchej Beskidzkiej z dnia 16 wrzenia 2002 r. w sprawie
wymiaru godzin pracy dla kadry kierowniczej placówek
owiatowych.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie l4dru od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.

Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 118
poz. 1112 z pón. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pón. zm.), Rada Miejska w Suchej
Beskidzkiej uchwala, co nastêpuje:

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr X/89/03
Rady Gminy w Szczucinie
z dnia 21 sierpnia 2003 r.

§1
Zmienia brzmienie § 1 ust. 1 pkt 1 w nastêpuj¹cy sposób:
"Dyrektor Zespo³u Szkó³ "Szko³a Podstawowa Nr 1 i Gimnazjum" w Suchej Beskidzkiej - 4 godziny tygodniowo".
§2
Pozosta³e paragrafy nie ulegaj¹ zmianie.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Szarek

STATUT
GMINNEGO ORODKA POMOCY SPO£ECZNEJ
Dzia³ 1
Przepisy ogólne
§1
1. Gminny Orodek Pomocy Spo³ecznej w Szczucinie, zwany
GOPS jest samodzieln¹ jednostk¹ organizacyjn¹ nie posia-
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daj¹c¹ osobowoci prawnej, dzia³aj¹c¹ jako wyodrêbniona
jednostka bud¿etowa Gminy Szczucia
2. GOPS realizuje:
a) zadania Gminy Szczucia w zakresie pomocy spo³ecznej
bêd¹ce zadaniami w³asnymi Gminy, oraz z zakresu administracji rz¹dowej, na³o¿one ustawami albo wykonywane na podstawie porozumieñ z organami administracji
rz¹dowej,
b) inne zadania Gminy okrelone jako zadania GOPS w niniejszym statucie, lub wynikaj¹ce z przepisów prawa.
3. GOPS podlega bezporednio Wójtowi Gminy Szczucia.
§2
1. Siedzib¹ Orodka jest budynek Urzêdu Gminy Szczucia,
ul. Wolnoci 3.
2.Dzia³alnoæ Orodka obejmuje obszar Gminy Szczucia.
Dzia³ II
Cele i zadania OPS
§3
Celem dzia³alnoci GOPS jest:
1. Doprowadzenie do mo¿liwie pe³nego usamodzielnienia osób
i rodzin oraz doprowadzenie do integracji osób i rodzin ze rodowiskiem
2. Umo¿liwienie osobom i rodzinom przezwyciê¿anie trudnych
sytuacji ¿yciowych, których nie s¹ w stanie pokonaæ wykorzystuj¹c w³asne rodki, mo¿liwoci i uprawnienia oraz zapobieganie powstaniu takich sytuacji.
§4
GOPS dzia³a na podstawie obowi¹zuj¹cego prawa, w szczególnoci w oparciu o przepisy:
1) ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy spo³ecznej
(t.j. Dz U. z 1998 r. Nr 64 poz. 414 z pón. zm.) zwanej dalej
"ustaw¹ o pomocy spo³ecznej",
2)ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 142 póz 1591 z pón. zm.),
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i spo³ecznej oraz zatrudnieniu osób niepe³nosprawnych
(Dz. U. Nr 123 poz. 776 z pón. zm.),
4) ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45 poz. 391),
5) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.. U. Nr 111 poz. 535 z pón. zm.),
6) ustawy z dnia 1 grudnia 1994 r. o zasi³kach rodzinnych, pielêgnacyjnych i wychowawczych {Dz. U. Nr 4 poz. 17 z pón. zm.),
7) ustawy z dnia 24 stycznia 1991 n o kombatantach oraz niektórych osobach bêd¹cych ofiarami represji wojennych
i okresu powojennego (t.j. Dz. U. Nr 142 poz. 950 z pón. zm.),
8) ustawy z dnia 13 padziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych (Dz. U. Nr 137 poz. 887 z pón. zm.),
9) ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148),
10) niniejszego Statutu.
§5
Zadania GOPS obejmuj¹:
1) tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy spo³ecznej w tym rozbudowy niezbêdnej infrastruktury socjalnej,
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2) analizê i ocenê zjawisk rodz¹cych zapotrzebowanie na wiadczenia pomocy spo³ecznej,
3) pracê socjaln¹ rozumian¹ jako dzia³alnoæ zawodow¹ maj¹c¹ na celu udzielanie pomocy osobom i rodzinom
we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolnoci do funkcjonowania w spo³eczeñstwie, oraz tworzenie warunków sprzyjaj¹cych temu celowi,
4) zaspokojenie niezbêdnych potrzeb ¿yciowych osób i rodzin,
w szczególnoci poprzez:
a) wiadczenie us³ug przewidzianych ustaw¹ o pomocy spo³ecznej, oraz innymi przepisami,
b) przyznawanie i wyp³acanie wiadczeñ przewidzianych
ustaw¹ o pomocy spo³ecznej, oraz innymi przepisami,
5) dokonywanie analiz stanu pomocy spo³ecznej i ocena efektów jej dzia³alnoci w Gminie,
6) organizowanie ró¿norodnych form pomocy, a tak¿e udzia³
w rozwijaniu infrastruktury odpowiadaj¹cych potrzebom
spo³ecznym,
7) projektowanie bud¿etu w zakresie zadañ statutowych.
§6
Do zadañ GOPS w zakresie wykonywania zadañ w³asnych
Gminy w zakresie pomocy spo³ecznej nale¿y:
1) przyznawanie i wyp³acanie zasi³ków celowych i specjalnych
celowych,
2) przyznawanie pomocy rzeczowej,
3) przyznawanie pomocy w naturze na ekonomiczne usamodzielnienie,
4) przyznawanie i wyp³acanie zasi³ków i po¿yczek na ekonomiczne usamodzielnienie,
5) prowadzenie orodków wsparcia dziennego pobytu,
w ty dziennych domów pomocy spo³ecznej oraz kierowanie
do nich osób wymagaj¹cych opieki,
6) inne zadania z zakresu pomocy spo³ecznej wynikaj¹ce z rozeznania potrzeb Gminy wykonywane na podstawie uchwa³y Rady Gminy.
Do zadañ GOPS w zakresie wykonywania zadañ w³asnych
Gminy z zakresu pomocy spo³ecznej o charakterze obowi¹zkowym nale¿y:
1) udzielanie schronienia, posi³ku, niezbêdnego ubrania osobom tego pozbawionym,
2) wiadczenie us³ug opiekuñczych, w tym specjalistycznych
miejsc zamieszkania,
3) pokrywanie wydatków na wiadczenia zdrowotne, w szczególnoci osób bezdomnych i innych, które nie maj¹ ¿adnych róde³
utrzymania i nie s¹ objête ubezpieczeniem zdrowotnym,
4) udzielanie zasi³ku celowego na pokrycie wydatków powsta³ych w wyniku zdarzenia losowego,
5) praca socjalna,
6) sprawienia pogrzebu.
7) zapewnienie rodków na wynagrodzenia dla pracowników
i warunków realizacji ww. zadañ.
Do zadañ GOPS w zakresie wykonywania zadañ zleconych
Gminie z zakresu pomocy spo³ecznej nale¿y:
1) przyznawanie i wyp³acanie zasi³ków sta³ych, sta³ych wyrównawczych, rent socjalnych, przys³uguj¹cych dodatków
dowiadczeñ,
2) przyznawanie i wyp³acanie zasi³ków okresowych, specjalnych okresowych i okresowych gwarantowanych,
3) przyznawanie i wyp³acanie okresowych zasi³ków macierzyñskich i jednorazowych zasi³ków macierzyñskich,
4) op³acanie sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne za osoby,
o których mowa w art. 27 ust. 1 oraz art. 31 ust. 4a ustawy
o pomocy spo³ecznej,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 403

 15997 

5) przyznawanie i wyp³acanie zasi³ku celowego na pokrycie
wydatków powsta³ych w wyniku klêski ¿ywio³owej lub ekologicznej,
6) przyznawanie zasi³ku celowego w formie biletu kredytowego,
7) organizowanie i prowadzenie rodowiskowych domów samopomocy,
8) zadania wynikaj¹ce z rz¹dowych programów pomocy spo³ecznej, b¹d innych ustaw, maj¹cych na celu ochronê poziomu ¿ycia osób i rodzin,
9) wiadczenie specjalistycznych us³ug opiekuñczych przys³uguj¹cych na podstawie przepisów o ochronie zdrowia
psychicznego,
10) utworzenie i utrzymanie orodka pomocy spo³ecznej i zapewnienie rodków na wynagrodzenie pracowników realizuj¹cych ww. zadania,
11) przyznawanie i wyp³acanie kombatantom i innym osobom
uprawnionym pomocy pieniê¿nej.
Do zadañ GOPS w zakresie wykonywania innych zadañ
zleconych Gminy nale¿y:
1) przyznawanie i wyp³acanie zasi³ków rodzinnych i pielêgnacyjnych,
2) op³acanie sk³adek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby
pobieraj¹ce renty socjalne, zasi³ki sta³e, sta³e wyrównawcze, gwarantowane zasi³ki okresowe.
§7
GOPS mo¿e kierowaæ wnioski o ustalenie niezdolnoci
do pracy i stopnia niepe³nosprawnoci do organów okrelonych odrêbnymi przepisami.
§8
GOPS mo¿e wytaczaæ na rzecz klientów powództwa o roszczenia alimentacyjne.
Dzia³ III
Organizacja i Zarz¹dzanie OPS
§9
Orodek jest pracodawc¹ w rozumieniu przepisów prawa
pracy.
§ 10
1. Dzia³alnoci¹ orodka leseruje kierownik zatrudniany i zwalniany przez Wójta Gminy w wymiarze ³ etatu.
2. Bezporednim prze³o¿onym kierownika orodka jest Wójt
Gminy.
3. Kierownik jest odpowiedzialny za ca³oæ gospodarki finansowej orodka.
4. Kierownik kieruje prac¹ orodka i reprezentuje go na zewn¹trz w oparciu o umocowanie okrelone w statucie oraz
pe³nomocnictwo udzielone przez Wójta.
5. Kierownik orodka wykonuje zadania orodka pyry pomocy
g³ównego ksiêgowego zatrudnionego w wymiarze 1/2 etatu
(prowadz¹cego ksiêgowoæ i kadry) oraz pozosta³ych pracowników orodka w liczbie 4 zatrudnionych na stanowiskach
okrelonych w Regulaminie Organizacyjnym Orodka
6. Kierownik orodka zatrudnia i zwalnia w imieniu orodka
pracowników orodka oraz dokonuje wobec nich czynnoci
w zakresie prawa pracy.
7. Prawa i obowi¹zki pracowników orodka reguluj¹ca szczególnoci przepisy o pracownikach samorz¹dowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy.
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Strukturê orodka tworz¹:
1) kierownik orodka - 1 etat,
2) g³ówny ksiêgowy - 1/2 etatu,
3) stanowisko pracownika socjalnego - 4 etaty.
§ 11
Do podstawowych obowi¹zków kierownika orodka nale¿y:
1) organizowanie i zapewnienie w³aciwych warunków pracy
orodka,
2)prawid³owe gospodarowanie mieniem ³¹cznie z odpowiedzialnoci¹ materialn¹ za jego stan i u¿ytkowanie,
3) przestrzeganie obowi¹zków pracodawcy w rozumieniu kodeksu pracy w zakresie przepisów BHP i ppo¿.,
4) w³aciwe dysponowanie posiadanymi rodkami finansowymi i ponoszenie odpowiedzialnoci za prawid³owe ich wykorzystanie,
5) organizowanie i sk³adanie wymaganej sprawozdawczoci
z zakresu dzia³ania orodka
Dzia³ IV
Gospodarka finansowa orodka
§ 12
1. Orodek prowadzi gospodarkê finansow¹ na zasadach okrelonych w przepisach dla jednostek bud¿etowych oraz posiada wyodrêbniony rachunek bankowy.
2. Podstaw¹ gospodarki finansowej orodka jest plan finansowy opracowany przez kierownika orodka wspólnie z g³ównym ksiêgowym orodka.
3. Orodek prowadzi samodzielnie dzia³alnoæ administracyjno-biurow¹
4. Mienie w jakie wyposa¿ony jest orodek stanowi mienie
Gminy Szczucin. Kierownik orodka jednoosobowo wykonuje czynnoci prawne w zakresie zarz¹du tym mieniem w ramach pe³nomocnictwa udzielonego przez Wójta
Gminy.
§ 13
1. Przekazywanie rodków z bud¿etu Gminy nastêpuje w okresach miesiêcznych w wysokoci 1/12 kwoty przewidzianej
w uchwale bud¿etowej na dany rok kalendarzowy.
2. Zobowi¹zania rodz¹ce skutki finansowe s¹ niewa¿ne
bez kontrasygnaty g³ównego ksiêgowego orodka lub osoby przez niego upowa¿nionej.
3. Dokumenty i rachunki stanowi¹ce podstawê do wyp³aty pod
wzglêdem merytorycznym zatwierdza kierownik orodka.
4. Obs³ugê kasow¹ prowadzi Urz¹d Gminy Szczucin.
§ 14
Kontrolê dzia³alnoci orodka w tym prawid³owoci prowadzenie gospodarki finansowej prowadzi Rada Gminy poprzez w³aciwe komisje oraz Wójt Gminy poprzez wyznaczonych przez siebie pracowników Urzêdu.
§ 15
Szczegó³ow¹ organizacjê wewnêtrzn¹ i tryb pracy
orodka nieuregulowany w niniejszym Statucie okrela Regulamin Organizacyjny Orodka zatwierdzony przez Wójta
Gminy.
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§ 16
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie i Regulaminie Organizacyjnym zespo³u maj¹ zastosowanie przepisy dotycz¹ce jednostek organizacyjnych gminy dzia³aj¹cych
na zasadzie jednostek bud¿etowych
§ 17
Wszelkie zmiany niniejszego Statutu nastêpuj¹ w trybie
w³aciwym do jego uchwalenia.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Szarek
4266
Uchwa³a Nr X/77/2003
Rady Gminy Zawoja
z dnia 28 sierpnia 2003 r.
w sprawie upowa¿nienia Wójta Gminy do udzielania ulg
i zwolnieñ z op³acania czesnego za pobyt dziecka w przedszkolu samorz¹dowym prowadzonym przez Gminê Zawoja.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 z pón. zm.) oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991r o systemie owiaty (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329
z pón. zm.), Rada Gminy Zawoja uchwala, co nastêpuje:
§1
Upowa¿nia Wójta Gminy do udzielania w indywidualnych
przypadkach ulg lub zwolnieñ w op³acie czesnego za pobyt
dziecka w przedszkolu samorz¹dowym prowadzonym przez
Gminê Zawoja na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych
dziecka uzasadniony sytuacj¹ materialn¹, ¿yciow¹ b¹d losow¹.
§2
Wójt w przypadkach, o których mowa w § 1 podejmuje decyzje po udokumentowaniu przez wnioskodawcê sytuacji materialnej i przedstawieniu trudnej sytuacji ¿yciowej lub losowej uzasadniaj¹cej wniosek.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Zawoja.
§4
1. Uchwa³a podlega publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Paj¹k
4267
Uchwa³a Nr X/78/2003
Rady Gminy Zawoja
z dnia 28 sierpnia 2003 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Rady Gminy Zawoja Nr XVI/74/95
z dnia 30 grudnia 1995 r. w czêci dotycz¹cej Statutu Gminnego Zespo³u Owiaty w Zawoi.
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591 z pón. zm.), w zwi¹zku z art. 5 ust. 9 ustawy
z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67
poz. 329 z pón. zm.), Rada Gminy Zawoja uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustaliæ now¹ treæ Statutu Gminnego Zespo³u Owiaty
w Zawoi stanowi¹c¹ za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Traci moc za³¹cznik do uchwa³y Nr XVI/74/95 z dnia 30 grudnia 1995 r. Rady Gminy Zawoja nadany z mocy § 2 tej¿e uchwa³y.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Zawoja.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Paj¹k
Statut
Gminnego Zespo³u Owiaty w Zawoi
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Gminny Zespó³ Owiaty w Zawoi jest jednostk¹ organizacyjn¹ Gminy Zawoja. Dzia³a na podstawie:
1) ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty art. 5
ust. 9 (Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 z pón. zm.),
2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pón. zm.),
3) ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z pón. zm.),
4) ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U.
z 1997 r. Nr 56 poz. 357 z pón. zm.),
5) uchwa³y Nr XVI/74/95 Rady Gminy w Zawoi z dnia 30 grudnia 1995 r. w sprawie utworzenia Gminnego Zespo³u Owiaty w Zawoi.
§2
Gminny Zespó³ Owiaty obejmuje swym dzia³aniem
na podstawie porozumieñ z placówkami:
 Zespó³ Szkó³ w Zawoi Centrum w sk³ad którego wchodzi:
 Szko³a Podstawowa Nr 1 w Zawoi Centrum,
 Gimnazjum Nr 1 w Zawoi Centrum,
 Zespó³ Szkó³ w Zawoi Wilczna w sk³ad którego wchodzi:
 Gimnazjum Nr 2 w Zawoi Wilczna,
 Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Zawoi Wilczna,
 Liceum Profilowane w Zawoi Wilczna,
 Zespó³ Szkó³ w Skawicy w sk³ad którego wchodzi:
 Gimnazjum w Skawicy,
 Szko³a Podstawowa w Skawicy,
 Zespó³ Szkolno Przedszkolny w Zawoi Mosorne w sk³ad którego wchodz¹:
 Szko³a Podstawowa Nr 8 w Zawoi Mosorne,
 Przedszkole Samorz¹dowe w Zawoi Mosorne,
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 Szko³ê Podstawow¹ Nr 2 w Zawoi Wilczna,
 Szko³ê Podstawow¹ Nr 4 w Zawoi Przys³op,
 Szko³ê Podstawow¹ Nr 5 w Zawoi Go³ynia,
 Oddzia³y przedszkolne przy szko³ach podstawowych.
§3
1. Siedzib¹ Gminnego Zespo³u Owiaty jest budynek Urzêdu
Gminy w Zawoi. Adres: 34-222 Zawoja 1507.
2. GZO dzia³a na obszarze Gminy i podlega Wójtowi Gminy.
Rozdzia³ II
PRZEDMIOT I ZAKRES DZIA£ANIA
§4
1. Opracowanie planu dochodów i wydatków bud¿etowych
dla obs³ugiwanych placówek przy wspó³udziale dyrektorów tych placówek dotycz¹cych w szczególnoci:
 tworzenie osobowego funduszu p³ac oraz pochodnych
od wynagrodzeñ pracowniczych,
 wydatków zwi¹zanych z bie¿¹cym utrzymaniem szkó³
i placówek owiatowych.
2. Przygotowanie informacji dotycz¹cych funkcjonowania szkó³.
3. Sprawowanie nadzoru nad prawid³owym dysponowaniem
przez dyrektorów rodkami okrelonymi w planach finansowych placówek owiatowych.
4. Sprawowanie obs³ugi kadrowej placówek w oparciu o decyzje dyrektorów szkó³.
5. Prowadzenie spraw z zakresu ubezpieczenia spo³ecznego
pracowników.
6. Prowadzenie spraw socjalnych pracowników placówek
owiatowych.
7. Prowadzenie obs³ugi ksiêgowo finansowej wszystkich placówek, w tym prowadzenie wyp³at wynagrodzeñ i innych wiadczeñ pracowniczych wynikaj¹cych z przepisów prawa.
8. Sprawowanie nadzoru nad inwentaryzacj¹ i likwidacja sk³adów maj¹tkowych placówek, zgodnie z zasadami okrelonymi w obowi¹zuj¹cych przepisach.
9. Prowadzenie zbiorczej sprawozdawczoci finansowej, ewidencyjnej (m.in. EWIKAN, SO, EN) szkó³.
10. Sta³a wspó³praca z Ma³opolskim Kuratorem Owiaty
w sprawach dotycz¹cych funkcjonowania szkó³.
11. Przygotowanie prac komisji egzaminacyjnych na stopieñ
nauczyciela mianowanego.
12. Powiadomienie Kuratora i Rodziców o zamiarze i przyczynach likwidacji i przedszkola.
13. Nadzór nad opracowaniem przez dyrektorów projektów
organizacyjnych placówek.
14. Opracowanie projektów bud¿etu Gminy na dany rok w czêci dotycz¹cej planowanych dochodów i wydatków zwi¹zanych z funkcjonowaniem szkó³ i przedszkola w terminach
okrelonych procedur¹ bud¿etow¹.
15. Opracowywanie propozycji zmian w bud¿ecie Gminy zwi¹zanych z funkcjonowaniem owiaty.
16. Opracowywanie sprawozdañ okresowych z wykonania planów finansowych w terminach okrelonych przepisami
prawa oraz na ¿¹danie Rady Gminy i Wójta Gminy.
Rozdzia³ III
ZARZ¥DZANIE I ORGANIZACJA
§5
1. Gminny Zespó³ Owiaty jest w rozumieniu przepisów jednostk¹ bud¿etow¹ rozlicza siê z bud¿etem Gminy.
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2. Podstaw¹ dzia³alnoci GZO jest roczny plan finansowy
uchwalony przez Radê Gminy Zawoja.
3. Prac¹ GZO kieruje kierownik:
 Kierownika GZO powo³uje i odwo³uje Wójt Gminy,
 G³ównego Ksiêgowego powo³uje i odwo³uje na wniosek
Kierownika Wójt Gminy,
 w przypadku nieobecnoci kierownika ,jego obowi¹zki
na ten czas pe³ni osoba zastêpuj¹ca,
 Kierownik ponosi odpowiedzialnoæ za ca³okszta³t spraw
wchodz¹cych w zakres dzia³alnoci GZO,
 Wójt Gminy mo¿e zleciæ GZO prowadzenie innych spraw
zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ pozaszkoln¹.
4. Do podstawowych uprawnieñ i obowi¹zków kierownika GZO
nale¿y:
a) nadzór nad opracowaniem projektów planów ,analiz i informacji oraz nad arkuszami organizacyjnymi szkó³
i przedszkola,
b) Kierownik GZO wykonuj¹c czynnoci zwi¹zane ze sprawowanym nadzorem, ma prawo wstêpu do szkó³ i przedszkola oraz wgl¹du do prowadzonej przez placówki owiatowe dokumentacji dotycz¹cej przebiegu nauczania wychowania i opieki, organizacji pracy oraz przestrzegania
obowi¹zuj¹cych przepisów dotycz¹cych bezpieczeñstwa
i higieny pracy pracowników i uczniów,
c) mo¿e wydawaæ dyrektorom szkó³ i przedszkola zarz¹dzenia i dorane zalecenia oraz zg³aszaæ uwagi i wnioski wynikaj¹ce z przeprowadzonych czynnoci,
d) kierownik GZO jest w³aciwym do nawi¹zywania i rozwi¹zywania stosunku pracy na podstawie umowy o pracê z pozosta³ymi pracownikami GZO,
e) wydaje wewnêtrzne zarz¹dzenia dotycz¹ce organizacji
pracy, m.in.: zak³adowego planu kont, instrukcji obiegu
dokumentów, instrukcji inwentaryzacyjnej.
§6
Gminny Zespó³ Owiaty obejmuje nastêpuj¹ce stanowiska pracy:
1) kierownik,
2) G³ówny Ksiêgowy,
3) referent finansowy-ksiêgowy,
4) referent administracyjny-kasjer.
§7
Do sk³adania owiadczeñ w imieniu GZO w zakresie
praw i obowi¹zków maj¹tkowych oraz dysponowania rodkami finansowymi wymagane jest wspó³dzia³anie dwóch
upowa¿nionych osób, którymi s¹: Kierownik oraz G³ówny
Ksiêgowy.
§8
GZO u¿ywa piecz¹tki pod³u¿nej o brzmieniu:
Gminny Zespó³ Owiaty
34-222 Zawoja Centrum
woj. ma³opolskie
tel.8775-400 w. 29, 40.
§9
Dokonywanie zmian w Statucie odbywa siê w trybie jak
dla jego nadania.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Paj¹k
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Uchwa³a Nr XII/92/2003
Rady Gminy Zawoja
z dnia 30 padziernika 2003 r.

Uchwa³a Nr X/83/2003
Rady Gminy Zielonki
z dnia 24 padziernika 2003 r.

w sprawie zmiany uchwa³y Nr X/77/2003 Rady Gminy Zawoja z dnia 28 sierpnia 2003 r. upowa¿niaj¹cej Wójta Gminy do udzielania ulg i zwolnieñ z op³acania czesnego za pobyt dziecka w przedszkolu samorz¹dowym prowadzonym
przez Gminê Zawoja.

w sprawie zmiany w uchwale Nr VIII/147/2003 Rady Gminy Zielonki z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie przyjêcia trybu postêpowania o udzielanie dotacji podmiotom
nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w celu
realizacji zadañ publicznych Gminy Zielonki w dziedzinie
kultury fizycznej i sportu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 z pón. zm.), oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329
z pón. zm.), Rada Gminy Zawoja uchwala, co nastêpuje:
§1
Zmieniæ § 1 uchwa³y, który uzyskuje treæ:
1. Dotychczasowy § 1 stanowiæ bêdzie ustêp 1 z niezmienionym brzmieniem.
2. Do § 1 dodaæ ustêp 2 o brzmieniu:
§ 1 ust. 2. Uprawnienie Wójta do udzielania ulgi w op³acie czesnego za pobyt dziecka w przedszkolu samorz¹dowym dotyczy rodzin, w których dochód jest mniejszy
od kryterium dochodowego obliczanego na podstawie
ustawy o pomocy spo³ecznej. Ograniczenie to nie dotyczy zwolnieñ udzielanych w szczególnie ciê¿kich przypadkach losowych.
§2
Pozosta³e postanowienia uchwa³y nie podlegaj¹ zmianom.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591
z pón. zm.) oraz uchwa³y Rady Gminy Zielonki Nr VIII/47/2003
w sprawie przyjêcia trybu postêpowania o udzielanie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w celu
realizacji zadañ publicznych Gminy Zielonki w dziedzinie kultury
fizycznej i sportu, Rada Gminy Zielonki uchwala, co nastêpuje:
§1
W za³¹czniku Nr 1 do uchwa³y Rady Gminy Zielonki Nr VIII/47/
2003 w sprawie przyjêcia trybu postêpowania o udzielanie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych
w celu realizacji zadañ publicznych Gminy Zielonki w dziedzinie
kultury fizycznej i sportu, wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
W punkcie VI po podpunkcie 11) dodaje siê:
a) podpunkt 12) w brzmieniu:
"12) koszty sta³ych obowi¹zkowych op³at cz³onkowskich ponoszonych przez klub na rzecz Ma³opolskiego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej oraz Ma³opolskiego Zwi¹zkuTenisa Sto³owego.",
b) podpunkt 13) w brzmieniu:
"13) koszty niezbêdnych badañ lekarskich zawodników.".

§3

§2

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Zawoja.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Zielonki.

§4

§3

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni
od dnia og³oszenia.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Paj¹k

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: R. Krawczyk
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