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5078
Uchwa³a* Nr XXXIX(451)2009
Rady Gminy Che³miec
z dnia 17 wrzeœnia 2009 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Che³miec w so³ectwach Wielopole - Wielog³owy - D¹browa - Kurów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 Ustawy z dnia
8 marca 1990 o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591 z póŸn. zm.), art. 3 ust. 1, art. 15 ust. 1-2
i art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717,
z póŸn. zm.), art.13 pkt.2 Ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku
o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów
prawnych (Dz. U z 2007 Nr 68 poz. 449 z póŸniejszymi zmianami), Rada Gminy Che³miec na wniosek Wójta Gminy Che³miec
uchwala co nastêpuje:
ROZDZIA£ I
USTALENIA FORMALNE I PORZ¥DKOWE
§1
1. Stwierdza siê zgodnoœæ ze "Studium" wymienionym w §2
oraz uchwala siê zmianê miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Che³miec w so³ectwach Wielopole - Wielog³owy - D¹browa - Kurów zatwierdzonego
Uchwa³¹ Nr XXIV(199)2000 Rady Gminy Che³miec z dnia
1.06.2000 r. (Dz. Urz. Woj. Ma³opolskiego z 2000 roku Nr 52
poz. 554) z póŸ. zm. - zwan¹ dalej "planem" - w czêœci dotycz¹cej dzia³ek Nr 477/1, 507/1 po³o¿onych w Wielog³owach.
* Publikacja niniejszej uchwa³y nie uwzglêdnia ewentualnych
czynnoœci nadzorczych podejmowanych przez Wojewodê Ma³opolskiego.

2. Wymieniony w ust. 1 plan obejmuje obszar okreœlony
w Uchwale Nr XXIII(221)2008 Rady Gminy Che³miec z dnia
28 kwietnia 2008r. w sprawie przyst¹pienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Che³miec w so³ectwach Wielopole - Wielog³owy - D¹browa
- Kurów.
§2
Plan uwzglêdnia ustalenia "Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Che³miec"
uchwalonego Uchwa³¹ Nr LX(339)98 Rady Gminy Che³miec
z dnia 23 kwietnia 1998 r.
§3
1. Plan obejmuje teren czêœci dzia³ki Nr 477/1 i dzia³ki Nr 507/1
w Wielog³owach oznaczonych na za³¹czniku graficznym Nr 1
w skali 1:1000, stanowi¹cym integraln¹ czêœæ uchwa³y, zwanym dalej "rysunkiem planu".
2. Plan sk³ada siê z tekstu planu stanowi¹cego treœæ niniejszej
uchwa³y oraz rysunku planu.
3. Za³¹czniki do uchwa³y stanowi¹:
a) Za³¹cznik Nr 1 - rysunek planu sporz¹dzony na kopii zasadniczej w skali 1:1000
b) Za³¹cznik Nr 2 - rozstrzygniêcie Rady Gminy o sposobie
rozpatrzenia uwag do projektu planu
c) Za³¹cznik Nr 3 - rozstrzygniêcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej nale¿¹cych
do zadañ w³asnych Gminy,
4. Rysunek planu stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y obowi¹zuje w zakresie obejmuj¹cym:
a) granice obszaru objêtego planem
b) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu
lub ró¿nych zasadach zagospodarowania wraz z cyfrowymi i literowymi symbolami identyfikacyjnymi tych
terenów
c) oznaczenia informacyjne, nie bêd¹ce ustaleniami planu,
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5. Przedmiot ustaleñ planu jest zgodny z art.15 ust.2 Ustawy
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póŸ. zm.)

Poz. 5078
ROZDZIA£ II
USTALENIA OGÓLNE
§5

§4
Ilekroæ w treœci uchwa³y jest mowa o:
a) "uchwale" - nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê Rady
Gminy Che³miec
b) "planie" - nale¿y przez to rozumieæ plan wymieniony w § 1
ust.1
c) "przepisach odrêbnych" - nale¿y przez to rozumieæ obowi¹zuj¹ce przepisy okreœlone w Ustawach oraz aktach wykonawczych do tych ustaw, poza ustaw¹ o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz aktami wykonawczymi do niej.
d) "linii rozgraniczaj¹cej" - nale¿y przez to rozumieæ liniê na
rysunku planu rozdzielaj¹c¹ tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach i warunkach zagospodarowania.
e) "przeznaczeniu podstawowym"- nale¿y przez to rozumieæ
przeznaczenie, które powinno przewa¿aæ na terenie wyznaczonym liniami rozgraniczaj¹cymi, a inny sposób u¿ytkowania okreœlony w tekœcie uchwa³y jako dopuszczalny jest mu
podporz¹dkowany.
f) "przeznaczeniu dopuszczalnym"- nale¿y przez to rozumieæ
przeznaczenie inne ni¿ podstawowe, które je uzupe³nia i nie
koliduje z przeznaczeniem podstawowym.
g) "us³ugach komercyjnych" - nale¿y przez to rozumieæ us³ugi wchodz¹ce w zakres handlu, gastronomii, rzemios³a, produkcji rzemieœlniczej, magazynowania i sk³adowania, finansów, poradnictwa, obs³ugi turystyki i podobne, nie stanowi¹ce us³ug publicznych.
h) "przedsiêwziêciach mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na
œrodowisko" - nale¿y przez to rozumieæ przedsiêwziêcia
w rozumieniu art.51 ust.8 Ustawy Prawo ochrony œrodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.(Dz. U.z 2006r. Nr 129 poz.902
z póŸn.zm.).
i) "nieprzekraczalnej linii zabudowy" - nale¿y przez to rozumieæ liniê na rysunku planu, ograniczaj¹ca obszar, na którym dopuszcza siê wznoszenie budynków;
j) " wysokoœci zabudowy" - nale¿y przez to rozumieæ wymiar
okreœlony w §6 rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.Nr 75 poz.690 z póŸn. zm.)
k) "œciekach" - nale¿y przez to rozumieæ œcieki wymienione
w art.3 pkt.38 lit.a Ustawy, o której mowa w §4 lit.h
l) "wodach opadowych" - nale¿y przez to rozumieæ wody wymienione w art.3 pkt.38 lit.c Ustawy, o której mowa w §4 lit.h
m) "dzia³alnoœci nieuci¹¿liwej" - nale¿y przez to rozumieæ
dzia³alnoœæ nie wymienion¹ w §2 i §3 rozporz¹dzenia Rady
Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreœlenia
rodzajów przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ
na œrodowisko oraz szczegó³owych uwarunkowañ zwi¹zanych z kwalifikowaniem przedsiêwziêæ do sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu na œrodowisko (Dz. U. Nr 257
poz.2573), a ponadto dzia³alnoœæ gospodarcz¹ nie wywo³uj¹c¹ zjawisk lub stanów utrudniaj¹cych ¿ycie, a zw³aszcza
ha³asu, wibracji, zanieczyszczeñ powietrza, odorów.
n) "Ustawie" - nale¿y przez to rozumieæ ustawê z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póŸ. zm.).
o) "powierzchni biologicznie czynnej" - nale¿y przez to rozumieæ grunt rodzimy pokryty roœlinnoœci¹ oraz wody powierzchniowe w granicach dzia³ki budowlanej.

Zasady zabezpieczenia wymaganych
standardów jakoœci œrodowiska
1. Dla terenów oznaczonych symbolami 1.UC i 2.UC obowi¹zuje zakaz realizacji przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko. Zakaz nie dotyczy obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
2. W zakresie ochrony przed ha³asem obowi¹zuje, zgodnie
z przepisami odrêbnymi, przestrzeganie dopuszczalnych poziomów ha³asu w œrodowisku jak dla terenu wymienionego
w art.113 ust.2 pkt.1 lit. f Ustawy, o której mowa w §4 lit. h
(cele mieszkaniowo-us³ugowe).
3. Obowi¹zek stosowania najlepszej dostêpnej techniki w rozumieniu art. 3 pkt. 10 Ustawy wymienionej w §4 lit. h przy
realizacji ka¿dej inwestycji us³ugowej i produkcyjnej.
4. Obowi¹zuje realizacja miejsc postojowych, placów manewrowych, sk³adów wy³¹cznie jako powierzchni utwardzonych.
5. W przypadku utworzenia obszaru ograniczonego u¿ytkowania dla drogi krajowej obowi¹zek dostosowania wymagañ
okreœlonych dla tego obszaru, wynikaj¹cych z przepisów odrêbnych.
6. Zakaz wprowadzania do œrodowiska nieoczyszczonych œcieków.
7. Zakaz sk³adowania wszelkich odpadów.
8. Obowi¹zek uwzglêdnienia zasad i ograniczeñ wynikaj¹cych
z po³o¿enia terenu objêtego planem w obszarze g³ównego
zbiornika wód podziemnych poziomu czwartorzêdowego GZWP
§6
Zasady kszta³towania ³adu przestrzennego
1. Do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z przeznaczeniem ustalonym w planie utrzymuje siê dotychczasowe
zagospodarowanie i u¿ytkowanie terenu.
2.Teren objêty planem mo¿na przeznaczyæ wy³¹cznie na cele
mieszcz¹ce siê w u¿ytkowaniu podstawowym lub przy zachowaniu warunków ustalonych w planie i zgodnie z przepisami odrêbnymi - na cele u¿ytkowania dopuszczalnego
w proporcjach okreœlonych w ust.3.
3. W ustaleniach wskazuj¹cych przeznaczenie dopuszczalne
oprócz przeznaczenia podstawowego - przeznaczenie dopuszczalne nie mo¿e stanowiæ wiêcej ni¿ 20% powierzchni
u¿ytkowej budynku lub powierzchni dzia³ki i powinno byæ
dostosowane do warunków przeznaczenia podstawowego.
4. W zagospodarowaniu dzia³ki obowi¹zuje zachowanie co
najmniej 20% powierzchni jako biologicznie czynnej, w tym
10% trwa³ej zieleni drzewiasto-krzewiastej.
5. Obowi¹zek stosowania stonowanej kolorystyki pokryæ dachowych w odcieniach br¹zu, czerwieni, szaroœci, zieleni
oraz stonowanej kolorystyki elewacji.
6. Zakaz stosowania ogrodzeñ z betonowych segmentów prefabrykowanych z elementami typu: tralki, figury geometryczne, ornamenty roœlinne itp., pe³nych, tynkowanych,
blaszanych i z tworzyw sztucznych.
7. Zakaz realizacji obiektów tymczasowych z wyj¹tkiem obiektów wznoszonych na czas budowy,
8. Zakaz realizacji dachów p³askich, kopertowych i pulpitowych.
9. Spadek g³ównych po³aci dachowych od 0o do 45o.
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10. Zakaz wprowadzania na elewacje kamieni "otoczaków",
ceramiki, kolorowego szk³a.
11. Obowi¹zek zagospodarowania terenu zieleni¹ ogrodowo dekoracyjn¹.
12. Zakaz realizacji obiektów przeznaczonych dla hodowli zwierz¹t.
13. Obowi¹zek stosowania elementów informacji wizualnej
(reklamy, logo) w formie zblokowanej w miejscach ustalonych w projekcie architektoniczno - budowlanym.
§7

Poz. 5078
- us³ug administracji, biura, obs³ugi finansowej - min.
30 miejsc/100 zatrudnionych
- us³ug gastronomii - min. 30 miejsc/100 miejsc konsumpcyjnych
- rzemios³o - min.2,0 miejsca na 10 zatrudnionych
- us³ugi i rzemios³o- min. 3,0 miejsca na 100 m2 powierzchni
u¿ytkowej
- place sk³adowe, hurtownie, magazyny o powierzchni
sk³adowej do 1000 m2 - min. 2 miejsca
ROZDZIA£ III
USTALENIA SZCZEGÓ£OWE

Zasady scalania i podzia³u nieruchomoœci
1. Dopuszcza siê przekszta³cenie nieruchomoœci w drodze scaleñ i podzia³ów dla umo¿liwienia zagospodarowania dzia³ki
zgodnie z ustalonym przeznaczeniem terenu i przepisami
odrêbnymi.
2. Obowi¹zek zapewnienia do wydzielonych dzia³ek dostêpu
do drogi publicznej zgodnie z przepisami odrêbnymi.
3. Podzia³ dzia³ek po³o¿onych w bezpoœrednim s¹siedztwie dróg
publicznych na warunkach zarz¹dzaj¹cego drog¹.
4. Dopuszcza siê podzia³ dzia³ek na uzupe³nienie powierzchni
nieruchomoœci.
§8
Zasady obs³ugi w zakresie
infrastruktury technicznej i komunikacji
1. Utrzymuje siê istniej¹ce sieci, obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej z mo¿liwoœci¹ ich rozbudowy i przebudowy na warunkach zarz¹dzaj¹cego sieciami.
2. Dopuszcza siê mo¿liwoœæ realizacji nowych sieci i urz¹dzeñ
infrastruktury technicznej w granicach planu, na warunkach
zarz¹dzaj¹cego sieciami.
3. W zakresie zaopatrzenia w wodê ustala siê dostawê wody
ze zbiorczej sieci wodoci¹gowej.
4. W zakresie gospodarki œciekowej ustala siê zakaz zrzutu
nie oczyszczonych œcieków do wód i gleby. Odprowadzenie
œcieków i wód opadowych do kanalizacji sanitarnej a do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej, do zbiorników szczelnych okresowo opróznianych.
5. W zakresie gospodarki cieplnej ustala siê ogrzewanie obiektów indywidualne, oparte o noœniki energii zapewniaj¹ce
najni¿szy poziom emisji zanieczyszczeñ powietrza. Zalecane
ogrzewanie elektryczne, gazowe, olejem opa³owym lub niekonwencjonalnymi Ÿród³ami ciep³a.
6. W zakresie zaopatrzenia w energiê elektryczn¹ ustala siê
doprowadzenie energii elektrycznej sieci¹ niskich napiêæ na
warunkach okreœlonych przez zarz¹dzaj¹cego sieci¹.
7. W zakresie obs³ugi teletechnicznej dopuszcza siê realizacjê
nowych sieci teletechnicznych oraz przebudowy istniej¹cych.
8. W zakresie gospodarki odpadami ustala siê obowi¹zek usuwania odpadów sta³ych poprzez gromadzenie ich w przystosowanych pojemnikach usytuowanych zgodnie z przepisami
odrêbnymi, okresowo opró¿nianych i w sposób zorganizowany wywo¿onych koncesjonowanym transportem asenizacyjnym na zasadach obowi¹zuj¹cych w Gminie Che³miec.
9. W zakresie komunikacji ustala siê:
a) dostêp z istniej¹cej drogi krajowej na warunkach okreœlonych przez zarz¹dcê drogi
b) wskaŸniki dotycz¹ce miejsc postojowych dla:
- us³ug handlu o powierzchni sprzeda¿y poni¿ej 2000 m2 min. 4 miejsca/100 m2 powierzchni sprzeda¿y

Ustalenia dla terenów przeznaczonych
pod zainwestowanie
§9
1.UC- pow. ok. 0,09ha
Teren us³ug komercyjnych. Ustala siê:
1. Przeznaczenie podstawowe terenu - us³ugi typu gastronomia, rzemios³o, obs³uga finansowa, obs³uga turystyki i rekreacji. Us³ugi i rzemios³o pod warunkiem wykluczenia inwestycji mog¹cych znacz¹co wp³ywaæ na stan œrodowiska;
2. Obowi¹zek uwzglêdnienia nieprzekraczalnej linii zabudowy wyznaczonej na rysunku planu;
3. Dopuszcza siê realizacjê obiektów kubaturowych;
4. Dopuszcza siê realizacje elementów ma³ej architektury;
5. £¹czna kubatura budynków nie mo¿e przekroczyæ 2000 m3;
6. Wysokoœæ zabudowy nie mo¿e przekraczaæ 12 m;
8. Zakaz realizacji wiat wolnostoj¹cych;
9. Obowi¹zek zachowania min. 20% powierzchni dzia³ki jako
biologicznie czynnej;
10. Obowi¹zek utrzymania rowu melioracyjnego na warunkach zarz¹dzaj¹cego oraz przepisów odrêbnych;
11. Obowi¹zek realizacji miejsc postojowych w obrêbie dzia³ki
zgodnie ze wskaŸnikami okreœlonymi w § 8 ust. 9 lit.b;
12. Dojazd do terenu na warunkach zarz¹dzaj¹cego drog¹ D1-KK:
- zmniejszenie szerokoœci pasa przeznaczonego na cele drogowe z 40 m do 30 m w liniach rozgraniczaj¹cych (15 m
od osi drogi);
- zachowanie rowu odwadniaj¹cego z pasem ochronnym
jak w stanie dotychczasowym;
- minimalna odleg³oœæ zabudowy od drogi krajowej Nr 75 5m od linii rozgraniczaj¹cej;
- przebudowa drogi wewnêtrznej wraz ze zjazdem z drogi
krajowej w dostosowaniu do parametrów zjazdu publicznego (w szczególnoœci w zakresie spadku pod³u¿nego);
- przeznaczenia czêœci dzia³ki 507/1 na parking i drogê manewrow¹.
2.UC- pow. ok. 0,12ha
Teren us³ug komercyjnych. Ustala siê:
1. Przeznaczenie podstawowe terenu - us³ugi typu magazynowania i ska³dowania, handlu, gastronomii, rzemios³a;
2. Przeznaczenie dopuszczalne terenu - obs³uga finansowa, obs³uga turystyki i rekreacji (w tym obiekt hotelowy lub motel).
3. Dopuszcza siê realizacjê nowych obiektów budowlanych;
4. Dopuszcza siê realizacje elementów ma³ej architektury;
5. Dopuszcza siê realizacjê sk³adów otwartych;
6. £¹czna kubatura budynków nie mo¿e przekroczyæ 3000 m3;
7. Wysokoœæ zabudowy nie mo¿e przekraczaæ 12 m;
8. Obowi¹zek zachowania min. 20% powierzchni dzia³ki jako
biologicznie czynnej;
9. Obowi¹zek realizacji miejsc postojowych w obrêbie dzia³ki
zgodnie ze wskaŸnikami okreœlonymi w § 8 ust. 9 lit.b;
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Poz. 5078

10. Dojazd do terenu na warunkach zarz¹dzaj¹cego drog¹ wed³ug ustaleñ jak w ust. 12 dla terenu 1.UC.
§ 10
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu jednorazowej op³aty z tytu³u wzrostu wartoœci nieruchomoœci objêtej
planem dla terenów oznaczonych symbolem 1.UC, 2.UC w wysokoœci 15%.

§ 12
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
§ 13
Wykonanie Uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Che³miec

ROZDZIA£ IV
PRZEPISY KOÑCOWE I PRZEJŒCIOWE
Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Bieniek
§ 11
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego oraz publikacji na stronie internetowej Gminy Che³miec.

Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XXXIX(451)2009
Rady Gminy Che³miec
z dnia 17 wrzeœnia 2009 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANA PRZESTRZENNEGO
CZÊŒCI DZIA£KI NR 477/1 I DZIA£KI 507/1 W WIELOG£OWACH W GMINIE CHE£MIEC
RYSUNEK PLANU

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê Ÿród³ow¹ 1:1000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³oœci marginesów.

SKALA 1:1000
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Wyrys z obowi¹zuj¹cego "Studium uwarunkowañ
i zagospodarowania przestrzennego Gminy Che³miec"
zatwierdzonego Uchwa³¹ Nr LX(339)98
z dnia 23 kwietnia 1998 roku

Poz. 5078, 5079
Za³¹cznik Nr 3
do uchwa³y Nr XXXIX(451)2009
Rady Gminy Che³miec
z dnia 17 wrzeœnia 2009 r.

Sposób rozstrzygniêcia sposobu realizacji inwestycji
w zakresie infrastruktury nale¿¹cych
do zadañ w³asnych Gminy
Na przedmiotowym terenie nie przewiduje siê ¿adnych inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej nale¿¹cych do
zadañ w³asnych Gminy.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Bieniek
5079
Uchwa³a Nr XL/562/09
Rady Miejskiej w Chrzanowie
z dnia 29 wrzeœnia 2009 r.
w sprawie wy³apywania bezdomnych zwierz¹t na terenie
Gminy Chrzanów oraz o dalszym postêpowaniu z tymi
zwierzêtami.
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 póŸn. zm.), art. 11 ust. 1 i 3 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierz¹t (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 106,
poz.1002 z póŸn. zm.) oraz § 2 i § 3 Rozporz¹dzenia Ministra
Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r.
w sprawie zasad i warunków wy³apywania bezdomnych zwierz¹t (Dz. U. Nr 116, poz. 753), po uzgodnieniu z Powiatowym
Lekarzem Weterynarii w Chrzanowie oraz po zasiêgniêciu opinii przedstawiciela Fundacji "Pro Animals - Na Pomoc Zwierzêtom" w Chrzanowie na wniosek Burmistrza Miasta Chrzanowa Rada Miejska w Chrzanowie uchwala:
§1

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Bieniek
Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr XXXIX(451)2009
Rady Gminy Che³miec
z dnia 17 wrzeœnia 2009 r.
Sposób rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Che³miec dla czêœci dzia³ek Nr 477/1, 507/1 w Wielog³owach
Wójt Gminy Che³miec oœwiadcza, ¿e w trakcie wy³o¿enia
do publicznego wgl¹du w dniach od 16 czerwca do 6 lipca
2008 r. i 14 dni po zakoñczeniu wy³o¿enia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Che³miec
obejmuj¹cej czêœci dzia³ek Nr 477/1, 507/1 w Wielog³owach
i przeznaczeniu na tereny us³ug komercyjnych - nie wp³ynê³y
¿adne uwagi, o których mowa w art.18 ust.1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. Nr 80 poz.717).
Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Bieniek

1. Wy³apywanie zwierz¹t bezdomnych na terenie Gminy Chrzanów prowadzone bêdzie w sposób:
1) sta³y - w odniesieniu do pojedynczych zg³oszeñ zwierz¹t
pozostaj¹cych bez opieki, w szczególnoœci chorych lub powoduj¹cych zagro¿enia bezpieczeñstwa, po ustaleniu miejsca przebywania zwierzêcia,
2) okresowy - w odniesieniu do wiêkszych obszarów Gminy
Chrzanów w miarê potrzeb.
2. Wy³apywane zwierzêta bezdomne bêd¹ umieszczane
w schronisku, z którym na dzieñ wy³apywania Gmina posiada zawart¹ umowê o zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzêtom.
3. Informacje o podmiocie wykonuj¹cym wy³apywanie i adresie schroniska, w którym bêd¹ umieszczane wy³apane zwierzêta zamieszczone zostan¹ na stronie internetowej i tablicy
og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w Chrzanowie, oraz na tablicach informacyjnych w poszczególnych so³ectwach, co najmniej 21 dni przed planowanym terminem wy³apywania.
§2
1. Wy³apywanie bezdomnych zwierz¹t na terenie Gminy Chrzanów wykonywaæ mo¿e podmiot prowadz¹cy schronisko lub
przedsiêbiorca prowadz¹cy dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w za-
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kresie wy³apywania zwierz¹t, dysponuj¹cy odpowiednimi
urz¹dzeniami i œrodkami do wykonywania us³ug, zapewniaj¹cy warunki okreœlone w obowi¹zuj¹cych przepisach oraz
posiadaj¹cy zezwolenie na prowadzenie dzia³alnoœci w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzêtami wydane
przez w³aœciwego wójta, burmistrza lub prezydenta.
2. Podmiot przeprowadzaj¹cy wy³apywanie zwierz¹t jest zobowi¹zany u¿ywaæ do tego celu urz¹dzeñ i œrodków, które
nie stwarzaj¹ zagro¿enia dla zdrowia i ¿ycia zwierz¹t oraz
nie zadaj¹ im zbêdnego cierpienia oraz powinien zapewniæ
humanitarne ich traktowanie.
§3

Poz. 5079, 5080
§7

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady: K. Zubik
5080
Uchwa³a Nr XL/565/09
Rady Miejskiej w Chrzanowie
z dnia 29 wrzeœnia 2009 r.

1. Zwierzêta ranne, agresywne oraz takie, które pok¹sa³y cz³owieka lub takie których zachowanie wskazuje na zagro¿enie
wœcieklizn¹ po wy³apaniu umieszczane bêd¹ w lecznicy
weterynaryjnej z któr¹ na dzieñ wy³apywania Gmina Chrzanów posiada zawart¹ umowê na œwiadczenie us³ug lekarsko - weterynaryjnych dla poszkodowanych bezdomnych
zwierz¹t z terenu Gminy.
2. Lecznica weterynaryjna o której mowa w pkt 1 zobowi¹zana jest do zapewnienia przetrzymywanym zwierzêtom sta³ej opieki lekarsko-weterynaryjnej oraz ich utrzymania w ci¹gu ca³ego okresu pobytu w lecznicy.
3. Bezdomne zwierzê przewiezione do lecznicy poddane bêdzie oznakowaniu umo¿liwiaj¹cemu jego identyfikacjê, którego sposób ustalony zostanie w umowie zawartej z przedmiotow¹ lecznic¹.
4. Po niezbêdnym okresie pobytu zwierzêcia w lecznicy zwierzê przekazane zostanie pod opiekê innym osobom lub
w przypadku braku chêtnych do schroniska o którym mowa
w § 1 pkt 2.

w sprawie zmiany za³¹cznika Nr 2 do uchwa³y Nr XV/186/
07 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 30 paŸdziernika 2007r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzier¿awnego lub najmu nieruchomoœci gruntowych
stanowi¹cych w³asnoœæ Gminy Chrzanów.

§4

§2

1. Bezdomne zwierzêta wy³apane i bezpoœrednio przewiezione do schroniska o którym mowa w § 1 pkt 2, podlegaj¹
w szczególnoœci nastêpuj¹cym czynnoœciom i zabiegom:
1) ocenie stanu zdrowia,
2) umieszczeniu w pomieszczeniach przeznaczonych na kwarantannê, je¿eli wymaga tego stan zwierzêcia,
3) niezbêdnym zabiegom weterynaryjnym,
4) niezbêdnym szczepienia profilaktycznym,
5) oznakowaniu umo¿liwiaj¹cemu jego identyfikacjê, którego sposób ustalony zostanie w umowie zawartej z podmiotem prowadz¹cym schronisko.
2. Zwierzê w schronisku przetrzymywane bêdzie przez okres
co najmniej 14 dni, a po ich up³ywie zwierzê mo¿e byæ przekazane pod opiekê innym osobom.
3. Zwierzêta przekazywane pod opiekê innym osobom mog¹
podlegaæ sterylizacji.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta
Chrzanowa.

§5
Przez okres pobytu zwierzêcia w schronisku jest ono utrzymywane na koszt Gminy na zasadach okreœlonych w umowie
o zapewnieniu opieki nad bezdomnymi zwierzêtami lub w porozumieniu w przypadku powierzenia w/w zadania innej Gminie.
§6
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta
Chrzanowa.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" Ustawy z 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t. j. - Dz. U. z 2001r. Nr 142
poz. 1591 - z póŸn. zm.) - na wniosek Burmistrza Miasta Chrzanowa Rada Miejska w Chrzanowie uchwala:
§1
Dokonaæ zmiany za³¹cznika Nr 2 do uchwa³y Nr XV/186/07
Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 30 paŸdziernika 2007 r.
w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzier¿awnego lub najmu nieruchomoœci gruntowych stanowi¹cych w³asnoœæ Gminy Chrzanów poprzez zast¹pienie go za³¹cznikiem
stanowi¹cym za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14-tu dni od dnia jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2010 r.
Przewodnicz¹cy Rady: K. Zubik
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Poz. 5080
Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr XL/565/09
Rady Miejskiej w Chrzanowie
z dnia 29 wrzeœnia 2009 r.

Stawka czynszu za 1 m 2 w strefach
L.p.

Płatna miesięcznie/
rocznie/dziennie

Rodzaj dzierżawy
0

I

II

III

Handel, usługi

25,49

10,79

6,76

3,58

miesięcznie

Parkingi, składy

5,63

1,17

0,88

0,62

miesięcznie

3

Przemysł, rzemiosło

4,80

1,05

0,66

0,48

miesięcznie

4

Składowisko odpadów
komunalnych

-----

----

0,30

0,16

miesięcznie

5

Rolne

0,13

0,13

0,13

0,13

rocznie – nie mniej niż
54,08 zł za jedną
umowę

6

Garaże

-----

14,14

10,52

7,40

rocznie

7

Dojazdy, przejścia, drogi

5,63

1,17

0,88

0,62

rocznie

8

Korzystanie z obiektów
niehandlowych

4,05

4,05

4,05

4,05

rocznie

9

Korzystanie z budynków
mieszkalnych

1,97

1,97

1,97

1,97

rocznie

10

Na poprawę zagospodarowania
posiadanej nieruchomości

2,31

2,31

2,31

2,31

rocznie

11

Sport, rekreacja

3,46

0,73

0,49

0,33

rocznie

12

Widowiska rozrywkowe cyrki,
wesołe miasteczka i inne

0,98

0,46

0,37

0,27

dziennie

25,49

10,79

6,76

3,58

miesięcznie

12,75

5,40

3,38

1,80

miesięcznie

1

2

13

Ogródki letnie organizowane przez
właścicieli lub najemców lokali
użytkowych wykorzystywanych na
cele gastronomiczne przy tych
lokalach
- powierzchnia do
20 m2 włącznie
- powierzchnia
powyżej 20 m2

Do stawek jw. zostanie doliczony podatek VAT wed³ug obowi¹zuj¹cych stawek.
Przewodnicz¹cy Rady: K. Zubik
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Poz. 5081, 5082, 5083

5081

5082

Uchwa³a Nr XL/566/09
Rady Miejskiej w Chrzanowie
z dnia 29 wrzeœnia 2009 r.

Uchwa³a Nr XL/567/09
Rady Miejskiej w Chrzanowie
z dnia 29 wrzeœnia 2009 r.

w sprawie: zmiany uchwa³y Nr LVI/540/06 Rady Miejskiej
w Chrzanowie z dnia 17 paŸdziernika 2006 r. w sprawie
utworzenia zespo³u gminnych jednostek organizacyjnych
pomocy spo³ecznej o nazwie "Centrum Us³ug Socjalnych
w Chrzanowie".

w sprawie: okreœlenia liczby przeznaczonych do wydania
nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego
taksówk¹ na obszarze Gminy Chrzanów na rok 2010.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h Ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz.1591 ze zm.), art.17 ust. 1 pkt 3, art. 48 ust. 1 i 2, art. 51 ust. 4
i art.111 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej
(tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 ze zm.) oraz art. 21 ust. 1 pkt 2
Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) na wniosek Burmistrza Miasta
Chrzanowa Rada Miejska w Chrzanowie uchwala:
§1
Zmienia siê uchwa³ê Nr LVI/540/06 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 17 paŸdziernika 2006 r. w sprawie utworzenia zespo³u
gminnych jednostek organizacyjnych pomocy spo³ecznej o nazwie
"Centrum Us³ug Socjalnych w Chrzanowie" w ten sposób, ¿e:
1. po § 2 dodaje siê § 2a w brzmieniu: "Z dniem 1 stycznia 2010 r.
utworzyæ jednostkê organizacyjn¹ pomocy spo³ecznej - oœrodek wsparcia o nazwie "Noclegownia dla Bezdomnych Mê¿czyzn"."
2. po § 3 dodaje siê § 3a w brzmieniu: "Z dniem 1 stycznia 2010 r.
w³¹czyæ jednostkê, o której mowa w § 2a w sk³ad zespo³u
gminnych jednostek organizacyjnych pomocy spo³ecznej o nazwie "Centrum Us³ug Socjalnych w Chrzanowie"."
3. w § 5 dodaje siê pkt 7 w brzmieniu: "7. zapewnienie noclegu
osobom tego pozbawionym".

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 póŸn. zm.) oraz art. 6 ust. 6 Ustawy z dnia 6 wrzeœnia 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 125,
poz. 874 ze zm.), po zasiêgniêciu opinii organizacji, której statutowym celem jest ochrona praw konsumenta, na wniosek
Burmistrza Miasta Chrzanowa Rada Miejska w Chrzanowie
uchwala:
§1
Ustala siê, ¿e liczba przeznaczonych do wydania nowych
licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówk¹ na
obszarze Gminy Chrzanów w roku 2010 wynosi 10.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta
Chrzanowa.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady: K. Zubik
5083

§2
W Statucie Centrum Us³ug Socjalnych w Chrzanowie stanowi¹cym za³¹cznik Nr 2 do Uchwa³y Nr LVI/540/06 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 17 paŸdziernika 2006 r. wprowadza
siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. w § 2 pkt 1 dodaje siê tiret trzecie w brzmieniu: "- Noclegownia dla Bezdomnych Mê¿czyzn".
2. w § 2 skreœla siê dotychczasowy pkt 3 i wprowadza nowy
w brzmieniu: "3. Siedzib¹ CUS jest miasto Chrzanów, ul. Kolonia Stella 11".
3. w § 6 dodaje siê pkt 6 w brzmieniu: "6. zapewnienie noclegu
bezdomnym mê¿czyznom".
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta
Chrzanowa.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku UrzêdowymWojewództwa Ma³opolskiego z moc¹
obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2010 r. z wy³¹czeniem § 2 pkt 2, który
wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia publikacji uchwa³y.
Przewodnicz¹cy Rady: K. Zubik

Uchwa³a Nr XLII/259/2009
Rady Gminy Jab³onka
z dnia 28 sierpnia 2009 r.
w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru obni¿ek tygodniowego obowi¹zku wymiaru godzin nauczycielom, którym
powierzono stanowisko kierownicze w szko³ach. Okreœlenia tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru zajêæ dydaktycznych, wychowawczych i opiekuñczych pedagoga szkolnego, psychologa oraz zasad ustalania tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru godzin zajêæ nauczycieli realizuj¹cych w ramach stosunku pracy obowi¹zki okreœlone dla
stanowisk o ró¿nym tygodniowym obowi¹zkowym wymiarze godzin.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142
poz. 1591 z póŸniejszymi zmianami) oraz art. 42 ust. 7 Ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r.,
Nr 97 poz. 674 z póŸniejszymi zmianami) uchwala siê:
§1
Ilekroæ w regulaminie jest mowa o szkole - rozumie siê
przez to ka¿d¹ szko³ê, zespó³ szkó³ lub przedszkole prowadzone przez Gminê Jab³onkê
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1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze
w szko³ach i placówkach oœwiatowych, obni¿a siê tygodniowy
obowi¹zkowy wymiar godzin zajêæ dydaktycznych, wychowawczych i opiekuñczych, okreœlony w art. 42 ust. 3 Ustawy Karty
Nauczyciela (Dz. U. z 2006 roku, Nr 97, poz. 674 z póŸniejszymi
zmianami) o liczbê godzin zajêæ stanowi¹c¹ ró¿nicê pomiêdzy
obowi¹zuj¹cym nauczyciela tygodniowym wymiarem zajêæ
a wymiarem okreœlonym w nastêpuj¹cej tabeli:
Stanowisko kierownicze

Tygodniowy
wymiar zajêæ

Dyrektor przedszkola czynnego
ponad 5 godzin dziennie licz¹cego:
- 6-7 oddzia³ów
- 8-9 oddzia³ów
- 10 i wiêcej

8 godzin
7 godzin
6 godzin

Dyrektor szko³y i zespo³u szkó³
ka¿dego typu, licz¹cego:
- do 4 oddzia³ów
- 5-6 oddzia³ów
- 7-8 oddzia³ów
- 9-16 oddzia³ów
- 17 oddzia³ów i wiêcej

12 godzin
10 godzin
8 godzin
5 godzin
3 godziny

Wicedyrektor szko³y zespo³u
szkó³ ka¿dego typu licz¹cego:
- 12-16 oddzia³ów
-17 i wiêcej oddzia³ów

9 godzin
7 godzin

Wicedyrektor przedszkola
- 12 i wiêcej oddzia³ów

12 godzin

Poz. 5083, 5084

1) dla pedagoga szkolnego 25 godzin
2) dla psychologa 23 godzin
§6
Wykonanie uchwa³y zleca siê Wójtowi Gminy Jab³onka.
§7
Traci moc uchwa³a:
1) Nr XXV/220/2005 Rady Gminy z dnia 31 marca 2005 r.
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zni¿ek tygodniowego
obowi¹zkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuñczych jak równie¿ liczby godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli którym powierzono stanowiska
kierownicze w szko³ach i przedszkolu dla których organem
prowadz¹cym jest Gmina Jab³onka.
2) Nr XXX/255/2005 Rady Gminy Jab³onka z dnia 12 paŸdziernika 2005 r. w sprawie ustalenia tygodniowego, obowi¹zkowego wymiaru godzin zajêæ nauczycieli pedagogów,
zatrudnionych w szko³ach prowadzonych przez Gminê Jab³onka.
3) Nr VI/26/2007 Rady Gminy Jab³onka z dnia 14 lutego 2007 r.
w sprawie ustalenia tygodniowego, obowi¹zkowego wymiaru godzin zajêæ nauczycieli psychologów, zatrudnionych
w szko³ach prowadzonych przez Gmin¹ Jab³onka.
§8

§2
Wymiar godzin ustalony zgodnie z par. 1 ust 1 odnosi siê
równie¿ do nauczycieli zajmuj¹cych stanowiska kierownicze
w zastêpstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska,
z tym, ¿e obowi¹zuje on tych nauczycieli od pierwszego dnia
miesi¹ca nastêpnego po miesi¹cu, w którym zlecono nauczycielowi zastêpstwo.
§3
Par. 1 ust. 1 stosuje siê odpowiednio do wicedyrektora b¹dŸ
innego nauczyciela danej szko³y, któremu Wójt Gminy Jab³onka powierzy³ pe³nienie obowi¹zków dyrektora do czasu wy³onienia w postêpowaniu konkursowym kandydata na stanowisko i powierzenia mu stanowiska dyrektora szko³y.
§4
W przypadku koniecznoœci ³¹czenia ró¿nych wymiarów
godzin zajêæ w ramach jednego etatu, godziny nauczyciela ustala siê proporcjonalnie w odniesieniu do ³¹cznej liczby realizowanych przez nauczyciela zajêæ. Wszystkie godziny ponad tak
ustalony wymiar stanowi¹ godziny ponadwymiarowe.

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
§9
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy: E. Moniak
5084
Uchwa³a Nr LXXXI/1060/09
Rady Miasta Krakowa
z dnia 23 wrzeœnia 2009 r.
w sprawie przyjêcia programu gospodarczego wspierania
przedsiêbiorczoœci w zakresie bran¿ chronionych i zanikaj¹cych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 i pkt 9 lit. a oraz art. 40
ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póŸn. zm.) Rada
Miasta Krakowa uchwala, co nastêpuje:
§1
Przyjmuje siê program gospodarczy wspierania przedsiêbiorczoœci w zakresie bran¿ chronionych i zanikaj¹cych w Krakowie, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y.

§5
§2
Okreœla siê tygodniow¹ liczbê godzin obowi¹zkowego wymiaru zajêæ dydaktycznych, wychowawczych i opiekuñczych
prowadzonych bezpoœrednio z uczniami lub wychowankami
albo na ich rzecz:

Ustala siê listê bran¿ i zawodów podlegaj¹cych ochronie
na mocy wskazanego programu gospodarczego, stanowi¹c¹
za³¹cznik Nr 2 do niniejszej uchwa³y.
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§3
Zobowi¹zuje siê Prezydenta Miasta Krakowa do sta³ego
monitorowania realizacji niniejszego Programu i przekazywania informacji z jego realizacji Radzie Miasta Krakowa w terminach do 30 wrzeœnia ka¿dego roku.
§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.
Przewodnicz¹ca Rady: M. Radwan-Ballada
Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr LXXXI/1060/09
Rady Miasta Krakowa
z dnia 23 wrzeœnia 2009 r.
Program gospodarczy wspierania przedsiêbiorczoœci
w zakresie bran¿ chronionych i zanikaj¹cych w Krakowie
1. Celem programu jest ochrona ma³ych przedsiêbiorstw, prowadz¹cych dzia³alnoœæ w zakresie bran¿, które Miasto uznaje za zanikaj¹ce i wymagaj¹ce szczególnej ochrony.
2. Listê bran¿ chronionych i zanikaj¹cych, których dotyczy niniejszy program ustala Rada Miasta Krakowa na wniosek:
Prezydenta Miasta Krakowa, organizacji przedsiêbiorców,
Rad Dzielnic i Komisji Rady Miasta Krakowa. Wniosek wymaga pozytywnej opinii w³aœciwych komisji Rady Miasta
Krakowa ds. mienia i bud¿etu.
3. Wniosek musi zawieraæ przewidywane skutki finansowe
dla bud¿etu Miasta wynikaj¹ce z ochrony danej bran¿y.
4. Pierwsza lista bran¿ chronionych i zanikaj¹cych stanowi
za³¹cznik Nr 2 do niniejszej uchwa³y.
5. Ochrona przedsiêbiorców prowadz¹cych dzia³alnoœæ w zakresie bran¿ chronionych i zanikaj¹cych w Krakowie polega na:
a) wynajmie lokali u¿ytkowych stanowi¹cych w³asnoœæ
Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonych na dzia³alnoœæ
dotycz¹c¹ bran¿, o których mowa w niniejszym programie w trybie przetargu na najem lokalu u¿ytkowego, który
jest ograniczony pod wzglêdem przedmiotowym (przetarg celowy),
b) stosowaniu wobec najemców lokali u¿ytkowych, o których mowa w niniejszym punkcie waloryzacji stawek
czynszu netto, z uwzglêdnieniem specyfiki bran¿ chronionych i zanikaj¹cych.
6. Wykaz lokali u¿ytkowych stanowi¹cych w³asnoœæ Gminy
Miejskiej Kraków przeznaczonych na dzia³alnoœæ dotycz¹c¹
bran¿ chronionych i zanikaj¹cych przedstawia Prezydent
Miasta Krakowa wg nastêpuj¹cych zasad:
a) z wnioskiem o powiêkszenie bazy lokali o których mowa
w niniejszym punkcie mog¹ wyst¹piæ do Prezydenta Miasta Krakowa organizacje przedsiêbiorców oraz w³aœciwe ze wzglêdu na miejsce po³o¿enia lokalu Rady Dzielnic Miasta Krakowa,
b) wykaz podlega zaopiniowaniu przez w³aœciwe komisje
Rady Miasta Krakowa do spraw bud¿etu i rozwoju gospodarczego,
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c) po uzyskaniu pozytywnej opinii w³aœciwych komisji wykaz lokali przeznaczonych do wynajêcia w trybie przetargu na najem lokalu u¿ytkowego, który jest ograniczony
pod wzglêdem przedmiotowym podaje siê do publicznej
wiadomoœci na zasadach okreœlonych w Ustawie. Przetargi s¹ organizowane zgodnie z w³aœciwym zarz¹dzeniem Prezydenta Miasta Krakowa.
7. Przy stosowaniu wobec najemców lokali u¿ytkowych o których mowa w niniejszej uchwale waloryzacji stawek czynszu netto, z uwzglêdnieniem specyfiki bran¿ chronionych i
zanikaj¹cych stosuje siê nastêpuj¹ce zasady:
a) okresowa waloryzacja stawek czynszu netto przeprowadzana jest w tym samym terminie jak okresowa waloryzacja stawek czynszu za pozosta³e lokale u¿ytkowe,
bêd¹ce w³asnoœci¹ Gminy Miejskiej Kraków,
b) przeprowadza siê analizê wysokoœci stawek czynszu,
uwzglêdniaj¹c¹ specyfikê bran¿ chronionych i zanikaj¹cych, których dzia³alnoœæ prowadzona jest w lokalu u¿ytkowym,
c) okreœlona w analizie, o której mowa w pkt 6 lit. "b" wysokoœæ stawek czynszu mo¿e stanowiæ podstawê negocjacji przy waloryzacji stawek czynszu."
8. U¿ytkowe lokale komunalne, wynajmowane na cele bran¿
chronionych i zanikaj¹cych nie mog¹ byæ podnajmowane
na inne cele.
9. U¿ytkowe lokale komunalne, wynajmowane na cele bran¿
chronionych i zanikaj¹cych nie mog¹ byæ przez Gminê Kraków sprzedawane.
10. Gmina tworzy zasób komunalnych lokali u¿ytkowych wykorzystywanych na cele bran¿ chronionych i zanikaj¹cych.
Przewodnicz¹ca Rady: M. Radwan-Ballada
Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr LXXXI/1060/09
Rady Miasta Krakowa
z dnia 23 wrzeœnia 2009 r.
LISTA BRAN¯ CHRONIONYCH, ZANIKAJACYCH
I PREFEROWANYCH
1. szewstwo naprawkowe
2. obuwnictwo miarowe
3. krawiectwo naprawkowe
4. krawiectwo miarowe
5. modniarstwo, czapnictwo, kapelusznictwo
6. naprawa sprzêtu AGD
7. œlusarstwo
8. stolarstwo
9. tapicerstwo
10. konwisarstwo
11. kaflarstwo
12. zduñstwo
13. garncarstwo
14. witra¿ownictwo
15. gorseciarstwo na miarê
16. us³ugi pralnicze bez czyszczenia chemicznego
17. organmistrzostwo
18. wytwarzanie i naprawa obuwia ortopedycznego
19. naprawa i konserwacja wag
20. us³ugi zegarmistrzowskie w zakresie naprawy zegarków i
zegarów
21. kowalstwo artystyczne
22. odlewnictwo artystyczne
23. rymarstwo
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24. z³otnictwo artystyczne
25. introligatorstwo w zakresie oprawy starych ksi¹g
26. kuœnierstwo
27. szklarstwo
28. sztukatorstwo
29. grawerstwo (w kamieniu i metalu)
30. br¹zownictwo i poz³otnictwo
31. kaletnictwo
32. wyprawa skór futerkowych
33. tokarstwo w drewnie
34. rzeŸba w drewnie
35. bary mleczne
36. ma³a poligrafia
37. us³ugi fotograficzne
38. serwis RTV.
Przewodnicz¹ca Rady: M. Radwan-Ballada

Poz. 5084, 5085, 5086

13 wrzeœnia 1996 r. o utrzymaniu w czystoœci i porz¹dku w Gminach (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 r. z póŸn. zm.), Rada
Miasta Krakowa uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê wymagania, jakie powinien spe³niaæ przedsiêbiorca ubiegaj¹cy siê o udzielenie zezwolenia na prowadzenie dzia³alnoœci w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzêtami oraz na prowadzenie schronisk dla bezdomnych
zwierz¹t.
2. Wymagania, jakie powinien spe³niaæ przedsiêbiorca ubiegaj¹cy siê o udzielenie zezwolenia na prowadzenie dzia³alnoœci w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzêtami
stanowi za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
3. Wymagania, jakie powinien spe³niaæ przedsiêbiorca ubiegaj¹cy siê o udzielenie zezwolenia na prowadzenie dzia³alnoœci w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych
zwierz¹t stanowi za³¹cznik Nr 2 do niniejszej uchwa³y.

5085
§2
Uchwa³a Nr LXXXI/1072/09
Rady Miasta Krakowa
z dnia 23 wrzeœnia 2009 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Nr LXXXI/1060/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 wrzeœnia 2009 r. w sprawie przyjêcia programu gospodarczego wspierania przedsiêbiorczoœci w zakresie bran¿ chronionych i zanikaj¹cych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 i pkt 9 lit. a oraz art. 40
ust. 2 pkt 3 z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(t. j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póŸn. zm.) Rada Miasta
Krakowa uchwala, co nastêpuje:
§1

Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Krakowa.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Przewodnicz¹ca Rady: M. Radwan-Ballada
Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr LXXXII/1079/09
Rady Miasta Krakowa
z dnia 7 paŸdziernika 2009 r.

W za³¹czniku Nr 2 do uchwa³y Nr LXXXI/1060/09 Rady
Miasta Krakowa z 23 wrzeœnia 2009 r. do listy bran¿ chronionych, zanikaj¹cych i preferowanych dodaje siê na koñcu listy:
"lutnictwo".

Wymagania, jakie powinien spe³niaæ przedsiêbiorca
ubiegaj¹cy siê o udzielenie zezwolenia na prowadzenie
dzia³alnoœci w zakresie ochrony przed
bezdomnymi zwierzêtami

§2

1. Przedsiêbiorca ubiegaj¹cy siê o uzyskanie zezwolenia na
prowadzenie dzia³alnoœci w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzêtami, powinien:
a) prowadziæ zarejestrowan¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ obejmuj¹c¹ prowadzenie dzia³alnoœci w zakresie ochrony
przed bezdomnymi zwierzêtami,
b) dysponowaæ urz¹dzeniami dla wy³apywania zwierz¹t
w sposób nie powoduj¹cy zagro¿enia dla ich ¿ycia i zdrowia, ani zadaj¹cy im cierpienia,
c) dysponowaæ przynajmniej jednym œrodkiem transportu
odpowiednim do przewozu zwierz¹t i oznakowanym
w sposób umo¿liwiaj¹cy identyfikacjê przedsiêbiorcy oraz
zapewniaj¹cym bezpieczeñstwo i zapobiegaj¹cym zranieniu lub cierpieniu transportowanych zwierz¹t,
d) posiadaæ mo¿liwoœæ zapewnienia zwierzêtom opieki lekarsko - weterynaryjnej,
e) dysponowaæ odpowiednio przygotowanym personelem,
f) dysponowaæ tytu³em prawnym do pozostawienia wy³apanych zwierz¹t w miejscu przystosowanym do przetrzymywania zwierz¹t bezdomnych zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2
Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierz¹t oraz zwalczaniu chorób zakaŸnych zwierz¹t (t.j. Dz. U.
z 2008 r. Nr 213, poz. 1342),

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Przewodnicz¹ca Rady: M. Radwan-Ballada
5086
Uchwa³a Nr LXXXII/1079/09
Rady Miasta Krakowa
z dnia 7 paŸdziernika 2009 r.
w sprawie okreœlenia wymagañ, jakie powinien spe³niaæ
przedsiêbiorca ubiegaj¹cy siê o udzielenie zezwolenia na
prowadzenie dzia³alnoœci w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzêtami oraz w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierz¹t.
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 póŸn. zm.) w zwi¹zku z art. 7 ust. 3 Ustawy z dnia
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g) posiadaæ decyzjê Powiatowego Lekarza Weterynarii
stwierdzaj¹c¹ spe³nienie wymagañ weterynaryjnych
okreœlonych dla œrodka transportu zwierz¹t zgodnie z art. 5
ust. 1 pkt 1 lit. a) Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierz¹t oraz zwalczaniu chorób zakaŸnych
zwierz¹t, (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342),
h) dawaæ rêkojmiê prowadzenia dzia³alnoœci w zakresie
ochrony przed bezdomnymi zwierzêtami zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa, a w szczególnoœci
z ustaw¹ z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierz¹t
(t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z póŸn. zm.) oraz
ustaw¹ z dnia 11 marca 2004 r. ochronie zdrowia zwierz¹t
i zwalczaniu chorób zakaŸnych zwierz¹t (t.j. Dz. U. z 2008 r.
Nr 213, poz. 1342).
2. Nie udziela siê zezwolenia na prowadzenie dzia³alnoœci w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzêtami przedsiêbiorcy bêd¹cemu osob¹ fizyczn¹ skazanemu prawomocnym wyrokiem za przestêpstwo lub wykroczenie:
a) przeciwko œrodowisku, o których mowa w art. 181 - art. 188
Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U.
Nr 88, poz. 553 z póŸn. zm.),
b) przeciwko ochronie zwierz¹t, o których mowa w art. 35,
art. 37 - art. 37 b Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierz¹t (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z póŸn.
zm.),
c) przeciwko ochronie przyrody, o których mowa w art. 127,
art. 128, art. 131 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z póŸn. zm.).
Przewodnicz¹ca Rady: M. Radwan-Ballada
Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr LXXXII/1079/09
Rady Miasta Krakowa
z dnia 7 paŸdziernika 2009 r.
Wymagania, jakie powinien spe³niaæ przedsiêbiorca
ubiegaj¹cy siê o udzielenie zezwolenia na prowadzenie
dzia³alnoœci w zakresie prowadzenia schronisk
dla bezdomnych zwierz¹t
1. Przedsiêbiorca ubiegaj¹cy siê o uzyskanie zezwolenia na
prowadzenie dzia³alnoœci w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierz¹t, powinien:
a) prowadziæ zarejestrowan¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ obejmuj¹c¹ prowadzenie dzia³alnoœci w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierz¹t,
b) dysponowaæ tytu³em prawnym do nieruchomoœci, na której bêdzie prowadziæ wnioskowan¹ dzia³alnoœæ,
c) dysponowaæ pomieszczeniami dla bezdomnych zwierz¹t,
spe³niaj¹cymi warunki okreœlone w Ustawie z dnia 11
marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierz¹t oraz zwalczaniu chorób zakaŸnych zwierz¹t (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 213,
poz. 1342),
d) dysponowaæ przynajmniej jednym œrodkiem transportu
odpowiednim do przewozu zwierz¹t i oznakowanym
w sposób umo¿liwiaj¹cy identyfikacjê przedsiêbiorcy oraz
zapewniaj¹cym bezpieczeñstwo i zapobiegaj¹cym zranieniu lub cierpieniu transportowanych zwierz¹t, e) dysponowaæ ch³odni¹ do czasowego przetrzymywania zw³ok
zwierzêcych oraz zapewniaæ dalsze - zgodne z prawem postêpowanie ze zw³okami zwierzêcymi (umowa z uprawnionym podmiotem),
f) dysponowaæ odpowiednio przygotowanym personelem,
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g) posiadaæ:
- decyzjê Powiatowego Lekarza Weterynarii stwierdzaj¹c¹ spe³nienie wymagañ weterynaryjnych okreœlonych
dla œrodka transportu zwierz¹t zgodnie z art. 5 ust. 1
pkt 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierz¹t oraz zwalczaniu chorób zakaŸnych zwierz¹t (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342),
- zg³oszenie zamiaru prowadzenia schroniska dla zwierz¹t Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w³aœciwemu
ze wzglêdu na miejsce prowadzenia dzia³alnoœci, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o ochronie zdrowia zwierz¹t oraz zwalczaniu chorób zakaŸnych zwierz¹t (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342),
h) dawaæ rêkojmiê prowadzenia dzia³alnoœci w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzêtami zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa, a w szczególnoœci z ustaw¹ z dnia
21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierz¹t (t.j. Dz. U. z 2003 r.
Nr 106, poz. 1002 z póŸn. zm.) oraz ustaw¹ z dnia 11 marca
2004 r. ochronie zdrowia zwierz¹t oraz zwalczaniu chorób
zakaŸnych zwierz¹t (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342).
2. Nie udziela siê zezwolenia na prowadzenie dzia³alnoœci w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzêtami przedsiêbiorcy bêd¹cemu osob¹ fizyczn¹ skazanemu prawomocnym wyrokiem za przestêpstwo lub wykroczenie:
a) przeciwko œrodowisku, o których mowa w art. 181 - art. 188
Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U.
Nr 88, poz. 553 z póŸn.zm.),
b) przeciwko ochronie zwierz¹t, o których mowa w art. 35,
art. 37 - art. 37 b Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierz¹t (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z póŸn. zm.),
c) przeciwko ochronie przyrody, o których mowa w art. 127,
art. 128, art. 131 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z póŸn. zm.).
Przewodnicz¹ca Rady: M. Radwan-Ballada
5087
Uchwa³a Nr LXXXIII/1096/09
Rady Miasta Krakowa
z dnia 21 paŸdziernika 2009 r.
w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminê
Miejsk¹ Kraków samorz¹dowych przedszkoli i oddzia³ów
przedszkolnych w szko³ach podstawowych.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 i 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 póŸn. zm.) oraz art. 14a ust. 1
Ustawy z dnia 7 wrzeœnia 1991 roku o systemie oœwiaty
(t. j.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z póŸn. zm.) Rada Miasta
Krakowa uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê sieæ prowadzonych przez Gminê Miejsk¹ Kraków samorz¹dowych przedszkoli stanowi¹c¹ za³¹cznik Nr 1 do
niniejszej uchwa³y.
§2
Ustala siê sieæ prowadzonych przez Gminê Miejsk¹ Kraków
oddzia³ów przedszkolnych w samorz¹dowych szko³ach podstawowych stanowi¹c¹ za³¹cznik Nr 2 do niniejszej uchwa³y.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 679
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§3

§5

Traci moc Uchwa³a Nr LV/694/08 Rady Miasta Krakowa
z dnia 22 paŸdziernika 2008 roku w sprawie ustalenia sieci
prowadzonych przez Gminê Miejska Kraków publicznych przedszkoli i oddzia³ów przedszkolnych w szko³ach podstawowych.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Przewodnicz¹ca Rady: M. Radwan-Ballada

§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Krakowa.

Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr LXXXIII/1096/09
Rady Miasta Krakowa
z dnia 21 paŸdziernika 2009 r.

Sieæ publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminê Miejsk¹ Kraków
L.p.

Nazwa przedszkola

1.
2.
3.
4.
5.

Samorz¹dowe Przedszkole nr 1
Samorz¹dowe Przedszkole nr 2
Samorz¹dowe Przedszkole nr 4
Samorz¹dowe Przedszkole nr 5
Samorz¹dowe Przedszkole nr 6

6.

Przedszkole Specjalne nr 8*
w Zespole Szkó³ Specjalnych nr 2
Samorz¹dowe Przedszkole nr 9
Samorz¹dowe Przedszkole nr 10

7.
8.

14.
15.
16.
17.
18.
19.

Samorz¹dowe Przedszkole nr 11
Samorz¹dowe Przedszkole nr 12
Samorz¹dowe Przedszkole nr 13
Samorz¹dowe Przedszkole nr 14
Przedszkole Specjalne nr 16*
w Zespole Szkó³ Specjalnych nr 3
Samorz¹dowe Przedszkole nr 20
Samorz¹dowe Przedszkole nr 22
Samorz¹dowe Przedszkole nr 23
Samorz¹dowe Przedszkole nr 28
Samorz¹dowe Przedszkole nr 29
Samorz¹dowe Przedszkole nr 32

20.
21.

Samorz¹dowe Przedszkole nr 33
Samorz¹dowe Przedszkole nr 35

22.
23.

Samorz¹dowe Przedszkole nr 36
Samorz¹dowe Przedszkole nr 38

24.
25.
26.
27.
28.

Samorz¹dowe Przedszkole nr 43
Samorz¹dowe Przedszkole nr 44
Samorz¹dowe Przedszkole nr 45
Samorz¹dowe Przedszkole nr 46
Samorz¹dowe Przedszkole nr 49

29.
30.
31.

Samorz¹dowe Przedszkole nr 51
Samorz¹dowe Przedszkole nr 55
Samorz¹dowe Przedszkole nr 57

32.
33.
34.
35.

Samorz¹dowe Przedszkole nr 58
Samorz¹dowe Przedszkole nr 61
Samorz¹dowe Przedszkole nr 62
Samorz¹dowe Przedszkole nr 63

36.

Samorz¹dowe Przedszkole nr 64

9.
10.
11.
12.
13.

Adres przedszkola
31-501 Kraków, ul. Kopernika 16
30-312 Kraków, ul. Twardowskiego 90
31-067 Kraków, ul. Piekarska 12
30-350 Kraków, ul. Zachodnia 6a
30-641 Kraków, ul. Bujaka 17
30-641 Kraków, ul. Bujaka 15
31-548 Kraków, al. Pokoju 2a
30-117 Kraków, ul. Mlaskotów 2a
30-346 Kraków, ul. Str¹kowa 7
30-611 Kraków, ul. Jana Kantego Przyzby 1
30-715 Kraków, ul. Saska 11
31-475 Kraków, ul. Miechowity 11
30-072 Kraków, ul. Budryka 2
31-470 Kraków, ul. M³yñska Boczna 4
30-663 Kraków, ul. Wielicka 265
31-450 Kraków, ul. U³anów 38
30-612 Kraków, ul. Przykopy 10
30-394 Kraków, ul. Skotnicka 86
30-857 Kraków, ul. Du¿a Góra 30
31-227 Kraków, ul. Pigonia 2a
30-638 Kraków, ul. Czarnogórska 16
30-638 Kraków, ul. Serbska 2
30-687 Kraków, ul. R¿¹cka 1
30-833 Kraków, ul. Lilii Wenedy 7
30-835 Kraków, ul. Teligi 17
30-669 Kraków, ul. Okólna 18
30-139 Kraków, ul. Jab³onkowska 39
30-139 Kraków, ul. Jab³onkowska 29a
30-019 Kraków, ul. Mazowiecka 45
31-145 Kraków, ul. ¯u³awskiego 9
31-067 Kraków, ul. Piekarska 14
31-911 Kraków, os. Na Skarpie 46
30-812 Kraków, ul. Bie¿anowska 40
30-830 Kraków, ul. Nad Potokiem 6
30-652 Kraków, ul. Estoñska 2
30-030 Kraków, ul. Sienkiewicza 23
30-515 Kraków, ul. Kutrzeby 5
30-513 Kraków, ul. Smolki 9
30-383 Kraków, ul. Skoœna 2
31-003 Kraków, ul. Rajska 14
31-202 Kraków, ul. Pr¹dnicka 72
31-988 Kraków, os. Wadów, ul. Zagoœciniec 1
31-766 Kraków, os. Lubocza, ul. £uczanowicka 2
31-982 Kraków, Al. Jana Paw³a II 196
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Nazwa przedszkola

37.

Samorz¹dowe Przedszkole nr 65

38.
39.

Samorz¹dowe Przedszkole nr 66
Samorz¹dowe Przedszkole nr 67

40.
41.
42.

Samorz¹dowe Przedszkole nr 71
Samorz¹dowe Przedszkole nr 75
Samorz¹dowe Przedszkole nr 76

43.
44.

Samorz¹dowe Przedszkole nr 77
Samorz¹dowe Przedszkole nr 78

45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

Samorz¹dowe Przedszkole nr 79
Samorz¹dowe Przedszkole nr 80
Samorz¹dowe Przedszkole nr 82
Samorz¹dowe Przedszkole nr 83
Samorz¹dowe Przedszkole nr 87
Samorz¹dowe Przedszkole nr 88
Samorz¹dowe Przedszkole nr 90
Samorz¹dowe Przedszkole nr 91
Samorz¹dowe Przedszkole nr 92

54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

Samorz¹dowe Przedszkole nr 93
Samorz¹dowe Przedszkole nr 94
Samorz¹dowe Przedszkole nr 95
Samorz¹dowe Przedszkole nr 96
Samorz¹dowe Przedszkole nr 97
Samorz¹dowe Przedszkole nr 98
Samorz¹dowe Przedszkole nr 99
Przedszkole Specjalne nr 100*
Samorz¹dowe Przedszkole nr 102
Samorz¹dowe Przedszkole nr 104
Samorz¹dowe Przedszkole nr 105
Samorz¹dowe Przedszkole nr 107
Samorz¹dowe Przedszkole nr 108
Samorz¹dowe Przedszkole nr 109
Samorz¹dowe Przedszkole nr 110

69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.

Samorz¹dowe Przedszkole nr 111
Samorz¹dowe Przedszkole nr 112
Samorz¹dowe Przedszkole nr 113
Samorz¹dowe Przedszkole nr 114
Samorz¹dowe Przedszkole nr 115
Samorz¹dowe Przedszkole nr 116
Samorz¹dowe Przedszkole nr 117
Samorz¹dowe Przedszkole nr 118
Samorz¹dowe Przedszkole r 119
Samorz¹dowe Przedszkole nr 120
Samorz¹dowe Przedszkole nr 121
Samorz¹dowe Przedszkole nr 122
Samorz¹dowe Przedszkole nr 123

82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.

Samorz¹dowe Przedszkole nr 124
Samorz¹dowe Przedszkole nr 125
Samorz¹dowe Przedszkole nr 127
Samorz¹dowe Przedszkole nr 129
Samorz¹dowe Przedszkole nr 130
Samorz¹dowe Przedszkole nr 131
Samorz¹dowe Przedszkole nr 132
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Adres przedszkola

31-422 Kraków, ul. Strzelców 5
31-422 Kraków, ul. Powstañców 30
31-033 Kraków, ul. Westerplatte 8
30-326 Kraków, ul. Obroñców Poczty Gdañskiej 14
30-322 Kraków, ul. Praska 52
30-307 Kraków, ul. Ludwinowska 6
30-043 Kraków, ul. Grottgera 28
30-213 Kraków, ul. Emaus 29
30-209 Kraków, ul. Królowej Jadwigi 78
30-124 Kraków, ul. Jadwigi z £obzowa 30
30-224 Kraków, ul. Kasztanowa 6
30-251 Kraków, ul. Jod³owa 23
30-224 Kraków, al. Modrzewiowa 23
31-560 Kraków, ul. Widok 23
31-539 Kraków, ul. Kotlarska 5a
30-085 Kraków, ul. G³owackiego 2
31-203 Kraków, ul. Lekarska 5
30-682 Kraków, ul. Spó³dzielców 7
31-905 Kraków, os. Wandy 2
31-537 Kraków, ul. Gurgacza 1
30-703 Kraków, ul. Dekerta 18
30-538 Kraków, ul. Parkowa 14
30-535 Kraków, ul. Krzemionki 33
31-963 Kraków, os. Krakowiaków 18
31-915 Kraków, os. Ogrodowe 3
30-427 Kraków, ul. ¯ywiecka 24
31-971 Kraków, os. Zielone 27
31-813 Kraków, os. Kalinowe 1
31-928 Kraków, os. Centrum B 11
31-921 Kraków, os. Stalowe 10
31-954 Kraków, os. Urocze 15
31-978 Kraków, os. Szkolne 31
31-917 Kraków, os. Hutnicze 14
31-943 Kraków, os. Spó³dzielcze 5
31-957 Kraków, os. S³oneczne 10
31-935 Kraków, os. Handlowe 3
31-952 Kraków, os. Urocze 9
31-941 Kraków, os. Kolorowe 28
31-571 Kraków, Al. Jana Paw³a II 78
31-574 Kraków, ul. Ciep³ownicza 1
31-704 Kraków, os. Na Stoku 21
31-722 Kraków, os. Na Wzgórzach 11
31-832 Kraków, os. Jagielloñskie 8
31-054 Kraków, ul. Dietla 48
31-853 Kraków, os. Albertyñskie 23
31-833 Kraków, os. Jagielloñskie 16
31-803 Kraków, os. Na Lotnisku 15
31-327 Kraków, ul. Modrzejewskiej 21
30-057 Kraków, ul. Za Targiem 4
31-808 Kraków, os. Strusia 8
31-303 Kraków, ul. Stachiewicza 21
31-478 Kraków, ul. Fio³kowa 13
31-469 Kraków, ul. Miechowity 4
31-436 Kraków, ul. Stanis³awa ze Skalbmierza 7
31-563 Kraków, ul. Zwyciêstwa 22
31-605 Kraków, os. Tysi¹clecia 12
30-344 Kraków, ul. Komandosów 13
30-561 Kraków, ul. Wielicka 76b
31-272 Kraków, ul. Krowoderskich Zuchów 28
31-616 Kraków, os. Z³otego Wieku 13
30-131 Kraków, ul. Merkuriusza Polskiego 6

Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 679
L.p.

Nazwa przedszkola

89. *

Samorz¹dowe Przedszkole nr 133

90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.

Samorz¹dowe Przedszkole nr 135
Samorz¹dowe Przedszkole nr 137
Samorz¹dowe Przedszkole nr 138
Samorz¹dowe Przedszkole nr 139
Samorz¹dowe Przedszkole nr 140
Samorz¹dowe Przedszkole nr 142
Samorz¹dowe Przedszkole nr 143
Samorz¹dowe Przedszkole nr 144
Samorz¹dowe Przedszkole nr 145

99.
100.
101.
102.
103.
104.

Samorz¹dowe Przedszkole nr 148
Samorz¹dowe Przedszkole nr 150
Samorz¹dowe Przedszkole nr 151
Samorz¹dowe Przedszkole nr 152
Samorz¹dowe Przedszkole nr 154
Samorz¹dowe Przedszkole nr 162

105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114
115

Samorz¹dowe Przedszkole nr 163
Samorz¹dowe Przedszkole nr 165
Samorz¹dowe Przedszkole nr 175
Samorz¹dowe Przedszkole nr 176
Samorz¹dowe Przedszkole nr 177
Samorz¹dowe Przedszkole nr 178
Samorz¹dowe Przedszkole nr 179
Samorz¹dowe Przedszkole nr 180
Samorz¹dowe Przedszkole nr 182
Samorz¹dowe Przedszkole nr 185
Samorz¹dowe Przedszkole nr 187

— 27100 —

Poz. 5087
Adres przedszkola

30-398 Kraków, ul. Benedyktyñska 4
30-376 Kraków, ul. Tyniecka 122
30-898 Kraków, ul. Stêpnia 1
30-147 Kraków, ul. Na B³onie 15c
31-272 Kraków, ul. Krowoderskich Zuchów 15a
31-517 Kraków, ul. Genera³a Bema 21
30-316 Kraków, ul. S³omiana 8
31-845 Kraków, os. Przy Arce 4
31-858 Kraków, os. Koœciuszkowskie 8
31-821 Kraków, os. Bohaterów Wrzeœnia 15
30-439 Kraków, ul. Poroniñska 7
30-436 Kraków, ul. Judyma 8
31-610 Kraków, os. Tysi¹clecia 37
30-835 Kraków, ul. Teligi 28
31-861 Kraków, os. Niepodleg³oœci 4
31-623 Kraków, os. Piastów 10
30-868 Kraków, ul. Kurczaba 19
31-481 Kraków, ul. Kazimierza Odnowiciela 4
31-426 Kraków, ul. Duchacka 3
30-686 Kraków, ul. Podedworze 2a
31-229 Kraków, ul. Danka 1
31-231 Kraków, ul. Siewna 23c
30-837 Kraków, ul. Aleksandry 15
31-630 Kraków, os. Kombatantów 13
31-423 Kraków, ul. Sudolska 3
30-602 Kraków, ul. Sanocka 4
30-838 Kraków, ul. Telimeny 7
31-875 Kraków, os. Dywizjonu 303 12
31-875 Kraków, os. Dywizjonu 303 49
31-625 Kraków, os. Piastów 48

*Przedszkole specjalne
Przewodnicz¹ca Rady: M. Radwan-Ballada
Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr LXXXIII/1096/09
Rady Miasta Krakowa
z dnia 21 paŸdziernika 2009 r.
Sieæ oddzia³ów przedszkolnych w publicznych szko³ach podstawowych
prowadzonych przez Gminê Miejsk¹ Kraków
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Szko³a Podstawowa
Szk1o ³a Podstawowa nr 1
Szk o³a Podstawowa nr 3
Szk o³a Podstawowa nr 4
Szk o³a Podstawowa nr 7
Szk o³a Podstawowa nr 11
Szk o³a Podstawowa nr 16
Szk o³a Podstawowa nr 21
Szk o³a Podstawowa nr 22
Szk o³a Podstawowa nr 24
Szk o³a Podstawowa nr 27
Szk o³a Podstawowa nr 29
Szk o³a Podstawowa nr 30
Szk o³a Podstawowa nr 31
Szk o³a Podstawowa nr 34
Szk o³a Podstawowa nr 36

Adres szko³y
31-024 Kraków, ul. Œw. Marka 34
31-506 Kraków, ul. Topolowa 22
31-108 Kraków, ul. Smoleñsk 5/7
31-139 Kraków, ul. Spasowskiego 8
31-052 Kraków, ul. Miodowa 36
31-039 Kraków, ul. Dietla 70
31-272 Kraków, ul. Batalionu „Ska³a” AK 12
31-067 Kraków, ul. Chmielowskiego 1
30-837 Kraków, ul. Aleksandry 17
30-640 Kraków, ul. Podedworze 16
30-540 Kraków, ul. Dembowskiego 12
30-306 Kraków, ul. Konfederacka 12
31-117 Kraków, ul. Prusa 18
30-074 Kraków, ul. Urzêdnicza 65
30-019 Kraków, ul. Mazowiecka 70
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
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Szko³a Podstawowa
Szk o³a Podstawowa nr 37
Szk o³a Podstawowa nr 40
Szk o³a Podstawowa nr 41
Szk o³a Podstawowa nr 43
Filia Szko³y Podstawowej nr 43
Szk o³a Podstawowa nr 47
Szk o³a Podstawowa nr 48
Szk o³a Podstawowa nr 50
Szk o³a Podstawowa nr 51
Szk o³a Podstawowa nr 52
Szk o³a Podstawowa nr 53
Szk o³a Podstawowa nr 56
w Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych nr 17
Szk o³a Podstawowa nr 61
Szk o³a Podstawowa nr 62
Szk o³a Podstawowa nr 65
Szk o³a Podstawowa nr 66
Szk o³a Podstawowa nr 67
Szk o³a Podstawowa nr 68
Szk o³a Podstawowa nr 74
Szk o³a Podstawowa nr 80
Szk o³a Podstawowa nr 82
Szk o³a Podstawowa nr 85
Szk o³a Podstawowa nr 86
Szk o³a Podstawowa nr 88
Szk o³a Podstawowa nr 89
Szk o³a Podstawowa nr 91
w Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych Sportowych nr 1
Szk o³a Podstawowa nr 93
Szk o³a Podstawowa nr 95
Szk o³a Podstawowa nr 97
Szk o³a Podstawowa nr 101
Szk o³a Podstawowa nr 104
Szk o³a Podstawowa nr 111
Szk o³a Podstawowa nr 113
Szk o³a Podstawowa nr 117
Szk o³a Podstawowa nr 119
Szk o³a Podstawowa nr 123
Szk o³a Podstawowa nr 129
Szk o³a Podstawowa nr 130
Szk o³a Podstawowa nr 133
Szk o³a Podstawowa nr 134
Szk o³a Podstawowa nr 135
w Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych nr 35
Szk o³a Podstawowa nr 137
Szk o³a Podstawowa nr 138
Szk o³a Podstawowa nr 140
Szk o³a Podstawowa nr 141
w Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych nr 52
Szk o³a Podstawowa nr 142
Szk o³a Podstawowa nr 144
Szk o³a Podstawowa nr 151
w Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych
Integracyjnych nr 2
Szk o³a Podstawowa nr 155
Szk o³a Podstawowa nr 157
w Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych nr 15
Szk o³a Podstawowa nr 158
w Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych Integracyjnych nr 3
Szk o³a Podstawowa nr 162

Poz. 5087
Adres szko³y

31-922 Kraków, os. Stalowe 18
30-385 Kraków, ul. Pszczelna 13
30-836 Kraków, ul. Jerzmanowskiego 6
30-610 Kraków, ul. Myœlenicka 112
30-698 Kraków, ul. Zbydniowicka 1
30-718 Kraków, ul. Myœliwska 64
30-250 Kraków, ul. Ksiêcia Józefa 337
31-351 Kraków, ul. Katowicka 28
31-346 Kraków, ul. Stawowa 179
31-875 Kraków, os. Dywizjonu 303, bl. 66
30-383 Kraków, ul. Skoœna 8
30-605 Kraków, ul. Fredry 65/71
30-818 Kraków, ul. Pop³awskiego 17
30-377 Kraków, ul. Æwik³owa 1
30-723 Kraków, ul. Golikówka 52
30-394 Kraków, ul. Skotnicka 86
31-264 Kraków, ul. Kaczorówka 4
31-234 Kraków, ul. Porzeczkowa 2
31-985 Kraków, ul. Branicka 26
31-909 Kraków, os. Na Skarpie 8
31-814 Kraków, os. Kalinowe 17
31-615 Kraków, os. Z³otego Wieku 4
31-833 Kraków, os. Jagielloñskie 18
31-972 Kraków, os. Szklane Domy 2
31-923 Kraków, os. Piastów 34 a
31-935 Kraków, os. Handlowe 4
30-132 Kraków, ul. Szlachtowskiego 31
31-413 Kraków, ul. Wileñska 9
30-436 Kraków, ul. Doktora Judyma 10
31-832 Kraków, os. Jagielloñskie 9
31-819 Kraków, os. Wysokie 7
30-865 Kraków, ul. Bie¿anowska 204
31-328 Kraków, ul. Stachiewicza 33
30-868 Kraków, ul. Kurczaba 15
31-319 Kraków, ul. Czerwieñskiego 1
30-684 Kraków, ul. Okólna 16
31-722 Kraków, os. Na Wzgórzach 13
31-635 Kraków, os. Oœwiecenia 30
30-399 Kraków, ul. Wrony 115
30-499 Kraków, ul. K³uszyñska 46
30-698 Kraków, ul. Mirtowa 2
30-798 Kraków, ul. Wrobela 79
32-198 Kraków, ul. Wierzyñskiego 3
31-988 Kraków, ul. Prawocheñskiego 7
31-988 Kraków, ul. Sawy-Caliñskiego 12
31-988 Kraków, ul. Dro¿yska 13
31-620 Kraków, os. Bohaterów Wrzeœnia 13
30-394 Kraków, ul. Lipiñskiego 2
31-863 Kraków, os. II Pu³ku Lotniczego 21
30-695 Kraków, ul. Rydygiera 20
30-410 Kraków, ul. Str¹kowa 3a
30-611 Kraków, ul. Stoja³owskiego 31
Przewodnicz¹ca Rady: M. Radwan-Ballada

Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 679
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5088
Uchwa³a Nr XXVII/209/09
Rady Gminy Moszczenica
z dnia 8 paŸdziernika 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej w Moszczenicy.
Na podstawie art. 39 ust. 2 Ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r.
o zak³adach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89
z póŸn. 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 póŸn. zm.) Rada Gminy Moszczenica uchwala co nastêpuje:

Poz. 5088, 5089, 5090

z póŸn. zm.) oraz § 1 ust. 4 za³¹cznika Nr 1 do rozporz¹dzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maj¹ 2001 r. w sprawie
ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych
szkó³ /Dz. U. Z 2001 r., Nr 61, poz. 624 z póŸn. zm.) Rada Miejska
w Wieliczce uchwala, co nastêpuje:
§1
Na wniosek Rady Pedagogicznej nadaje siê Przedszkolu Samorz¹dowemu Nr 5 w Wieliczce imiê Brata Alojzego Kosiby.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.

§1
Wiceprzewodnicz¹cy Rady Miejskiej: T. Luraniec
Zatwierdza zmianê statutu SP ZOZ w Moszczenicy uchwalon¹ przez Radê Spo³eczn¹ tego zak³adu w brzmieniu:
§ 7 ust. 1 pkt 3a
"w poradniach specjalistycznych:
a) udzielanie porad lekarskich specjalistycznych z zakresu:
– dermatologii,
– neurologii,
– geriatrii,
– diabetologii,
– alergologii,
– endokrynologii,
– pulmonologii,
– psychologii,
– kardiologii,
– reumatologii,
– ortopedii i traumatologii - leczenia osteoporozy,
– ortopedii i traumatologii - preluksacji,
– chirurgii ogólnej - chirurgii ogólnej,
– chirurgii onkologicznej,
– USG - Doppler duplex z kolorowym obrazem przep³ywu,
– USG - echokardiograf,
– USG - sonda liniowa, badanie tarczycy, piersi, j¹der, wêz³ów ch³onnych,
– USG - sonda ginekologiczna."

Rada Pedagogiczna Przedszkola Samorz¹dowego Nr 5
w Wieliczce wnioskuje do Rady Miejskiej w Wieliczce w sprawie nadania imienia Brata Alojzego Kosiby dla Przedszkola.

§2

§2

Wykonanie uchwa³y zleca siê Wójtowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.

Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr XXXII/478/2009
Rady Miejskiej w Wieliczce
z dnia 30 wrzeœnia 2009 r.
Uchwa³a Nr 2/09
Rady Pedagogicznej
Przedszkola Samorz¹dowego Nr 5 w Wieliczce
z dnia 24 wrzeœnia 2009 r.
w sprawie: nadania imienia Przedszkola Samorz¹dowego
Nr 5 w Wieliczce.
Na podstawie art. 43 ust.2 Ustawy o systemie oœwiaty z dnia
7 wrzeœnia 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póŸn.
zm.) Rada Pedagogiczna Przedszkola Samorz¹dowego Nr 5
w Wieliczce uchwala, co nastêpuje:
§1

Wykonanie uchwa³y powierza siê dyrektorowi Przedszkola.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem uchwalenia.
Dyrektor Przedszkola: M. Grzeœkiewicz

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: B. Warzecha
Wiceprzewodnicz¹cy Rady Miejskiej: T. Luraniec
5089
5090
Uchwa³a Nr XXXII/478/2009
Rady Miejskiej w Wieliczce
z dnia 30 wrzeœnia 2009 r.

Uchwa³a Nr XXXII/479/2009
Rady Miejskiej w Wieliczce
z dnia 30 wrzeœnia 2009 r.

w sprawie: nadania imienia Przedszkolu Samorz¹dowemu Nr 5 w Wieliczce

w sprawie: nadania nazwy ulicy.

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

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 13 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142
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poz. 1591 z póŸn. zm.) Rada Miejska w Wieliczce uchwala co
nastêpuje:
§1
Nadaje siê nazwê ulicy oznaczonej w ewidencji gruntów
jako dzia³ka ewidencyjna Nr 724/13 po³o¿ona w Wieliczce obrêb 1:
Ulica Stanis³awa Lema

Poz. 5090, 5091
§3

Uchwa³ê podaje siê do publicznej wiadomoœci poprzez wywieszenie na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy Zielonki, zamieszczenie na stronie internetowej Gminy Zielonki oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Zielonki.

§2
§5
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta
i Gminy Wieliczka.

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

§3
Przewodnicz¹cy Rady Gminy: R. Krawczyk
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Wiceprzewodnicz¹cy Rady Miejskiej: T. Luraniec
5091
Uchwa³a Nr XXXIII/58/2009
Rady Gminy Zielonki
z dnia 28 wrzeœnia 2009 r.
w sprawie: wymagañ jakie powinien spe³niaæ przedsiêbiorca ubiegaj¹cy siê o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od w³aœcicieli nieruchomoœci oraz o uzyskanie zezwolenia na opró¿nianie
zbiorników bezodp³ywowych i transport nieczystoœci
ciek³ych.
Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 3 i 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 poŸn. zm.), art. 7 ust. 3a Ustawy
z dnia 13 wrzeœnia 1996 r. o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku
w Gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z póŸn. zm.)
w zwi¹zku z art. 11 Ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w zwi¹zku ze zmianami w organizacji
i podziale zadañ administracji publicznej w województwie
(Dz. U. z 2009 r. Nr 92 poz. 753) Rada Gminy Zielonki uchwala, co nastêpuje:
§1
Okreœla siê wymagania jakie powinni spe³niaæ przedsiêbiorcy, ubiegaj¹cy siê o uzyskanie zezwoleñ na œwiadczenie
us³ug na terenie Gminy Zielonki, w zakresie odbierania sta³ych odpadów komunalnych od w³aœcicieli nieruchomoœci i/lub
opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych i transportu nieczystoœci ciek³ych, których obowi¹zek uzyskania wynika z art. 7
ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy z dnia 13 wrzeœnia 1996 r. o utrzymaniu
czystoœci i porz¹dku w Gminach, zawarte w za³¹czniku Nr 1 do
niniejszej uchwa³y.
§2
Niewype³nienie któregokolwiek z wymagañ, zawartych
w za³¹czniku do uchwa³y, stanowi podstawê do odmowy udzielenia zezwolenia, o którym mowa w § 1.

Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XXXIII/58/2009
Rady Gminy Zielonki
z dnia 28 wrzeœnia 2009 r.
Wymagania jakie powinien spe³niaæ przedsiêbiorca
ubiegaj¹cy siê o uzyskanie zezwolenia na odbieranie
odpadów komunalnych od w³aœcicieli nieruchomoœci
i/lub zezwolenia na opró¿nianie zbiorników bezodp³ywowych i transport nieczystoœci ciek³ych
§1
Przedsiêbiorca ubiegaj¹cy siê o uzyskanie zezwolenia na
prowadzenie dzia³alnoœci w zakresie œwiadczenia us³ug odbierania odpadów komunalnych od w³aœcicieli nieruchomoœci i/lub opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych i transportu nieczystoœci ciek³ych, winien z³o¿yæ stosowny, prawid³owo wype³niony wniosek o uzyskanie w³aœciwego zezwolenia, zgodnie z ustawowymi wymaganiami, wraz z kompletem
wymaganych za³¹czników (wzór wniosku dostêpny jest w Referacie Gospodarki Komunalnej oraz na stronie internetowej
Urzêdu Gminy).
§2
1. Przedsiêbiorca ubiegaj¹cy siê o uzyskanie zezwolenia na
prowadzenie dzia³alnoœci w zakresie œwiadczenia us³ug odbierania odpadów komunalnych od w³aœcicieli nieruchomoœci i/lub opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych i transportu nieczystoœci ciek³ych, winien spe³niaæ nastêpuj¹ce
ogólne wymagania:
a) posiadaæ wpis do rejestru przedsiêbiorców w Krajowym
Rejestrze S¹dowym lub wpis do ewidencji dzia³alnoœci
gospodarczej,
b) posiadaæ nadany Nr NIP,
c) posiadaæ tytu³ prawny do dysponowania specjalistycznymi pojazdami samochodowymi, którymi maj¹ byæ wykonywane us³ugi, spe³niaj¹cymi wymagania techniczne
okreœlone w przepisach reguluj¹cych warunki techniczne
pojazdów oraz innych przepisach szczegó³owych.
Specjalistyczne pojazdy i sprzêt musz¹ byæ:
- trwale oznakowane nazw¹ firmy, adresem i telefonem
kontaktowym,
- wyposa¿one w narzêdzia umo¿liwiaj¹ce posprz¹tanie
terenu po opró¿nieniu pojemników lub zbiorników,
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- o budowie uniemo¿liwiaj¹cej zanieczyszczanie powietrza oraz trasy przejazdu,
- dezynfekowane,
d) nie posiadaæ zaleg³oœci podatkowych oraz zaleg³oœci
w p³aceniu sk³adek na ubezpieczenie zdrowotne lub
spo³eczne (potwierdzone odpowiednim zaœwiadczeniem),
e) nie przekraczaæ ustalonych Uchwa³¹ Rady Gminy maksymalnych stawek za wykonanie poszczególnych us³ug.
2. Przedsiêbiorca ubiegaj¹cy siê o zezwolenie na odbieranie
odpadów komunalnych powinien udokumentowaæ gotowoœæ
ich przyjêcia przez przedsiêbiorcê prowadz¹cego dzia³alnoœæ
w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, spe³niaj¹cego wymagania odnoœnie miejsc odzysku i unieszkodliwiania, o których mowa w art. 7 ust. 3 oraz art. 9 ust. 3 i 4
Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251 z póŸn. zm.).
3. Przedsiêbiorca ubiegaj¹cy siê o zezwolenie na opró¿nianie
zbiorników bezodp³ywowych i transport nieczystoœci ciek³ych
powinien udokumentowaæ gotowoœæ ich odbioru przez stacjê zlewn¹.
§3
1. Przedsiêbiorca ubiegaj¹cy siê o zezwolenie na odbieranie
odpadów komunalnych winien:
a) okreœliæ przedmiot i obszar dzia³alnoœci, w tym rodzaje
odpadów odbieranych od w³aœcicieli nieruchomoœci;
b) okreœliæ sposób realizacji obowi¹zku ograniczenia masy
odpadów ulegaj¹cych biodegradacji sk³adowanych na
sk³adowisku odpadów;
c) okreœliæ stosowane lub przewidywane do stosowania
technologie w zakresie sortowania i kompostowania odpadów;
d) udokumentowaæ zdolnoœæ prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, odbierania wszystkich selektywnie zbieranych rodzajów odpadów komunalnych,
w tym powstaj¹cych w gospodarstwach domowych odpadów wielkogabarytowych, zu¿ytego sprzêtu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów z remontów (umowy, porozumienia);
e) posiadaæ aktualne zezwolenie na transport odpadów;
f) dysponowaæ specjalistycznymi pojazdami samochodowymi w iloœci zapewniaj¹cej systematyczn¹ obs³ugê terenu, na którym przedsiêbiorca zamierza prowadziæ dzia³alnoœæ, s³u¿¹cymi do:
- opró¿niania pojemników oraz kontenerów,
- odbioru odpadów gromadzonych w innych ni¿ wy¿ej wymienione urz¹dzenia,
- opró¿niania pojemników do selektywnej zbiórki odpadów,
- odbioru odpadów wielkogabarytowych, budowlanych
itp. odpadów komunalnych.
2. Przedsiêbiorca ubiegaj¹cy siê o zezwolenie na opró¿nianie
zbiorników bezodp³ywowych i transport nieczystoœci ciek³ych
winien:
a) dysponowaæ specjalistycznymi asenizacyjnymi pojazdami samochodowymi s³u¿¹cymi do opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych, w iloœci zapewniaj¹cej systematyczn¹ obs³ugê w³aœcicieli nieruchomoœci, z którymi
przedsiêbiorca zawar³ lub zamierza zawrzeæ umowê;
b) przedstawiæ dwa razy do roku (do koñca lipca i koñca
stycznia nastêpnego roku) w Urzêdzie Gminy wykaz osób
z terenu Gminy, u których zosta³a wykonana us³uga wywozu nieczystoœci ciek³ych (wykaz powinien zawieraæ imiê

Poz. 5091
i nazwisko, adres nieruchomoœci oraz iloœæ nieczystoœci
wywiezionych za pó³rocze).
§4

Wymagania w stosunku do przedsiêbiorcy odnoœnie prowadzonej dokumentacji:
1) Prowadzenie pe³nej dokumentacji w zakresie przedmiotowej dzia³alnoœci, w tym szczególnie:
- dokumentów wynikaj¹cych z aktualnego prawa normuj¹cego gospodarkê odpadami,
- uzyskanych zezwoleñ.
2) Aktualizowanie na bie¿¹co, w trakcie prowadzenia dzia³alnoœci, informacji i danych przekazanych w dniu sk³adania
wniosku.
3) Prowadz¹cy dzia³alnoœæ zobowi¹zany jest do zawierania
umów z w³aœcicielami lub zarz¹dcami nieruchomoœci oraz
wystawiania rachunków lub dowodów wp³aty za œwiadczon¹
us³ugê.
4) Pe³n¹ dokumentacjê o której mowa wy¿ej, przedsiêbiorca zobowi¹zany jest przedstawiæ na ¿¹danie kontroli, prowadzonej przez osoby dzia³aj¹ce z upowa¿nienia Wójta
Gminy.
5) Prowadz¹cy dzia³alnoœæ ma obowi¹zek w terminie do
15 dnia po up³ywie ka¿dego miesi¹ca sporz¹dziæ i przekazaæ Wójtowi Gminy Zielonki wykaz (imiê i nazwisko lub nazwê podmiotu gospodarczego oraz adres) w³aœcicieli nieruchomoœci, z którymi w poprzednim miesi¹cu zawar³ umowy na odbiór odpadów komunalnych i/lub opró¿nianie zbiorników bezodp³ywowych i transport nieczystoœci ciek³ych
oraz wykaz umów, które uleg³y wygaœniêciu b¹dŸ zosta³y
rozwi¹zane.
6) Prowadz¹cy dzia³alnoœæ ma obowi¹zek przekazaæ Wójtowi
Gminy w terminie do 31 marca ka¿dego roku za rok poprzedni, informacji dotycz¹cej:
- masy poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych
i/lub iloœci i rodzaju nieczystoœci ciek³ych, odebranych
z terenu Gminy Zielonki,
- sposobów zagospodarowania poszczególnych rodzajów
odebranych odpadów komunalnych,
- masy odpadów komunalnych ulegaj¹cych biodegradacji
sk³adowanych na sk³adowisku odpadów,
- masy odpadów komunalnych ulegaj¹cych biodegradacji
niesk³adowanych na sk³adowisku odpadów i sposobów
lub sposobu ich zagospodarowania.
§5
Zezwolenie mo¿e byæ cofniête przed up³ywem terminu okreœlonego w decyzji, w przypadkach okreœlonych w art. 9 ust. 2
Ustawy z dnia 13 wrzeœnia 1996 r. o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w Gminach (w drodze decyzji bez odszkodowania
w przypadku naruszenia warunków okreœlonych w decyzji) oraz
nieprzestrzegania przepisów ustaw: "Prawo ochrony œrodowiska", "o odpadach", "o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w Gminach", oraz regulaminu utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie Gminy Zielonki.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy: R. Krawczyk
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