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Uchwa³a Nr XIV/102/2003
Rady Miejskiej w D¹browie Tarnowskiej
z dnia 11 grudnia 2003 r.

Uchwa³a* Nr XVIII/209/04
Rady Miasta Owiêcim
z dnia 28 stycznia 2004 r.

w sprawie nadania sztandaru Publicznemu Gimnazjum
Nr 1 im. Jerzego Brauna w D¹browie Tarnowskiej.

w sprawie zmiany uchwa³y Nr LVIII/591/02 Rady Miasta
Owiêcim z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie wieloletniego
programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Miasta Owiêcim na lata 2002-2007.

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.), w zwi¹zku z artyku³em 58 ust. 1 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (Dz. U. Nr 67 poz. 329 z pón. zm.),
na wspólny wniosek Dyrektora Szko³y, Rady Pedagogicznej, Rady
Rodziców i Samorz¹du Uczniowskiego Publicznego Gimnazjum
Nr 1 im. Jerzego Brauna w D¹browieTarnowskiej, Rada Miejska
w D¹browieTarnowskiej uchwala, co nastêpuje:
§1
Nadaje siê Publicznemu Gimnazjum Nr 1 im. Jerzego Barauna w D¹browie Tarnowskiej sztandar. Wzór sztandaru stanowi za³¹cznik Nr 1.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi D¹browy
Tarnowskiej.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej: M. Wojtyto
Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XIV/102/03
Rady Miejskiej w D¹browie Tarnowskiej
z dnia 11 grudnia 2003 r.
Sztandar Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Jerzego
Brauna w D¹broweie Tarnowskiej

Na podstawie art. 21 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2001 r. Nr 71
poz. 733) oraz art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 159), Rada Miasta Owiêcim
postanawia:
§1
Zmieniæ uchwa³ê Nr LVIII/591/02 Rady Miasta Owiêcim
z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Owiêcim
na lata 2002-2007 poprzez:
1. Zmianê "zasad polityki czynszowej" zawartych w rozdziale 5
- jak w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y
2. Dodanie za³¹cznika Nr 3 do rozdzia³u 5 za³¹cznika do uchwa³y - jak w za³¹czniku Nr 2 do niniejszej uchwa³y
§2
Wykonanie uchwa³y zleca siê Prezydentowi Miasta Owiêcim.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia
Przewodnicz¹cy Rady: P. Kuæka
Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XVIII/209/04
Rady Miasta Owiêcim
z dnia 28 stycznia 2004 r.
Rozdzia³ 5
ZASA Y POLITYKI CZYNSZOWEJ
Zasady polityki czynszowej dotycz¹ kszta³towania zró¿nicowanych stawek czynszowych i ich zmian w ci¹gu kolejnych
lat do poziomu, który pozwoli³by zapewniæ samowystarczalnoæ finansow¹ w gospodarce mieszkaniowej.

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej: M. Wojtyto

________
*) Rozstrzygniêciem nadzorczym Nr PN II. 0911-59-04
z dnia 4 marca 2004 r. Wojewoda Ma³opolski stwierdzi³ niewa¿noæ uchwa³y w czêci paragrafu 3 uchwa³y.
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Miasto, w przeciwieñstwie o prywatnych w³acicieli zasobu mieszkaniowego, nie powinno czerpaæ zysków z wynajmowania mieszkañ. Nie powinno jednak¿e op³acaæ do utrzymania zasobu. Czynsze powinny pokrywaæ nie tylko koszty bie¿¹cego utrzymania ale zapewniæ równie¿ zgromadzenie rodków na remonty.
W prognozie wielkoci mieszkaniowego zasobu (rozdzia³ 2)
zosta³o przyjête, ¿e liczba lokali socjalnych w miecie bêdzie
rosn¹æ, natomiast liczba lokali pe³nostandardowych o stosunkowo wysokich czynszach bêdzie maleæ, gdy¿
lokale te s¹ i bêd¹ w przysz³oci kupowane przez najemców.
W zwi¹zku z tym z ka¿dym rokiem mo¿e siê pog³êbiaæ brak
równowagi pomiêdzy wp³ywami z czynszów a kosztami utrzymania zasobu.
Miasto musi wiêc wykorzystaæ ka¿d¹ mo¿liwoæ uzyskiwania dodatkowych wp³ywów z czynszu.
1.1. Zasady ustalania stawek czynszowych:
1. Stawki czynszu ustala Prezydent Miasta Owiêcim poprzez podjêcie stosownego zarz¹dzenia.
2. Przy ustalaniu stawki czynszu za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej lokalu nale¿y uwzglêdniæ czynniki obni¿aj¹ce
i podwy¿szaj¹ce ich wartoæ u¿ytkow¹ wed³ug tabel,
stanowi¹cych za³¹czniki Nr 1 i 2 o niniejszego rozdzia³u, a w szczególnoci:
1) po³o¿enie budynku,
2) po³o¿enie lokalu w budynku - np. kondygnacja, wspólny przedpokój, ³azienka lub WC, stopieñ nas³onecznienia lokalu,
3) wyposa¿enie budynku i lokalu w urz¹dzenia techniczne i instalacje oraz ich stan,
4) ogólny stan techniczny budynku np. budynki zakwalifikowane o remontu kapitalnego, wyburzenia, brak
piwnic w budynku.
3. W mieszkaniowym zasobie miasta Owiêcim nale¿y stosowaæ nastêpuj¹ce rodzaje stawek czynszowych:
1) dla lokali, których najem zosta³ nawi¹zany prze dniem
wejcia w ¿ycie uchwa³y Rady Miasta Owiêcim
w sprawie wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem miasta Owiêcim - stawki
czynszu nale¿y ustalaæ wed³ug zasad wynikaj¹cych
z za³¹cznika Nr 3 do rozdzia³u,
2) dla lokali wynajmowanych po raz pierwszy po wejciu w ¿ycie niniejszej uchwa³y w budynkach nowowybudowanych i nowozasiedlanych - nale¿y ustalaæ
stawki czynszowe na poziomie 2,5% wartoci odtworzeniowej w momencie zasiedlania,
3) dla osób zajmuj¹cych lokale bez tytu³u prawnego co
najmniej 10 lat do dnia 10 lipca 2001 r., z którymi zawiera siê umowy najmu - stawki czynszu ustala siê na
poziomie 3,0% wartoci odtworzeniowej,
4) dla osób wynajmuj¹cych lokal powy¿ej 80 m2 w drodze
przetargu - we ³ug stawki wylicytowanej na przetargu,
5) dla lokali socjalnych - maksymalna stawka czynszu nie
mo¿e przekraczaæ 50% stawki najni¿szego czynszu obowi¹zuj¹cego w miejskim zasobie mieszkaniowym.
1.2. Zasady podwy¿szania czynszów.
1. Podwy¿ek czynszu za u¿ywanie lokalu w latach 2004-2007
nale¿y dokonaæ wg tabeli stanowi¹cej za³¹cznik Nr 3
do rozdzia³u.
2. Podstaw¹ wyliczenia stawki bazowej czynszu jest wartoæ odtworzeniowa budynków ustalona przed Wojewodê Ma³opolskiego dla powiatu Owiêcim na okres poprzedzaj¹cy wprowadzenie nowych stawek czynszu.

Poz. 1589, 1590

3. Podwy¿szenia czynszu nale¿y dokonywaæ nie czêciej
ni¿ raz w roku.
4. Ka¿dorazowa po wy¿ka czynszu wymaga wypowiedzenia przez zarz¹dcê dotychczasowej wysokoci czynszu
najpóniej na miesi¹c naprzód, na koniec miesi¹ca kalendarzowego.
Przewodnicz¹cy Rady: P. Kuæka
Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr XVIII/209/04
Rady Miasta Owiêcim
z dnia 28 stycznia 2004 r.
Za³¹cznik Nr 3 do rozdzia³u 5
TABELA
podwy¿ek czynszu na lata 2004 -2007
Termin wprowadzenia
podwy¿ek czynszu

Procent wartoci odtworzeniowej
budynków okrelaj¹cy wysokoæ
stawki bazowej czynszu do:

Rok 2004
Rok 2005
Rok 2006
Rok 2007

2,15%
2,30%
2,45%
2,60%
Przewodnicz¹cy Rady: P. Kuæka
1590
Uchwa³a Nr XV/89/2004
Rady Gminy Poronin
z dnia 28 kwietnia 2004 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Orodka Pomocy Spo³ecznej w Poroninie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 4
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(t.j. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z pón. zm.) oraz art. 17, ust. 1,
pkt 18 i art. 110, ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593) oraz uchwa³y Nr V/45/95
Rady Gminy Poronin z dnia 28 czerwca 1995 r. w sprawie powo³ania Orodka Pomocy Spo³ecznej w Poroninie, Rada Gminy Poronin uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê Statut Orodka Pomocy Spo³ecznej w Poroninie, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§2
Trac¹ moc uchwa³y:
1. Nr XXXVI/275/2002 Rady Gminy Poronin z dnia 24 kwietnia
2002 r. w sprawie uchwalenia statutu Orodka Pomocy Spo³ecznej w Poroninie.
2. Nr XXXVII/282/2002 Rady Gminy Poronin z dnia 12 czerwca 2002 r. w sprawie zmiany uchwa³y w sprawie uchwalenia Statutu Orodka Pomocy Spo³ecznej w Poroninie,
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§3
Wykonanie uchwa³y zleca siê Wójtowi Gminy Poronin.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Jarz¹bek
Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XV/89/2004
Rady Gminy Poronin
z dnia 28 kwietnia 2004 r.
STATUT
ORODKA POMOCY SPO£ECZNEJ
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§1
1. Orodek stanowi wyodrêbniony organizacyjnie zespó³ osób
i rodków maj¹tkowych utworzonych w celu realizowania
zadañ pomocy spo³ecznej oraz wiadczeñ rodzinnych.
2. Orodek zosta³ utworzony przez Radê Gminy Poronin, która
nadaje i mo¿e dokonywaæ zmian w niniejszym statucie.
3. Nadzór celowy nad Orodkiem w zakresie realizacji zadañ
w³asnych sprawuje Rada Gminy Poronin, w zakresie realizacji zadañ zleconych Wydzia³ Polityki Spo³ecznej Ma³opolskiego Urzêdu Wojewódzkiego w Krakowie.
§2
Orodek Pomocy Spo³ecznej, zwany dalej "Orodkiem"
dzia³a na podstawie:
1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej (Dz. U.
Nr 64 poz. 593 z pón. zm.), zwan¹ w dalszej czêci "Ustaw¹
o pomocy spo³ecznej",
2) przepisów wykonawczych do ustawy o pomocy spo³ecznej,
3) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wiadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228 poz. 2255 z pón. zm.), zwanej w dalszej
czêci "ustaw¹ o wiadczeniach rodzinnych",
4) przepisów wykonawczych do ustawy o wiadczeniach rodzinnych,
5) innych przepisów dotycz¹cych jednostek pomocy spo³ecznej i jednostek bud¿etowych,
6) uchwa³y Rady Gminy Poronin Nr XV/45/95 z dnia 28 czerwca 1995 r. w sprawie powo³ania Orodka Pomocy Spo³ecznej w Poroninie,
7) niniejszego Statutu,
8) innych uchwa³ Rady Gminy Poronin.
§3
Orodek udziela wiadczeñ pomocy spo³ecznej wy³¹cznie
przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami i kwalifikacjami
zawodowymi okrelonymi w odrêbnych przepisach.
§4
1. Siedzib¹ Orodka jest Poronin, ul. Pi³sudskiego 15.
2. Dzia³alnoæ Orodka obejmuje teren Gminy Poronin.

Poz. 1590
ROZDZIA£ II
Cele, zadania, obszar dzia³ania
§5

1. Orodek realizuje nastêpuj¹ce zadania w³asne gminy z zakresu pomocy spo³ecznej:
1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwi¹zywania problemów spo³ecznych ze szczególnym uwzglêdnieniem programów pomocy spo³ecznej i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka,
2) sporz¹dzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy
spo³ecznej,
3) udzielanie schronienia, zapewnienie posi³ku oraz niezbêdnego ubrania osobom tego pozbawionym,
4) przyznawanie i wyp³acanie zasi³ków okresowych,
5) przyznawanie i wyp³acanie zasi³ków celowych,
6) przyznawanie i wyp³acanie zasi³ków celowych na pokrycie wydatków powsta³ych w wyniku zdarzenia losowego,
7) przyznawanie i wyp³acanie zasi³ków celowych na pokrycie wydatków na wiadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie maj¹cym dochodu
i mo¿liwoci uzyskania wiadczeñ na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,
8) przyznawanie zasi³ków celowych w formie biletu kredytowanego,
9) op³acanie sk³adek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobê, która zrezygnuje z zatrudnienia w zwi¹zku
z koniecznoci¹ sprawowania bezporedniej, osobistej
opieki nad d³ugotrwale lub ciê¿ko chorym cz³onkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkuj¹cymi matk¹, ojcem
lub rodzeñstwem,
10) praca socjalna,
11) organizowanie i wiadczenie us³ug opiekuñczych, w tym
specjalistycznych w miejscu zamieszkania z wy³¹czeniem
specjalistycznych us³ug opiekuñczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
12) prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuñczo - wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych,
13) tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad
dzieckiem i rodzin¹,
14) do¿ywianie dzieci,
15) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,
16) kierowanie do domu pomocy spo³ecznej i ponoszenie
odp³atnoci za pobyt mieszkañca gminy w tym domu,
17) sporz¹dzanie sprawozdawczoci oraz przekazywanie
jej w³aciwemu wojewodzie, równie¿ w wersji elektronicznej z zastosowaniem systemu informatycznego,
18) przyznawanie i wyp³acanie zasi³ków specjalnych celowych,
19) przyznawanie i wyp³acanie pomocy na ekonomiczne
usamodzielnienie w formie zasi³ków, po¿yczek oraz pomocy w naturze,
20) prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy
spo³ecznej i orodkach wsparcia o zasiêgu gminnym oraz
kierowanie do nich osób wymagaj¹cych opieki,
21) podejmowanie innych zadañ z zakresu pomocy spo³ecznej wynikaj¹cych z rozeznanych potrzeb gminy, w tym
tworzenie i realizacja programów os³onowych.
2. Orodek realizuje nastêpuj¹ce zadania zlecone gminie z zakresu pomocy spo³ecznej:
1) przyznawanie i wyp³acanie zasi³ków sta³ych,
2) op³acanie sk³adek na ubezpieczenie zdrowotne okrelo-
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nych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,
3) organizowanie i wiadczenie specjalistycznych us³ug opiekuñczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
4) przyznawanie i wyp³acanie zasi³ków celowych na pokrycie
wydatków zwi¹zanych z klêsk¹ ¿ywio³ow¹ lub ekologiczn¹,
5) prowadzenie i rozwój infrastruktury rodowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
6) realizacja zdañ wynikaj¹cych z rz¹dowych programów
pomocy spo³ecznej maj¹cych na celu ochronê poziomu
¿ycia osób, rodzin i grup spo³ecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia,.
3. Orodek wspó³dzia³a i wspó³pracuje z organizacjami pozarz¹dowymi, Kocio³em Katolickim, dzia³aj¹cymi na terenie
gminy organizacjami spo³ecznymi, zak³adami pracy, organizacjami charytatywnymi, fundacjami, osobami fizycznymi
- w zakresie realizowania zadañ pomocy spo³ecznej.
§6
Orodek realizuje zadania zlecone Gminie z zakresu wiadczeñ rodzinnych:
1. Zasi³ek rodzinny oraz dodatki do zasi³ku rodzinnego z tytu³u:
a) urodzenia dziecka,
b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
c) samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasi³ku dla bezrobotnych na skutek up³ywu ustawowego
okresu jego pobierania,
d) samotnego wychowywania dziecka,
e) kszta³cenia i rehabilitacji dziecka niepe³nosprawnego,
f) rozpoczêcia roku szkolnego,
g) podjêcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.
2. wiadczenia opiekuñcze:
a) zasi³ek pielêgnacyjny,
b) wiadczenie pielêgnacyjne.
3. Op³acanie sk³adek na ubezpieczenie zdrowotne oraz emerytalne rentowe dla osób otrzymuj¹cych wiadczenie pielêgnacyjne lub dodatek do zasi³ku z tytu³u samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasi³ku dla bezrobotnych
na skutek up³ywu ustawowego okresu jego pobierania.
ROZDZIA£ III
Organizacja wewnêtrzna
§7
1. Orodkiem kieruje i reprezentuje na zewn¹trz Kierownik
Orodka.
2. Kierownika zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy.
3. Kierownik podejmuje wszelkie decyzje w sprawach dotycz¹cych merytorycznej dzia³alnoci Orodka.
4. Kierownik jest pracodawc¹ w stosunku do pracowników
zatrudnionych w Orodku.
5. Kierownik Orodka sk³ada radzie Gminy coroczne sprawozdanie z dzia³alnoci oraz przedstawia potrzeby w tym zakresie.
§8
1. Strukturê Orodka tworzy:
a) dzia³ pomocy rodowiskowej,
b) dzia³ wiadczeñ rodzinnych,
c) samodzielne stanowiska.
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2. Kierownik Orodka ustala w Regulaminie Wewnêtrznym
strukturê organizacyjn¹ Orodka oraz zakres zadañ pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy.
§9
1. Orodek Pomocy Spo³ecznej jest jednostk¹ bud¿etow¹.
2. Orodek prowadzi gospodarkê finansow¹ wed³ug zasad
okrelonych w ustawie o finansach publicznych.
3. Podstaw¹ gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy obejmuj¹cy przychody i wydatki zatwierdzony przez Radê Gminy.
4. ród³ami przychodu s¹ rodki finansowe pochodz¹ce z:
a) bud¿etu wojewody,
b) bud¿etu Gminy.
5. Orodek mo¿e korzystaæ ze rodków pozabud¿etowych,
w szczególnoci mo¿e przyjmowaæ i dysponowaæ na cele
statutowe darami rzeczowymi, rodkami finansowymi oraz
innymi wiadczeniami spo³ecznymi.
6. Gospodarkê kasow¹ Orodka prowadzi bezp³atnie Urz¹d
Gminy Poronin na podstawie Porozumienia.
ROZDZIA£ IV
Postanowienia koñcowe
§ 10
1. Statut uchwala Rada Gminy.
2. Zmiany w statucie wymagaj¹ trybu w³aciwego dla jego
ustalenia.
3. Sprawy nieuregulowane w statucie normuj¹ ustawy.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Jarz¹bek
1591
Uchwa³a* Nr XIX/160/2004
Rady Gminy w Rabie Wy¿nej
z dnia 29 marca 2004 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Raba Wy¿na, Rokiciny Podhalañskie, Sieniawa I Podsarnie w Gminie Raba Wy¿na.
Dzia³aj¹c na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 41, ust. 1
i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pón. zm.) oraz art. 7a, art. 8
ust. 1,2,3; art. 26 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139
z pón. zm.) oraz art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2003 r. Nr 80 poz. 717), Rada GMINY w Rabie Wy¿nej uchwala:
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi
Raba Wyna, Rokiciny Podhalañskie, Sieniawa i Podsarnie w Gminie Raba Wy¿na.
Rozdzia³ I
PRZEPISY OGÓLNE
§1
Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego objêto obszar wsi Raba Wy¿na o powierzchni 22115,52 ha, wsi Rokiciny Podhalañskie o powierzchni 767,52 ha, wsi Sieniawa o po_________
*) Rozstrzygniêciem nadzorczym Nr PN II 0911/104/2004 z dnia
14 maja 2004 r. Wojewoda Ma³opolski stwierdzi³ niewa¿noæ
uchwa³y w czêci § 6 ust. 3 in fine.
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wierzchni 1293,72 ha i wsi Podsarnie o powierzchni 889,56 ha
w Gminie Raba Wy¿na.
§2
Ustalenia planu, w obszarze o którym mowa w § 1 zostaj¹
wyra¿one w postaci:
1. Przepisów ogólnych zawartych w rozdziale I niniejszej Uchwa³y.
2. Zasad u¿ytkowania terenu (przeznaczenia terenu) wg rodzaju u¿ytkowania okrelonych w rozdziale II niniejszej
Uchwa³y;
3. Zasad zagospodarowania terenu wg stref polityki okrelonych w III rozdziale niniejszej uchwa³y.
4. Rysunku planu Nr 1 w skali 1:5000 okrelaj¹cego zasady
u¿ytkowania terenu dla wsi Raba Wy¿na, Rokiciny Podhalañskie, Sieniawa stanowi¹cego Za³¹cznik Nr 1a do niniejszej uchwa³y oraz za³¹cznika Nr 1b do niniejszej Uchwa³y
dla wsi Podsarnie.
5. Rysunku planu Nr 2 w skali 1:5000 okrelaj¹cego zasady
rozwoju infrastruktury technicznej stano-wi¹cego za³¹cznik
Nr 2a dla wsi Raba Wy¿na, Rokiciny Podhalañskie, Sieniawa
do niniejszej uchwa³y oraz za³¹cznika Nr 2b do niniejszej
Uchwa³y dla wsi Podsarnie.
§3
1. Okrelone w § 2 ustalenia obowi¹zuj¹ ³¹cznie.
2. Aneks Nr 1, zawieraj¹cy uzasadnienie rozwi¹zañ planu w zakresie gospodarki wolno-ciekowej, stanowi materia³ uzupe³niaj¹cy i informacyjny do ustaleñ planu.
§4
Ilekroæ w dalszych przepisach jest mowa o:
1. Uchwale - nale¿y przez to rozumieæ niniejsza uchwa³ê Rady
Gminy w Rabie Wy¿nej, o ile z treci przepisu nie wynika
inaczej.
2. Planie - nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu wymienione w § 1 i § 2 o ile z treci przepisu nie wynika inaczej.
3. Przepisy prawne ochrony rodowiska - nale¿y przez to rozumieæ ogó³ aktów prawnych zwi¹za-nych z ochron¹ rodowiska, w tym ustaw; Prawo ochrony rodowiska, Prawo
wodne, o ochronie przyrody.
4. Przepisach szczególnych i odrêbnych - nale¿y przez to rozumieæ obowi¹zuj¹ce przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi.
5. Rysunku planu Nr 1 lub Nr 2 - nale¿y przez to rozumieæ
rysunek wymieniony w § 2 pkt 4 lub pkt 5 niniejszej uchwa³y.
6. U¿ytkowaniu podstawowym - nale¿y przez to rozumieæ
rodzaj przeznaczenia terenu, który dominuje w obszarze
wydzielonym liniami rozgraniczaj¹cymi.
7. U¿ytkowaniu dopuszczalnym - nale¿y przez to rozumieæ
rodzaj przeznaczenia inny ni¿ podstawowy, który uzupe³nia i wzbogaca u¿ytkowanie podstawowe.
8. Zabudowie jednorodzinnej - nale¿y przez to rozumieæ budynki mieszkalne przeznaczone dla jednej lub dwóch rodzin.
9. Zabudowie zagrodowej - nale¿y przez to rozumieæ budynki mieszkalne rolników wraz z obiektami gospodarczymi
o charakterze rolniczym.
10. Us³ugach publicznych - nale¿y przez to rozumieæ us³ugi
s³u¿¹ce realizacji celu publicznego, polegaj¹ce na budowie, odbudowie, rozbudowie lub nadbudowie obiektów u¿ytecznoci publicznej.
11. Us³ugach komercyjnych - nale¿y przez to rozumieæ us³ugi
realizowane ze rodków niepublicznych; w szczególnoci
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us³ugi z zakresu handlu, gastronomii, rzemios³a, rzemios³a produkcyjnego, urz¹dzeñ i obiektów turystyki oraz inne
us³ugi o zbli¿onym charakterze.
12. Dojazdach nie wydzielonych - nale¿y przez to rozumieæ istniej¹ce i projektowane ulice dojazdowe, nie wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi na rysunku planu, lecz niezbêdne dla zapewnienia prawid³owej obs³ugi dzia³ek i obiektów. Przebieg
tych dojazdów mo¿e byæ ustalony na etapie projektowania
inwestycyjnego. Nie ma koniecznoci przejêcia przez Gminê
dojazdów nie wydzielonych, w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomociami z dnia 21 sierpnia 1999 r.
13. Nieprzekraczalnej linii zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ najmniejsz¹ odleg³oæ w jakiej mo¿liwa jest lokalizacja obiektu kubaturowego od trasy ulicy (drogi).
14. Nieczystociach ciek³ych - rozumie siê przez to cieki gromadzone przejciowo w zbiornikach bezodp³ywowych.
15. Odpadach komunalnych - rozumie siê przez to odpady
komunalne w rozumieniu przepisów o odpadach.
16. Stacjach zlewnych - rozumie siê przez to instalacje i urz¹dzenia zlokalizowane przy kolektorach sieci kanalizacyjnej
lub przy oczyszczalniach cieków s³u¿¹ce do przyjmowania nieczystoci ciek³ych dowo¿onych pojazdami asenizacyjnymi z miejsc gromadzenia.
17. Zbiornikach bezodp³ywowych - rozumie siê przez to instalacje i urz¹dzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystoci ciek³ych w miejscu ich powstawania.
18. ciekach bytowych - rozumie siê przez to cieki z budynków przeznaczonych na pobyt ludzi, z osiedli mieszkaniowych oraz z terenów us³ugowych, powstaj¹ce w szczególnoci w wyniku ludzkiego metabolizmu oraz funkcjonowania gospodarstw domowych.
19. ciekach komunalnych - rozumie siê przez to cieki bytowe lub mieszaninê cieków bytowych ze ciekami przemys³owymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi.
20. ciekach przemys³owych - rozumie siê przez to cieki
odprowadzane z terenów, na których prowadzi siê dzia³alnoæ handlow¹ lub przemys³ow¹ albo sk³adow¹, nie bêd¹ce ciekami bytowymi lub wodami opadowymi.
21. Wodach podziemnych - rozumie siê przez to wody wystêpuj¹ce pod powierzchni¹ ziemi w wolnych przestrzeniach
ska³ skorupy ziemskiej, tworz¹ce, w zale¿noci od g³êbokoci wystêpowania wody, przypowierzchniowe oraz g³êbsze u¿ytkowe poziomy wodonone.
22. Linii brzegu - rozumie siê przez to granicê miêdzy gruntami pokrytymi wodami a gruntami przyleg³ymi do tych wód,
któr¹ stanowi krawêd brzegu lub linia sta³ego porostu
traw albo linia, któr¹ ustala siê wed³ug redniego stanu
wody ustalanego przez pañstwow¹ s³u¿bê hydrologiczno meteorologiczn¹ z okresu co najmniej ostatnich 10 lat.
23. Powszechne korzystanie z wód s³u¿y do zaspokajania potrzeb osobistych, gospodarstwa domowego lub rolnego, bez
stosowania specjalnych urz¹dzeñ technicznych, a tak¿e
do wypoczynku, uprawiania turystyki; sportów wodnych
oraz, na zasadach okrelonych w przepisach odrêbnych.
24. Us³ugi nieuci¹¿liwe rozumie siê taki rodzaj us³ug, który
nie wywo³uje uci¹¿liwoci dla otoczenia - ich ewentualna
uci¹¿liwoæ zamyka siê w granicach dzia³ki.
23. Uci¹¿liwoci nale¿y przez to rozumieæ uci¹¿liwoæ powodowan¹ przez przedsiêwziêcia mog¹ce znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko wymienione i okrelone rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 24 wrzenia 2002 r. w sprawie okrelenia rodzajów przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko oraz szczegó³owych kryteriów zwi¹zanych z kwalifikowaniem przedsiêwziêæ do sporz¹dzenia raportu o oddzialywaniu na rodowisko (Dz. U.
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Nr 179 poz. 1490). rozporz¹dzenie wydane na podstawie
art. 51 ust. 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo
ochrony rodowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62 z pón. zm.).
§5
1. Okrelone w § 2 pkt 3 zasady zagospodarowania terenu
wg rodzaju u¿ytkowania obejmuj¹: -podstawowy rodzaj u¿ytkowania (u¿ytkowanie podstawowe w rozumieniu § 4 pkt 5)
- dopuszczalny rodzaj u¿ytkowania (u¿ytkowanie dopuszczalne w rozumieniu § 4 pkt 6).
2. Obszar o ustalonym w planie u¿ytkowaniu terenu jest okrelony na rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi obowi¹zuj¹cymi (oznaczonymi lini¹ ci¹g³¹) lub orientacyjnymi (oznaczonymi lini¹ przerywan¹).
3. Przebieg linii rozgraniczaj¹cych obowi¹zuj¹cych mo¿e byæ
zmieniony tylko w trybie zmian w planie miejscowym.
4. Przebieg orientacyjnych linii rozgraniczaj¹cych mo¿e byæ
ucilony z tolerancj¹ do 10 m w stosunku do ich przebiegu
okrelonego na rysunku planu na etapie realizacji inwestycji w ramach projektu zagospodarowania dzia³ki, w odniesieniu do wszystkich linii orientacyjnych za wyj¹tkiem linii
wydzielaj¹cych drogi i ulice.
5. Grunt po³o¿ony w obszarze wydzielonym liniami rozgraniczaj¹cymi mo¿na przeznaczyæ wy³¹cznie na cele mieszcz¹ce siê w u¿ytkowaniu podstawowym, wzglêdnie przy dochowaniu warunków przewidzianych uchwa³¹ i przepisami
szczególnymi, na cele u¿ytkowania dopuszczalnego w ustalonych proporcjach.
6. Przedstawione na rysunku planu Nr 2 przebiegi sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizacji zwi¹zanych z nimi urz¹dzeñ (np. stacji transformatorowych) okrelaj¹ zasadê obs³ugi terenu w zakresie infrastruktury technicznej. Szczegó³owy przebieg sieci oraz lokalizacji tych urz¹dzeñ zostanie
okrelony w projekcie budowlanym a ustalony w decyzji
pozwolenia na budowê. Warunkiem zgodnoci tych inwestycji z planem jest utrzymanie okrelonej na rysunku planu
Nr 2 zasady przebiegu sieci i lokalizacji urz¹dzeñ z nimi zwi¹zanych; co oznacza, ¿e przebiegi i lokalizacje mog¹ byæ uszczegó³owione na etapie decyzji administracyjnych, lecz nie
mog¹ byæ sprzeczne z ustalon¹ w planie zasad¹ obs³ugi terenu w zakresie infrastruktury technicznej okrelon¹ w § 25.
§6
Ustala siê ogólne podstawowe zasady zagospodarowania
terenu obowi¹zuj¹ce na ca³ym obszarze objêtym planem:
1. W celu zachowania wysokich wartoci przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych terenu planu nakazuje siê przestrzeganie zasad ochrony i ksztaltowania rodowiska we wszelkich pocrynaniach inwestycyjnych zgodnie z obowi¹zuj¹cym
prawem ochrony rodowiska, ustaw¹ prawo wodne, prawo
geologiczne i górnicze i innymi przepisami szczególnymi oraz
ustaleniami okrelonymi w niniejszej uchwale
2. W celu zapewnienia prawid³owego funkcjonowania i spe³nienia wymogów sanitarnych nakazuje siê koniecznoæ wyposa¿enia terenów budowlanych w sieci i urz¹dzenia infrastruktury technicznej, przez które rozumie siê sieci energetyczne, wodoci¹gowe i kanalizacyjne oraz w zale¿noci
od potrzeb sieci gazowe i teletechniczne. Do chwili realizacji sieci kanalizacji sanitarnej, dopuszcza siê mo¿liwoæ realizacji indywidualnych, szczelnych zbiorników wybieralnych i przydomowych oczyszczalni cieków.
3. Ustala siê w obszarze planu zakaz lokalizacji nowych przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzialywaæ na rodowisko
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wymienionych w § 2 rozporz¹dzenia Rady Ministrów
z dnia 24 wrzenia 2002 r. w sprawie okrelenia rodzajów
przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko oraz szczegó³owych kryteriów zwi¹zanych z kwalifikowaniem przedsiêwziêæ do sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu na rodo-wisko (Dz. U. Nr 179 poz. 1490) za wyj¹tkiem terenów wyznaczonych w planie pod u¿ytkowanie
oznaczone symbolami P, KP oraz za wyj¹tkiem inwestycji
infrastrukturalnych, komunikacji i lenictwa. Dla przedsiêwziêæ wymienionych w § 3, ust. 1 rozporz¹dzenia Rady
Ministrów z dnia 24 wrzenia 2002 r. w sprawie okrelenia
rodzajów przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ
na rodowisko (..) (Dz. U. Nr 179 poz. 1490), wprowadza siê
w obszarze planu obligatoryjny obowi¹zek sporz¹dzenia
raportu o oddzia³ywaniu przedsiêwziêcia na rodowisko.
Zakres raportu o oddzia³ywaniu przedsiêwziêcia na rodowisko powinien zawieraæ treæ wymagana w art. 52 Ustawy prawo ochrony rodowiska.
4. W celu ograniczenia emisji zanieczyszczeñ do powietrza
z procesów spalania paliw sta³ych ustala siê indywidualny
sposób zaopatrzenia w ciep³o obiektów, zobowi¹zkiem zastosowania urz¹dzeñ zapewniaj¹cych nie przekraczania
standardów jakoci rodowiska i wykorzystanie niskoemisyjnych noników energii jak gaz, energia elektryczna, lekki olej opa³owy, itp..
5. Wprowadza siê zakaz realizacji sieci wodoci¹gowych w obszarze gminy bez jednoczesnego rozwi¹-zania gospodarki
ciekowej.
6. W obszarze planu obowi¹zuje zakaz wprowadzania cieków bezporednio do ziemi, do wód powierzchniowych oraz
do poziomów wodononych wód podziemnych.
7. Ustala siê zasadê odbioru odpadów w systemie zorganizowanym pod nadzorem gminy lub na podstawie indywidualnych umów z odbiorc¹ odpadów, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami o odpadach oraz przepisami o utrzymaniu porz¹dku i czystoci w gminach. Ponadto, w celu prowadzenia prawid³owej gospodarki odpadami w gminie
zaleca siê wprowadzenie zasady segregacji odpadów u ród³a ich powstawania.
8. W prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej obowi¹zuj¹ w postêpowaniu z odpadami niebezpiecznymi rozwi¹zania (procedury) okrelone w przepisach odrêbnych.
9. Na podst. art. 113, art. 114 UPOS dla wyznaczonych w planie terenów o ustalonym rodzaju przezna-czenia obowi¹zuj¹ dopuszczalne poziomy ha³asu w rodowisku, okrelone w rozporz¹dzeniu MO dotyczy to obszarów:
1) zabudowy mieszkaniowej - oznaczonych symbolem M,
MR,MU
2) szpitali i domów opieki spo³ecznej - oznaczone symbolem UP, UP1 (dla terenów mieszcz¹cych siê w zakresie
przeznaczenia dopuszczalnego),
3) zwi¹zanych ze sta³ym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i m³odzie¿y - UP, UP1(dla terenów mieszcz¹cych
siê w zakresie przeznaczenia dopuszczalnego),
4) rekreacyjno-wypoczynkowych - UT, UT1
10. W obszarze planu zabrania siê:
1) zmian przebiegu naturalnych koryt cieków powierzchniowych,
2) zabudowy cieków poza przypadkami uzasadnionymi
wzglêdami technicznymi (utrzymanie dróg i zwi¹zanych
z nimi obiektami hydrotechnicznymi) lub bezpieczeñstwa
(ochrona przeciw powodziowa),
3) przesklepiania koryt cieków,
4) obudowy i zabudowy róde³, oraz zmian sposobu u¿ytkowania w ich otoczeniu (w odleg³oci 50 m). Dopuszcza
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siê mo¿liwoæ przystosowania otoczenia róde³ i poboru
wód dla celów, komunalnych, turystycznych i rekreacyjnych pod warunkiem sporz¹dzenia projektu i ekspertyzy
w celu wykazania braku negatywnego wp³ywu przedsiêwziêcia na ród³o i cieki powierzchniowe z niego wyp³ywaj¹ce oraz uzyskania pozytywnego uzgodnienia
z w³aciwym dla miejsca organem ochrony przyrody.
11. Ustala siê obowi¹zek zapewnienia dostêpu do wód objêtych powszechnym korzystaniem na czêciach posesji przylegaj¹cych do tych wód w pasie o szerokoci co najmniej
15 m wzd³u¿ rzeki Raby i co najmniej 10m wzd³u¿ pozosta³ych cieków wodnych. Pas ten winien byæ liczony odgórnej
krawêdzi skarpy brzegowej cieków wodnych i ca³kowicie
wy³¹czony z zabudowy kubaturowej, szerokoci minimum
10 m, liczone od górnej krawêdzi skarpy brzegowej i ca³kowicie wykluczone z zabudowy kubaturowej.
12. Zgodnie z zaleceniem Nadlenictwa w terenach budowlanych przyleg³ych do terenów lenych, budynki nale¿y lokalizowaæ w odleg³oci nie mniejszej ni¿ 30m od lasu.
Od tej zasady mo¿na odst¹piæ w sytuacjach szczególnych
(np. gdy teren jest ju¿ czêciowo zabudowany, ewentualnie s¹ to tereny uzbrojone lub teren powierzchni lenej
przylegaj¹cej jest niewielki (0,10 - 1,0 ha) oraz innych uzgodnionych Nadlenictwem). Ponadto zgodnie z sugesti¹ Nadlenictwa przewidywane planem inwestycje (szczególnie
komunikacyjne) by³y planowane w oparciu o zasadê maksymalnej ochrony powierzchni lenych.
13. Na obszarach o skomplikowanych warunkach gruntowych,
gdy spadek terenu przekracza 10%, ustala siê obowi¹zek
okrelenia geotechnicznych warunków posadowienia
obiektów budowlanych na podstawie dokumentacji geologiczno-in¿ynierskiej (zgodnie z przepisami odrêbnymi).
14. W obszarze planu obowi¹zuje zakaz realizacji obiektów handlowych, których powierzchnia sprzeda¿na przekracza
1000 m2.
15. W terenie objêtym niniejszym planem w ramach u¿ytkowania dopuszczalnego dotycz¹cego mo¿liwoci realizacji
urz¹dzeñ infrastruktury technicznej dopuszcza siê mo¿liwoæ realizacji masztów telefonii komórkowej lub innych
obiektów tego typu pod warunkiem zachowania minimalnej odlegloci 150m od istniej¹cych lub projektowanych
terenów zabudowy mieszkaniowej.
16. W celu zapewnienia bezpieczeñstwa przed po¿arem w dostosowaniu do wymagañ okrelonych w przepisach odrêbnych wsprawie szczegó³owych wymagañ wzakresie
przeciwpo¿arowego zaopatrzenia wodnego, ratownictwa
technicznego, chemicznego, ekologicznego lub medycznego oraz warunków jakimi powinny odpowiadaæ drogi po¿arowe; nale¿y wykonaæ: sieæ hydrantów zewnêtrznych
zapewniaj¹cych odpowiedni¹ iloæ wody do gaszenia oraz
drogi po¿arowe zapewniaj¹ce dojazd jednostek ratowniczych do obiektów.
§7
Ustala siê zasady kszta³towania nowej, przebudowywanej
i remontowanej zabudowy oraz warunki podziale terenów
na dzia³ki budowlane
1. Forma i gabaryty budynków oraz ich usytuowanie na dzia³ce wraz z innymi elementami zagospodarowania (ogrodzenia, budynki gospodarcze, obiekty ma³ej architektury oraz
zieleñ) powinny byæ kszta³towane w dostosowaniu do cech
lokalnego krajobrazu i otaczaj¹cego zainwestowania i nawi¹zywaæ do fonu architektury tradycyjnej w celu harmonijnego wkomponowania nowych elementów zagospodaro-
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wania w otoczenie uwzglêdniaj¹c ukszta³towanie i pole¿enie terenu, jego widocznoæ na i z tych terenów. Nale¿y dbaæ
o wytwarzanie atrakcyjnej przestrzeni, zapewniaj¹c obiektom funkcjonalnoæ i estetykê.
2. Wysokoæ obiektów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, letniskowej i zagrodowej wynosi maksymalnie 10 m,
licz¹c od poziomu terenu przy g³ównym wejciu do budynku
do najwy¿ej po³o¿onej kalenicy dachu. Wysokoæ obiektów
gospodarczych w zabudowie zagrodowej i mieszkaniowej
oraz budynków zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹
i us³ugow¹ w terenach mieszkaniowych nie powinna przekraczaæ 6 m wysokoci, licz¹c od poziomu terenu przy g³ównym wejciu do budynku do najwy¿ej po³o¿onej kalenicy
dachu. Dach powinien byæ dwuspadowy, ewentualnie wielospadowy, (za wyj¹tkiem dachu kopertowego) symetryczny, o na-chyleniu po³aci od 35°-50° o nadwieszonych okapach. Zalecanym pokryciem dachu jest dachówka, gont
lub inny materia³ pokrycia dachowego nawi¹zuj¹cy w kolorze do naturalnych barw tych materia³ów. Kolor dachu: zbli¿ony do naturalnego koloru dachówki ceramicznej, kolor tynków cian: jasny. Istnieje mo¿liwoæ odstêpstwa od wymienionych zaleceñ dla budynków o nowatorskich rozwi¹zaniach,
wysokich walorach estetycznych i nie stanowi¹cych dysharmonii z otaczaj¹cym krajobrazem oraz obiektów, w których
wzglêdy technologiczne wymuszaj¹ inne ni¿ zalecane gabaryty, pod warunkiem uzyskania akceptacji komisji urbanistyczne-architektonicznej na ich bry³ê i lokalizacjê.
3. Wysokoæ obiektów zabudowy us³ugowej (w tym obiektów
us³ug turystyki i rekreacji) i przemys³owej wynosi maksymalnie 12 m, licz¹c od poziomu terenu przy g³ównym wejciu do budynku do najwy¿ej po³o¿onej kalenicy dachu. Wyj¹tkowo wzglêdy technologiczne mog¹ uzasadniæ koniecznoæ dopuszczenia do realizacji obiektów wy¿szych. Wysokoæ obiektów us³ug publicznych wynosi maksymalnie 15 m,
licz¹c od poziomu terenu przy g³ównym wejciu do budynku
do najwy¿ej po³o¿onej kalenicy dachu. Wyj¹tkowo wzglêdy
krajobrazowe mog¹ uzasadniæ koniecznoæ realizacji obiektów (lub ich czêci) wy¿szych (np. koció³, element stanowi¹cy dominantê, punkt widokowy). Dach obiektów us³ugowych komercyjnych publicznych i przemys³owych powinien
byæ dwuspadowy, ewentualnie wielospadowy, (za wyj¹titiem dachu kopertowego) symetryczny, o nachyleniu po³aci
od 35°-50° o nadwieszonych okapach. Zalecanym pokryciem
dachu jest dachówka, gont lub elementy o fakturze dachówek. Kolor tynków cian: jasny. Istnieje mo¿liwoæ odstêpstwa od wymienionych zaleceñ dla budynków o nowatorskich rozwi¹zaniach, wysokich walorach estetycznych i nie
stanowi¹cych dysharmonii z otaczaj¹cym krajobrazem oraz
obiektów, w których wzglêdy technologiczne wymuszaj¹ inne
ni¿ zalecane gabaryty, pod warunkiem uzyskania akceptacji komisji urbanistyczne-architektonicznej na ich bry³ê i lokalizacjê.
4. Powierzchnia biologicznie czynna dzia³ki:
a) po³o¿onej na terenach mieszkalnictwa jednorodzinnego i zagrodowego nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 50% jej powierzchni,
b) po³o¿onej na terenach mieszkaniowe-us³ugowych nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 30% jej powierzchni,
c) po³o¿onej na terenach us³ug nie mo¿e byæ mniejsza
ni¿ 20% jej powierzchni.
5. W terenach przeznaczonych dla zainwestowania kubaturowego nakazuje siê ochronê istniej¹cego drzewostanu i zaleca maksymalne nasycenie terenu dzia³ki zieleni¹.
6. Ustala siê wi¹¿¹ce przy podzia³ach gruntów nastêpuj¹ce
minimalne wielkoci dla nowowydzielanych dzia³ek:
1) dla zabudowy zagrodowej powierzchnia dzia³ek wynosi
nie mniej ni¿ 1200 m2, minimalna szerokoæ dzia³ki
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nie mniej ni¿ 18 m. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza siê 15% tolerancjê podanych wy¿ej parametrów, pod warunkiem, ¿e nie spowoduje to naruszenia
³adu przestrzennego w tym rejonie zabudowa dzia³ki nie naruszy przepisów prawa budowlanego. W obrêbie dzia³ki
o funkcji rolniczo-mieszkaniowej winny siê znaleæ 2 sta³e
miejsca postojowe oraz miejsce postojowe dla ci¹gnika,
2) dla zabudowy jednorodzinnej powierzchnia dzia³ki dla jednego budynku wynosi nie mniej ni¿ 800 m2. Minimalna
szerokoæ dzia³ki dla budynku wolnostoj¹cego wynosi
18 m. Minimalna szerokoæ dzia³ki dla budynku w zabudowie bliniaczej wynosi 14 m. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza siê 15% tolerancjê podanych wy¿ej parametrów, pod warunkiem, ¿e nie spowoduje to naruszenia ³adu przestrzennego w tym rejonie,
a zabudowa dzia³ki nie naruszy przepisów prawa budowlanego. W obrêbie dzia³ki o wy³¹cznej funkcji mieszkaniowej winny siê znaleæ 2 sta³e miejsca postojowe,
3) dla zabudowy mieszkaniowo-us³ugowej powierzchnia dzia³ki wynosi nie mniej ni¿ 800 m2, minimalna szerokoæ dzia³ki nie mniej ni¿ 18 m. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza siê 15% tolerancjê podanych wy¿ej parametrów, pod warunkiem, ¿e nie spowoduje to naruszenia ³adu przes-trzennego w tym rejonie a zabudowa dziatki
nie naruszy przepisów prawa budowlanego. Iloæ miejsc
parkingowych na dzia³ce, nale¿y wyliczyæ sumuj¹c potrzeby mieszkañców (2) +iloæ miejsc parkingowych dla klientów, w zwi¹zku z tym wielkoæ dzia³ki jest cile zwi¹zana
z rodzajem prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej,
4) dla obiektów us³ugowych wielkoæ dzia³ki jest uzale¿niona od rodzaju prowadzonej dzia³alnoci us³ugowej. W ramach dzia³ki winna byæ zarezerwowana proporcjonalna
liczba miejsc parkingowych w zale¿noci od wielkoci ogólnej us³ugowej powierzchni u¿ytkowej:
a) dla firm produkcyjno-handlowo-us³ugowych prowadz¹cych sprzeda¿ detaliczn¹ i us³ugi dla ludnoci wymagane jest 1 miejsce na 10 m2 powierzchni ogólnej,
b) dla biur i administracji - 1 miejsce na 20 m2 powierzchni ogólnej,
c) 1 miejsce na 4-6 miejsc konsumpcyjnych dla gastronomii (bary, kawiarnie).
7. W przypadkach szczególnych (np. przy w¹skich dziaHcach)
dopuszcza siê mo¿liwoæ lokalizowania obiektów kubaturowych, zarówno w granicach dzia³ki, jak i w odleg³oci 1,5 m
od granic dzia³ki przylegaj¹cej do terenu niezabudowanego.
8. Istniej¹ce obiekty us³ugowe, mieszkaniowe i gospodaroze
polo¿one w terenach rolnych i zieleni nie urz¹dzonej pozostawia siê do utrzymania, przeksztakeñ i rozbudowy zgodnie z ustaleniami zawartymi w rozdziale I, § 6 i § 7 oraz z zasadami obowi¹zuj¹cymi w strefach polityki przestrzennej
zapisanych w rozdziale III niniejszych ustaleñ.
Rozdzia³ II
PRZEZNACZENIE TERENÓW (rodzaj u¿ytkowania)
§8
1. Wyznacza siê tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego oznaczone na rysunku planu symbolem M z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
2. Jako u¿ytkowanie dopuszczalne na okrelanych w ust. 1 terenach ustala siê mo¿liwoæ lokalizacji:
1) mieszkalnictwa zagrodowego,
2) obiektów i urz¹dzeñ us³ug, jako obiektów wolnostoj¹cych
lub wbudowanych w budynki mieszkalne,
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3) urz¹dzeñ infrastruktury technicznej
4) dojazdów nie wydzielonych, zatok postojowych i malych
parkingów (do 8 stanowisk),
5) zieleni urz¹dzonej.
3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych
w ramach u¿ytkowania dopuszczalnego, wymienionych
w ust. 2 jest:
1) dostosowanie ich do wymogów i charakteru u¿ytkowania
podstawowego,
2) zachowanie proporcji, aby u¿ytkowanie dopuszczalne nie
stanowi³o wiêcej ni¿ 20% powierzchni u¿y³ko-wania podstawowego liczonego w granicach dzia³ki lub jej czêci
objêtej u¿ytkowaniem podstawowym (nie dotyczy programu ustalonego w ust 2 pkt 1, 5).
4. W terenach ustalenia M dopuszcza siê mo¿liwoæ prowadzenia
dzia³alnoci us³ugowej, przy zachowaniu zasady braku uci¹¿liwoci wprowadzanego programu us³ugowego dla mieszkalnictwa, to znaczy i¿ wprowadza siê zakaz prowadzenia w tych
terenach takiej dzia³alnoci, która mog³aby poprzez s¹siedztwo wp³yn¹æ na obni¿enie wartoci s¹siedniej dzia³ki mieszkaniowej (np. domu pogrzebowego, salonu gier, itp.).
§9
1. Wyznacza siê tereny mieszkalnictwa zagrodowego oznaczone na rysunku planu symbolem MR z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowê zagrodow¹ dla rolników.
2. Jako u¿ytkowanie dopuszczalne na okrelonych w ust. 1 terenach ustala siê mo¿liwoæ lokalizacji:
1) obiektów i urz¹dzeñ us³ug, jako obiektów wolnostoj¹cych
lub wbudowanych w budynki mieszkalne,
2) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
3) urz¹dzeñ infrastruktury technicznej zwi¹zanych z zagospodarowaniem .
4) dojazdów nie wydzielonych, zatok postojowych i ma³ych
parkingów (do 8 stanowisk),
5) zieleni urz¹dzonej.
3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych
w ramach u¿ytkowania dopuszczalnego, wymienionych
w ust. 2 jest:
1) dostosowanie ich do wymogów i charakteru u¿ytkowania
podstawowego,
2) zachowanie proporcji, aby u¿ytkowanie dopuszczalne nie
stanowi³o wiêcej ni¿ 20% powierzchni u¿ytkowania podstawowego liczonego w granicach dzia³ki (nie dotyczy
programu ustalonego w ust. 2 pkt 2 i 5). Ustalone proporcje nie dotycz¹ gospodarstw agroturystycznych w odniesieniu do wynajmowanej powierzchni mieszkaniowej.
4. W terenach ustalenia MR dopuszcza siê mo¿liwoæ prowadzenia dzia³alnoci us³ugowej, przy zachowaniu zasady braku
uci¹¿liwoci wprowadzanego programu us³ugowego dla mieszkalnictwa, to znaczy i¿ wprowadza siê zakaz prowadzenia w tych
terenach takiej dzia³alnoci, która mog³aby poprzez s¹siedztwo wp³yn¹æ na obni¿enie wartoci s¹siedniej dzia³ki mieszkaniowej (np. domu pogrzebowego, salonu gier, itp.).
§ 10
1. Wyznacza siê tereny mieszkalnictwa i us³ug oznaczone
na rysunku planu symbolem MU z
podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowê mieszkaniow¹ wraz z komercyjnym prog-ramem us³ugowym.
2. Jako u¿ytkowanie dopuszczalne na okrelonych w ust. 1 terenach ustala siê mo¿liwoæ lokalizacji:
1) obiektów us³ugowych bez funkcji mieszkalnej,
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2) urz¹dzeñ i obiektów infrastruktury technicznej,
3) dojazdów nie wydzielonych, zatok postojowych i ma³ych
parkingów (do 8 stanowisk),
4) zieleni urz¹dzonej.
3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych
w ramach u¿ytkowania dopuszczalnego, wymienionych
w ust. 2 jest:
1) dostosowanie ich do wymogów i charakteru u¿ytkowania
podstawowego,
2) zachowanie proporcji, aby u¿ytkowanie dopuszczalne
nie stanowi³o wiêcej ni¿ 30% powierzchni terenu u¿ytkowania podstawowego liczonego w granicach dzia³ki
(nie dotyczy programu ustalonego w ust 2 pkt .1 i 5)

gów w wielkoci dostosowanej do potrzeb i wskaników
zwi¹zanych z rodzajem prowadzonej dzia³alnoci komercyjnej.
4. Warunkiem lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych
w ramach u¿ytkowania dopuszczalnego, wymienionych
w ust. 4 jest:
1) dostosowanie ich do wymogów i charakteru u¿ytkowania
podstawowego,
2) spe³nienie warunków obowi¹zuj¹cych dla stref okrelonych w rozdziale III w zakresie wynikaj¹cym z zasiêgu terenowego tych stref,
3) spe³nienie warunków zapisanych w rozdziale I, § 6 i § 7
dotycz¹cych zasad zagospodarowania terenu.

§ 11

§ 13

1. Wyznacza siê tereny us³ug publicznych o charakterze lokalnym, oznaczone na rysunku planu symbolem UP z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowê us³ugow¹ o charakterze publicznym i lokalnym zasiêgu w szczególnoci owiaty, kultury, administracji, zdrowia, opieki spo³ecznej i bezpieczeñstwa.
2. Istniej¹ce obiekty znajduj¹ce siê w terenach ograniczonych
nieprzekraczalnymi liniami rozgra-niczaj¹cymi terenów
us³ug publicznych UP, pozostawia siê do adaptacji, przeksztaiceñ i rozbudowy zgodnie z ustaleniami u¿ytkowania podstawowego i dopuszczalnego tego terenu.
3. Jako u¿ytkowanie dopuszczalne na okrelonych w ust. 1 terenach ustala siê mo¿liwoæ lokalizacji
1) obiektów i urz¹dzeñ us³ug komercyjnych zwi¹zanych i podporz¹dkowanych u¿ytkowaniu pod-stawowemu,
2) urz¹dzeñ i obiektów infrastruktury technicznej,
3) dojazdów nie wydzielonych, zatok postojowych i malych
parkingów,
4) pojedynczych obiektów mieszkalnych dla nadzoru lub opieki,
5) zieleni urz¹dzonej.
4. Warunkiem lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych
w ramach u¿ytkowania dopuszczalnego, wymienionych
w ust. 3 jest:
1) dostosowanie ich do wymogów i charakteru u¿ytkowania
podstawowego,
2) zachowanie proporcji, aby ³¹czna powierzchnia terenów
zwi¹zanych z u¿ytkowaniem dopuszczalnym nie stanowi³a wiêcej ni¿ 20% powierzchni u¿ytkowania podstawowego liczonego w granicach tego u¿ytkowania (nie dotyczy
programu ustalonego w ust 3 pkt 5).

1. Wyznacza siê tereny us³ug komercyjnych, oznaczone na rysunku planu symbolem UC z podstawowym przeznaczeniem
gruntów pod us³ugi handlu gastronomii, rzemios³a, rzemios³a produkcyjnego, urz¹dzeñ i obs³ugi rolnictwa, oraz innych
us³ug o charakterze komercyjnym zabezpieczaj¹cych podstawowe potrzeby mieszkañców.
2. Istniej¹ce obiekty znajduj¹ce siê w terenach ograniczonych
nieprzekraczalnymi liniami rozgraniczaj¹cymi terenów us³ug
publicznych UC, pozostawia siê do adaptacji, modernizacji,
przekszta³ceñ i rozbudowy zgodnie z ustaleniami u¿ytkowania podstawowego i dopuszczalnego tego terenu.
3. Jako u¿ytkowanie dopuszczalne na okrelonych w ust. 1 terenach ustala siê mo¿liwoæ lokalizacji:
1) obiektów us³ug publicznych np. z zakresu administracji,
zdrowia i owiaty,
2) urz¹dzeñ infrastruktury technicznej zwi¹zanych z zagospodarowaniem terenu,
3) dojazdów nie wydzielonych, zatok postojowych i parkingów
w wielkoci dostosowanej do potrzeb i wskaników zwi¹zanych z rodzajem prowadzonej dzia³alnoci komercyjnej,
4) pojedynczych obiektów mieszkalnych dla nadzoru,
5) zieleni urz¹dzonej.
4. Warunkiem lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych
w ramach u¿ytkowania dopuszczalnego, wymienionych
w ust. 4 jest:
1) dostosowanie ich do wymogów i charakteru u¿ytkowania
podstawowego,
2) zachowanie proporcji, aby ³¹czna powierzchnia terenów
zwi¹zanych z u¿ytkowaniem dopuszczalnym nie stanowi³a wiêcej ni¿ 30% powierzchni u¿ytkowania podstawowego liczonego w granicach dzia³ki (nie dotyczy programu
ustalonego w ust. 4 pkt 6),
3) spe³nienie warunków obowi¹zuj¹cych dla stref okrelonych w rozdziale III w za-kresie wynikaj¹cym z zasiêgu
terenowego tych stref,
4) spe³nienie warunków zapisanych w rozdziale I, § 6 i § 7
dotycz¹cych zasad zagospodarowania terenu oraz zasad
kszta³towania zabudowy

§ 12
1. Wyznacza siê tereny us³ug publicznych w zieleni oznaczonych na rysunku planu symbolem UP I.
Tereny te obejmuj¹ istniej¹ce zespo³y parkowe z zabytkowymi obiektami kubaturowymi.
2. istniej¹ce obiekty znajduj¹ce siê w terenach us³ug komercyjnych UP I, pozostawia siê do adaptacji, modernizacji, przekszta³ceñ i rozbudowy zgodnie z ustaleniami u¿ytkowania
podstawowego i dopuszczalnego tego terenu przy spe³nieniu ustaleñ zawartych w rozdziale III niniejszej uchwa³y.
3. Jako u¿ytkowanie dopuszczalne na okrelonych w ust. 1 terenach ustala siê mo¿liwoæ realizacji:
1) programu z zakresu mieszkalnictwa,
2) programu z zakresu us³ug komercyjnych (hotelarstwa,
wystawiennictwa, gastronomii, itp.),
3) urz¹dzeñ infrastruktury technicznej,
4) dojazdów nie wydzielonych, zatok postojowych i parkin-

§ 14
1. Wyznacza siê tereny us³ug turystyki i rekreacji oznaczone
na rysunku planu symbolem UT obejmuj¹ce tereny szczególnie predysponowane dla lokalizacji urz¹dzeñ i us³ug zwi¹zanych z turystyk¹ i wypoczynkiem. Ustaleniem objêto znaczne tereny otwarte, posiadaj¹ce szczególne zasoby i atrakcje przyrodnicze.
W terenach oznaczonych symbolem UT obowi¹zuje zakaz
zabudowy.
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W granicach tych obszarów wyznacza siê tereny koncentracie urz¹dzeñ obs³ugi ruchu turystycznego oznaczone na rysunku planu symbolem UT. W ich ramach ustala siê mo¿liwoæ realizacji obiektów kubaturowych zwi¹zanych z obs³ug¹
ruchu turystycznego typu; motel, zajazd, hotel, obiekty agroturystyczne, schroniska; z mo¿liwoci¹ realizacji us³ug i urz¹dzeñ gastronomicznych i innych komercyjnych oraz ró¿norodnych obiektów sportowych wraz z koniecznym zapleczem
gospodarczo--technicznym. Warunkiem realizacji takiego
przedsiêwziêcia jest sporz¹dzenie raportu o oddzia³ywaniu
na rodowisko a w szczególnoci ocena wp³ywu na szatê
rolinn¹, wody podziemne i powierzchniowe oraz krajobraz.
2. Jako u¿ytkowanie dopuszczalne na okrelonych w ust. 1 terenach ustala siê mo¿liwoæ lokalizacji:
1) urz¹dzeñ infrastruktury technicznej,
2) dojazdów nie wydzielonych, zatok postojowych i parkingów
w wielkoci dostosowanej do potrzeb i wskaników zwi¹zanych z rodzajem prowadzonej dzia³alnoci komercyjnej,
3) zieleni urz¹dzonej.
3. Warunkiem lokalizacji urz¹dzeñ towarzysz¹cych w ramach
u¿ytkowania dopuszczalnego, wymienionych w ust. 2 jest:
1) dostosowanie ich do wymogów i charakteru u¿ytkowania
podstawowego,
2) zachowanie proporcji, aby ³¹czna powierzchnia terenów
zwi¹zanych z u¿ytkowaniem dopuszczalnym nie stanowi³a wiêcej ni¿ 5% powierzchni obszaru danego ustalenia,
3) spe³nienie warunków obowi¹zuj¹cych dla stref okrelonych w rozdziale III w zakresie wynikaj¹cym z zasiêgu terenowego tych stref,
4) spe³nienie warunków zapisanych w rozdziale I, § 6 i § 7
dotycz¹cych zasad zagospodarowania terenu oraz zasad
kszta³towania zabudowy oraz warunków podzia³u terenu
na dzialki.
4. Dla wprowadzanej nowej zabudowy oraz budynków przebudowywanych lub modernizowanych i zagospodarowania
dziatek obowi¹zuj¹ ustalenia zawarte w rozdziale I, § 6 i § 7.
§ 15
1. Wyznacza siê tereny przemys³owe oznaczone na rysunku
planu symbolem P z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod obiekty i urz¹dzenia zwi¹zane z produkcj¹, sk³adowaniem surowców i materia³ów lub ich przerobem na skalê
przemys³ow¹.
2. Istniej¹ce obiekty znajduj¹ce siê w terenach przemys³owych,
pozostawia siê do adaptacji, modernizacji, przekszta³ceñ
i ozbudowy zgodnie z ustaleniami u¿ytkowania podstawowego i dopuszczalnego tego terenu.
3. W celu prawid³owego zagospodarowania dzia³ki oraz
dla wprowadzanej nowej zabudowy oraz budynków przebudowywanych lub modernizowanych i zagospodarowania
dzia³ek ustala siê nastêpuj¹ce wymogi:
1) ograniczenia wysokoci zabudowy do 12 m, mierz¹c
od najni¿szego punktu terenu do kalenicy dachu, Wyj¹tek
mog¹ stanowiæ obiekty i urz¹dzenia, których wysokoæ
jest wymuszona wzglêdam technologicznymi,
2) ochrony istniej¹cego drzewostanu,
3) zapewnienie odpowiedniej iloci miejsc parkingowych
w ramach dzia³ki.
4. Jako u¿ytkowanie dopuszczalne na okrelonych w ust. 1 terenach ustala siê mo¿liwoæ lokalizacji:
1) pojedynczych obiektów i urz¹dzeñ us³ug komercyjnych,
2) urz¹dzeñ infrastruktury technicznej,
3) dojazdów i zatok postojowych,
4) zieleni urz¹dzonej.
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5. Warunkiem lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych
w ramach u¿ytkowania dopuszczalnego, wymienionych
w ust. 4 jest:
1) dostosowanie ich do wymogów i charakteru u¿ytkowania
podstawowego,
2) zachowanie proporcji, aby ³¹czna powierzchnia terenów
zwi¹zanych z u¿ytkowaniem dopuszczalnym nie stanowi³a wiêcej ni¿ 20% powierzchni obszaru danego ustalenia
(nie dotyczy programu ustalonego w ust. 4 pkt 4),
3) spe³nienie warunków obowi¹zuj¹cych dla stref okrelonych w rozdziale III w zakresie wynikaj¹cym z zasiêgu terenowego tych stref,
4) spe³nienie warunków zapisanych w rozdziale I, § 6 i § 7
dotycz¹cych zasad zagospodarowania terenu oraz zasad
kszta³towania zabudowy oraz warunków podzia³u terenu
na dzia³ki.
§ 16
1. Wyznacza siê tereny cmentarzy oznaczone na rysunku planu symbolem ZC. Istniej¹ce cmentarze pozostawia siê
w obecnym u¿ytkowaniu z mo¿liwoci¹ ich poszerzenia zaznaczonym na rysunku planu.Tereny nowych cmentarzy powinny spe³niaæ wymogi rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 roku w sprawie okrelenia jakie tereny pod wzglêdem sanitarnym s¹ odpowiednie na cmentarze.
2. Jako u¿ytkowanie dopuszczalne na okrelonych w ust. 1 terenach ustala siê mo¿liwoæ lokalizacji:
1) urz¹dzeñ infrastruktury technicznej,
2) niezbêdnych obiektów kubaturowych zwi¹zanych z podstawowym przeznaczeniem terenu np. kaplica, dom pogrzebowy,
3) dojazdów nie wydzielonych, zatok postojowych i parkingów w wielkoci dostosowanej do potrzeb i wskaników
zwi¹zanych z rodzajem prowadzonej dzia³alnoci.
3. Warunkiem lokalizacji urz¹dzeñ towarzysz¹cych w ramach
u¿ytkowania dopuszczalnego, wymienionych w ust. 2 jest:
1) dostosowanie ich do wymogów i charakteru u¿ytkowania
podstawowego,
2) zachowanie proporcji, aby ³¹czna powierzchnia terenów
zwi¹zanych z u¿ytkowaniem dopuszczalnym nie stanowi³a wiêcej ni¿ 5% powierzchni obszaru danego ustalenia,
3) spe³nienie warunków obowi¹zuj¹cych dla stref okrelonych w rozdziale III w zakresie wynikaj¹cym z zasiêgu terenowego tych stref,
4) spe³nienie warunków zapisanych w rozdz. I, § 6 i § 7 dotycz¹cych zasad zagospodarowania
§ 17
1. Wyznacza siê tereny zieleni lenej, oznaczone na rysunku
planu symbolem ZL, z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod lasy. Tereny potencjalnych dolesieñ oznaczono
na rysunku symbolem ZL. W celu ich ochrony wprowadza
siê zakaz realizacji nowych obiektów kubaturowych w obszarze tego u¿ytkowania, za wyj¹tkiem obiektów bezporednio s³u¿¹cym prowadzonej dzia³alnoci lenej. Lasy bêd¹ce
w Zarz¹dzie Lasów Pañstwowych Nadlenictwa Nowy Targ
s¹ uznane przez Ministra rodowiska za Lasy Ochronne.
2. Jako u¿ytkowanie dopuszczalne na okrelonych w ust. 1 terenach ustala siê mo¿liwoæ:
1) realizacji urz¹dzeñ infrastruktury technicznej (wy³¹cznie
w przypadku wykazania braku mo¿liwoci innego ni¿ przez
tereny lene trasowania przebiegu sieci),
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2) dojazdów nie wydzielonych (wy³¹cznie po istniej¹cej sieci dróg lenych oraz w uzgodnieniu z zarz¹dc¹).
3. Warunkiem realizacji u¿ytkowania dopuszczalnego, wymienionych w ust. 2 jest dostosowanie ich do wymogów i charakteru u¿ytkowania podstawowego.
§ 18
1. Wyznacza siê obszary zieleni nie urz¹dzonej, o szczególnym znaczeniu przyrodniczym oznaczone na rysunku planu symbolem ZN, pe³ni¹ce wa¿n¹ rolê po³¹czeñ w systemie
wêz³ów i korytarzy ekologicznych. S¹ to najczêciej tereny
otwarte niezainwestowane, tylko czêciowo u¿ytkowane
rolniczo jako ³¹ki i pastwiska po³o¿one np. wzd³u¿ cieków
wodnych, obejmuj¹ce zalesienia i zakrzewienia ródpolne,
pe³ni¹ce funkcjê izolacyjn¹ ochronn¹ itp. W celu ochrony
tych obszarów wprowadza siê zakaz realizacji nowych obiektów kubaturowych w terenach tego u¿ytkowania.
2. Jako u¿ytkowanie dopuszczalne na okrelonych w ust. 1 terenach ustala siê mo¿liwoæ:
1) realizacji dolesieñ,
2) realizacji sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej,
3) utrzymania istniej¹cych budynków mieszkaniowych i us³ugowych oraz dopuszcza siê mo¿liwoæ polepszenia standardów wyposa¿enia obiektu poprzez ich rozbudowê
lub wymianê z zachowaniem rygorów jakie obowi¹zuj¹
dla zabudowy okrelonych w § 6 i 7.
3. Warunkiem lokalizacji urz¹dzeñ w ramach u¿ytkowania dopuszczalnego, o którym mowa w ust. 2 jest dostosowanie
charakteru i wymogów do u¿ytkowania podstawowego.
§ 19
1. Wyznacza siê tereny upraw polowych, oznaczone na rysunku planu symbolem R z podstawowym przeznaczeniem
gruntów pod uprawy polowe. W celu ochrony przed nadmiernym rozproszeniem zabudowy wprowadza siê zakaz
realizacji nowych obiektów kubaturowych w obszarze tego
u¿ytkowania.
2. Jako u¿ytkowanie dopuszczalne na okrelonych w ust. 1 terenach ustala siê mo¿liwoæ:
1) utrzymania istniej¹cych budynków mieszkaniowych i us³ugowych oraz dopuszcza siê mo¿liwoæ polepszenia standardów wyposa¿enia obiektu poprzez ich rozbudowê
lub wymianê z zachowaniem rygorów jakie obowi¹zuj¹
dla zabudowy okrelonych w § 6 i 7,
2) realizacji sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych
w ramach u¿ytkowania dopuszczalnego, wymienionych
w ust. 2 jest dostosowanie ich do wymogów i charakteru
u¿ytkowania podstawowego.
§ 20
1. Wyznacza siê tereny wód otwartych oznaczone na rysunku
planu symbolem W.
2. Jako u¿ytkowanie dopuszczalne na okrelonych w ust. 1 terenach ustala siê mo¿liwoæ realizacji sieci urz¹dzeñ infrastruktury technicznej i komunikacyjnej pod warunkiem uzyskania zgody Zarz¹dcy cieku.
3. Ustala siê warunki zagospodarowania terenu:
1) zakaz regulacji brzegów wodnych - zachowanie ich naturalnego charakteru, bez zgody Zarz¹dcy,
2) zakaz wykorzystania wód na cele k¹pieliskowe poza wyznaczonymi do tego celu obszarami.
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§ 21

1. Ustala siê zasady zagospodarowania terenów tras komunikacyjnych, z podstawowym przeznaczeniem terenu pod drogi,
ulice i linie kolejowe, oznaczone na rysunku planu symbolami:
 KSGP teren paeznaczony docelowo dla drogi ekspresowej (KS) b¹d drogi g³ównej ruchu przyspieszonego (KGP)
wraz z ich powi¹zaniami
 KGP/KZ droga (ulica) g³ówna ruchu przyspieszonego, docelowo zbiorcza
 KGP/KD droga (ulica) g³ówna ruchu przyspieszonego, docelowo dojazdowa
 KG - droga (ulica) g³ówna
 KZ - droga (ulica) zbiorcza
 KL - droga (ulica) lokalna
 KD - droga (ulica) dojazdowa
 KK - linia kolejowa wraz z zapleczem.
Drogi klas KS i KGP realizuj¹ powi¹zania zewnêtrzne obszaru planu, odcinki dróg i ulic klas KGP/KZ, KG i KZ realizuj¹
powi¹zania zewnêtrzne i wewnêtrzne obszaru planu, odcinki dróg i ulic klas KL, KGPIKD (docelowo) i KD -jego powi¹zania wewnêtrzne.
2. Symbole podwójne wymienione w pkt 1 oznaczaj¹, i¿ w okresie od pocz¹tku funkcjonowania planu do momentu ewentualnego oddania do ruchu docelowych odcinków obwodnicowych dróg krajowych nr 7 i 47 tereny nimi opisane pe³niæ
bêd¹ funkcjê ulicy klasy GP, a po udro¿nieniu ww. odcinków
-funkcje odpowiednio ulic klas Z i D.
3. Utrzymuje siê dotychczasowe u¿ytkowanie terenu KSGP
do czasu realizacji w jego obrêbie drogi ekspresowej (klasy
S) b¹d realizacji lub pozostawienia drogi g³ównej ruchu przyspieszonego (klasy GP) - bez prawa jego przekszta³ceñ z zakazem wprowadzania nowych inwestycji.
4. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi komunikacyjnej terenów zlokalizowanych w bezporednim s¹siedztwie dróg (ulic)
oznaczonych w planie jako KGP/KZ oraz KGP/KD:
1) obs³uga nowopowstaj¹cej zabudowy na terenach zainwestowanych (zabudowanych oraz przezna-czonych do zabudowy w dotychczas obowi¹zuj¹cym planie zagospodarowania przestrzennego) mo¿e odbywaæ siê za porednictwem
zaprojektowanych w niniejszym planie dróg (ulic) dojazdowych KD; jedynie w przypadkach braku takich dróg dopuszcza siê dla tych terenów obs³ugê bezporednio z dróg (ulic)
KGP/KZ oraz KGPIKD pod warunkiem wykorzystania istniej¹cych wjazdów z tych dróg (ulic) na posz-czególne dziatki
(bez mo¿liwoci wykonywania nowych wjazdów). W przypadkach dokonywania podzia³ów dzia³ek zlokalizowanych
na omawianych terenach, dla mo¿liwoci zapewnienia dojazdów z dróg (ulic) KGP/KZ oraz KGP/KD nale¿y ka¿dorazowo uzyskaæ pozytywn¹ opiniê Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad, Oddzia³ w Krakowie,
2) obs³uga komunikacyjna nowych terenów przeznaczonych
do zainwestowania zapisami niniejszego planu mo¿e odbywaæ siê jedynie za porednictwem odcinków dróg (ulic)
KZ, KL i KD, ³¹cz¹cych siê z drog¹ (ulic¹) KS b¹d KGP
w punktach ich istniej¹cych i projektowanych skrzy¿owañ.
5. Ustala siê jako obowi¹zuj¹ce minimalne szerokoci w liniach
rozgraniczaj¹cych (w granicach dok³adnoci skali planu)
dla poszczególnych klas dróg i ulic:
1) drogi klasy S (lokalizacja mo¿liwa w obrêbie
terenu KSGP)
70 m,
2) drogi klasy GP/Z
40 m,
3) ulice klasy GP/Z
30 m,
4) drogi (ulice) klasy G
25 m,
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5) ulice (drogi) klasy Z
20 m,
6) drogi klasy L
15 m,
7) ulice klasy L
12 m,
8) ulice klasy GP/D
30 m,
9) ulice klasy D
8 m,
10) drogi klasy D
8 m.
Przebiegi linii rozgraniczaj¹cych dróg i ulic okrela rysunek
planu, przy czym z uwagi na przyjêt¹ skalê zapisu planu za cis³y przebieg linii rozgraniczaj¹cych dla terenu KSGP
uwa¿a siê okrelony w "Koncepcji programowej przebudowy drogi krajowej nr 7 na drogê ekspresow¹, odc. Lubieñ - Zabornia" opracowanej w r. 2000 przez "Transprojekt"
Warszawa.
Ustala siê zasadê pe³nej zgodnoci parametrów technicznych i dyspozycji przekrojów poprzecznych poszczególnych
klas dróg i ulic z okrelonymi w rozporz¹dzeniu Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ drogi publiczne i ich usytuowanie
5. Dopuszcza siê mo¿liwoæ lokalizacji miejsc postojowych dla
samochodów osobowych:
1) w formie wydzielonych zatok postojowych w obrêbie linii
rozgraniczaj¹cych ulic klas G, Z, L i D,
2) w formie dopuszczenia mo¿liwoci parkowania w obrêbie jezdni ulic klasy D.
6. Urz¹dzeniami towarzysz¹cymi u¿ytkowaniu podstawowemu w obrêbie linii rozgraniczaj¹cych terenów tras komunikacyjnych mog¹ byæ (pod warunkiem dostosowania do charakteru i wymogów u¿ytkowania podstawowego i uzyskania zgody zarz¹dcy terenu):
1) ci¹gi piesze i rowerowe,
2) ci¹gi infrastruktury technicznej oraz obiekty i urz¹dzenia
infrastruktury technicznej o charakterze lokalnym,
3) zatoki autobusowe i urz¹dzenia dla ochrony pieszych przed
warunkami atmosferycznymi,
4) zieleñ o charakterze izolacyjnym,
5) obiekty i urz¹dzenia s³u¿¹ce ograniczaniu uci¹¿liwoci komunikacyjnej,
6) elementy ma³ej architektury
7. W obrêbie linii rozgraniczaj¹cych terenów oznaczonych jako
KSGP dopuszcza siê mo¿liwoæ lokalizacji dróg dojazdowych,
obs³uguj¹cych bezporednio tereny zainwestowania s¹siaduj¹ce z terenami KGSP.
§ 22
1. Ustala siê podstawowe przeznaczenie terenów oznaczonych
na rysunku planu jako KP dla obiektów i urz¹dzeñ s³u¿¹cych
bezporednio obs³udze ruchu ko³owego: miejsca obs³ugi
podró¿nych (MOP), wydzielone stacje paliw i stacje obs³ugi
pojazdów, wydzielone parkingi.
2. Istniej¹ce obiekty i urz¹dzenia pozostawia siê do adaptacji
i przebudowy.
3. Jako u¿ytkowanie dopuszczalne na okrelonych w ust. 1 terenach ustala siê mo¿liwoæ lokalizacji:
1) obiektów i urz¹dzeñ us³ug komercyjnych,
2) obiektów i urz¹dzeñ us³ug publicznych,
3) urz¹dzeñ infrastruktury technicznej zwi¹zanych z zagospodarowaniem terenu,
4) zieleni urz¹dzonej.
4. Warunkiem lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych
w ramach u¿ytkowania dopuszczalnego, wymienionych
w ust. 3 jest:
1) dostosowanie ich do wymogów i charakteru u¿ytkowania
podstawowego,
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2) spe³nienie warunków obowi¹zuj¹cych dla stref polityki
przestrzennej okrelonych w rozdziale III w zakresie wynikaj¹cym z zasiêgu terenowego tych stref.
3) spe³nienie warunków zapisanych w rozdziale I, § 6 dotycz¹cych zasad zagospodarowania terenu oraz zasad
kszta³towania zabudowy oraz warunków podzia³u terenu
na dzia³ki.
§ 23
1. Wyznacza siê tereny rezerwowane dla realizacji urz¹dzeñ
technicznych zwi¹zanych z obs³ug¹ obszaru gminy w infrastrukturê techniczn¹. Tereny istniej¹cych i projektowanych
urz¹dzeñ zaopatrzenia w wodê oznaczono na rysunku planu
symbolem WZ.Tereny istniej¹cych i projektowanych oczyszczalni cieków oznaczono na rysunku planu symbolem NO.
Tereny istniej¹cych i projektowanych lokalizacji przepompowni gazu oznaczono na rysunku planu symbolem EG.Tereny istniej¹cych i projektowanych stacji transformatorowych i innych znacznych koncentracji urz¹dzeñ elektroenergetyki oznaczono na rysunku planu symbolem EE.
2. Jako u¿ytkowanie dopuszczalne na okrelonych w ust. 1 terenach ustala siê mo¿liwoæ:
1) realizacji zieleni urz¹dzonej o charakterze izolacyjnym,
2) realizacji innych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych
w ramach u¿ytkowania dopuszczalnego, wymienionych
w ust. 2 jest:
1) dostosowanie ich do wymogów i charakteru u¿ytkowania
podstawowego,
2) spe³nienie warunków obowi¹zuj¹cych dla stref okrelonych w rozdziale III w zakresie wynika-j¹cym z zasiêgu
terenowego tych stref.
RODZIA£ III
ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW WG STREF
POLITYKI PRZESTRZENNEJ
§ 24
Ustala siê warunki zagospodarowania terenu w granicach
stref polityki przestrzennej, okrelonych na rysunku planu. Obowi¹zuj¹ce w nich zasady okrelono, § 25, § 26, § 27, § 28, § 29,
§ 30, § 31, § 32 niniejszego rozdzia³u.
§ 25
1. W celu zapewnienia prawid³owego funkcjonowania obszaru a szczególnie spe³nienia wymogów sanitarnych tworzy
siê strefê U - warunków uzbrojenia terenu obejmuj¹c¹ obszar bêd¹cy przedmiotem ustaleñ planu.
2.Jako generalne zasady obowi¹zuj¹ce w strefie, warunkuj¹ce wprowadzenie i przebudowê zainwestowania kubaturowego ustala siê:
1) w zakresie gospodarki wolno-ciekowej:
a) Nakaz respektowania wymogów strefy ochronnej dla ujêcia wody pitnej na rz. Rabie w Dobczycach, ustanowionych decyzj¹ Nr SR.VII-7211-5-18/82 z 14.IX.82 r. wydan¹ przez WOiGW Urzêdu Miasta Krakowa, oraz
dla ujêcia wody pitnej na rz. Rabie w m Raba Wy¿na
ustanowionych decyzj¹ Nr OSIV.7211/4/88 z dnia 24 wrzenia 1989 r. wydana przez WOGWiG Urzêdu Wojewódzkiego w Nowym S¹czu - obowi¹zuj¹cych na terenie wsi
Raba Wy¿na, Sieniowa, Rokiciny Podhalañskie po³a¿onych w zlewni rzeki Raby.
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b) Nakaz respektowania wymogów okrelonych stosownymi przepisami dla wód transgranicznych na terenie
wsi Podsarnie jako przynale¿nej do zlewni rz. Orawki,
nale¿¹cej do zlewni Morza Czarnego.
c) Utrzymanie dotychczasowego sposobu zaopatrzenia
w wodê dla lewobrze¿nej czêci wsi Raba Wy¿na -zwodoci¹gu wiejskiego "Kosiczne", opartego na ujêciu wód pot.
Kosiczne, z ewentualn¹ modemizacj¹ ujêcia, jego rozbudowê dla zwiêkszenia wydajnoci oraz rozbudow¹ sieci.
d) Utrzymanie dla prawobrze¿nej czêci wsi Raba Wy¿na
oraz wsi: Podsarnie, Rokiciny Podhalañskie, Sieniowa zaopatrzenia w wodê nadal z indywidualnych wodoci¹gów zagrodowych lub niewielkich wodoci¹gów lokalnych,
bazuj¹cych g³ównie na ujêciach róde³ stokowych, miejscowych potoków lub warstwy wodononej w obrêbie
utworów trzeciorzêdowych.
e) Docelowo - realizacja wodoci¹gu zbiorczego dla wsi Raba
Wy¿na - w oparciu o istniej¹ce ujêcie na rzece Rabie w
miejscowoci Raba Wy¿na, wykorzystywane aktualnie
jedynie jako awaryjne ród³o wody dla Rabki - Zdrój, po
opracowaniu analizy okrelaj¹cej mo¿liwoci i warunki
poboru i uzdatniania wody dla gminy Raba Wy¿na.
f) Prawid³owe gospodarowanie zasobami wód, ich ochrona przed nadmiern¹ eksploatacj¹, poszukiwanie nowych
ródei wody dla pokrycia potrzeb wyznaczonych terenów zabudowy mieszkaniowej i us³ugowej.
g) Odprowadzenie cieków sanitarnych i poprodukcyjnych
bezwzglêdnie do kanalizacji zakoñczonej oczyszczalni¹
cieków, co zostanie osi¹gniête przez realizacjê nastêpuj¹cych systemów kanalizacji zbiorczej:
- dokoñczenie rozpoczêtej realizacji systemu kanalizacyjnego "Raba Wy¿na-Rokiciny Podhalañskie", z biologiczno - chemiczn¹ oczyszczalni¹ cieków o przepustowoci Omax = 800 ma/dobê zlokalizowan¹ w Rokicinach Pod. oraz docelowym przy³¹czeniem do systemu istniej¹cej kanalizacji "Centrum" z oczyszczalni¹
typu "Bioblok-2Mu-100",
- realizacj¹systemukanalizacji"Bielanka-Sieniowa", zoczyszczalni¹ciekówponi¿ejujêciawodyna rz. Rabie
w Rabie Wy¿nej lub alternatywnie w Sieniawie,
- realizacji systemu kanalizacji sanitarnej dla wsi Podsarnie, w zlewni rz. Orawki, z ocryszczalnia cieków w Podsarniu wspó³n¹dla wsi Harkabuz oraz lub Bukowina
Osiedle - alternatywnie.
i) Utrzymanie, eksploatacjê i modernizacjê istniej¹cych lokalnych oczyszczalni cieków, eksploatowanych przez
spólki lub zaktady u¿ytecznoci publicznej.
j) Systemem obowi¹zuj¹cym na terenie gminy jest system kanalizacji rozdzielczej, obejmuj¹cy wy³¹cznie realizacjê kanalizacji sanitarnej (kanalizacja grawitacyjn¹
z pompowniami przy przekroczeniach koryta potoku).
k) Poza zasiêgiem kanalizacji zbiorczej, jako tereny indywidualnego unieszkodliwiania i odprowadzania cieków
do szczelnych zbiorników wybieralnych - pozostawia
siê jedynie pojedyncze enklawy zabudowy rozproszonej,
po³o¿one obszarem ródliskowym.
I) Uruchomienie nowych terenów zabudowy mieszkaniowej czy us³ugowej - uwarunkowane jest wczeniejszym
skanalizowaniem terenu.
m) Dopuszcza siê na okres do czasu realizacji kanalizacji
zbiorczej - realizacjê w³asnych wysokosprawnych, przydomowych oczyszczalni cieków.
n) Przyjête do realizacji oczyszczalnie cieków zostan¹wyniesione ponad Q1%, strefa uci¹¿liwoci wokó³ oczyszczalni zostanie okrelona w ocenie ich oddzia³ywania
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na rodowisko, winna siê zamkn¹æ w granicach ogrodzenia (w³asnoci).
2) w zakresie zaopatrzenia w gaz:
a) utrzymanie funkcjonuj¹cego obecnie sposobu dystrybucji gazu pod cinieniem rednim,
b) zachowanie istniej¹cego uk³adu sieci gazowych i róde³
zasilania (wysokoprê¿ny gazoci¹g Dn 300 mm CN
6,3 MPa Rabka - Poronin i stacja redukcyjno-pomiarowa
I stopnia Rokiciny Podhalañskie),
c) stworzenie mo¿liwoci dostarczania gazu sieciowego
w ¿¹danej iloci do wszystkich potencjalnych odbiorców poprzez rozbudowê istniej¹cych sieci - uwzglêdniaj¹c przy rozbudowie przepisy rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z 16.08.2001 r. Dz. U. 97 poz. 1055
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadaæ sieci gazowe.
Bezpieczna minimalna odleg³oæ dla zabudowy mieszkalnej
od gazoci¹gu wysokiego cinienia mierzona od zewnêtrznej
krawêdzi ruroci¹gu w ka¿d¹ stronê wynosi 15 m. Zgodnie
z rozporz¹dzeniem Ministra Gospo-darki z dnia 30.07.2001 r.
"w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ sieci gazowe" opublikowanym w Dzienniku Ustaw
Nr 97 z 11.09.2001 r. szerokoæ strefy kontrolowanej dla gazoci¹gów redniego cinienia wynosi 1 m, przy czym linia
rodkowa tej strefy pokrywa siê z osi¹ gazoci¹gu.
3) w zakresie elektroenergetyki:
a) lokalizacjê w miejscowoci Raba Wy¿na rozdzielni 110kV
- dzia³ka o pow. 1,0 ha,
b) wprowadzenie do projektowanej rozdzielni nastêpuj¹cych napowietrznych linii 110kV
Skawina - Szaflary
Jordanów - Szaflary
Skawina - Rabka
odga³êzienie do GPZ Jab³onka,
c) zachowanie i utrzymanie w obszarze opracowania planu
istniej¹cego uk³adu linii 15 kV i stacji transformatorowych 15/0,4 kV,
d) lokalizacjê nowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV
z napowietrznymi liniami zasilaj¹cymi 15kV. Wskazane
lokalizacje stacji i trasy linii nie posiadaj¹ nie posiadaj¹
charakteru obligatoryjnego, a ucilenie ich usytuowania nast¹pi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
e) sukcesywn¹ rozbudowê sieci niskiego napiêcia oraz wymianê pracuj¹cych transformatorów na jednostki o wiêkszej mocy w celu pokrycia wzrastaj¹cych potrzeb
na energiê, zapewnienia odpowiednich parametrów
oraz niezawodnoci dostaw,
4) w zakresie telekomunikacji:
Sukcesywn¹ rozbudowê sieci abonenckich i zwiêkszenie
pojemnoci central telefonicznych dla stworzenia mo¿liwoci pozyskania "³¹cza g³ównego standardowego" przez
wszystkich zainteresowanych,
5) w zakresie ciep³ownictwa:
a) zachowanie indywidualnego sposobu ogrzewania obiektów,
b) stwarzanie warunków dla zwiêkszenia stosowania gazu
i udzia³u róde³ energii odnawialnej do ogrzewania i eliminowania jako paliw mog¹cych negatywnie oddzia³ywaæ na rodowisko.
§ 26
W celu zapewnienia ochrony ujêæ wody w obszarze gminy
oraz ochrony ród³owej partii potoków (jako potencjalnego ród³a wody) ustala siê strefê "S" szczególnej ochrony zlewni
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oznaczonej na rysunku planu Nr 1. Teren objêty stref¹ "S" jest
postulowany do objêcia ochron¹ ustawow¹.
W obszarze strefy S wyznacza siê enklawy "S1"; objête
szczególn¹ ochron¹ wokó³ istniej¹cych ujêæ wód, tereny te równie¿ wkrelono na rysunek planu Nr 1.
W obszarze strefy "S" zabrania siê prowadzenia jakichkolwiek
dzia³añ mog¹cych prowadziæ do zanieczyszczenia wód i wyklucza siê wszelkie zainwestowanie.
Istniej¹ce zainwestowanie pozostawione do adaptacji winno
pozostawaæ pod szczególnym nadzorem w celu przestrzegania prowadzenia prawid³owej gospodarki wolno-ciekowej.
§ 27
1. W celu ochrony osób i mienia tworzy siê strefê sanitarn¹ "C"
wokó³ cmentarzy o zasiêgu okrelonym na rysunki planu Nr 1.
Zasiêg strefy zosta³ okrelony na podstawie przepisów szczególnych, w dostosowaniu do istniej¹cych warunków wyposa¿enia terenów w wodoci¹g.
2. W strefie wprowadza siê zakaz lokalizacji nowych obiektów
mieszkalnych w obszarze mniejszym ni¿ 50 m. od granic
cmentarza. W obszarze po³o¿onym w odleg³oci od 50 m do
150 m dopuszcza siê mo¿liwoæ realizacji obiektów po spe³nieniu warunków okrelonych w przepisach szczególnych
dotycz¹cych wyposa¿enia terenów w wodoci¹g.
Jako preferowane formy u¿ytkowania gruntów w ramach
strefy okrela siê zieleñ urz¹dzon¹
§ 28
1. W celu ochrony terenów zalegania udokumentowanego
z³o¿a surowców mineralnych dla umo¿liwienia ich póniejszej ewentualnej eksploatacji tworzy siê strefê "P" oznaczon¹ na rysunku planu Nr 1. Granice strefy "P" pokrywaj¹
siê z granicami z³o¿a.
2. W obszarze strefy "P" nakazuje siê pozostawienie istniej¹cego rolnego lub lenego u¿ytkowania terenu.
3. W obszarze objêtym stref¹ obowi¹zuje zakaz zainwestowania kubaturowego terenu. Dopuszcza siê jedynie lokalizacjê
obiektów i urz¹dzeñ bezporednio zwi¹zanych z ewentualnie prowadzon¹ eksploatacj¹ z³o¿a.
§ 29
1. W celu ochrony osób i mienia tworzy siê strefê przep³ywów wezbrañ powodziowych "Z" (zalewowi o zasiêgu
okrelonym na rysunki planu nr1. Granice strefy obejmuj¹
tereny zagro¿one zalaniem wod¹ powodziow¹ Q1% oraz
obszary zalewane wodami opadowymi z uwagi na brak odp³ywu spowodowanymi wysokimi stanami wód w rzece.
2. W strefê wprowadza siê:
1) zakaz lokalizacji nowych obiektów w tym szczególnie
mieszkalnych i us³ugowych przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi,
2) istniej¹ce zainwestowanie pozostawia siê do adaptacji,
z mo¿liwoci¹ przekszta³ceñ i rozbudowy pod warunkiem przeprowadzenia szczegó³owych badañ wiadcz¹cych o mo¿liwoci bezpiecznego przeprowadzenia inwestycji i zagospodarowania terenu. Nie dopuszcza siê rozbudowy obiektów kubaturowych, które mog¹ spowodowaæ ska¿enie wody w przypadku wyst¹pienia powodzi
oraz rozbudowy obiektów s³u¿¹cych realizacji celów publicznych,
3) jako preferowane formy u¿ytkowania gruntów w ramach
strefy to zieleñ niska nie urz¹dzana, ³¹ki i pastwiska.
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§ 30

1. W celu ochrony istniej¹cych urz¹dzeñ i systemów melioracji
tworzy siê strefê melioracji "M" o zasiêgu okrelonym na rysunki planu Nr 1. Granice strefy obejmuj¹ tereny, w których
zrealizowana jest melioracja tj. drenowanie systematyczne
i rowy szczegó³owe, a tak¿e melioracja podstawowa.
2. W terenach objêtych stref¹ zaleca siê zachowanie obecnego, rolnego u¿ytkowania terenów.
3. Wszelkie naruszania terenu strefy dzia³aniami inwestycyjnymi zwi¹zanymi ze zmian¹ sposobu u¿ytkowania nale¿y
uzgadniaæ z Rejonem Nadzoru Urz¹dzeñ Wodnych.
§ 31
W celu ochrony mieszkañców obszaru planu przed uci¹¿liwoci¹ komunikacyjn¹ tworzy siê strefê techniczn¹ zagro¿enia oddzia³ywaniem komunikacji Kt obejmuj¹c¹ tereny przylegaj¹ce do projekto-wanych odcinków drogi KS, do istniej¹cych i projektowanych odcinków dróg (ulic) KGP zarówno w
aktualnym jak projektowanym przebiegu dróg krajowych nr 7
i 47 oraz do istniej¹cych i projektowanych odcinków dróg (ulic)
g³ównych KG i zbiorczych KZ.
W strefie Kt wprowadza siê zakaz lokalizacji nowych budynków mieszkalnych oraz obiektów i urz¹dzeñ przeznaczonych
na sta³y pobyt ludzi w odleg³ociach:
 15 m od linii rozgraniczaj¹cych terenu KSGP oraz dróg (ulic)
KGP/Z, KGP/D i KG,
 10 m od linii rozgraniczaj¹cych odcinków dróg (ulic) KZ.
W strefie tej wskazana jest lokalizacja pasów zieleni ochronnej o charakterze os³on izolacyjnych, przeciwnie¿nych i przeciwwietrznych oraz obiektów i urz¹dzeñ s³u¿¹cych ochronie
akustycznej; ponadto w przypadku terenów KSGP zalecana
jest zmiana rodzajów upraw na terenach rolnych (wprowadzanie upraw selektywnych).
W przypadkach, gdy wzd³u¿ istniej¹cych odcinków ulic nastêpuje wype³nienie pierzei zabudowy, dopuszcza siê zmniejszenie ww. odleg³oci zabudowy mieszkalnej do 5m od linii
rozgrani-czaj¹cych odcinków ww. klas dróg (ulic).
W celu zobrazowania potencjalnego zakresu uci¹¿liwoci
tras komunikacyjnych wprowadza siê strefê uci¹¿liwoci Ku.
W zlokalizowanych w tej strefie w odleg³ociach:
 15 - 110 m od linii rozgraniczaj¹cych terenów KSGP na pó³noc od wêz³a Zabornia (kierunek Kraków),
 15 - 70 m od linii rozgraniczaj¹cych terenów KSGP na po³udniowy zachód od wêz³a Zabornia (kierunek Chy¿ne),
 15 - 100 m od linii rozgraniczaj¹cych terenów KSGP na po³udnie od wêz³a Zabornia (kierunek Zakopane),
 15 - 40 m od linii rozgraniczaj¹cych dróg (ulic) KGPIKZ i KGPIKD
15- 30 m od linii rozgraniczaj¹cych dróg (ulic) KG,
 10 - 25 m od linii rozgraniczaj¹cych dróg (ulic) KZ.
W budynkach mieszkalnych i przeznaczonych na sta³y pobyt
ludzi oraz w otoczeniu tych budynków mog¹ wyst¹piæ zjawiska
niespe³nienia standardów akustycznych. W zwi¹zku z powy¿szym lokalizacja w tej strefie takich budynków mo¿e wi¹zaæ
siê z koniecznoci¹ realizacji odpowiednich zabezpieczeñ, umo¿liwiaj¹cych, zgodnie z wymogami ochrony akustycznej, osi¹gniêcie poziomu ha³asu równowa¿nego nie przekraczaj¹cego
wartoci dopuszczalnych okrelonych w rozporz¹dzeniu Ministra Ochrony rodowiska i Zasobów Naturalnych z 13.05.1998 r.
w sprawie dopuszczalnych poziomów ha³asu w rodowisku.
Przy projektowaniu budynków, budowli oraz wykonywaniu robót ziemnych na dzia³kach i gruntach s¹siaduj¹cych z terenami kolejowymi nale¿y uwzglêdniaæ przepisy:
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 Rozporz¹dzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 05.05.1999 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 476 z pón. zm.: Dz. U.
Nr 52 poz. 627);
 Rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1999 r. (Dz. U. Nr 15) w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie, a w szczególnoci Dzia³ IX - Ochrona przed ha³asem
i drganiami wywo³anymi przez przeje¿d¿aj¹ce poci¹gi.
Projektowane trwa³e zagospodarowanie dzia³ek po³o¿onych
w s¹siedztwie linii kolejowej, nale¿y ka¿dorazowo uzgadniaæ z Zak³adem Linii Kolejowych.
Strefa Kt od terenów kolejowych wynosi 10 m od linii rozgraniczaj¹cych te tereny (KK), ale nie mniej ni¿ 20 m od skrajnego toru, a potencjalna strefa uci¹¿liwoci Ku dla terenów
kolejowych wynosi 10-30 m od linii rozgraniczaj¹cych tych
terenów.
§ 32
W celu ochrony, uzupe³nienia i odtworzenia wysokich wartoci kulturowych w obszarze opracowania wyznacza siê strefy:
 "A" cis³ej Ochrony Konserwatorskiej
 "B" czêciowej ochrony konserwatorskiej
 "E" ochrony Ekspozycji
 "W" ochrony Archeologicznej
1. Strefa "A" cis³ej Ochrony Konserwatorskiej okrelona
na rysunki planu Nr 1 obejmuje obszar i zabytki wpisane
do rejestru. S¹ nimi:
 w Rabie Wy¿nej:
 Koció³ parafialny pw. w. Stanis³awa Biskupa - XVII w.
Ochronie podlega obiekt wraz z otoczeniem w granicach
muru otaczaj¹cego dawny cmentarz przykocielny.
Nr ksiêgi A - 152 wpis z dnia 14.11.68 r.
 za³o¿enie parkowe z 1844 r. Park krajobrazowy o powierzchni oko³o 12ha. W obrêbie za³o¿enia znajduje siê
dwór z 1900 r., dawny czworak z pocz¹tku XIX w., dawny
spichlerz z pocz¹tku XIX w., palmiarnia z pocz¹tku XX w.,
stodo³a drewniana z pocz¹tku XX w., Nr ksiêgi A - 192
wpis z dnia 30.08.85 r.
 kaplica cmentarna rodziny Zduniów i Bzowskich z po³owy XIX w., po³o¿na na cmentarzu parafialnym Nr ksiêgi
A-837 wpis z dnia 09.10.97 r.
 kaplica III upadku Pana Jezusa z XIX w., Nr ksiêgi A-841
wpis z 12.11.97 r.
 w Rokicinach Podhalañskich:
 Park dworski z koñca XIX w., Jest to park krajobrazowy na terenie gospodarstwa dworskiego 0 powierzchni
oko³o 3,0 ha. W obrêbie parku znajduj¹ siê: dwór z koñca XVlll w., spichlerz i stajnia z po³owy XIX w. Ochronie podlega kompozycja przestrzenna parku, starodrzew na terenie ogrodu dworskiego i na terenie miêdzy dworem a zabudowaniami. Nr ksiêgi A-662 wpis
z dnia 23.03.92 r.
 w Sieniawie:
 Zespó³ parkowo - dworski z koñca XIX w. o powierzchni
oko³o 2,0 ha, w tym oko³o 1,0 ha parku. W obrêbie za³o¿enia znajduj¹ siê: dwór z koñca XVll w., spichlerz murowany z po³owy XIX w., budynek gospodarczy oraz kaplica kocio³ek drewniany z 1740 r. pw. w. Antoniego Padewskiego ze starodrzewiem na przykocielnym cmentarzu
Nr ksiêgi A-118 wpis 25.09.61 r. Ochronie podlega ca³y
zespó³ w granicach wyznaczonych w zal¹cznikach graficznych wpisów Nr ksiêgi A -106 wpis z dnia 19.01.71 r. oraz
Nr ksiêgi A-661 wpis z dnia 23.03.92 r.
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W terenach objêtych stref¹ cis³ej ochrony konserwatorskie
mo¿liwa jest dzia³alnoæ inwestycyjna wy³¹cznie zgodnie
ze szczegó³owymi wytycznymi konserwatorskimi i pod nadzorem s³u¿b ochrony zabytków. W obrêbie strefy "A" obowi¹zuje postulat nadrzêdnoci zagadnieñ ochrony konserwatorskiej nad innymi zagadnieniami wystêpuj¹cymi w tym
obszarze. W obrêbie strefy eliminuje siê dzia³alnoæ budowlan¹ poza pracami o charakterze konserwatorskim lub robotami prowadzonymi pod cis³ym nadzorem konserwatorskim. Wszelkie prace inwestycyjne w obiektach i zespo³ach wpisanych do rejestru zabytków wymagaj¹ uzyskania
wyprzedzaj¹cego zezwolenia konserwatorskiego na ich prowadzenie, natomiast w ich otoczeniu wymagane jest uzyskanie pozytywnej opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
2. W celu ochrony wartoci zabytkowych wyznacza siê strefê
"B" czêciowej ochrony konserwatorskiej. Obejmuje ona tereny bezporednio przylegaj¹ce do strefy cis³ej ochrony
konserwatorskiej oraz skupiska istniej¹cej zabudowy posiadaj¹cej cechy budownictwa zabytkowego oraz tradycyjny
regionalny charakter.
W obszarze opracowania znajduj¹ siê obiekty zabytkowe,
nie s¹ one wpisane do rejestru zabytków, ale oczekuj¹ce
na ten zapis. Ochron¹ nale¿y obj¹æ obiekty we wsiach:
 Raba Wy¿na:
 cha³upy drewniane o numerach: 49, 51, 56, 59, budynki
drewniane mieszkalne o nr: 56, 175, 178, 180, 181, 191,
206, 220, 226, 235, 272, 282, 283, 296, 307, 313, 319,
336, 338, 344, 366, 367, 384, 407, 445, 475, 483, 487, 507,
535; 582, 601, 609, 610, 658, 660, 664, 680, 684, 710,
712, 733, 835, oraz zak³ad szklarski z 1900 r., tartak, stacjê PKP z 1920 r.,
 Rokiciny Podhalañskie:
 klasztor SS Urszulanek i krzy¿e i kapliczki oraz budynki
drewniane mieszkalne o numerach: 6, 8, 10, 20, 38, 57,
74, 75,16, 87, 97,111,174,178, 195, 203, 227, 234,
 Sieniwa:
 stacja PKP z 1920 r., krzy¿e i kapliczki oraz budynki drewniane mieszkalne o numerach: 5,11, 26, 476, 73,
79,103,107,1154,146, 225, 229, 250, 254, 295, 322,
 Podsarnie:
 kaplica i figura w. Jana , dzwonnice wiejskie z XVIII i XIX
w., budynki drewniane mieszkalne nr 19, 31, 32, 39, 49,
57, 71, 77, 86, 89, 141, 142, 144 oraz zagroda 44 i 45, 52
 cha³upy nr 25, 27 115, 116, 120, 124, 141, 177 i budynki
gospodarcze nr 77 89, 141.
W obszarze strefy, nale¿y zachowaæ historyczn¹ dyspozycjê
przestrzenn¹ wraz z sieci¹ dro¿n¹ i istniej¹c¹ zieleni¹ wysok¹ wzd³u¿ dróg i cieków wodnych.
Dzia³alnoæ budowlana tj. uzupe³nianie zabudowy i ewentualna wymiana substancji podlega nastêpuj¹cym rygorom:
1) utrzymania typu zabudowy jednorodzinnej lokalizowanej w typowych skupiskach, zgodnie z historycznymi zasadami zagospodarowania obszaru,
2) nowopowstaj¹ca zabudowa mieszkaniowa winna posiadaæ cech tradycyjne (bry³ê, formê),
3) nowa zabudowa winna pozytywnie ³¹czyæ siê z zabudow¹ istniej¹c¹ tworz¹c harmonijny krajobraz
zurbanizowany,
4) lokalizacja obiektów us³ugowych szczególnie o charakterze publicznym wymaga wnikliwej analizy dla unikniêcia degradacji krajobrazu miejscowoci,
5) nale¿y dbaæ o przywracanie pierwotnych funkcji
(lub do niej podobnych) w obiektach posiadaj¹cych zabytkowy charakter.
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4. Szczególn¹ ochron¹ statutow¹ objêto równie¿ wystêpuj¹ce
w gminie pomniki przyrody:
 lipê drobnolistn¹ w Sieniawie (przy kociele) nr rejestrowy 182,
 grupê jaworów w Sieniawie 7 sztuk nr rejestrowy 225,
 lipê drobnolistn¹ w Rabie Wy¿nej na gruncie prywatnym
nr rejestrowy 230.
5. W celu ochrony i kszta³towania prawid³owej ekspozycji obiektów zabytkowych i zespo³ów ruralistycznych oraz obszarów
o szczególnych walorach krajobrazowych (po³o¿enie Gminy
w Obszarze Chronionego Krajobrazu - rozporz¹dzenie Wojewody Nowos¹deckiego z dnia 01.10.1997 r. - Dz. Urz. Nr 43
poz. 147) wyznacza siê strefê "E" ochrony Ekspozycji.
Obejmuje ona enklawy terenu wyznaczone na rysunku planu
Nr 1 za pomoc¹ punktów i ci¹gów widokowych oraz wydzielonego obszaru tradycyjnego krajobrazu wiejskiego. Stref¹ ekspozycji objêto obszar tradycyjnego zurbanizowanego krajobrazu wiejskiego wsi Podsarnie, Harkabuz i Bukowiniê Osiedle.
W obrêbie strefy postuluje siê ograniczenie wysokoci i gabarytów zabudowy.
W strefie obowi¹zuje szczególna ochrona walorów krajobrazowych oraz dba³oæ o staranne wkomponowywanie
obiektów i urz¹dzeñ w krajobraz.
6. Stref¹ "W" Ochrony Archeologicznej objêto stanowiska archeologiczne wyznaczone na podstawie specjalistycznych
badañ. Obszary stanowisk archeologicznych zosta³y oznaczone na rysunku planu Nr 1. Zaewidencjonowano 13 stanowisk archeologiczne we wsi Podsarnie, a mianowicie:
1. lady osadnicze (neolitlwczesny br¹z) - pole F. Brzonka³y
i F. £opuszaka
2. lady osadnicze (neoliUwczesny br¹z) - pole M. Marmol
3. lady osadnicze (neolit/wczesny br¹z) - pole S. Szyszki
4. lady osadnicze (epoka kamienna) - pole F. Sarniaka
5. lady osadnicze (neolit/wczesny br¹z) - pole G. Kapuciak
6. lady osadnicze (okres nowo¿ytny)
7. lady osadnicze (okres póne redniowiecze)
8. lady osadnicze (epoka kamienna)
9. lady osadnicze (okres póne redniowiecze)
10. lady osadnicze (okres nowo¿ytny)
11. lady osadnicze (okres póne redniowiecze)
12. lady osadnicze (okres póne redniowiecze)
13. lady osadnicze (okres nowo¿ytny).
Stanowiska archeologiczne rozpoznane na terenie gminy
posiadaj¹ trudny do okrelenia rzeczywisty zasiêg i wartoæ
poznawcz¹. Na terenie tych stanowisk dopuszcza siê mo¿liwoæ prowadzenia prac budowlano-ziemnych pod warunkiem uprzedniego przeprowadzenia ratowniczych badañ
sonda¿owo--wykopaliskowych. Je¿eli prace te nie pozwol¹
na wyci¹gniêcie jednoznacznych wniosków, konieczne jest
wówczas zapewnienie sta³ego nadzoru archeologicznego
przy prowadzeniu prac ziemnych.
§ 33
1. W celu ochrony osób i mienia tworzy siê strefê osuwiskow¹
"O" obejmuj¹c¹ swymi granicami obszar osuwisk i terenów
potencjalnego ich wystêpowania. Zasiêg strefy zosta³ okrelony na rysunkach planu Nr 1.
2. W strefie wprowadza siê:
1) zakaz lokalizacji nowych obiektów w tym szczególnie mieszkalnych i us³ugowych przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi,
2) Istniej¹ce zainwestowanie pozostawia siê do adaptacji,
z mo¿liwoci¹ modernizacji i rozbudowy pod warunkiem
przeprowadzenia szczegó³owych badañ 4eoloaiczno-in¿ynierskich wiadcz¹cych o mo¿liwoci bezpieczne4o przeprowadzenia inwestycji i zagospodarowania terenu,
3) Jako preferowane formy u¿ytkowania gruntów w ramach
strefy okrela siê zalesienia.

Poz. 1591
§ 34

1. W celu ochrony osób i mienia tworzy siê strefê "T" ochrony
technicznej wokó³ linii, sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej wpisaæT1.
2. W strefie wprowadza siê ograniczenia dotycz¹ce lokalizacji
obiektów kubaturowych, w tym szczególnie przeznaczonych
na sta³y pobyt ludzi.
3. Jako preferowane formy u¿ytkowania gruntów w ramach
strefy ustala siê koniecznoæ realizacji zieleni urz¹dzonej,
g³ównie niskiej.
4. Wielkoci stref technicznych okrelaj¹ przepisy szczegó³owe
w zale¿noci od rodzaju sieci i urz¹dzeñ. Zasiêgi strefy mog¹
byæ indywidualnie korygowane w zale¿noci od uwarunkowañ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami oraz w uzgodnieniu z Zarz¹dc¹ sieci.
Bezpieczna minimalna odleg³oæ dla zabudowy mieszkalnej
od gazoci¹gu wysokiego cinienia mierzona od zewnêtrznej
krawêdzi ruroci¹gu w ka¿d¹ stronê wynosi 15 m. Lokalizacja
masztów telefonii komórkowej lub innych przekaników
nadawczo-odbiorczych wymaga oddalenia siê od istniej¹cej
zabudowy lub ustalonych w planie terenów mieszkaniowych
i przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi na odleg³oæ 150 m.
5. Wprowadza siê zakaz zabudowy w wyznaczonej na rysunku
planu strefie technicznej i ochronnej przed oddzia³ywaniem pól
elektromagnetycznych od napowietrznych linii elektroenergetycznych. W ka¿dym przypadku do materia³ów sk³adanych
w postêpowaniu o wydanie decyzji dla obiektów budowlanych,
które bêd¹ lokowane na dzia³kach w bezporednim s¹siedztwie linii i wyznaczonej strefy nale¿y za³¹czyæ mapkê terenu
dzia³ki z zaznaczonym przebiegiem linii. Projektowanie obiektów w pobli¿u napowietrznych istniej¹cych i projektowanych
linii energetycznych o napiêciu 110kV ka¿dorazowo nale¿y
uzgadniaæ z Zak³adem Energetycznym - zarz¹dc¹ sieci.
§ 35
W celu jednoznacznego okrelenia obszarów, w których
obowi¹zuj¹ zasady naliczania stawki procentowej wzrostu wartoci nieruchomoci w zwi¹zku z dokonan¹ zmian¹ przeznaczenia terenów w planie, na rysunku planu Nr 1 wyznaczono
strefê "F". Obejmuje ona nowe (wyznaczone w tym planie)
tereny pod zainwestowanie kubaturowe. Wysokoci stawki
w zale¿noci od przeznaczenia terenu zosta³y ustalone w § 36.
Rozdzia³ IV
PRZEPISY KOÑCOWE
§ 36
Zgodnie z art. 36 ust. 3 ustawy z 07.07.94 roku o zagospodarowaniu przestrzennym, ustala siê stawkê procentow¹ wzrostu
wartoci nieruchomoci nie bêd¹cych w³asnoci¹ gminy w zwi¹zku z dokonan¹ zmian¹ przeznaczenia terenu w wysokoci:
1. 10% dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej M.
2. 15% dla zabudowy mieszkaniowo-us³ugowej MU.
3. 20% dla terenów us³ug turystyki i rekreacji UT i UT1.
4. 0% dla terenów pozosta³ych.
§ 37
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§ 38
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy Raba Wy¿na: M. Wojdy³a
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Poz. 1591
Za³¹cznik Nr 1a
do uchwa³y Nr XIX/160/2004
Rady Gminy Raba Wy¿na
z dnia 29 marca 2004 r.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Raba Wy¿na - So³ectwo Raba Wy¿na,
Rokiciny Podhalañskie, Sieniawa
Rysunek planu nr 1a

skala 1:10 000

Legenda
Granica terenu objêtego planem
Granice administracyjne wsi
Linie rozgraniczaj¹ce - obowi¹zuj¹ce
Linie rozgraniczaj¹ce - orientacyjne
Przeznaczenie terenu
M

Tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego

MR

Tereny mieszkalnictwa zagrodowego

MU

Tereny mieszkalnictwa i us³ug

UP

Tereny us³ug publicznych o charakterze lokalnym

UP 1

Tereny us³ug publicznych o charakterze ponadlokalnym

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

Tereny us³ug komercyjnych

UT

Tereny us³ug turystyki i rekreacji w zieleni

UT1

Tereny urz¹dzeñ obs³ugi ruchu turystycznego

P

Tereny przemys³owe

ZC

Tereny cmentarzy

ZN

Tereny zieleni nieurz¹dzonej

ZL

Tereny zieleni lenej
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ZL 1

Tereny dolesieñ

R

Tereny upraw polowych

W

Tereny wód otwartych

K1, K2, IE, IZ, WZ

KSGP
KGP/KD
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Tereny urz¹dzeñ infrastruktury technicznej
Teren przeznaczony docelowo dla drogi ekspresowej b¹d drogi g³ównej ruchu przyspieszonego wraz
z ich powi¹zaniami
Droga (ulica) g³ówna ruchu przyspieszonego docelowo dojazdowa

KG

Droga (ulica) g³ówna

KZ

Droga (ulica) zbiorcza

KL

Droga (ulica) lokalna

KD

Droga (ulica) dojazdowa

KP

Obiekty i urz¹dzenia obs³ugi ruchu ko³owego

KK

Linia kolejowa wraz z zapleczem

Poz. 1591
Strefa udokumentowanego z³o¿a surowców mineralnych "P"
Strefa uci¹¿liwoci komunikacji
Strefa techniczna komunikacji
Strefa techniczna "T" wokó³ sieci infrastruktury
technicznej - istniej¹ca
Strefa techniczna "T" wokó³ sieci infrastruktury
technicznej - projektowana
Strefa obowi¹zywania naliczania stawki wzrostu
wartoci nieruchomoci
Strefa szczególnej ochrony wokó³ istniej¹cych ujêæ
wód "St"
Strefa szczególnej ochrony zlewni "S"
Strefa cis³ej ochrony konserwatorskiej "A"
Strefa czêciowej ochrony konserwatorskiej "B"
Strefa ochrony ekspozycji "E"

Przejazdy kolizyjne
Zasady zagospodarowania terenów w/g stref polityki przestrzennej

Elementy istniej¹ce i projektowane zagospodarowania
Punkty i ci¹gi widokowe

Strefa sanitarna "C"

Obiekty zabytkowe

Strefa potencjalnych przep³ywów wezbrañ powodziowych "Z"

Pomniki przyrody

Strefa obszarów zmeliorowanych "U"

Szlaki turystyczne
Szlaki rowerowe

Strefa osówiskowa "O"
Przewodnicz¹cy Rady Gminy Raba Wy¿na: M. Wojdy³a
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Poz. 1591
Za³¹cznik Nr 1b
do uchwa³y Nr XIX/160/2004
Rady Gminy Raba Wy¿na
z dnia 29 marca 2004 r.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Raba Wy¿na - So³ectwo Podsarnie
Rysunek planu nr 1b

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

MR

UP

Tereny us³ug publicznych o charakterze lokalnym

UT1

Tereny urz¹dzeñ obs³ugi ruchu turystycznego

Granica terenu objêtego planem
Granice administracyjne wsi

ZC

Tereny cmentarzy

ZN

Tereny zieleni nieurz¹dzonej

Linie rozgraniczaj¹ce - obowi¹zuj¹ce

ZL

Tereny zieleni lenej

Linie rozgraniczaj¹ce - orientacyjne

ZL 1

Przeznaczenie terenu
M

skala 1:10 000

Tereny dolesieñ

R

Tereny upraw polowych

Tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego

W

Tereny wód otwartych

Tereny mieszkalnictwa zagrodowego

NO

Tereny urz¹dzeñ infrastruktury technicznej

Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 121
KL

Droga (ulica) lokalna

KD

Droga (ulica) dojazdowa
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Zasady zagospodarowania terenów w/g stref polityki przestrzennej
Strefa sanitarna "C"
Strefa potencjalnych przep³ywów wezbrañ powodziowych "Z"
Strefa techniczna "T" wokó³ sieci infrastruktury technicznej - projektowana

Poz. 1591
Strefa obowi¹zywania naliczania stawki wzrostu
wartoci nieruchomoci
Strefa szczególnej ochrony zlewni "S"
Strefa ochrony ekspozycji "E"
Strefa ochrony archeologicznej "W"

Elementy istniej¹ce i projektowane zagospodarowania
Punkty i ci¹gi widokowe
Szlaki turystyczne
Szlaki rowerowe
Przewodnicz¹cy Rady Gminy Raba Wy¿na: M. Wojdy³a
Za³¹cznik Nr 2a
do uchwa³y Nr XIX/160/2004
Rady Gminy Raba Wy¿na
z dnia 29 marca 2004 r.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Raba Wy¿na - So³ectwo Raba Wy¿na,
Rokiciny Podhalañskie. Sieniawa
Rysunek planu nr 2a

skala 1:10 000

Plan w podanej skali znajduje siê w siedzibie Urzêdu Gminy, którego niniejsze opracowanie terenowe dotyczy.
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Legenda
Granica terenu objêtego planem
Granice administracyjne wsi
Linie rozgraniczaj¹ce - obowi¹zuj¹ce
Linie rozgraniczaj¹ce - orientacyjne
Przeznaczenie terenu
M

Tereny mieszkalnictwa zagrodowego

MU

Tereny mieszkalnictwa i us³ug

UP

Tereny us³ug publicznych o charakterze lokalnym

Strefa szczególnej ochrony zlewni "S"
Oznaczenia sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej
Elektroenergetyka
Istniej¹ce linie elektroenergrtyczne 110kV
Istniej¹ce linie elektroenergrtyczne 115kV
Istniej¹ce stacje transformatorowe SN/0,4 kV
Projektowane linie elektroenergetyczne 110 kV
Projektowane linie elektroenergetyczne 15kV

Tereny us³ug publicznych o charakterze ponadlokalnym

UC

Tereny us³ug komercyjnych

UT

Tereny us³ug turystyki i rekreacji w zieleni

UT1

Tereny urz¹dzeñ obs³ugi ruchu turystycznego

P

Zasady zagospodarowania terenów w/g stref polityki przestrzennej
Strefa potencjalnych przep³ywów wezbrañ powodziowych "Z"
Strefa szczególnej ochrony wokó³ istniej¹cych ujêæ
wód "St"

Tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego

MR

UP 1

Poz. 1591

Tereny przemys³owe

Projektowane stacje transformatorowe SN/0,4 kV
Linia do likwidacji
Gazownictwo
Istniej¹cy gazoci¹g wysokoprê¿ny
Istniej¹cy gazoci¹g rednioprê¿ny
Ciep³ownictwo

ZC

Tereny cmentarzy

Istniej¹ce kot³ownie opalane opa³em sta³ym

ZN

Tereny zieleni nieurz¹dzonej

Istniej¹ce kot³ownie gazowe

ZL

Tereny zieleni lenej

ZL 1

Tereny dolesieñ

Telekomunikacja
Istniej¹ce linie teletechniczne
Zaopatrzenie w wodê

R

Tereny upraw polowych

Istniej¹ca sieæ wodoci¹gowa

W

Tereny wód otwartych

Projektowana sieæ wodoci¹gowa

K1, K2, IE, IZ, WZ

KSGP
KGP/KD

Tereny urz¹dzeñ infrastruktury technicznej

U

Ujêcie wody

Teren przeznaczony docelowo dla drogi ekspresowej b¹d drogi g³ównej ruchu przyspieszonego wraz
z ich powi¹zaniami
Droga (ulica) g³ówna ruchu przyspieszonego docelowo dojazdowa

S

Udokumentowane zasoby studni

SUW

Stacja uzdatniania wody
Kierunki sp³ywu wód

Odprowadzanie cieków

KG

Droga (ulica) g³ówna

Istniej¹ca kanalizacja sanitarna

KZ

Droga (ulica) zbiorcza

Projektowana kanalizacja sanitarna

KL

Droga (ulica) lokalna

Ruroci¹g t³oczny

KD

Droga (ulica) dojazdowa

KP

Obiekty i urz¹dzenia obs³ugi ruchu ko³owego

KK

Linia kolejowa wraz z zapleczem
Przejazdy kolizyjne

P

Pompa sieciowa

NO

Oczyszczalnia cieków

NO

Lokalna oczyszczalnia cieków

NO/mt

Alternatywna lokalizacja oczyszczalni cieków
Kierunki sprowadzania cieków

Przewodnicz¹cy Rady Gminy Raba Wy¿na: M. Wojdy³a
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Poz. 1591
Za³¹cznik Nr 2b
do uchwa³y Nr XIX/160/2004
Rady Gminy Raba Wy¿na
z dnia 29 marca 2004 r.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Raba Wy¿na - So³ectwo Podsarnie
Rysunek planu nr 2b

skala 1:10 000

Plan w podanej skali znajduje siê w siedzibie Urzêdu Gminy, którego niniejsze opracowanie terenowe dotyczy.
Legenda
Granica terenu objêtego planem
Granice administracyjne wsi
Linie rozgraniczaj¹ce - obowi¹zuj¹ce
Linie rozgraniczaj¹ce - orientacyjne
Przeznaczenie terenu
M

Tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego

MR

Tereny mieszkalnictwa zagrodowego

UP

Tereny us³ug publicznych o charakterze lokalnym

UT1

Tereny urz¹dzeñ obs³ugi ruchu turystycznego

ZC

Tereny cmentarzy

ZN

Tereny zieleni nieurz¹dzonej

ZL

Tereny zieleni lenej

ZL 1

Tereny dolesieñ

R

Tereny upraw polowych

W

Tereny wód otwartych

NO

Tereny urz¹dzeñ infrastruktury technicznej
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KL

Droga (ulica) lokalna

KD

Droga (ulica) dojazdowa
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Zasady zagospodarowania terenów w/g stref polityki przestrzennej
Strefa potencjalnych przep³ywów wezbrañ powodziowych "Z"
Strefa szczególnej ochrony zlewni "S"
Oznaczenia sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej
Elektroenergetyka
Istniej¹ce linie elektroenergrtyczne 110kV
Istniej¹ce linie elektroenergrtyczne 115kV
Istniej¹ce stacje transformatorowe SN/0,4 kV
Ciep³ownictwo
Istniej¹ce kot³ownie opalane opa³em sta³ym

§3
W przypadku, gdy w³aciwymi miejscowo jest kilku so³tysów, inkasa dokonuje so³tys w³aciwy ze wzglêdu na miejsce
zamieszkania podatnika w Gminie Raciechowice.
§4
W przypadku, gdy podatnik nie zamieszkuje na terenie
Gminy Raciechowice, a jego grunt, las oraz nieruchomoæ znajduj¹ siê na obszarze kilku so³ectw tut. Gminy, inkasa dokonuje
so³tys w³aciwy ze wzglêdu na najwy¿sz¹ kwotê podatku przypadaj¹c¹ od podmiotu opodatkowania po³o¿onego na terenie
jego dzia³ania.
§5
Ustala siê wynagrodzenie za inkaso w wysokoci 10% od pobranych nale¿noci, z zastrze¿eniem, ¿e wysokoæ tego wynagrodzenia dla so³tysów so³ectw Krzes³awice i Poznachowice
Górne wynosi 12%, a dla so³tysa so³ectwa D¹bie 10,5%.
§6

Odprowadzanie cieków
Projektowana kanalizacja sanitarna
NO

Poz. 1591, 1592, 1593

Oczyszczalnia cieków
Kierunki sprowadzania cieków

Przewodnicz¹cy Rady Gminy Raba Wy¿na: M. Wojdy³a
1592
Uchwa³a Nr XII/81/2004
Rady Gminy Raciechowice
z dnia 30 kwietnia 2004 r.
w sprawie zarz¹dzenia poboru w drodze inkasa nale¿noci z tytu³u podatku rolnego, podatku lenego oraz podatku
od nieruchomoci pobieranych od osób fizycznych w formie ³¹cznego zobowi¹zania pieniê¿nego oraz okrelenia
inkasentów i wysokoæ wynagrodzenia za inkaso.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 6 ust. 12 i art. 14 pkt 3 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 ze zm.) oraz art. 6 ust. 8 ustawy
z dnia 30 padziernika 2002 r. o podatku lenym (Dz. U. z 1993 r.
Nr 94 poz. 431 ze zm.) i art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.
o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94 poz. 431 ze zm.), Rada
Gminy Raciechowice uchwala, co nastêpuje:
§1
Zarz¹dza siê pobór w drodze inkasa nale¿noci z tytu³u podatku rolnego, podatku lenego oraz podatku od nieruchomoci pobieranych od osób fizycznych w formie ³¹cznego zobowi¹zania pieniê¿nego.
§2
Inkasentami s¹ so³tysi w³aciwi ze wzglêdu na miejsce po³o¿enia gruntu, lasu i nieruchomoci podlegaj¹cych opodatkowaniu.

Traci moc uchwa³a Nr XXXIV/178/97 Rady Gminy Raciechowice z dnia 30 grudnia 1997 r. w sprawie zarz¹dzenia poboru w drodze inkasa nale¿noci z tytu³u podatku rolnego, podatku lenego oraz podatku od nieruchomoci pobieranych
od osób fizycznych w formie ³¹cznego zobowi¹zania pieniê¿nego oraz okrelenia inkasentów i wysokoæ wynagrodzenia
za inkaso oraz uchwa³a Nr XXXVII/197/98 Rady Gminy Raciechowice z dnia 30 kwietnia 1998 r. w sprawie zmiany uchwa³y
Nr XXXIV/178/97 w sprawie zarz¹dzenia poboru w drodze inkasa nale¿noci z tytu³u podatku rolnego, podatku lenego oraz
podatku od nieruchomoci pobieranych od osób fizycznych
w formie ³¹cznego zobowi¹zania pieniê¿nego oraz okrelenia
inkasentów i wysokoæ wynagrodzenia za inkaso.
§7
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Raciechowice.
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Raciechowice: J. Zaj¹c
1593
Uchwa³a Nr XIII/118/2004
Rady Gminy Stryszawa
z dnia 3 marca 2004 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Przychodni
Zdrowia w Krzeszowie.
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.), art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zak³adach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91 poz. 408
z pón. zm.), Rada Gminy Stryszawa uchwala, co nastêpuje:
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§1

Poz. 1593, 1594, 1595

11. Poradnia Dziecka Zdrowego w Hucisku.
12. Poradnia internistyczna w Lachowicach.".

W Statucie Przychodni Zdrowia w Krzeszowie stanowi¹cego za³¹cznik Nr 2 do uchwa³y Nr XXXII/223/98 Rady Gminy
Stryszawa z dnia 13 czerwca 1998 r. i uchwa³y Nr VIII/72/2003
Rady Gminy Stryszawa z dnia 29 lipca 2003 r. wprowadza
siê nastêpuj¹ce zmiany:
§ 7 otrzymuje brzmienie:
"W sk³ad Zak³adu wchodz¹ nastêpuj¹ce komórki organizacyjne:
1. Poradnia Medycyny Rodzinnej.
2. Gabinet pielêgniarki rodowiskowo-rodzinnej.
3. Gabinet po³o¿nej rodowiskowo-rodzinnej.
4. Gabinet pielêgniarki w rodowisku nauczania i wychowania.
5. Poradnia Dziecka Zdrowego.
6. Poradnia medycyny paliatywnej.
7. Poradnia reumatologiczna.".

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy i Kierownikowi Przychodni Zdrowia.

§2

1585

Pozosta³e zapisy Statutu nie ulegaj¹ zmianie.

§2
Pozosta³e zapisy w Statucie nie ulegaj¹ zmianie.
§3

§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy: R. Hadka

§3

Uchwa³a Nr XIII/121/2004
Rady Gminy Stryszawa
z dnia 3 marca 2004 r.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy i Kierownikowi Przychodni Zdrowia.

w sprawie ustalenia zasad i wysokoæ i odp³atnoci za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie Gminy Stryszawa.

§4

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w zwi¹zku z art. 7 ust. 1
pkt 8 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. 6,
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
Stryszawa uchwala, co nastêpuje:

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy: R. Hadka
1594

§1

Uchwa³a Nr XIII/119/2004
Rady Gminy Stryszawa
z dnia 3 marca 2004 r.

Niniejsza uchwa³a dotyczy op³at za wiadczenia prowadzone
przez przedszkola na terenie Gminy Stryszawa od dnia 1 kwietnia 2004 roku.

w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Przychodni
Zdrowia w Lachowicach- Hucisku.

§2

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.), art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zak³adach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91 poz. 408
z pón. zm.), Rada Gminy Stryszawa uchwala, co nastêpuje:

Odp³atnoæ za korzystanie z przedszkoli obejmuje:
1) op³ata ¿ywieniowa - koszty wy¿ywienia wychowanka,
tzn. koszt surowca zu¿ytego do sporz¹dzenia posi³ków,
2) op³ata sta³a - wiadczenia wykraczaj¹ce poza zakres podstaw
programowych wychowania przedszkolnego - koszty zwi¹zane z bie¿¹c¹ eksploatacj¹ budynków i zu¿yciem mediów.

§1

§3

W Statucie Przychodni Zdrowia w Lachowicach-Hucisku stanowi¹cego za³¹cznik Nr 3 do uchwa³y Nr XXXII/223/98 Rady
Gminy w Stryszawie z dnia 13 czerwca 1998 r. i uchwa³y Nr VIII/
73/03 Rady Gminy w Stryszawie z dnia 29.07.03 r. wprowadza
siê nastêpuj¹ce zmiany:
W § 8 dodaje siê pkt 5 - 12 w brzmieniu:
"5. Gabinet medycyny szkolnej w Lachowicach.
6. Gabinet po³o¿nej rodowiskowo-rodzinnej w Lachowicach.
7. Gabinet pielêgniarki rodowiskowo-rodzinnej w Lachowicach.
8. Gabinet pielêgniarki rodowiskowo-rodzinnej w Hucisku.
9. Gabinet opieki paliatywnej w Lachowicach.
10. Poradnia Dziecka Zdrowego w Lachowicach.

1. Wysokoæ op³at, o których mowa w § 2 pkt 1 ustala Dyrektor
przedszkola w porozumieniu z Rad¹ Rodziców - Komitetem
Rodzicielskim z uwzglêdnieniem norm ¿ywienia i racji pokarmowych opracowanych przez Instytut ¯ywnoci i ¯ywienia ustalonych w Zarz¹dzeniu Ministra Zdrowia ....
2. Zasady zwrotu kosztów ustala Dyrektor przedszkola w porozumieniu z Rad¹ Rodziców - Komitetem Rodzicielskim.
§4
Odp³atnoæ, o której mowa w § 2 pkt 2 wynosi:
1) 65,00 z³otych miesiêcznie na ka¿de dziecko przebywaj¹ce
w przedszkolu,
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2) 50% stawki okrelonej w pkt.1 liczonej od drugiego i ka¿dego nastêpnego dziecka uczêszczaj¹cego do przedszkola jako
rodzeñstwo, w ramach jednej rodziny.
§5
Z op³aty, o której mowa w § 2 pkt 2 zwolnione s¹ dzieci
szecioletnie tzw. grupy zerowej, które realizuj¹ podstawy programowe i nie korzystaj¹ z wy¿ywienia.

Poz. 1595, 1596, 1597

"4. Poradnia Dziecka Zdrowego.
5. Gabinet pielêgniarki rodowiskowo-rodzinnej.
6. Gabinet po³o¿nej rodowiskowo-rodzinnej.
7. Gabinet higieny szkolnej.
8. Poradnia medycyny paliatywnej".
§2
Pozosta³e zapisy Statutu nie ulegaj¹ zmianie.

§6

§3

1. Stawki okrelone w § 4 uchwa³y naliczane s¹ miesiêcznie
bez wzglêdu na liczbê dni pobytu dziecka w przedszkolu, z wyj¹tkiem leczenia sanatoryjnego lub d³ugotrwa³ej choroby
dziecka trwaj¹cej miesi¹c i d³u¿ej potwierdzonej zawiadczeniem lekarskim.
2. Op³ata, o której mowa w § 4 wp³acana bêdzie z góry co miesi¹c najpóniej do 15-tego dnia ka¿dego miesi¹ca.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy i Kierownikowi Przychodni Zdrowia.

§7
Traci moc uchwa³a Nr XII/90/99 Rady Gminy Stryszawa
z dnia 17.12.1999 r. z pón. zm. w sprawie op³aty za wiadczenia prowadzonych przez Gminê Stryszawa publicznych przedszkoli.
§8
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy i Dyrektorom Przedszkoli.
§9
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego
z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 kwietnia 2004 roku.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy: R. Hadka

§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy: R. Hadka
1597
Uchwa³a Nr XVII/167/04
Rady Miejskiej Suchej Beskidzkiej
z dnia 30 kwietnia 2004 r.
w sprawie po³¹czenia Miejskiego Zak³adu Gospodarki Komunalnej z Miejskim Zak³adem Wodoci¹gów i Kanalizacji
w Suchej Beskidzkiej.
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. 19 ust. 4 ustawy o finansach
publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z pón. zm.), Rada
Miejska Suchej Beskidzkiej uchwala, co nastêpuje:

1596

§1

Uchwa³a Nr XIII/117/2004
Rady Gminy Stryszawa
z dnia 3 marca 2004 r.

Postanawia z dniem 1 lipca 2004 r. po³¹czyæ Miejski Zak³ad
Gospodarki Komunalnej z Miejskim Zak³adem Wodoci¹gów
i Kanalizacji w Suchej Beskidzkiej na podstawie bilansów zamkniêcia na dzieñ 30 czerwca 2004 roku w Zak³ad Komunalny
w Suchej Beskidzkiej, który przejmie mienie po Miejskim Zak³adzie Gospodarki Komunalnej i Miejskim Zak³adzie Wodoci¹gów i Kanalizacji w Suchej Beskidzkiej.

w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Przychodni
Zdrowia w Stryszawie.
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.), art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zak³adach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91 poz. 408
z pón. zm.), Rada Gminy Stryszawa uchwala, co nastêpuje:

§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta
Sucha Beskidzka.

§1

§3

W Statucie Przychodni Zdrowia w Stryszawie stanowi¹cego za³¹cznik Nr 1 do uchwa³y Nr XXXII/223/98 Rady Gminy
w Stryszawie z dnia 13 czerwca 1998 r. i uchwa³y Nr VIII/71/
2003 Rady Gminy w Stryszawie z dnia 29 lipca 2003 r. wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
W § 8 dodaje siê pkt 4 - 8 w brzmieniu:

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej: B. Æwiêka³a
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1598

Poz. 1598, 1599

Budynki OSP i Boiska sportowe
Biblioteka, GOPS
Przychodnia Zdrowia

Uchwa³a Nr XII/93/2004
Rady Gminy Zembrzyce
z dnia 26 kwietnia 2004 r.
w sprawie miesiêcznych stawek czynszu najmu za lokale
u¿ytkowe, grunty i gara¿e, stanowi¹ce w³asnoæ Gminy
Zembrzyce.
Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z pón. zm.), Rada Gminy Zembrzyce
uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê minimalne stawki netto czynszu za wynajem
i dzier¿awê lokali u¿ytkowych, gara¿y i gruntów, stanowi¹cych w³asnoæ Gminy Zembrzyce w brzmieniu stanowi¹cym za³¹cznik do uchwa³y.
2. Stawki czynszu powiêkszone zostaj¹ o obowi¹zuj¹cy podatek VAT.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Zembrzyce.
§3

zwolnione
zwolnione
zwolnione

Przewodnicz¹cy Rady: J. G¹siorek
1599
Uchwa³a Nr 2/III/2004
Zgromadzenia Zwi¹zku Komunalnego
"Komunikacja Miêdzygminna" w Chrzanowie
z dnia 29 marca 2004 r.
w sprawie zmiany uchwa³y z dnia 19 grudnia 2002 roku
Nr 14/XII/2002.
Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 roku
o cenach (Dz. U. Nr 97 poz. 1050), w zwi¹zku z art. 18 ust. 1
i art. 69 ustawy o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz § 18 ust. 1 i ust. 2
Statutu Zwi¹zku Komunalnego "Komunikacja Miêdzygminna" w Chrzanowie, Zromadzenie Zwi¹zku uchwala, co nastêpuje:
§1

Traci moc uchwa³a Nr V/50/03 Rady Gminy w Zembrzycach
z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie: miesiêcznych stawek
czynszu najmu za lokale u¿ytkowe, grunty i gara¿e, stanowi¹ce w³asnoæ Gminy Zembrzyce.

Uchyla siê za³¹cznik Nr 1 do uchwa³y Nr 14/XII/2002, a w jego miejsce wprowadza siê nowy wykaz osób uprawnionych
do korzystania z bezp³atnych przejazdów komunikacj¹ miejsk¹
organizowan¹ przez Zwi¹zek Komunalny "Komunikacja Miêdzygminna" w Chrzanowie -stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y.

§4

§2

Uchwa³a podlega og³oszenia w sposób zwyczajowo przyjêty i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego z moc¹
od dnia 1 czerwca 2004 r.

Upowa¿nia siê Zarz¹d ZK "KM" do okreleniu dokumentów
uprawniaj¹cych do korzystania z bezp³atnych przejazdów komunikacj¹ miejsk¹ organizowan¹ przez Zwi¹zek Komunalny
"Komunikacja Miêdzygminna" w Chrzanowie.

Przewodnicz¹cy Rady: J. G¹siorek
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XII/93/2004
Rady Gminy Zembrzyce
z dnia 26 kwietnia 2004 r.

§3
Z dniem 29 marca 2004 roku uchyla siê uchwa³y Nr 1/I/2004
Zgromadzenia ZK "KM" w Chrzanowie z dnia 28 stycznia 2004 roku.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi ZK "KM".

Stawki czynszu
Klub Rolnika Tarnawa Górna
Lecznica Zwierz¹t
Lecznica Komis
Apteka w Zembrzycach
Gabinet stomatologiczny
Gara¿e
Plac w Rynku Ruch
Plac targowy - kiosk
Plac obok Lecznicy - komis

§5
4,70 z³ za 1 m2
2,70 z³ za 1 m2
3,15 z³ za 1 m2
7,50 z³ za 1 m2
6,50 z³ za 1 m2
65,00 z³ za 1 m2
105,00 z³ za 1 m2
75,00 z³ za 1 m2
0,75 z³ za 1 m2

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie czternastu dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Przewodnicz¹cy Zgromadzenia
Zwi¹zku Komunalnego
"Komunikacja Miêdzygminna"
w Chrzanowie: A. Adamczyk

Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 121

 4745 

Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr 2/IlI/2004
Zgromadzenia
Zwi¹zku Komunalnego
"Komunikacja Miêdzygminna"
w Chrzanowie
z dnia 29 marca 2004 r.
Wykaz osób uprawnionych do korzystania z bezp³atnych
przejazdów komunikacj¹ miejsk¹ organizowanych
przez Zwi¹zek Komunalny
"Komunikacja Miêdzygminna"
w Chrzanowie:
1) pos³owie, senatorowie,
2) umundurowani funkcjonariusze Policji, ¯andarmerii Wojskowej oraz wojskowych organów porz¹dkowych w czasie wykonywania czynnoci s³u¿bowych,
3) inwalidzi wojenni i wojskowi oraz jeden opiekun towarzysz¹cy inwalidzie w podró¿y,
4) inwalidzi uznani za niezdolnych do samodzielnej egzystencji
lub zaliczeni do I grupy inwalidzkiej oraz jeden opiekun towarzysz¹cy inwalidzie w podró¿y,
5) dzieci, m³odzie¿ i osoby doros³e posiadaj¹ce orzeczenie o niepe³nosprawnoci w stopniu znacznym wraz z jednym opiekunem,
6) dzieci i m³odzie¿ dotkniête inwalidztwem lub niepe³nosprawne do ukoñczenia 24 roku ¿ycia oraz jeden rodzic lub opiekun
towarzysz¹cy dziecku w podró¿y na trasie od miejsca zamieszkania do przedszkola lub szko³y i z powrotem,
7) ociemniali i niewidomi oraz jeden towarzysz¹cy im przewodnik,
8) dzieci do 4 roku ¿ycia,
9) osoby powy¿ej 70 roku ¿ycia.
Przewodnicz¹cy Zgromadzenia
Zwi¹zku Komunalnego
"Komunikacja Miêdzygminna"
w Chrzanowie: A. Adamczyk
1600
Zarz¹dzenie Nr 8/2004
Starosty Tarnowskiego
z dnia 17 marca 2004 r.
w sprawie ustalenia redniego miesiêcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuñczo-wychowawczych
oraz mieszkañca w domach pomocy spo³ecznej Powiatu
Tarnowskiego w 2004 r.
Na podstawie art. 33n ust. 11 i art. 35 ust. 13 ustawy
z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy spo³ecznej (Dz. U. z 1998 r.
Nr 64 poz. 414 z pón. zm.) zarz¹dzam, co nastêpuje:
§1
Ustalam miesiêczny koszt utrzymania dziecka w placówkach opiekuñczo-wychowawczych w 2004 r. w wysokoci:
1) 220,00 z³ dla Orodka Wsparcia Dziennego w Wojniczu,
2) 220,00 z³ dla Orodka Wsparcia Dziennego w Tuchowie,
3) 220,00 z³ dla Orodka Wsparcia Dziennego w Zakliczynie,
4) 220,00 z³ dla Orodka Wsparcia Dziennego w Zg³obicach,

Poz. 1599, 1600, 1601

5) 220,00 z³ dla Orodka Wsparcia Dziennego w Jadownikach
Mokrych,
6) 400,00 z³ dla Hostelu przy Orodku Wsparcia Dziennego
w Jadownikach Mokrych.
§2
Ustalam miesiêczny koszt utrzymania mieszkañca w powiatowych domach pomocy spo³ecznej w 2004 r. w wysokoci:
1) 1.560,51 z³ dla Domu Pomocy Spo³ecznej w Stró¿ach,
2) 1.679,54 z³ dla Domu Pomocy Spo³ecznej w Sieradzy,
3) 1.707,65 z³ dla Domu Pomocy Spo³ecznej w Karwodrzy,
4) 1.751,49 z³ dla Domu Pomocy Spo³ecznej w Wietrzychowicach,
5) 1.789,71 z³ dla Domu Pomocy Spo³ecznej w Rzuchowej,
6) 2.112,18 z³ dla Domu Pomocy Spo³ecznej w Nowodworzu.
§3
Zarz¹dzenie podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Ma³opolskiego.
§4
Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania z moc¹
od 1 stycznia 2004 r.
Starosta: M. Wojtkowicz
1601
Zarz¹dzenie Nr 16/2004
Wójta Gminy Spytkowice
z dnia 29 kwietnia 2004 r.
dotycz¹ce zmiany zarz¹dzenia w sprawie nadania Urzêdowi Gminy Spytkowice "Regulaminu Organizacyjnego".
Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku - o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591
z pón. zm.) zarz¹dzam, co nastêpuje:
§1
W zarz¹dzeniu Nr 12/2003 Wójta Gminy Spytkowice
z dnia 31 marca 2003 roku w sprawie nadania Urzêdowi Gminy w Spytkowicach "Regulaminu Organizacyjnego" w Regulaminie Organizacyjnym Urzêdu Gminy w Spytkowicach stanowi¹cym za³¹cznik do wy¿ej cytowanego Zarz¹dzenia wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
a) w § 5 ust. 2 skrela siê pkt 3,
b) w § 7 ust. 1 pkt. 6 skrela siê wyrazy "i budownictwa",
c) w § 19 po pkt 14 dodaje siê pkt 15 o brzmieniu:
"15) prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków wp³ywaj¹cych do Urzêdu.",
d) w § 24 w pkt 3 skrela siê wyrazy "skarg, wniosków",
e) w § 27 w zdaniu pierwszym skrela siê wyrazy "i budownictwa",
f) w § 27 skrela siê pkt 6, a w jego miejsce pkt 7 otrzymuje
numer 6,
g) w § 28 skrela siê pkt 1, a pkt 2- 9 otrzymuj¹ numery od 1- 8.
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§2
Wykonanie zarz¹dzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.
§3
Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
§4
Zarz¹dzenie podlega wywieszeniu na tablicy og³oszeñ
i umieszczeniu na stronie internetowej Urzêdu Gminy Spytkowice.
Wójt: R. Papanek
1602
Sprawozdanie
z dzia³alnoci komisji bezpieczeñstwa i porz¹dku
za 2003 r.
W celu realizacji zadañ Starosty w zakresie zwierzchnictwa
nad powiatowymi s³u¿bami, inspekcjami i stra¿ami oraz zadañ
okrelonych w ustawach w zakresie porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa obywateli zosta³a powo³ana Komisja Bezpieczeñstwa i Porz¹dku zarz¹dzeniem Nr 3/2002 z dnia 16 stycznia 2002 r. Starosty Bocheñskiego na podstawie art. 38 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorz¹dzie powiatowym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z pón. zm.) w sk³adzie:
Przewodnicz¹cy:
 Starosta - Ludwik Wêgrzyn
Cz³onkowie:
 Jan Zajd
 Tadeusz Pietras
 Marcin Tru
 Ryszard Januszek
 Maria F¹fara
 Podkom. Andrzej witalski
 Komisarz - Robert Dudek
 Prokurator - Danuta Pietrzyk
Do zadañ komisji nale¿y:
1) ocena zagro¿eñ porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa obywateli na terenie powiatu,
2) opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych s³u¿, inspekcji i stra¿y, a tak¿e jednostek organizacyjnych wykonuj¹cych
na terenie powiatu zadania z zakresu porz¹dku publicznego
i bezpieczeñstwa obywateli,
3) przygotowanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestêpczoci oraz porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa obywateli,
4) opiniowanie projektów innych programów wspó³dzia³ania
Policji i innych powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y oraz
jednostek organizacyjnych wykonuj¹cych na terenie powiatu zadania z zakresu porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa
obywateli,
5) opiniowanie projektu bud¿etu powiatu - w zakresie, o którym mowa w pkt 1,
6) opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych
dokumentów w sprawach zwi¹zanych z wykonaniem zadañ,
o których mowa w pkt 1, 2 i 4,
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7) opiniowanie, zleconych przez starostê, innych ni¿ wymienione w pkt 2 i pkt 4 - 6 zagadnieñ dotycz¹cych porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa obywateli.
W 2003 r. Komisja odby³a 1 posiedzenie w trakcie którego
dokona³a oceny zagro¿eñ porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa obywateli na terenie Powiatu Bocheñskiego. Na podstawie obszernych informacji otrzymanych od Powiatowego Komendanta Policji w Bochni, oraz od Powiatowego Komendanta Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Bochni komisja stwierdza,
¿e: powiat bocheñski nie jest szczególnie zagro¿ony pod wzglêdem bezpieczeñstwa obywateli, nie mniej jednak zdarzaj¹
siê w³amania, kradzie¿e, wypadki drogowe, przestêpstwa przeciwko rodzinie, przestêpstwa gospodarcze, wymuszenia rozbójnicze, posiadanie i sprzeda¿ narkotyków, zdarzaj¹ siê kradzie¿e mienia osób starszych, niepokoj¹cym zjawiskiem jest
to, ¿e przestêpczoæ wzrasta wród m³odzie¿y. Na posiedzeniu
zapoznano siê z planem funkcjonowania powiatu w ekstremalnych warunkach zimowych i na podstawie przed³o¿onego
operatu stwierdzono, ¿e odpowiednie s³u¿by s¹ dobrze przygotowane do zimy tj. s¹ zawarte odpowiednie umowy z wykonawcami odpowiedzialnymi za odnie¿anie dróg lokalnych,
gminnych i powiatowych. Komisja zapozna³a siê z bud¿etem
Powiatu w czêci dotycz¹cej bezpieczeñstwa publicznego i wyrazi³a zaniepokojenie z powodu braku dostatecznej iloci rodków finansowych na bezpieczeñstwo publiczne.
W ci¹gu roku 2003 na terenie Powiatu Bocheñskiego przeprowadzono miêdzy innymi nastêpuj¹ce przedsiêwziêcia dotycz¹ce zakresu dzia³ania Komisji:
 Konkurs "Bezpieczna Gmina"
 Konkurs "M³odzie¿ zapobiega po¿arom"
 Ankieta "Zarz¹dzanie bezpieczeñstwem obywateli na szczeblu lokalnym"
 Bezpieczne ferie, bezpieczne wakacje
 Spotkania przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji z m³odzie¿¹ szkoln¹ maj¹ce na celu:
1) zapoznanie m³odzie¿y szkolnej z podstawami bezpiecznych zachowañ w domu, w szkole, na podwórku;
2) przeprowadzenie anonimowych ankiet na temat istniej¹cych zagro¿eñ na terenie szko³y i poznanie problemów
w rodowisku m³odzie¿y.
 Przeprowadzono powiatowe zawody m³odzie¿owych dru¿yn
po¿arniczych.
Wnioski:
W obecnej dobie nikt nie ma w¹tpliwoci, ¿e fali przemocy
nie zdo³a zatrzymaæ samodzielnie Policja, ani ¿adna instytucja
zwi¹zana ze sfer¹ bezpieczeñstwa. Wspó³pracowaæ musz¹
ze sob¹ Policja, Stra¿ Miejska, mieszkañcy, samorz¹dy, szko³y.
W zwi¹zku z powy¿szym wnioskuje siê o zwiêkszenie obecnoci Policji na terenie powiatu poprzez:
 wprowadzenie dy¿urów dzielnicowych w so³ectwach i dzielnicach,
 obchód dzielnicowych w so³ectwach i dzielnicach,
 zwiêkszenie dzia³añ s³u¿b ruchu drogowego w gminach.
Przewodnicz¹cy Rady Powiatu: L. Grabowski
1603
Sprawozdanie
z dzia³alnoci Komisji Bezpieczeñstwa i Porz¹dku Powiatu Gorlickiego za 2003 rok.
Komisja Bezpieczeñstwa i Porz¹dku funkcjonuje w oparciu
o przepisy art. 38 a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹-
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dzie powiatowym. W 2003 roku Komisja realizowa³a swoje
zadania w zmienionym sk³adzie, z uwagi na wybór nowej Rady
Powiatu oraz Starosty Gorlickiego. Starosta Gorlicki Zarz¹dzeniem Nr 8 z dnia 10 lutego 2003 roku dokona³ aktualizacji sk³adu osobowego Komisji. Nowymi cz³onkami Komisji zostali:
Witold Kochan - Starosta Gorlicki oraz delegowani przez Radê
Powiatu Miros³aw Wêdrychowicz i Edward Jamro. Pierwsze
posiedzenie Komisji odby³o siê w dniu 3 lutego 2003 roku.
W programie posiedzenia znalaz³y siê nastêpuj¹ce tematy:
 powo³anie Wiceprzewodnicz¹cego Komisji Bezpieczeñstwa
i Porz¹dku,
 sprawozdanie Starosty Gorlickiego z dzia³alnoci Komisji Bezpieczeñstwa i Porz¹dku za 2002 rok,
 ocena zagro¿enia porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa
Obywateli w Powiecie Gorlickim w 2002 r.,
 ustalenie programu dzia³ania Komisji na 2003 r.
W posiedzeniu Komisji oprócz cz³onków wziêli udzia³ zaproszeni przez Starostê kierownicy powiatowych s³u¿b inspekcji i stra¿y. Realizuj¹c program posiedzenia w pierwszym punkcie jednog³onie zaakceptowano wniosek Starosty aby wiceprzewodnicz¹cym Komisji Bezpieczeñstwa i Porz¹dku zosta³
cz³onek Zarz¹du Powiatu Miros³aw Wêdrychowicz. Kontynuuj¹c posiedzenie Sekretarz Komisji przedstawi³ zebranym sprawozdanie z dzia³alnoci Komisji Bezpieczeñstwa i Porz¹dku
w 2002 roku. Po krótkiej dyskusji na temat zaprezentowanego
sprawozdania cz³onkowie komisji uznali ¿e mo¿e pozostaæ
ono w niezmienionej formie i treci przekazane zostanie
zgodnie z art. 38b ust. 3 cytowanej na wstêpie ustawy o Radzie Powiatu.
W nastêpnym punkcie posiedzenia dokonano oceny zagro¿eñ porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa Mieszkañców w Powiecie Gorlickim w 2003 r. oraz opinii dzia³alnoci
Policji i innych jednostek organizacyjnych wykonuj¹cych
na terenie powiatu zadania z zakresu porz¹dku publicznego
i bezpieczeñstwa Obywateli. Zarówno ocenê jak i opinie wypracowano w oparciu o dostarczone przez powiatowe s³u¿by inspekcje i stra¿e oraz przedstawicieli prokuratury i s¹du
stosowne informacje i zestawienia statystyczne. Informacje te by³y uzupe³niane przez wyst¹pienia Komendantów
Powiatowych: Policji i Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej oraz Pañstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Powiatowego Lekarza Weterynarii, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Prokuratora Rejonowego i Sêdziego S¹du Rejonowego. Cz³onkowie komisji wysoko ocenili
poziom pracy wymienionych jednostek oraz uzyskane efekty w zakresie poprawy bezpieczeñstwa Mieszkañców Powiatu Gorlickiego. Na uwagê zas³uguje utrzymuj¹ca siê tendencja spadkowa iloci pope³nianych przestêpstw przy jednoczesnym wzrocie ich wykrywalnoci. Znacznej poprawie
uleg³o bezpieczeñstwo drogowe. Liczba wypadków drogowych w 2002 r. zmniejszy³a siê o 30 (18,1%) w porównaniu
z 2001 r. Wzros³o poczucie bezpieczeñstwa na imprezach
masowych. Konsekwentnie prowadzona przez policjantów
dzia³alnoæ profilaktyczna, dobrze zorganizowana wspó³praca ze szko³ami, komitetami osiedlowymi, samorz¹dami oraz
organizatorami imprez masowych przynosi wymierne efekty. Jest realna szansa na poprawê warunków lokalowych
Komendy Powiatowej Policji, co w znacznym stopniu u³atwi
organizacjê pracy i wp³ynie dodatnio na warunki s³u¿by
policjantów. W ocenianym okresie poprawi³o siê bezpieczeñstwo po¿arowe. Widocznej poprawie uleg³o wyposa¿enie
jednostek stra¿y po¿arnych, szczególnie Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych. Zmniejszy³a siê iloæ po¿arów i innych miej-
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scowych zagro¿eñ. Wzrasta skutecznoæ interwencji jednostek ratowniczych stra¿y po¿arnych. Na uwagê zas³uguje
fakt, ¿e poprawê bezpieczeñstwa po¿arowego uzyskano przy
nie zmieniaj¹cym siê zatrudnieniu w Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej, które jest ni¿sze od redniej krajowej i od redniej
województwa ma³opolskiego. Poprawa bezpieczeñstwa po¿arowego jest efektem konsekwentnie prowadzonej dzia³alnoci profilaktycznej przez stra¿aków PSP. Przeprowadzili
oni 71 czynnoci kontrolno-rozpoznawczych, po których wydali 37 decyzji administracyjnych nakazuj¹cych usuniêcie
stwierdzonych usterek. Ponadto dokonano odbioru 23 obiektów budowlanych zg³oszonych do rozpoczêcia ich u¿ytkowania. W trzech przypadkach stra¿acy nie wyrazili zgody na przyst¹pienie do u¿ytkowania obiektu ze wzglêdu na ujawnione
usterki maj¹ce wp³yw na bezpieczeñstwo przebywaj¹cych
tam ludzi i zagro¿enie po¿arowe. Na wysokim poziomie oceniono dzia³alnoæ jednostek organizacyjnych, które maj¹
wp³yw na bezpieczeñstwo sanitarne, weterynaryjne i budowlane.
Pozytywna ocena osi¹gniêtych wyników przez Powiatowe
s³u¿by i stra¿e nie w pe³ni odzwierciedla subiektywne poczucie bezpieczeñstwa Mieszkañców Powiatu. Niew¹tpliwy wp³yw
na taki stan rzeczy ma polityka informacyjna prowadzona przez
rodki masowego przekazu, które w znacznej wiêkszoci przedstawiaj¹ wizjê katastroficznego obrazu rzeczywistoci i utrwalaj¹ w spo³eczeñstwie poczucie totalnego zagro¿enia i bezradnoci s³u¿b ratowniczych i organów cigania. Brak jest natomiast rzetelnego i obiektywnego przedstawiania faktów oraz
osi¹gniêæ i efektów dzia³ania s³u¿b odpowiedzialnych za porz¹dek i bezpieczeñstwo obywateli.
Czêæ posiedzenia powiêcona ocenie bezpieczeñstwa zakoñczy³a siê wnioskami, realizacja których przyczyni³aby
siê do dalszej poprawy skutecznoci dzia³ania jednostek organizacyjnych maj¹cych wp³yw na wzrost poczucia bezpieczeñstwa Mieszkañców Powiatu. Wnioski dotycz¹ce pracy Policji:
1) pomoc ze strony gminnych i powiatowych jednostek samorz¹dowych w organizacji ogólnopolskiej akcji "Unikaj Zagro¿eñ",
2) wykonanie na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych zatok do kontroli pojazdów ciê¿arowych,
3) utworzenie na terenie miasta Gorlice Izby Wytrzewieñ.
Wnioski dotycz¹ce Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej:
1) doposa¿enie Jednostki Ratowniczo - Ganiczej w samochód
do ratownictwa wysokociowego oraz ciê¿ki samochód ganiczy,
2) pozyskanie rodków finansowych na zakoñczenie II etapu
budowy bazy dla PSP (plac æwiczeñ, ogrodzenie posesji),
3) podjêcie starañ o pozyskanie etatów na wzmocnienie kadrowe JRG.
Pañstwowy Inspektor Sanitarny wnioskowa³ o pomoc w zakupie urz¹dzenia do wielostanowiskowego badania wody
(koszt zakupu oko³o 12 tys. z³).
Wnioski dotycz¹ce prokuratury:
1) dalsze czynienie starañ o ujednolicenie terytorialnego zakresu dzia³ania Prokuratury Rejonowej i S¹du Rejonowego,
2) umo¿liwienie sta¿ystom i praktykantom odbywania sta¿y
w Prokuraturze i S¹dzie Rejonowym.
Z uwagi na to, ¿e realizacja tych tematów zajê³a znaczn¹
iloæ czasu postanowiono drug¹ czêæ posiedzenia przenieæ
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na 17 lutego 2003 roku. Na posiedzeniu w tym dniu ustalono
g³ówne kierunki dzia³ania Komisji w 2003 r. Postanowiono rozpatrzyæ nastêpuj¹ce tematy:
1) ocena realizacji "Powiatowego Programu Zapobiegania Przestêpczoci oraz Porz¹dku Publicznego i Bezpieczeñstwa Obywateli" uchwalonego przez Rade Powiatu we wrzeniu
2002 roku,
2) organizacja bezpiecznego wypoczynku dzieci i m³odzie¿y
w okresie wakacji,
3) ocena wspólnie z Komisj¹ Etyki i Praworz¹dnoci bezpieczeñstwa dzieci i m³odzie¿y oraz skutecznoæ prowadzonych
dzia³añ zaradczych,
4) zabezpieczenie przeciwpowodziowe Powiatu Gorlickiego,
5) przygotowanie do funkcjonowania Powiatu w warunkach
zimowych.
Ponadto w czasie dyskusji zwrócono uwagê na mo¿liwoæ
uruchomienia "telefonu zaufania". Przedstawiciele Policji wskazywali na potrzebê intensyfikacji dzia³añ profilaktycznych na terenie szkó³ (akcja - szko³a wolna od patologii, budowa miasteczka ruchu drogowego), koniecznoæ poprawy oznakowania dróg krajowych i wojewódzkich oraz rozwa¿enie mo¿liwoci utworzenia fundacji pomocy ofiarom przestêpstw drogowych, na rzecz których S¹d Rejonowy móg³by orzekaæ nawi¹zki pieniê¿ne do wyroków. Podkrelono dobr¹ wspó³pracê pomiêdzy Policj¹ a Powiatowym Zarz¹dem Drogowym.
Kolejne, trzecie posiedzenie Komisja odby³o siê w dniu 30 czerwca 2003 r. i by³o powiêcone w ca³oci organizacji bezpiecznego
wypoczynku dzieci i m³odzie¿y w okresie wakacyjnym. Posiedzenie
prowadzi³ pod nieobecnoæ Starosty Wiceprzewodnicz¹cy Komisji
Miros³aw Wêdrychowicz. W pierwszej czêci posiedzenia omówiono bezpieczeñstwo zorganizowanych form wypoczynku. Zabezpieczenie ppo¿arowe oraz sanitarno-epidemiologiczne obiektów kolonijnych, obozowisk, campingów, pól namiotowych itp. przedstawili
Komendant Powiatowy PSP oraz Pañstwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny.Wiceprzewodnicz¹cyWodnego Ochotniczego Pogotowia
Ratunkowego przedstawi³ zebranym sposób zabezpieczenia wspólnie z Policj¹ akwenu wodnego przy zbiorniku wodnym w Klimkówce. W zapewnieniu bezpieczeñstwa na tym akwenie du¿y udzia³
ma Gmina Ropa, która zapewni³a pomieszczenia dla PSP, Policji
i WOPR-u, oznakowa³a miejsca szczególnie niebezpieczne na akwenie oraz zapewni³a warunki sanitarne (santariaty, kosze na mieci
systematycznie opró¿niane itp.). O podejmowanych dzia³aniach przez
Policjê w okresie akcji letniej poinformowa³ Komendant Powiatowy
Policji oraz jego pracownicy - cz³onkowie Komisji: nadkom. Micha³
Gawlik i nadkom. Zygmunt Noga.
W drugiej czêci posiedzenia omówiono sprawy zwi¹zane
z organizacj¹ czasu wolnego dla dzieci i m³odzie¿y wypoczywaj¹cej w miejscu zamieszkania. Wyczerpuj¹c¹ informacjê
na ten temat z³o¿yli przedstawiciele Urzêdu Miasta Gorlice Bronis³awa Mosoñ Kierownik Miejskiego Orodka Pomocy Spo³ecznej oraz Aleksander Augustyn Kierownik Wydzia³u Owiaty, Kultury i Sportu. Podobn¹ informacjê z³o¿yli Wójt Gminy
Ropa Jan Morañda i Komendant Hufca ZHP w Bieczu Piotr
Matys.
Informacja na temat wykorzystania internatów i obiektów
szkolnych - szkó³ ponad gimnazjalnych przedstawi³ Naczelnik
Wydzia³u Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu Starostwa Powiatowego Tadeusz Mikrut. Po krótkiej rzeczowej dyskusji
uchwalono 3 wnioski, z których pierwszy przyjêty jednog³onie zawiera³ pozytywn¹ ocenê przygotowania obiektów i organizacjê zbiorowego wypoczynku dzieci i m³odzie¿y w okre-
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sie wakacji w 2003 roku. Dwa nastêpne wnioski dotyczy³y organizacji nadzoru nad zapewnieniem bezpieczeñstwa dzieci
i m³odzie¿y w okresie wakacji i ferii zimowych (wspó³praca
z Kuratorium Owiaty w Krakowie oraz powo³anie zespo³u
lub osoby, która na szczeblu Powiatu bêdzie koordynowa³a
dzia³ania s³u¿b, inspekcji i stra¿y w tym zakresie).
Zgodnie z przyjêtym programem dzia³ania kolejne czwarte
posiedzenie Komisji Bezpieczeñstwa i Porz¹dku odby³o siê przy
udziale cz³onków Komisji Edukacji, Sportu, Dziedzictwa Kulturowego i Mniejszoci Narodowych oraz Komisji Praworz¹dnoci Rady Powiatu Gorlickiego w dniu 16 padziernika 2003 r.
Posiedzenie po³¹czonych Komisji powiêcone by³o dwóm g³ównym problemom:
1) zapoznanie siê z problematyk¹ dotycz¹c¹ bezpieczeñstwa
wród m³odzie¿y,
2) ocena skutecznoci podejmowanych dzia³añ zaradczych
w tym realizacji zadañ dotycz¹cych tego zagadnienia, zawartych w Powiatowym Programie Zapobiegania Przestêpczoci oraz Porz¹dku Publicznego i Bezpieczeñstwa
Obywateli.
W pierwszej czêci posiedzenia informacjê o stanie bezpieczeñstwa wród m³odzie¿y przedstawili pracownicy Komendy
Powiatowej Policji: m³. insp. Micha³ Gawlik i m³. asp. Daniel Myliwy oraz sêdzia S¹du Rejonowego w Gorlicach Ewa Pyrz.
Z przedstawionych informacji oraz analiz statystycznych
wynika, ¿e wzros³a znacznie (3-krotnie) iloæ czynów brutalnych pope³nionych przez nieletnich tj. czynów przeciwko zdrowiu i ¿yciu (przestêpstwa rozbójnicze, bójki, pobicia). Niepokoj¹cym zjawiskiem jest równie¿ ujawnienie po raz pierwszy
w 2003 roku 7 czynów karalnych przeciwko ustawie o narkomani. Wzrostowi uleg³a równie¿ liczba osób nieletnich pope³niaj¹cych czyny karalne. W tym wypadku mo¿e to byæ efektem
skuteczniejszych dzia³añ Policji. Pozytywnym zjawiskiem jakie
odnotowano w ostatnim okresie jest zmniejszenie liczby pope³nianych przez nieletnich przestêpstw przeciwko mieniu (kradzie¿e, w³amania, uszkodzenie mienia itp.). Sêdzia Sadu Rejonowego Ewa Pyrz przedstawi³a tryb postêpowania w sprawach nieletnich oraz rodzaje stosowanych rodków wychowawczych i poprawczych stosowanych przez s¹dy. Poinformowa³a
równie¿, ¿e w roku 2003 S¹d Rejonowy w Gorlicach nie stosowa³ rodka zapobiegawczego umieszczenia skazanego w zak³adzie poprawczym. Uczestnicy posiedzenia jednomylnie
stwierdzili, ¿e obecnie stosowane prawem dopuszczalne, rodki
zapobiegawcze i wychowawcze w stosunku do m³odzie¿y patologicznej s¹ ma³o skuteczne. Szczególne zaanga¿owanie
w profilaktyce zapobiegania przestêpczoci i demoralizacji dzieci i m³odzie¿y oprócz Policji i S¹du Rejonowego wykazuje Samodzielny Publiczny OrodekTerapii Uzale¿nienia od Alkoholu
i Wspó³uzale¿nienia. Placówka ta przy realizacji dzia³añ profilaktycznych efektywnie wspó³pracuje z Policj¹, szko³ami, samorz¹dami oraz gminnymi jednostkami samorz¹dowymi.
W czasie koñcz¹cej posiedzenie dyskusji dominowa³y tematy
zwi¹zane z popraw¹ skutecznoci dzia³añ Policji i zaostrzenia
polityki represyjnej przez s¹dy. Wszyscy byli zgodni, ¿e nale¿y
obni¿yæ wiek odpowiedzialnoci karnej m³odocianych sprawców brutalnych przestêpstw. Pani sêdzia wyjani³a, ¿e aktualnie obowi¹zuj¹ce przepisy kodeksu karnego nastawione
s¹ nie na karanie lecz na wychowanie. Poprawa skutecznoci
dzia³añ Policji zale¿y od wspó³pracy ze szko³ami, komitetami
osiedlowymi i organizacjami spo³ecznymi. Szybkie ujawnienie przestêpstwa lub wykroczenia umo¿liwia Policji szybkie
i skuteczne podjêcie dzia³añ maj¹cych na celu wykrycie i ujêcie sprawcy. Przedstawiono równie¿ propozycjê efektywniej-
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szego wykorzystywania rodków finansowych z profilaktyki
alkoholowej oraz funduszy gminnych przeznaczonych na kulturê, sport, pomoc spo³eczn¹ itp. Radni Rady Powiatu wysunêli wniosek aby rodki finansowe z profilaktyki alkoholowej które znajduj¹ siê w dyspozycji gmin i miasta Gorlice
by³y wykorzystywane do dzia³añ profilaktycznych nie tylko
w szko³ach podstawowych i gimnazjach ale równie¿ dzia³aj¹cych na ich terenie szko³ach ponad gimnazjalnych. Jest
to potrzebne z uwagi na to, ¿e zauwa¿alne jest obni¿anie siê
granicy wieku m³odzie¿y spo¿ywaj¹cej alkohol. Na zakoñczenie posiedzenia wysuniêto wniosek o koniecznoci zainteresowania dyrekcji szkól i pedagogów cilejsz¹ ni¿ dotychczas wspó³prac¹ z Policj¹, orodkami terapeutycznymi
oraz racjonalnym wykorzystaniem przeznaczonych na ten
cel rodków finansowych. Nale¿y ca³y czas monitorowaæ
zjawisko patologii i demoralizacji dzieci i m³odzie¿y oraz
wyci¹gaæ konstruktywne wnioski, realizacja których mo¿e
doprowadziæ do zahamowania niekorzystnych tendencji
w tym zakresie.
Oprócz wymienionych planowanych posiedzeñ cz³onkowie
komisji uczestniczyli w organizowanych przez Starostê naradach dotycz¹cych przygotowania Powiatu Gorlickiego do funkcjonowania w ekstremalnych warunkach zimowych oraz ustalenia sposobu zimowego utrzymania dróg (201istopada 2003 r.)
jak równie¿ w posiedzeniu Powiatowego Zespo³u Reagowania Kryzysowego w dniu 22 grudnia 2003 r. na którym omawiano realizacjê zadañ zwi¹zanych ze zwalczaniem skutków
suszy i organizacj¹ dostarczania wody pitnej dla mieszkañców, zak³adów pracy i instytucji. Wnioski uchwalone w ramach
narad wdro¿ono w ¿ycie, co umo¿liwi z³agodzenie skutków
suszy oraz poprawi funkcjonowanie transportu w warunkach
zimowych.
W podsumowaniu sprawozdania nale¿y podkreliæ, ¿e Komisja Bezpieczeñstwa i Porz¹dku w 2003 roku zrealizowa³a
w pe³ni zadania okrelone w ustawie o samorz¹dzie powiatowym. W pracach Komisji uczestniczyli z nielicznymi wyj¹tkami (nieobecnoæ usprawiedliwiona) wszyscy cz³onkowie,
merytorycznie przygotowani do tematyki posiedzeñ. Pozytywna cech¹ komisji jest nawi¹zanie dobrej wspó³pracy z Komisjami Rady Powiatu Gorlickiego, szko³ami oraz samorz¹dami gmin.
Przewodnicz¹cy Rady
Powiatu Gorlickiego: Cz. K³apsa
1604
Sprawozdanie
Starosty Mylenickiego
z dzia³alnoci Komisji Bezpieczeñstwa i Porz¹dku
w Mylenicach za rok 2003.
Zgodnie z art. 38b ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorz¹dzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592
z pón. zm.) sk³adam sprawozdanie z dzia³alnoci Komisji Bezpieczeñstwa i Porz¹dku w Mylenicach powo³anej Zarz¹dzeniem Nr l0a Starosty Mylenickiego z dnia f9.03.2002 r.
Komisja dzia³a³a w sk³adzie:
1. Przewodnicz¹cy Komisji - Starosta Mylenicki - Adam Gumularz.

Poz. 1603, 1604

Cz³onkowie:
2. Radni delegowani przez Radê Powiatu (URP Nr III/17)
z 27 grudnia 2002 r.
 Marek Lijewski
 Jacek Pasiowiec.
3. Osoby powo³ane przez Starostê
 Janusz Kocielniak - Inspektor w Wydziale Komunikacji,
Transportu i Dróg
 Jan Wójcik - Kierownik Wydzia³u Edukacji, Kultury i Sportu,
 Tadeusz Rabski - Kierownik Wydzia³u Zarz¹dzania Kryzysowego, S³u¿b i Inspekcji.
4. Osoby delegowane przez Komendanta Powiatowego Policji:
 m³. insp. Ryszard Góra
 kom. Robert Biela.
5. W pracach Komisji uczestniczy prokurator wskazany przez
Prokuratora Okrêgowego w Krakowie
 Jan Nowak.
Komisja w roku 2003 odby³a trzy spotkania:
I. 14 luty 2003 r. Temat:
 przedstawienie przez przedstawicieli powiatowych s³u¿b,
stra¿y i inspekcji informacji o zagro¿eniach dla bezpieczeñstwa w powiecie mylenickim. Omówienie planów
i programów zmierzaj¹cych do poprawy bezpieczeñstwa.
ocena wspó³pracy Prokuratora Rejonowego w Mylenicach z Policj¹ oraz powiatowymi s³u¿bami i Inspekcjami.
II. 11 lipiec 2003 r. Temat:
 przygotowanie ludnoci powiatu do zachowania siê w sytuacji zagro¿enia terrorystycznego,
 monitoring wizyjny na terenie miasta Mylenice,
 ³¹cznoæ radiowa pomiêdzy powiatowymi s³u¿bami i inspekcjami w czasie sytuacji kryzysowej,
 sprawa powo³ywania mieszanego patrolu: Policja i Stra¿
Miejska.
III. 5 listopad 2003 r. Temat:
 podsumowanie stanu bezpieczeñstwa podczas wakacji
w powiecie mylenickim,
 podsumowanie realizacji zadañ zawartych w Powiatowym
programie zapobiegania przestêpczoci oraz porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa obywateli ze szczególnym
uwzglêdnieniem realizacji celu pt. realizacja programów
edukacyjnych dla m³odzie¿y szkolnej. Podniesienie bezpieczeñstwa dzieci i m³odzie¿y w szko³ach,
 ocena wspó³dzia³ania patroli Stra¿y Miejskiej w Mylenicach i Policji w okresie lipiec-padziernik 2003 r.
Cele wyznaczone w Powiatowym programie zapobiegania
przestêpczoci oraz porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa
obywateli realizowane s¹ zgodnie z przyjêtym harmonogramem przez Komendê Powiatowa Policji, Komendê Powiatow¹
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej.
Komisja inicjowa³a nastêpuj¹ce dzia³ania:
1. Zorganizowano w lipcu 2003 r. szkolenie na temat zagro¿eñ
terrorystycznych. W szkoleniu udzia³ wziêli pracownicy Starostwa Powiatowego w Mylenicach, Kierownicy Instytucji
wspó³dzia³aj¹cych w sytuacjach kryzysowych z Szefem Powiatowego Zespo³u Reagowania Kryzysowego, dyrektorzy
Szkó³ Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych.
2. Starostwo Powiatowe w Mylenicach przeznaczy³o kwotê
15 tys. z³ na zakup sprzêtu multimedialnego do celów edukacyjne-wychowawczych prowadzonych przez Starostwo Powiatowe oraz Komendê Powiatow¹ Policji w Mylenicach.
3. Przyst¹piono do opracowania ankiety dotycz¹cej zagro¿eñ
wród m³odzie¿y.(realizacja tego zadanie jest jeszcze w toku).
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Badaniu ankietowemu poddana bêdzie m³odzie¿ szkó³ gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych. Celem badania jest poznanie skali zagro¿eñ patologicznych wród m³odzie¿y szkolnej w powiecie.
Zadania ujête w Programie Komisji w 2003r. z zakresu propagowania problematyki ochrony przeciwpo¿arowej i obrony
cywilnej wród uczniów, oraz poprawy bezpieczeñstwa po¿arowego, a tak¿e z zakresu porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa obywateli realizowane by³y przez Komendê Powiatow¹
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej i Komendê Powiatow¹ Policji
w Mylenicach. Sprawozdania tych s³u¿b stanowi¹ za³¹czniki
do niniejszego sprawozdania.
Starosta: A. Gumularz
1605
Sprawozdanie
Prezydenta Miasta Tarnowa
z dzia³alnoci Komisji Bezpieczeñstwa i Porz¹dku
dla Miasta Tarnowa za rok 2003
Rok 2003 to drugi rok dzia³ania, powo³anej zarz¹dzeniem
Nr 1/2002 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 10 stycznia 2002 roku, Komisji Bezpieczeñstwa i Porz¹dku dla Miasta
Tarnowa.
Sk³ad osobowy Komisji zosta³ dwukrotnie zmieniony zarz¹dzeniami Prezydenta Miasta Tarnowa Nr 2/2003 z dnia 6 stycznia 2003 roku i Nr 64/2003 z dnia 4 marca 2003 roku, w zwi¹zku:
 ze zmian¹ na stanowisku Prezydenta Miasta Tarnowa w wyniku bezporednich wyborów,
 z ustaniem cz³onkostwa dwóch radnych Rady Miejskiej w Tarnowie (wyganiêcie mandatów),
 z delegowaniem przez Komendanta Miejskiego Policji wTarnowie nowego cz³onka i jednoczesnym odwo³aniem dotychczasowego cz³onka tej Komisji.
Jedenastoosobowa komisja realizowa³a ustawowe zadania Prezydenta MiastaTarnowa w zakresie zwierzchnictwa nad
powiatowymi s³u¿bami, inspekcjami i stra¿ami oraz zadania
okrelone w ustawach w zakresie porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa obywateli.
W 2003 roku Komisja odby³a cztery posiedzenia - w dniach:
6 marca, 27czerwca, 23 wrzenia oraz 18 grudnia.
Na posiedzeniu w dniu 6 marca 2003 roku ponownie przyst¹piono do przygotowania, po pewnych modyfikacjach, projektu "Miejskiego programu zapobiegania przestêpczoci oraz
ochrony bezpieczeñstwa obywateli i porz¹dku publicznego
na lata 2003 - 2010".
Po dyskusji nad projektem Komisja przyjê³a dokument jednomylnie, a na sesji w dniu 3 kwietnia 2003 roku uchwa³¹
Nr IX/100/03 Rada Miejska w Tarnowie uchwali³a program.
Komisja zapozna³a siê tak¿e ze sprawozdaniem Prezydenta Miasta Tarnowa z dzia³alnoci Komisji w 2002 roku oraz
przyjê³a wnioski do planu posiedzeñ w 2003 roku.
G³ównym tematem posiedzenia Komisji w dniu 27 czerwca 2003 roku by³a ocena stanu zagro¿enia narkomani¹ w Tarnowie oraz ostateczne zatwierdzenie planu posiedzeñ na 2003 rok.
Problem narkomani w Tarnowie przedstawi³ Kazimierz
Braun przewodnicz¹cy Tarnowskiego Towarzystwa Zapobiegania Patologiom Spo³ecznym.

Poz. 1604, 1605, 1606

Zwróci³ uwagê na sta³y wzrost zagro¿enia narkomani¹,
które obecnie jest najwiêksze i dlatego konieczny jest szeroki
front dzia³añ na rzecz ograniczania tego zjawiska.
Komisja bardzo wysoko oceni³a dzia³alnoæ Towarzystwa
i uzna³a za zasadny postulat przewodnicz¹cego o potrzebie reaktywowania, na bazie tego stowarzyszenia, Miejskiego Punktu Konsultacyjnego. Natomiast Jerzy Matracz kierownik Sekcji
Prewencji KMP w Tarnowie przedstawi³ informacjê o dzia³aniach
profilaktycznych Zespo³u ds. Prewencji Kryminalnej i Przestêpczoci Nieletnich w ramach przeciwdzia³ania narkomani oraz
zadeklarowa³ gotowoæ pracy Policji w Miejskim Punkcie Konsultacyjnym.
Na posiedzeniu w dniu 23 wrzenia 2003 roku Komisja rozpatrzy³a informacjê o dzia³alnoci Komendy Miejskiej Policji
w Tarnowie ze szczególnym uwzglêdnieniem wspó³pracy z Prokuratur¹. Na zaproszenie Komisji w jej posiedzeniu wziê³a udzia³
Beata Kulesza - Flasiñska przewodnicz¹ca Wydzia³u II Karnego S¹du Rejowego w Tarnowie. Komisja pozytywnie oceni³a
wspó³pracê Policji z S¹dem, podobnie z Prokuratur¹, które
wspólnie wypracowa³y procedury postêpowania i wspó³dzia³ania, równie¿ w zakresie nadzorowania ledztw i prowadzenia dochodzeñ, uczestniczenia w ledztwach itp. Dobr¹ wspó³pracê oraz dzia³alnoæ potwierdzi³a zarówno przewodnicz¹ca
Wydzia³u II Karnego SR jak i prokurator Prokuratury Rejonowej w Tarnowie.
W dniu 18 grudnia na swym ostatnim posiedzeniu
w 2003 roku Komisja wyrazi³a pozytywn¹ opiniê do projektu bud¿etu gminy miasta Tarnowa na 2004 rok w zakresie porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa obywateli. Podkrelono, ¿e bud¿et odnosz¹cy siê do Komendy Miejskiej
PSP w Tarnowie bêdzie znacznie wiêkszy ni¿ w roku 2003,
g³ównie z uwagi na dodatkowe 41 etatów, natomiast finansowanie Stra¿y Miejskiej w Tarnowie pozostanie na dotychczasowym poziomie. Nie wykluczono jednoczenie,
w zale¿noci od bie¿¹cych mo¿liwoci bud¿etu, finansowego wspomagania dzia³alnoci zarówno Policji jak i Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej z wykorzystaniem wypracowanych
ju¿ form, podobnie jak to mia³o miejsce w 2003 roku, w którym z bud¿etu miasta pokryto czêæ kosztów funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji oraz Komendy Miejskiej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej. W kolejnym punkcie porz¹dku posiedzenia przyjêto plan pracy Komisji na 2004 rok.
Prezydent Miasta: M. Bieñ
1606
Uchwa³a Z.III.SO/K -11, 9,12/4015-16/6/04
Sk³adu Orzekaj¹cego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie
z dnia 22 marca 2004 r.
w sprawie opinii o mo¿liwoci sfinansowania deficytu
oraz opinii o prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu za³¹czonej do bud¿etu Miasta Grybów na 2004 rok.
Na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U.
z 2001 r. Nr 55 poz. 577 z pón. zm.) w zwi¹zku z art. 115 ust. 1
pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z pón. zm.), Sk³ad Orzekaj¹cy Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie
w osobach:
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Przewodnicz¹cy:
 Marek £opata

Poz. 1606, 1607
1607

Uchwa³a Z.III.SO/K - 9,10,12/4015-16/13/04
Sk³adu Orzekaj¹cego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie
z dnia 8 kwietnia 2004 r.

Cz³onkowie:
 Bo¿ena Jakubowska
 Józef Zoñ
postanawia:
pozytywnie zaopiniowaæ mo¿liwoæ sfinansowania deficytu
oraz prognozê kwoty d³ugu Miasta Grybów.
Uzasadnienie
Do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie Zespó³
Zamiejscowy w Nowym S¹czu w dniu 4 marca 2004 r. wp³ynê³a uchwa³a bud¿etowa Miasta Grybowa na 2004 rok Nr XVII/
75/04 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 1 marca 2004 roku.
W uchwalonym bud¿ecie na 2004 rok Rada Miejska zaplanowa³a wydatki bud¿etu wy¿sze od prognozowanych dochodów. Ró¿nica w kwocie 801.124 z³ stanowi deficyt bud¿etu
gminy. Jako ród³a sfinansowania deficytu wskazano przychody bud¿etu pochodz¹ce z zaci¹ganych kredytów i po¿yczek d³ugoterminowych. W bud¿ecie zaplanowano równie¿ rozchody,
zwi¹zane ze sp³at¹ zaci¹gniêtych w latach ubieg³ych kredytów
i po¿yczek.
Przedstawione ród³a pokrycia deficytu s¹ zgodne z art. 112
ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z pón. zm.), jak równie¿ nie
budz¹ zastrze¿eñ odnonie mo¿liwoci ich pozyskania przez
Gminê.
Uchwa³a bud¿etowa Miasta Grybów na 2004 rok obejmuje
równie¿ przedstawion¹ w za³¹czniku Nr 17 do uchwa³y prognozê kwoty d³ugu. Zaplanowane w powy¿szêj prognozie raty
zaci¹gniêtych kredytów i po¿yczek wraz z odsetkami, przypadaj¹ce do sp³aty w 2004 r., zosta³y ujête w przed³o¿onym bud¿ecie Gminy. Przedstawiona prognoza sp³aty d³ugu jest
w ocenie Sk³adu Orzekaj¹cego, zgodna z przepisami ustawy o
finansach publicznych, a w szczególnoci z art. 113 i 114 tej
ustawy. £¹czna kwota przypadaj¹cych do sp³aty w poszczególnych latach rat kredytów, po¿yczek oraz porêczenia wraz z
nale¿nymi odsetkami od tych kredytów, po¿yczek i porêczeñ
nie przekracza bowiem 15 % planowanych na ka¿dy rok bud¿etowy dochodów Gminy. Tak¿e ³¹czna kwota d³ugu Gminy
na koniec ka¿dego roku nie przekracza 60 % jej dochodów.
Bior¹c pod uwagê powy¿sze, orzeczono jak w sentencji.
Pouczenie
1. Zgodnie z art. 115 ustawy o finansach publicznych, niniejsza
opinia podlega publikacji w trybie przewidzianym dla opublikowania uchwa³y bud¿etowej.
2. Stosownie do art. 20 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych oraz § 5 ust. 3 rozporz¹dzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 14 stycznia 2000 r. w sprawie siedzib i zasiêgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz
szczegó³owej organizacji izb, liczby cz³onków kolegium i trybu postêpowania (Dz. U. Nr 3 poz. 34) - od niniejszej opinii
Burmistrzowi Miasta przys³uguje odwo³anie do Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w terminie
14 dni od dnia dorêczenia niniejszej uchwa³y.
Przewodnicz¹cy Sk³adu Orzekaj¹cego
Cz³onek Kolegium RIO w Krakowie: M. £opata

w sprawie opinii o mo¿liwoci sfinansowania deficytu
oraz opinii o prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu za³¹czonej do bud¿etu Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach
na 2004 rok.
Na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U.
z 2001 r. Nr 55 poz. 577 z pozn. zm.), w zwi¹zku z art. 115 ust. 1
pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z pón. zm.), Sk³ad Orzekaj¹cy Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie
w osobach:
Przewodnicz¹cy:
 Bo¿ena Jakubowska
Cz³onkowie:
 Teresa Kulka
 Józef Zo
postanawia
pozytywnie zaopiniowaæ mo¿liwoæ sfinansowania deficytu
oraz prognozy kwoty d³ugu Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach.
Uzasadnienie
Do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie Zespó³
Zamiejscowy w Nowym S¹czu w dniu 8 marca 2004 r. wp³ynê³a uchwala Nr XVI/103/04 Rady Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach 26 lutego 2004 r. - Uchwala Bud¿etowa Gminy Czorsztyn
na rok 2004.
W uchwalonym bud¿ecie Gminy na 2004 rok, Rada Gminy
zaplanowa³a wydatki bud¿etu wy¿sze od prognozowanych dochodów. Ró¿nica stanowi deficyt bud¿etu Gminy. Jako ród³o
sfinansowania deficytu zosta³y wskazane przychody bud¿etu
pochodz¹ce z zaci¹gniêtych kredytów.
Przedstawione ród³o pokrycia deficytu jest zgodne
z art. 112 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z pón. zm.), jak równie¿ nie bud¿etu zastrze¿eñ odnonie mo¿liwoci ich pozyskania przez gminê.
Uchwa³a bud¿etowa Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach
na 2004 rok obejmuje równie¿ przedstawiony w za³¹czniku
Nr 17 do uchwa³y Prognozê kwoty d³ugu publicznego. Zaplanowane w powy¿szej prognozie sp³aty zaci¹gniêtych uprzednio kredytów wraz z odsetkami, przypadaj¹ce do sp³aty
w 2004 r., zosta³y ujête w przed³o¿onym bud¿ecie Gminy. Przedstawiona Prognoza sp³aty d³ugu jest, w ocenie Stadu Orzekaj¹cego, zgodna z przepisami ustawy o finansach publicznych,
a w szczególnoci z art. 113 i 114 tej ustawy. £¹czna kwota
przypadaj¹cych do sp³aty w poszczególnych latach rat kredytów wraz z nale¿nymi odsetkami od tych kredytów nie przekracza bowiem 15% planowanych na ka¿dy rok bud¿etowy
dochodów Gminy, a ³¹czna kwota d³ugu Gminy na koniec ka¿dego roku nie przekracza 60% jej dochodów. Sk³ad Orzekaj¹cy
zwraca jednak uwagê na wysoki poziom wskanika zad³u¿enia
w latach 2004 i 2005 obliczonego na podstawie art. 114 ustawy o finansach publicznych, który wynosi odpowiednio 49,3%
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i 44,3% prognozowanych do osi¹gniêcia w tych latach dochodów bud¿etu. Stan ten wymaga od organów Gminy szczególnej rozwagi przy podejmowaniu decyzji zwi¹zanych z rozpoczynaniem nowych zadañ o charakterze inwestycyjnym i remontowym, których finansowanie wymaga³oby korzystania
z kapita³u obcego /po¿yczonego/. Ponadto konieczne jest bie¿¹ce monitorowanie kszta³towania siê stanu realizacji bud¿etu, w tym przede wszystkim dochodów bud¿etowych tak,
aby w przypadku ni¿szego od planu ich wykonania na koniec
roku nie dopuciæ do przekroczenia ustawowej 60 % granicy
zad³u¿enia ustalonej przepisem art. 114 ustawy o finansach
publicznych.
Bior¹c pod uwagê powy¿sze, orzeczono jak w sentencji.
Pouczenie
1. Zgodnie z art. 115 ustawy o finansach publicznych, niniejsza
opinia podlega publikacji w trybie przewidzianym dla opublikowania uchwa³y bud¿etowej.
2. Stosownie do art. 20 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych oraz § 5 ust. 3 rozporz¹dzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 14 stycznia 2000 r. w sprawie siedzib i zasiêgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz
szczegó³owej organizacji izb, liczby cz³onków kolegium i trybu postêpowania (Dz. U. Nr 3 poz. 34) - od niniejszej opinii
Wójtowi Gminy przys³uguje odwo³anie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w terminie 14 dni
od dnia dorêczenia niniejszej uchwa³y.
Przewodnicz¹cy Sk³adu Orzekaj¹cego
Cz³onek Kolegium RIO w Krakowie: B. Jakubowska
1608
Uchwa³a Z.III.SO/K - 10, 9, 12/4016/16/04
Sk³adu Orzekaj¹cego Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Krakowie
z dnia 30 kwietnia 2004 r.
w sprawie opinii o prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu
za³¹czonej do bud¿etu Gminy Podegrodzie na 2004 rok.
Na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U.
z 2001 r. Nr 55 poz. 577 z pón. zm.) w zwi¹zku z art. 115 ust. 1
pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z pón. zm.), Sk³ad Orzekaj¹cy Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie
w osobach:
Przewodnicz¹cy:
 Teresa Kulka
Cz³onkowie:
 Bo¿ena Jakubowska
 Józef Zoñ
postanawia
pozytywnie zaopiniowaæ prawid³owoæ prognozy kwoty d³ugu Gminy Podegrodzie.
Uzasadnienie
Do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie Zespó³
Zamiejscowy w Nowym S¹czu w dniu 8 kwietnia 2004 r. wp³y-

Poz. 1607, 1608, 1609

nê³a Uchwa³a Bud¿etowa na 2004 rok Rady Gminy Podegrodzie Nr 112/XVIII/2004 z dnia 29 marca 2004 r.
W uchwalonym bud¿ecie Gminy na 2004 rok, Rada Gminy
zaplanowa³a wydatki bud¿etu ni¿sze od prognozowanych dochodów. Ró¿nica w kwocie 1.053.375,69 z³ stanowi nadwy¿kê
bud¿etu Gminy przeznaczon¹ na wykazan¹ w rozchodach bud¿etu sp³atê kredytów i po¿yczek zaci¹gniêtych w latach poprzednich.
Uchwa³a Bud¿etowa Gminy Podegrodzie na 2004 rok obejmuje równie¿ przedstawion¹ w za³¹czniku Nr 14 do uchwa³y
Prognozê kwoty d³ugu Gminy Podegrodzie na lata 2003 - 2010.
Zaplanowane w powy¿szej prognozie sp³aty zaci¹gniêtych kredytów i po¿yczek wraz z odsetkami, przypadaj¹ce do zap³aty
w 2004 r., zosta³y ujête w przed³o¿onym bud¿ecie Gminy. Przedstawiona Prognoza sp³aty d³ugu jest, w ocenie Sk³adu Orzekaj¹cego, zgodna z przepisami ustawy o finansach publicznych,
a w szczególnoci z art. 113 i 114 tej ustawy. £¹czna kwota
przypadaj¹cych do sp³aty w poszczególnych latach rat kredytów i po¿yczek wraz z nale¿nymi odsetkami od tych kredytów
i po¿yczek nie przekracza bowiem 15 planowanych na ka¿dy
rok bud¿etowy dochodów Gminy. Tak¿e ³¹czna kwota d³ugu
Gminy na koniec ka¿dego roku nie przekracza 60% jego dochodów.
Bior¹c pod uwagê powy¿sze, orzeczono jak w sentencji.
Sk³ad Orzekaj¹cy zauwa¿a jednak, i¿ Gmina Podegrodzie
posiada wysokie zad³u¿enie z tytu³u zaci¹gniêtych kredytów
i po¿yczek, jak równie¿ planowane s¹ wysokie obci¹¿enia bud¿etu przypadaj¹cymi do sp³aty w poszczególnych latach ratami kredytów i po¿yczek wraz z odsetkami. Sytuacja ta wymaga³a bêdzie szczególnej rozwagi w prowadzeniu gospodarki
finansowej oraz ostro¿noci przy podejmowaniu jakichkolwiek
zobowi¹zañ.
Pouczenie
1. Zgodnie z art. 115 ustawy o finansach publicznych, niniejsza
opinia podlega publikacji w trybie przewidzianym dla opublikowania uchwa³y bud¿etowej.
2. Stosownie do art. 20 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych oraz § 5 ust. 3 rozporz¹dzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 14 stycznia 2000 r. w sprawie siedzib i zasiêgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz
szczegó³owej organizacji izb, liczby cz³onków kolegium i trybu postêpowania (Dz. U. Nr 3 poz. 34) - od niniejszej opinii
Wójtowi Gminy przys³uguje odwo³anie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w terminie 14 dni
od dnia dorêczenia niniejszej uchwa³y.
Przewodnicz¹cy Sk³adu Orzekaj¹cego
Cz³onek Kolegium RIO w Krakowie: T. Kulka
1609
Uchwa³a Nr ZII.SO/O-/4015/23/04
Sk³adu Orzekaj¹cego Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Krakowie
z dnia 22 marca 2004 r.
dotyczy zaopiniowania mo¿liwoci sfinansowania planowanego na rok 2004 deficytu bud¿etowego Miasta Owiêcim.
Dzia³aj¹c na podstawie art. 115 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148
z pón. zm.) oraz art. 1 ust. 3, art. 13 pkt 2 i art. 19 ustawy
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z dnia 7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55 poz. 577 z pón. zm.), Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sk³adzie orzekaj¹cym:
Przewodnicz¹cy:
 Anna Czapla
Cz³onkowie:
 Wies³aw Majtyka
 Piotr Józefczyk
Po zapoznaniu siê z uchwa³¹ bud¿etow¹ Miasta Owiêcim
na rok 2004; Nr XIX/222/2004 Rady Miasta Owiêcim z dnia 25
lutego 2004 r.

Poz. 1609, 1610

Dzia³aj¹c na podstawie art. 115 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148
z pón. zm.) oraz art. 1 ust. 3, art. 13 pkt 2 i art. 19 ustawy
z dnia 7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55 poz. 577 z pón. zm.), Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sk³adzie orzekaj¹cym:
Przewodnicz¹ca:
 Anna Czapla
Cz³onkowie:
 Wies³aw Majtyka
 Piotr Józefczyk

pozytywnie zaopiniowaæ mo¿liwoæ sfinansowania deficytu
bud¿etowego Miasta Owiêcim na rok 2004.

po zapoznaniu siê z uchwa³¹ bud¿etow¹ Miasta Owiêcim
na rok 2004; Nr XIX/222/04 Rady Miasta Owiêcim z dnia 25 lutego 2004 r. oraz towarzysz¹c¹ jej prognoz¹ kwoty d³ugu Miasta Owiêcim w latach 2003-2013

Uzasadnienie

postanawia

W dniu 3 marca 2004 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie -Zespó³ Zamiejscowy w Owiêcimiu - wp³ynê³a uchwa³a bud¿etowa Miasta Owiêcim na rok 2004; Nr XIX/
222/2004 Rady Miasta Owiêcim z dnia 25 lutego 2004 r.
W bud¿ecie Miasta Owiêcim wyra¿onym w powy¿szej uchwale zaplanowano dochody w wysokoci 67.205.887,00 z³ oraz wydatki w kwocie72.216.785,00 z³. Wykazany deficyt wartoci
5.010.898,00 z³ pokryty zostanie przychodami pochodz¹cymi z:
 zaci¹ganych kredytów i po¿yczek krajowych w ³¹cznej kwocie 8.800.000,00 z³,
 wolnych rodków jako nadwy¿ki rodków pieniê¿nych na r- ku
bie¿¹cym bud¿etu Gminy, wynikaj¹ca z rozliczeñ kredytów
i po¿yczek z lat ubieg³ych 3.432.477,00 z³.

pozytywnie zaopiniowaæ prawid³owoæ prognozy kwoty d³ugu publicznego Miasta Owiêcim.

postanawia

ród³a pokrycia deficytu bud¿etowego oraz planowane
kwoty nie budz¹ zastrze¿eñ z punktu widzenia mo¿liwoci jego
pozyskania przez Miasto Owiêcim.
Z tych powodów postanowiono orzec jak w sentencji.
Pouczenie
Zgodnie z art. 115 ust. 2 ustawy o finansach publicznych,
niniejsz¹ opiniê nale¿y opublikowaæ w trybie przewidzianym
dla opublikowania uchwa³y bud¿etowej.
Stosownie do art. 20 ustawy z dnia 7 padziernika 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych oraz § 5 ust. 3 rozporz¹dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2000 r.
w sprawie siedzib i zasiêgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegó³owej organizacji izb, liczby cz³onków kolegium i trybu postêpowania (Dz. U. Nr 3 poz. 34), od niniejszej opinii Prezydentowi Miasta Owiêcim przys³uguje odwo³anie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w terminie 14 dni od dnia dorêczenia niniejszej uchwa³y.
Przewodnicz¹ca Sk³adu Orzekaj¹cego: A. Czapla
1610
Uchwa³a Nr ZII.SO/O - 4016/26/04
Sk³adu Orzekaj¹cego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie
z dnia 22 marca 2004 r.
dotyczy zaopiniowania prawid³owoci prognozy kwoty
d³ugu publicznego Miasta Owiêcim.

Uzasadnienie
W dniu 3 marca 2004 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie -Zespó³ Zamiejscowy w Owiêcimiu - wp³ynê³a uchwa³a bud¿etowa Miasta Owiêcim na rok 2004; Nr XIX/
222/04 Rady Miasta Owiêcim z dnia 25 lutego 2004 r.
Do uchwa³y do³¹czono prognozê kwoty d³ugu publicznego
Miasta Owiêcim w latach 2003-2013.
Przedstawiona prognoza nie budzi zastrze¿eñ merytorycznych i formalnych.
Art. 113 ust. 1 ustawy o finansach publicznych stanowi,
¿e ³¹czna kwota przypadaj¹cych do sp³aty w danym roku
bud¿etowym rat kredytów i po¿yczek oraz potencjalnych
sp³at kwot wynikaj¹cych z udzielonych przez jednostki samorz¹du terytorialnego porêczeñ wraz z nale¿nymi w danym roku odsetkami od tych kredytów i po¿yczek oraz nale¿nych odsetek i dyskonta, a tak¿e przypadaj¹cych w danym roku, bud¿etowym wykupów papierów wartociowych
emitowanych przez jednostki samorz¹du terytorialnego,
nie mo¿e przekroczyæ 15% planowanych na dany rok bud¿etowy dochodów jednostki samorz¹du terytorialnego. Natomiast ³¹czna kwota d³ugu jednostki samorz¹du terytorialnego na koniec roku bud¿etowego nie mo¿e przekroczyæ 60%
dochodów tej jednostki w tym roku bud¿etowym (art. 114
cyt. ustawy). W przypadku Miasta Owiêcim, wskaniki
te wynosz¹ w 2004 roku odpowiednio 12,51% i 22,86% planowanych dochodów. Powy¿szy wskanik z art. 113 ulega
w latach 2005 - 2010 systematycznemu zmniejszeniu, osi¹gaj¹c w 2010 r. wskanik 5,03% planowanych dochodów,
a w latach 2011-2013 - w zwi¹zku z prognozowanym zaci¹gniêciem kredytów w latach 2004 - 2013 - ulega zwiêkszeniu, nie przekraczaj¹c 7,52% dochodów. Natomiast wskanik z art. 114 ustawy ulega w kolejnych latach systematycznemu zwiêkszeniu, nie przekraczaj¹c 43,37% dochodów.
Z tych powodów postanowiono orzec jak w sentencji.
Pouczenie
Zgodnie z art. 115 ust. 2 ustawy o finansach publicznych,
niniejsz¹ opiniê nale¿y opublikowaæ w trybie przewidzianym
dla opublikowania uchwa³y bud¿etowej.
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Stosownie do art. 20 ustawy z dnia 7 padziernika 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych oraz § 5 ust. 3 rozporz¹dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2000 r.
w sprawie siedzib i zasiêgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegó³owej organizacji izb, liczby cz³onków kolegium i trybu postêpowania (Dz. U. Nr 3 poz. 34), od niniejszej opinii Prezydentowi Miasta Owiêcim przys³uguje odwo³anie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w terminie 14 dni od dnia dorêczenia niniejszej uchwa³y.
Przewodnicz¹c¹ Sk³adu Orzekaj¹cego: A. Czapla
1611
Uchwa³a Nr ZII.SO/O/4016/22/04
Sk³adu Orzekaj¹cego Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Krakowie
z dnia 12 marca 2004 r.
dotyczy zaopiniowania prawid³owoci prognozy kszta³towania siê d³ugu publicznego Gminy Lanckorona.
Dzia³aj¹c na podstawie art. 115 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148
z pón. zm.) oraz art. 1 ust. 3, art. 13 pkt 2 i art. 19 ustawy
z dnia 7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55 poz. 577 z pón. zm.), Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sk³adzie orzekaj¹cym:
Przewodnicz¹cy:
 Piotr Józefczyk
Cz³onkowie
 Wies³aw Majtyka
 Anna Czapla
po zapoznaniu siê z uchwa³¹ bud¿etow¹ Gminy Lanckorona
na rok 2004; Nr XIV/90/2004 Rady Gminy Lanckorona z dnia
17 lutego 2004 r. oraz towarzysz¹c¹ jej prognoz¹ kwoty d³ugu
publicznego Gminy Lanckorona w latach 2003 -2009
postanawia
pozytywnie zaopiniowaæ prawid³owoæ prognozy kwoty d³ugu publicznego Gminy Lanckorona.
Uzasadnienie
W dniu 26 lutego 2004 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie - Zespó³ Zamiejscowy w Owiêcimiu - wp³ynê³a uchwa³a bud¿etowa Gminy Lanckorona na rok 2004;
Nr XIV/90/2004 Rady Gminy Lanckorona z dnia 17 lutego
2004 r. Do uchwa³y zosta³a do³¹czona prognoza kwoty d³ugu
publicznego Gminy Lanckorona w latach 2003 - 2009.
Przedstawiona prognoza nie budzi zastrze¿eñ merytorycznych i formalnych.
Art. 113 ust. 1 ustawy o finansach publicznych stanowi,
i¿ ³¹czna kwota przypadaj¹cych do sp³aty w danym roku bud¿etowym rat kredytów i po¿yczek oraz potencjalnych sp³at
kwot wynikaj¹cych z udzielonych przez jednostki samorz¹du
terytorialnego porêczeñ wraz z nale¿nymi w danym roku odsetkami od tych kredytów i po¿yczek, oraz nale¿nych odsetek
i dyskonta, a tak¿e przypadaj¹cych w danym roku bud¿etowym wykupów papierów wartociowych emitowanych przez

Poz. 1610, 1611, 1612

jednostki samorz¹du terytorialnego, nie mo¿e przekroczyæ
15% planowanych na dany rok bud¿etowy dochodów jednostki samorz¹du terytorialnego. Natomiast ³¹czna kwota d³ugu
jednostki samorz¹du terytorialnego na koniec roku bud¿etowego nie mo¿e przekraczaæ 60% dochodów tej jednostki
w tym roku bud¿etowym (art. 114 cyt. ustawy). W przypadku
Gminy Lanckorona, zgodnie z przedstawion¹ prognoz¹ wskaniki te wynios¹ w 2004 roku odpowiednio 10,57% i 19,69%.
Z tych powodów postanowiono orzec jak w sentencji.
Pouczenie
Zgodnie z art.115 ust. 2 ustawy o finansach publicznych,
niniejsz¹ opiniê nale¿y opublikowaæ w trybie przewidzianym
dla opublikowania uchwa³y bud¿etowej.
Stosownie do art. 20 ustawy z dnia 7 padziernika 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych oraz § 5 ust. 3 rozporz¹dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2000 r.
w sprawie siedzib i zasiêgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegó³owej organizacji izb, liczby cz³onków kolegium i trybu postêpowania (Dz. U. Nr 3 poz. 34), od niniejszej opinii Wójtowi Gminy Lanckorona przys³uguje odwo³anie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w terminie 14 dni od dnia dorêczenia niniejszej uchwa³y.
Przewodnicz¹cy Sk³adu Orzekaj¹cego: P. Józefczyk
1612
Uchwa³a
Nr ZI.SO 4015/20/04
Nr ZI.SO 4016/22/04
Sk³adu Orzekaj¹cego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Krakowie
z dnia 8 kwietnia 2004 r.
dotyczy zaopiniowania mo¿liwoci sfinansowania planowanego na rok 2004 deficytu bud¿etowego oraz prognozy kszta³towania siê d³ugu publicznego Miasta i Gminy Olkusz.
Na podstawie art. 115 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148) oraz
art. 1 ust. 3, art. 13 pkt 2 i art. 19 ustawy z dnia 7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 55 poz. 577 z pón. zm.), Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Krakowie w sk³adzie orzekaj¹cym:
Przewodnicz¹cy Sk³adu:  Miros³aw Legutko
Cz³onek Sk³adu:  Krzysztof Surówka
Cz³onek Sk³adu:  Wojciech Lachiewicz
po zapoznaniu siê z uchwa³¹ bud¿etow¹ Rady Miejskiej w Olkuszu na rok 2004 Nr XXII/261/2004 z dnia 10 marca 2004 roku
postanawia
 pozytywnie zaopiniowaæ mo¿liwoæ sfinansowania zaplanowanego na 2004 r. deficytu bud¿etowego Miasta i Gminy
Olkusz,
 pozytywnie zaopiniowaæ prawid³owoæ Prognozy Kwoty D³ugu Publicznego Miasta i Gminy Olkusz.
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Uzasadnienie
Do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie wp³ynê³a uchwa³a Nr XXII/261/2004 Rady Miasta i Gminy Olkusz
z dnia 10 marca 2004 r.
Przedmiotow¹ uchwa³¹ ustalono bud¿et na rok 2004,
w którym zaplanowano deficyt - o jakim mowa w art. 112
ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.777.985 z³. ród³a pokrycia deficytu oraz planowane kwoty nie budz¹ zastrze¿eñ z punktu widzenia mo¿liwoci ich pozyskania przez
Gminê. Ponadto przedmiotow¹ uchwa³¹ przyjêto prognozê
kwoty d³ugu -Sk³ad Orzekaj¹cy stwierdzi³, ¿e prawid³owoæ
prognozy stanowi¹cej za³¹cznik Nr 14 do uchwa³y bud¿etowej nie budzi w¹tpliwoci.
Z tych powodów, postanowiono orzec, jak na wstêpie.
Pouczenie
1. Zgodnie z art. 115 ustawy o finansach publicznych, niniejsz¹
opiniê nale¿y opublikowaæ w trybie przewidzianym dla opublikowania uchwa³y bud¿etowej.
2. Stosownie do art. 20 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych oraz § 5 ust. 3 rozporz¹dzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 14 stycznia 2000 r. w sprawie siedzib i zasiêgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegó³owej organizacji izb, liczby cz³onków kolegium i trybu postêpowania
(Dz. U. Nr 3 poz. 34), od niniejszej opinii Burmistrzowi Miasta
i Gminy Olkusz przys³uguje odwo³anie do pe³nego sk³adu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w terminie 14 dni od dnia dorêczenia niniejszej uchwa³y.
Przewodnicz¹cy Sk³adu Orzekaj¹cego: M. Legutko
1613
Uchwa³a
Nr ZI.SO 4015/22/04
Nr ZI.SO 4016/24/04
Sk³adu Orzekaj¹cego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Krakowie
z dnia 8 kwietnia 2004 r.
dotyczy zaopiniowania mo¿liwoci sfinansowania planowanego na rok 2004 deficytu bud¿etowego oraz prognozy
kszta³towania siê d³ugu publicznego Gminy Boles³aw.
Dzia³aj¹c na podstawie art. 115 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15
poz. 148) oraz art. 1 ust. 3, art. 13 pkt 2 i art. 19 ustawy z dnia
7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 55 poz. 577 z pón. zm.), Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sk³adzie orzekaj¹cym:
Miros³aw Legutko  przewodnicz¹cy Sk³adu
Krzysztof Surówka  cz³onek Sk³adu
Wojciech Lachiewicz  cz³onek Sk³adu
po zapoznaniu siê z uchwa³¹ bud¿etow¹ Rady Gminy Boles³aw na rok 2004 Nr XVI/153/2004 z dnia 18 marca 2004 roku
postanawia:
 pozytywnie zaopiniowaæ mo¿liwoæ sfinansowania zaplanowanego na 2004 r. deficytu bud¿etowego Gminy Boles³aw,
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 pozytywnie zaopiniowaæ prawid³owoæ Prognozy Kwoty D³ugu Publicznego Gminy Boles³aw.
Uzasadnienie
Do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie wp³ynê³a
uchwa³a Nr XVI/153/2004 Rady Gminy Boles³aw z dnia 18 marca 2004 r.
Przedmiotow¹ uchwa³¹ ustalono bud¿et na rok 2004,
w którym zaplanowano deficyt - o jakim mowa w art. 112
ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.192.207 z³. ród³a pokrycia deficytu oraz planowane kwoty nie budz¹ zastrze¿eñ z punktu widzenia mo¿liwoci ich pozyskania przez
Gminê. Ponadto przedmiotow¹ uchwa³¹ przyjêto prognozê
kwoty d³ugu - Sk³ad Orzekaj¹cy stwierdzi³, ¿e prawid³owoæ
prognozy stanowi¹cej za³¹cznik Nr 11 do uchwa³y bud¿etowej nie budzi w¹tpliwoci.
Z tych powodów, postanowiono orzec, jak na wstêpie.
Pouczenie
1. Zgodnie z art. 115 ustawy o finansach publicznych, niniejsz¹
opiniê nale¿y opublikowaæ w trybie przewidzianym dla opublikowania uchwa³y bud¿etowej.
2. Stosowanie do art. 20 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych oraz § 5 ust. 3 rozporz¹dzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 14 stycznia 2000 r. w sprawie siedzib i zasiêgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz
szczegó³owej organizacji izb, liczby cz³onków kolegium i trybu postêpowania (Dz. U. Nr 3 poz. 34) - od niniejszej opinii
Wójtowi Gminy Boles³aw przys³uguje odwo³anie do pe³nego sk³adu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Krakowie w terminie 14 dni od dnia dorêczenia niniejszej uchwa³y.
Przewodnicz¹cy Sk³adu Orzekaj¹cego: M. Legutko
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