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1874

§6

Uchwa³a Nr XI/60/03
Rady Powiatu Tatrzañskiego
z dnia 29 grudnia 2003 r.

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

w sprawie ustalenia wysokoci stawek za zajêcie pasa
drogowego dla dróg których zarz¹dc¹ jest Zarz¹d Powiatu
Tatrzañskiego.
Na podstawie art. 40 ust. 8 ust. 9, ust. 10 i ust. 11 ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. Nr 71
z 2000 r. poz. 838 z pón. zm.), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie o samorz¹dzie powiatowym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z pón. zm.) Rada Powiatu
Tatrzañskiego uchwala, co nastêpuje:
§1
Za zajêcie pasa drogowego dla dróg, których zarz¹dc¹
jest Zarz¹d PowiatuTatrzañskiego ustala nastêpuj¹ce op³aty:
1) za zajêcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym dzienna stawka za 1m2 pasa drogowego
wynosi 1 z³ - dotyczy jezdni i chodnika pozosta³e elementy
pasa drogowego 0,50 z³,
2) za umieszczenie w pasie drogowym urz¹dzeñ infrastruktury technicznej niezwi¹zanej z potrzebami zarz¹dzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego roczna stawka za 1m2
pasa drogowego wynosi 5 z³ - dotyczy pasa drogowego,
15 z³ - dotyczy obiektu mostowego,
3) za umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych (us³ugowych, handlowych) niezwi¹zanych z potrzebami zarz¹dzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
oraz reklam dzienna stawka za 1m2 pasa drogowego wynosi 1,70 z³,
4) za zajêcie pasa drogowego na prawach wy³¹cznoci w celach innych ni¿ wymienione w ust.1 - 3 dzienna stawka za
1m2 pasa drogowego wynosi 0,10 z³.
§2
1. Ustala siê rycza³t za ka¿dy dzieñ utrudnieñ w ruchu drogowym spowodowanych:
1) zajêciem powy¿ej 20% szerokoci jezdni- w wysokoci
100 z³,
2) ca³kowitym zajêciem jezdni - w wysokoci 200 z³.
§3
Za zajêcie pasa drogowego o powierzchni mniejszej ni¿
1 m2 lub powierzchni pasa drogowego zajêtej przez rzut
poziomy obiektu budowlanego lub urz¹dzenia mniejszej ni¿
1 m2 stosuje siê stawki takie jak za zajêcie 1 m2 pasa drogowego.
§4
Op³atê, o której mowa w par. 1 i par. 2 nalicza i pobiera
w drodze decyzji administracyjnej Zarz¹d Powiatu Tatrzañskiego przy udzielaniu zezwolenia na zajêcie pasa drogowego.
§5
Wykonanie uchwa³y zleca siê Zarz¹dowi powiatu.

Przewodnicz¹cy Rady Powiatu Tatrzañskiego: E. Tybor
1875
Uchwa³a Nr XIX/116/04
Rady Powiatu Wadowickiego
z dnia 24 maja 2004 r.
w sprawie ustalenia dla dróg powiatowych wysokoci stawek op³at za zajêcie pasa drogowego na cele niezwi¹zane
z potrzebami zarz¹dzania drogami lub potrzebami ruchu.
Na podstawie art. 40 ust. 3, 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 71
poz. 838 z pón. zm.) oraz art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (j.t. Dz. U z 2001 r. Nr 142
poz. 1592 z pón. zm.) Rada Powiatu Wadowickiego uchwala,
co nastêpuje:
§1
Uchwa³a okrela dla dróg powiatowych po³o¿onych na terenie
powiatu wadowickiego, których zarz¹dc¹ jest Zarz¹d Powiatu wysokoæ stawek op³at za zajêcie pasa drogowego na nastêpuj¹ce
cele niezwi¹zane z zarz¹dzaniem drogami lub potrzebami ruchu:
1) prowadzenia robót w pasie drogowym w celach niezwi¹zanych z budow¹, przebudow¹, remontem, utrzymaniem
i ochron¹ dróg,
2) umieszczania w pasie drogowym urz¹dzeñ infrastruktury
technicznej niezwi¹zanej z potrzebami zarz¹dzania lub potrzebami ruchu drogowego,
3) umieszczania w pasie drogowym obiektów niezwi¹zanych
z potrzebami zarz¹dzania lub potrzebami ruchu drogowego
oraz reklam,
4) zajêcia pasa drogowego na prawach wy³¹cznoci w celach
innych ni¿ wymienione w pkt. 1-3.
§2
1. Za zajêcie 1 m2 powierzchni jezdni pasa drogowego drogi
powiatowej w celu, o którym mowa w § 1 pkt 1 i 4 ustala siê
nastêpuj¹ce stawki op³at za ka¿dy dzieñ zajêcia:
1) przy zajêciu jezdni do 20% szerokoci
- 2,00 z³,
2) przy zajêciu jezdni powy¿ej 20% do 50% szerokoci - 4,00 z³,
3) przy zajêciu jezdni powy¿ej 50% do ca³kowitego zajêcia
jezdni
- 7,00 z³.
2. Stawki okrelone w ust. 1 pkt. 1 stosuje siê tak¿e do poboczy,
chodników, zatok postojowych i autobusowych i ci¹gów pieszych, a dla pozosta³ych elementów pasa drogowego ustala
siê stawkê op³at za ka¿dy dzieñ zajêcia 1 m2 pasa drogowego w wysokoci
- 1,00 z³.
3. Przez dzieñ zajêcia rozumie siê tak¿e zajêcie pasa drogowego trwaj¹ce krócej ni¿ 24 godz.
§3
Ustala siê nastêpuj¹ce stawki op³at rocznych za 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi powiatowej zajêtego przez
rzut poziomy urz¹dzeñ, o których mowa w § 1 pkt 2:
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- 12,00 z³,
- 30,00 z³,
- 180,00 z³.

§4
Za zajêcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi powiatowej w celu, o którym mowa w § 1 pkt 3 ustala siê nastêpuj¹ce stawki op³at za ka¿dy dzieñ zajêcia:
1) za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajêtego przez rzut
poziomy obiektu handlowego lub us³ugowego
- 0,50 z³,
2) za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajêtego przez rzut
poziomy innych obiektów
- 0,20 z³,
3) za 1 m2 powierzchni reklamy umieszczonej w pasie drogowym
- 3,00 z³.
§5
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu Wadowickiego.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Powiatu Wadowickiego: J. £asak
1876
Uchwa³a Nr IX/105/2003
Rady Gminy Bukowina Tatrzañska
z dnia 29 wrzenia 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru po³o¿onego przy ul. Kucówka we wsi Brzegi.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z pón. zm.) i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15,
poz. 139 z pón. zm.) w zwi¹zku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717) oraz w nawi¹zaniu do uchwa³y
Nr III/28/2002 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2002 r., Rada
Gminy Bukowina Tatrzañska uchwala, co nastêpuje:
ROZDZIA£ I
PRZEPISY OGÓLNE
§1
1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru po³o¿onego przy ul. Kucówka we wsi Brzegi, obejmuj¹cego dz. nr ew.: 993/1 oraz czêci dz. nr ew.: 993/2, 991,
989/3, 981, 988/2, 2731, 2629 - zwany dalej w skrócie MPZP
Brzegi Kucówka - 1, bêd¹cy zmian¹ miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy BukowinaTatrzañska wprowadzonego uchwa³¹ Nr IV/8/88 Gminnej Rady
Narodowej w BukowinieTatrzañskiej z dnia 17 grudnia 1988 r.
oraz jego aktualizacji wprowadzonej uchwa³¹ Nr IV/18/91 Rady
Gminy Bukowina Tatrzañska z dnia 10 kwietnia 1991 r.
2. Obowi¹zuj¹ce ustalenia o przeznaczeniu, warunkach zabu-

Poz. 1875, 1876

dowy i zagospodarowania terenów objêtych MPZP Brzegi
Wierchowa - 1 wyra¿one s¹ w postaci:
1) rysunku planu w skali 1:1000 stanowi¹cego za³¹cznik graficzny do niniejszej uchwa³y, obowi¹zuj¹cego w zakresie:
granic obszaru objêtego planem, przeznaczenia terenów,
linii rozgraniczaj¹cych tereny o ró¿nych funkcjach i ró¿nych zasadach zagospodarowania oraz nieprzekraczalnej
linii zabudowy;
2) zasad zagospodarowania terenów, w tym zasad kszta³towania zabudowy okrelonych w rozdziale II niniejszej uchwa³y;
3) zasad obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej okrelonych w rozdziale III niniejszej uchwa³y;
4) zasad ochrony rodowiska przyrodniczego i zdrowia ludzi
okrelonych w rozdziale IV niniejszej uchwa³y.
3. Zgodnie z uchwa³¹ Nr III/28/2002 Rady Gminy BukowinaTatrzañska z dnia 30.12.2002 r., przedmiotem planu jest ustalenie:
1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczaj¹cych tereny o ró¿nych funkcjach lub ró¿nych zasadach zagospodarowania;
2) linii rozgraniczaj¹cych drogi publiczne;
3) zasad obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej;
4) lokalnych warunków, zasad i standardów kszta³towania
zabudowy oraz urz¹dzenia terenów w tym równie¿ linii
zabudowy i gabarytów obiektów;
5) szczególnych warunków zagospodarowania terenów wynikaj¹cych z potrzeb ochrony rodowiska przyrodniczego
i kulturowego.
4. Do uchwa³y do³¹cza siê rysunek orientacji w skali 1:10000
maj¹cy charakter informacyjny, przedstawiaj¹cy po³o¿enie
obszaru objêtego miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.
§2
Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y mowa o:
1) planie - nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu, o którym
mowa w § 1 uchwa³y;
2) rysunku planu - nale¿y przez to rozumieæ rysunek planu w skali
1:1000 z oznaczeniami graficznymi okrelonymi w legendzie,
stanowi¹cy za³¹cznik graficzny do niniejszej uchwa³y;
3) terenie - nale¿y przez to rozumieæ obszar ograniczony na rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi, oznaczony symbolem funkcji zgodnie z oznaczeniami graficznymi okrelonymi w legendzie;
4) dzia³ce budowlanej - nale¿y przez to rozumieæ dzia³kê budowlan¹ w rozumieniu przepisów prawa budowlanego,
a tak¿e obszar z³o¿ony z dzia³ek budowlanych przeznaczony
dla realizacji jednej inwestycji;
5) budynku pomocniczym - nale¿y przez to rozumieæ budynek gospodarczy oraz budynek gara¿owy;
6) inwestycjach szkodliwych dla rodowiska - nale¿y przez
to rozumieæ przedsiêwziêcia mog¹ce znacz¹co oddzia³ywaæ
na rodowisko w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska (Dz. U.
z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z pón. zm.).
ROZDZIA£ II
ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
§3
Zasady ogólne
1. Obszar objêty planem podzielono na tereny o ró¿nych funkcjach i ró¿nych zasadach zagospodarowania oraz oznaczono

Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 156

 5982 

na rysunku planu symbolami identyfikacyjnymi sk³adaj¹cymi siê z oznaczeñ literowych i cyfrowych.
2. Oznaczenia cyfrowe odnosz¹ siê do kolejnych terenów wyznaczonych na rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi.
3. Oznaczenia literowe odnosz¹ siê do kolejnych rodzajów funkcji terenów.
4. Stosuje siê nastêpuj¹ce symbole identyfikacyjne terenów:
1) 1 MN, 2 MN - tereny zabudowy mieszkaniowej;
2) 3 RZ -teren gruntów rolnych;
3) 4 RZIRL, 5 RZBL, 6 RZ/RL - tereny gruntów rolnych wskazanych do zalesienia;
4) 7 RL - teren lasów i gruntów lenych;
5) 8 WZ - teren urz¹dzeñ infrastruktury technicznej zwi¹zanych z zaopatrzeniem w wodê;
6) 9 KPJ - teren komunikacji publicznej;
7) 10 KWG - teren komunikacji wewnêtrznej.
§4
Przeznaczenie terenów, lokalne warunki i zasady
kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenów
1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami:
1 MN, 2 MN, ustala siê nastêpuj¹ce przeznaczenie, warunki
i zasady zagospodarowania oraz kszta³towania zabudowy:
1) Tereny zabudowy mieszkaniowej - przeznaczone dla
lokalizacji budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego w uk³adzie wolnostoj¹cym i zabudowy zagrodowej,
wraz z budynkami pomocniczymi oraz niezbêdnymi urz¹dzeniami i sieciami infrastruktury technicznej;
2)Jako funkcjê towarzysz¹ca dopuszcza siê nieuci¹¿liw¹ dzia³alnoæ us³ugow¹ zwi¹zan¹ z obs³ug¹ mchu turystycznego;
3) Wyklucza siê realizacjê inwestycji szkodliwych dla rodowiska;
4) Powierzchnia u¿ytkowa zwi¹zana z funkcj¹ us³ugow¹ nie
powinna przekraczaæ 50 powierzchni ca³kowitej budynku;
5) Na ka¿dej z poszczególnych dzia³ek po³o¿onych w terenach 1 MN i 2 MN dopuszcza siê lokalizacjê maksymalnie jednego budynku mieszkalnego oraz dwóch budynków pomocniczych;
6) Linie rozgraniczaj¹ce od strony terenów komunikacji
w odleg³oci 3,5 m od osi ci¹gu pieszo-jezdnego;
7) Pod zabudowê kubaturow¹ mo¿na przeznaczyæ maksymalnie 20 % powierzchni dzia³ki, przy czym 60 % powierzchni
terenu stanowiæ winna powierzchnia biologicznie czynna;
8) Nieprzekraczalna linia zabudowy w odleg³oci 4 m od linii rozgraniczaj¹cej terenu 9 KPJ;
9) Niezbêdne miejsca parkingowe obs³uguj¹ce zabudowê
w granicach terenu, w przypadku prowadzenia us³ug
ustala siê obowi¹zek zapewnienia odpowiedniej iloci
miejsc parkingowych w obrêbie dzia³ki;
10) W przypadku prowadzenia us³ug z zakresu wynajmu
pokoi ustala siê iloæ miejsc postojowych w proporcji:
1 miejsce postojowe na 1 pokój;
11) Kszta³towanie zabudowy winno byæ realizowane w nawi¹zaniu do tradycji architektonicznej Podhala z uwzglêdnieniem
szczególnych zasad zagospodarowania okrelonych w § 7;
12) Ogrodzenia i p³oty poprzez materia³ winny nawi¹zywaæ
do tradycyjnych ogrodzeñ podhalañskich, zaleca siê drewniane, a¿urowe o podzia³ach pionowych, w kolorze naturalnego drewna;
13) Ma³a architektura winna byæ wykonana z materia³ów
miejscowych - drewno - kamieñ ³amany, zaleca siê stosowanie miejscowych konstrukcji ciesielskich;
14) Zakazuje siê sytuowania wolnostoj¹cych reklam.

Poz. 1876

2. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3 RZ,
ustala siê nastêpuj¹ce przeznaczenie oraz zasady zagospodarowania:
1) Teren gruntów rolnych - przeznaczony do prowadzenia
produkcji rolniczej;
2) Zaleca siê u¿ytkowanie gruntów rolach w formie trwa³ych u¿ytków zielonych: ³¹k i pastwisk;
3) Dopuszcza siê realizacjê sieci uzbrojenia technicznego;
4) Zakazuje siê realizacji sta³ych i tymczasowych obiektów
kubaturowych.
3. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami:
4 RZ/RL, 5 RZ/RL, 6 RZ/RL, ustala siê nastêpuj¹ce przeznaczenie oraz warunki i zasady zagospodarowania:
1) Tereny gruntów rolnych wskazanych do zalesienia - przeznaczone dla prowadzenia produkcji rolniczej, docelowo
gospodarki lenej;
2) Zaleca siê zalesienie terenów;
3) Obowi¹zujê zakaz lokalizacji jakiejkolwiek zabudowy;
4) Dopuszcza siê lokalizacjê podziemnych sieci infrastruktury technicznej.
4. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 7 RL,
ustala siê nastêpuj¹ce przeznaczenie oraz zasady zagospodarowania:
1) Teren lasów i gruntów lenych - przeznaczony dla prowadzenia gospodarki lenej;
2) Dopuszcza siê realizacjê sieci uzbrojenia technicznego;
3) Zakazuje siê realizacji sta³ych i tymczasowych obiektów
kubaturowych.
5. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 8 WZ,
ustala siê nastêpuj¹ce przeznaczenie oraz zasady zagospodarowania;
1) Teren urz¹dzeñ infrastruktury technicznej zwi¹zanych
z zaopatrzeniem w wodê - przeznaczony dla lokalizacji
urz¹dzeñ zwi¹zanych z gospodark¹ wodn¹;
2) Dopuszcza siê lokalizacjê sieci uzbrojenia technicznego;
3) Zakazuje siê realizacji sta³ych i tymczasowych obiektów
kubaturowych.
6. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 9 KPJ,
ustala siê nastêpuj¹ce przeznaczenie oraz warunki i zasady
zagospodarowania terenu:
1) Teren komunikacji publicznej - przeznaczony dla lokalizacji ci¹gu pieszo jezdnego;
2) Szerokoæ ci¹gu w liniach rozgraniczaj¹cych w granicach
obszaru objêtego planem od 5 m do 7 m;
3) W granicach terenu dopuszcza siê lokalizacjê sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
7. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem
10 KWG, ustala siê nastêpuj¹ce przeznaczenie oraz warunki i zasady zagospodarowania terenu:
1) Teren komunikacji wewnêtrznej - przeznaczony dla lokalizacji drogi wewnêtrznej gospodarczej;
2) Szerokoæ drogi w liniach rozgraniczaj¹cych = 7 m;
3) W granicach terenu dopuszcza siê lokalizacjê sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
ROZDZIA£ III
ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
§5
1. Zaopatrzenie w wodê docelowo z wodoci¹gu zbiorczego.
Do czasu jego realizacji dopuszcza siê zaopatrzenie w wodê
z istniej¹cego wodoci¹gu grupowego.
2. Odprowadzenie cieków docelowo poprzez obowi¹zkowe
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pod³¹czenie do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej
zakoñczonej oczyszczalni¹ cieków w Czarnej Górze.
3. Do czasu realizacji zbiorczego systemu kanalizacyjnego dopuszcza siê stosowanie zbiorników szczelnych okresowo wybieranych.
4. Po umo¿liwieniu pod³¹czenia budynków do sieci kanalizacyjnej zakazuje siê stosowania szczelnych zbiorników wybieralnych.
5. Dopuszcza siê odprowadzenie cieków poprzez realizacjê
lokalnej oczyszczalni na terenie wsi Brzegi.
6. Odprowadzanie wód opadowych z terenów utwardzonych,
w szczególnoci z miejsc postojowych, poprzedzone oczyszczeniem.
7. Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci na warunkach okrelonych przez zarz¹dcê sieci.
8. Ogrzewanie obiektów z wykluczeniem stosowania paliw sta³ych za wyj¹tkiem drewna i paliw niskoemisyjnych z zaleceniem zastosowania paliw proekologicznych.
9. Unieszkodliwianie odpadów poprzez zorganizowany odbiór
i wywóz poza obszar gminy, obowi¹zuje wydzielanie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych
celem ich wykorzystania lub utylizacji.
ROZDZIA£ IV
ZASADY OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
§6
Szczególne warunki zagospodarowania terenu wynikaj¹ce z potrzeb ochrony rodowiska przyrodniczego
1. Ustala siê obowi¹zek respektowania warunków wynikaj¹cych z regulaminu funkcjonowania Obszaru Chronionego Krajobrazu zgodnie z Rozporz¹dzeniem Nr 27 Wojewody Nowos¹deckiego z dnia 01.10.1997 r. (Dz. Urz. Nr 43,
poz. 147).
2. Ustala siê zakaz odprowadzania nieoczyszczonych cieków
do gleby.
3. W przypadku wprowadzenia us³ug w terenach 1 MN, 2 MN,
uci¹¿liwoæ prowadzonej dzia³alnoci winna zamykaæ siê
w granicach dzia³ki u¿ytkownika, a emisje nie powinny przekraczaæ standardów jakoci rodowiska.
4. W terenach 1 MN, 2 MN wartoci progowe poziomów ha³asu nie mog¹ przekraczaæ wielkoci ustalonych dla terenów
zabudowy mieszkaniowej okrelonych w obowi¹zuj¹cych
przepisach prawnych.
5. Ustala siê obowi¹zek wykonania badañ geotechnicznych
z okreleniem szczegó³owych warunków posadowienia projektowanych budynków.
6. Przed uzyskaniem pozwolenia na budowê dla inwestycji po³o¿onych w terenie 2 MN, nale¿y opracowaæ dokumentacjê
warunków pod³o¿a gruntowego wraz z analiz¹ statecznoci
zbocza.
§7
Szczególne warunki zagospodarowania terenu wynikaj¹ce z potrzeb ochrony rodowiska kulturowego
1. Zabudowa, w zakresie skali, gabarytów, formy architektonicznej oraz wykoñczenia, winna byæ kszta³towana w oparciu o poni¿sze zasady:
1) Budynki mieszkalne winny posiadaæ rzut prostok¹ta
o proporcjach 1 do co najmniej 1,5 lub byæ z³o¿one z prostok¹tów;
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2) Maksymalna szerokoæ traktu budynku:
a) budynku mieszkalnego = 8m;
b) budynku pomocniczego = 7m;
3) Dopuszczalna iloæ kondygnacji nadziemnych (nie licz¹c
piwnic):
a) w budynkach mieszkalnych = 1 + 2 w poddaszu,
b) w budynkach pomocniczych = 2 kondygnacje, w tym
1 w poddaszu;
4) Dachy dwuspadowe, dwuspadowe z przysztychami lub
pó³szczytowe o jednakowym k¹cie nachylenia po³aci
49° - 54°, maksymalne otwarcie po³aci do 50% d³ugoci
kalenicowej, niedopuszczalne podnoszenie otwaræ do wysokoci kalenicy, szczyty uzasadnione rzutem budynku,
minimalna szerokoæ okapu = 0,8m;
5) Pokrycie dachów w kolorach ciemnych ze wskazaniem
na zastosowanie gontów lub materia³ów do nich nawi¹zuj¹cych podzia³ami, niedopuszczalne stosowanie eternitu, dachówki oraz kolorystyki czerwonej;
6) Niedopuszczalne zwieñczanie szczytami cian z sob¹ siê
stykaj¹cych;
7) Maksymalna wysokoæ podmurówki mierzona jako rednia arytmetyczna wysokoci odstokowej i przystokowej:
a) w budynkach mieszkalnych = 1,2 m,
b) w budynkach pomocniczych = 1,0 m;
8) Elewacje budynku wykañczane materia³ami miejscowymi, niedopuszczalne stosowanie ok³adzin z otoczaków
i tworzyw sztucznych;
9) Kolorystyka elewacji w przypadku elementów tynkowanych w odcieniach jasnych, stonowanych;
10) Podmurówki oblicowane lub wykonane z kamienia naturalnego, ³amanego w uk³adzie na dziko lub warstwowym z wykluczeniem otoczaków;
11) Zaleca siê utrzymanie wszystkich elementów drewnianych w kolorze naturalnym.
ROZDZIA£ V
PRZEPISY KOÑCOWE
§8
Stawkê procentow¹ zwi¹zan¹ z naliczeniem op³aty w przypadku zbycia nieruchomoci, której wartoæ wzros³a w zwi¹zku z uchwaleniem niniejszego planu zagospodarowania ustala
siê w wysokoci 5 % wzrostu wartoci.
§9
Ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Bukowina Tatrzañska uchwalonego uchwa³¹ Nr IV/8/88 Gminnej Rady Narodowej w Bukowinie Tatrzañskiej z dnia 17.12.1988 r. opublikowan¹
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Nowos¹deckiego
Nr 1/89, poz. 6 oraz aktualizacji miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Bukowina
Tatrzañska uchwalonej uchwa³¹ Nr N/18/91 Rady Gminy
Bukowina Tatrzañska z dnia 10.04.1991 r. opublikowan¹
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Nowos¹deckiego
Nr 29/91, poz. 148, w obszarze objêtym niniejszym planem
trac¹ sw¹ wa¿noæ.
§ 10
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Bukowina Tatrzañska.
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§ 11
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy: A. Czernik
Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr IX/105/2003
Rady Gminy Bukowina Tatrzañska
z dnia 29 wrzenia 2003r.
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU PO£O¯ONEGO PRZY ULICY KUCÓWKA
WE WSI BRZEGI (GMINA BUKOWINA TATRZAÑSKA)
MPZP BRZEGI KUCÓWKA - 1
RYSUNEK PLANU
SKALA 1 : 1 000

WZ

Tereny urz¹dzeñ infrastruktury technicznej zwi¹zanych z zaopatrzeniem w wodê

KPJ

Tereny komunikacji publicznej - ci¹g pieszo-jezdny

KWG

Tereny komunikacji wewnêtrznej - droga gospodarcza

OZNACZENIA NIE STANOWI¥CE USTALEÑ PLANU
Tereny komunikacji - poza granicami obszaru
objêtego planem
RYSUNEK ORIENTACJI DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU PO£O¯ONEGO PRZY UL. KUCÓWKA WE WSI BRZEGI
(GMINA BUKOWINA TATRZAÑSKA)
MPZP BRZEGI KUCÓWKA - 1
SKALA 1 : 10 000

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

LEGENDA:
Granica obszaru objêtego planem
Linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach
oraz linie rozgraniczaj¹ce tereny komunikacji
Nieprzekraczalna linia zabudowy
1,2,3...

Kolejny numer terenu wyznaczonego liniami rozgraniczaj¹cymi

FUNKCJE TERENÓW
MN

Tereny zabudowy mieszkaniowej

RZ

Tereny gruntów rolnych

RZ/RL
RL

Tereny gruntów rolnych wskazanych do zalesienia
Tereny gruntów lenych

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: A. Czernik
1877
Uchwa³a Nr XLV/422/04
Rady Miasta Krakowa
z dnia 28 kwietnia 2004 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ul. Stoja³owskiego w Krakowie.
Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139,
zm.: Dz. U. Nr 41 poz. 412 i Nr 111 poz. 1279, z 2000 r. Nr 12
poz.136, Nr 109 poz. 1157, Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5
poz.42, Nr 14 poz. 124, Nr 100 poz. 1085, Nr 115 poz. 1229,
Nr 154 poz. 1804, z 2002 r. Nr 25 poz. 253, Nr 113 poz. 984,
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Nr 130 poz. 1112) w zwi¹zku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717) Rada Miasta Krakowa uchwala,
co nastêpuje:
ROZDZIA£ I
PRZEPISY OGÓLNE
§1
1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ul. Stoja³owskiego w Krakowie ograniczonego:
1) od pó³nocy ul. Stoja³owskiego;
2) od wschodu granic¹ dzia³ek (wg za³¹cznika graficznego
Nr 1 do uchwa³y Nr XC/843/01 Rady Miasta Krakowa z dnia
7 listopada 2001 r.);
3) od po³udnia ul. Cechow¹ i odcinkiem ul. Bocznej Mylenickiej;
4) od zachodu ul. Mylenick¹.
2. Powierzchnia obszaru objêtego planem wynosi oko³o 6 ha.
3. Ustalenia planu, o którym mowa w ust. 1 zawarte s¹
w treci niniejszej uchwa³y oraz na rysunku planu Nr 1
w skali 1:1000, stanowi¹cym za³¹cznik Nr 1 do niniejszej
uchwa³y.
4. Integralnymi ustaleniami planu s¹ nastêpuj¹ce elementy
obligatoryjne na rysunku planu:
1) granica obszaru objêtego planem;
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu wraz
z symbolami identyfikacyjnymi (okrelone w § 5 ust. 1 pkt
1 i ust. 2 oraz w § 6 ust. 1);
3) linie zabudowy nieprzekraczalne;
4) obiekty podlegaj¹ce ochronie.
5. Na rysunku planu oznaczono ponadto nastêpuj¹ce elementy mo¿liwe do ucilenia na etapie decyzji dotycz¹cych realizacji inwestycji:
1) linie zasiêgu stref ochronnych od sieci infrastruktury technicznej i urz¹dzeñ;
2) lokalizacja stacji transformatorowej;
3) budynki do adaptacji lub przebudowy;
4) budynki projektowane;
5) dojazdy niewydzielone;
6) wa¿niejsze ci¹gi piesze;
7) projektowany przebieg cieku wodnego;
8) istniej¹ce i projektowane zespo³y zieleni wysokiej.
§2
1. Przy wydawaniu decyzji administracyjnych oraz innych rozstrzygniêæ i dokumentów urzêdowych nale¿y uwzglêdniaæ
przeznaczenie terenu, sposób jego zagospodarowania i zabudowy okrelone ustaleniami planu w odniesieniu do poszczególnych terenów wyznaczonych w planie liniami rozgraniczaj¹cymi, odpowiednio do zawartych:
1) w rozdziale I - przepisów ogólnych;
2) w rozdziale II - ustaleñ szczegó³owych dotycz¹cych przeznaczenia terenu i zasad jego zagospodarowania;
3) w rozdziale III - zasad obs³ugi w zakresie infrastruktury
technicznej;
4) w rozdziale IV - przepisów koñcowych;
5) na rysunku planu - ustaleñ w formie graficznej, o których
mowa w § 1 ust. 4 i 5 (wg zakresu podzielonego na ustalenia obligatoryjne i dopuszczaj¹ce mo¿liwoæ ucilenia).
2. Ucilenie, stosownie do szczegó³owych rozwi¹zañ technicznych, tras sieci i urz¹dzeñ liniowych oraz terenów innych urz¹-
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dzeñ infrastruktury technicznej, o których mowa w rozdzia³ach II i III uchwa³y, nie wymaga zmiany niniejszego planu.
3. Analiza pod k¹tem zasadnoci opracowania materia³ów
do wniosku rolniczego dla obszaru objêtego niniejszym planem wykaza³a, ¿e zgodnie z ustaw¹ z dnia 3 lutego 1995 r.
o ochronie gruntów rolnych i lenych (Dz. U. Nr 16 poz. 78
z pón. zm.), u¿ytki rolne wyznaczone planem do przeznaczenia na cele nierolnicze nie wymagaj¹ uzyskania zgody
w³aciwych organów.
§3
Ilekroæ w dalszych przepisach jest mowa o:
1) uchwale - nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê;
2) planie - nale¿y przez to rozumieæ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ul. Stoja³owskiego w Krakowie, je¿eli z treci uchwa³y nie wynika inaczej;
3) przepisach szczególnych - nale¿y przez to rozumieæ obowi¹zuj¹ce przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;
4) rysunku planu - nale¿y przez to rozumieæ rysunek (oznaczony Nr 1) wymieniony w § 1 ust. 3 uchwa³y zawieraj¹cy
graficzne przedstawienie przeznaczenia terenu i zasady
zagospodarowania;
5) rysunku Nr 2 - nale¿y przez to rozumieæ rysunek zawieraj¹cy propozycjê rozwi¹zañ infrastruktury technicznej, który nie ma charakteru obowi¹zuj¹cego;
6) terenie - nale¿y przez to rozumieæ obszar ograniczony liniami rozgraniczaj¹cymi, o którym mowa w § 5 ust. 1, je¿eli z treci uchwa³y nie wynika inaczej;
7) przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozumieæ
planowany rodzaj u¿ytkowania terenu, który przewa¿a lub
powinien przewa¿aæ na danym terenie wraz z elementami
zagospodarowania uzupe³niaj¹cego i towarzysz¹cego, zwi¹zanymi bezporednio z funkcj¹ terenu: dojazdami i dojciami pieszymi, sieciami i urz¹dzeniami infrastruktury dla obs³ugi terenu, zieleni¹, elementami ma³ej architektury;
8) przeznaczeniu dopuszczalnym - nale¿y przez to rozumieæ
rodzaj u¿ytkowania terenu inny ni¿ podstawowy, który nie
koliduje z przeznaczeniem podstawowym i innym dopuszczalnym na danym terenie i na terenach s¹siednich;
9) us³ugach komercyjnych - nale¿y przez to rozumieæ us³ugi
finansowane ze rodków niepublicznych, nastawione na
zysk s³u¿¹ce zaspokojeniu potrzeb ludnoci, bêd¹ce w zarz¹dzaniu osób fizycznych, spó³ek, przedsiêbiorstw, osób
prawnych (nale¿¹ do nich przede wszystkim us³ugi: handlu, gastronomii, rzemios³a, obiekty turystyczne, zamkniête dochodowe urz¹dzenia sportowe, a tak¿e prywatne urz¹dzenia obs³ugi ludnoci, w tym takie jak np.: gabinety lekarskie, przedszkola, szko³y, galerie sztuki, itp.);
10) dzia³alnoci nieuci¹¿liwej (w tym o nieuci¹¿liwych us³ugach) - nale¿y przez to rozumieæ dzia³alnoæ, która nie powoduje oddzia³ywañ szczególnie szkodliwych dla rodowiska i zdrowia ludzi oraz oddzia³ywañ mog¹cych pogorszyæ
stan rodowiska - w rozumieniu przepisów o ochronie rodowiska;
11) dojazdach i ci¹gach pieszych niewydzielonych - nale¿y
przez to rozumieæ istniej¹ce lub projektowane ulice dojazdowe lub ci¹gi piesze, niewydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi na rysunku planu, a niezbêdne dla zapewnienia dostêpnoci obiektów. Przebieg tych dojazdów i ci¹gów pieszych oznaczonych wg legendy na rysunku planu mo¿e byæ
korygowany na etapie projektowania realizacyjnego. Grunty zajête pod dojazdy i ci¹gi piesze niewydzielone nie musz¹ zostaæ przejête przez gminê i nie musz¹ stanowiæ dróg
gminnych w rozumieniu przepisów szczególnych;
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12) intensywnoci zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ parametr efektywnego wykorzystania terenów zabudowy
mieszkaniowej, w tym z us³ugami, ustalony na podstawie
proporcji sumy powierzchni wszystkich kondygnacji naziemnych (liczonej w zewnêtrznym obrysie murów) do powierzchni terenu w granicach dzia³ki, wchodz¹cej w obszar
ustalenia w ramach projektu jego zagospodarowania. Wszêdzie, gdzie ustala siê wskanik intensywnoci zabudowy,
odnosi siê on do terenu netto (suma powierzchni zabudowy wszystkich budynków, oraz powierzchni zieleni przydomowej, placyków gospodarczych, dojazdów i dojæ pieszych, miejsc postojowych, z wy³¹czeniem us³ug i urz¹dzeñ publicznych na wydzielonych dzia³kach);
13) sieciach i urz¹dzeniach ponadlokalnych - nale¿y przez
to rozumieæ urz¹dzenia i sieci s³u¿¹ce obs³udze innych terenów (po³o¿onych poza granicami obszaru opracowania).
§4
1.Teren wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi mo¿na przeznaczyæ wy³¹cznie na cele mieszcz¹ce siê w przeznaczeniu podstawowym, wzglêdnie - przy dochowaniu warunków przewidzianych uchwa³¹ i przepisami szczególnymi - na cele przeznaczenia dopuszczalnego, w proporcjach ustalonych w dalszych zapisach niniejszej uchwa³y.
2. Do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z przeznaczeniem podstawowym lub dopuszczalnym istniej¹ca zabudowa niezgodna z nim mo¿e byæ poddawana remontom lub modernizacji, w wyniku, których nie nast¹pi zwiêkszenie powierzchni zabudowanej lub kubatury. Prowadzona tam ewentualna dzia³alnoæ gospodarcza winna mieæ charakter dzia³alnoci nieuci¹¿liwej.
§5
1. Teren o ustalonym w planie przeznaczeniu jest okrelony
na rysunku planu symbolem identyfikacyjnym oraz:
1) liniami rozgraniczaj¹cymi obowi¹zuj¹cymi (oznaczonymi
na rysunku lini¹ ci¹g³¹);
2) liniami rozgraniczaj¹cymi orientacyjnymi (oznaczonymi
na rysunku lini¹ przerywan¹).
2. Przebieg linii rozgraniczaj¹cych obowi¹zuj¹cych, o których
mowa w ust. 1 pkt 1 mo¿e byæ zmieniony tylko w drodze
zmiany planu miejscowego (art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
3. Przebieg linii rozgraniczaj¹cych orientacyjnych, o których
mowa w ust. 1 pkt 2 mo¿e byæ ucilony z tolerancj¹ do 5 metrów w stosunku do ich przebiegu okrelonego na rysunku
planu, na etapie wydawania decyzji administracyjnych.
§6
1. Na rysunku planu stosuje siê nastêpuj¹ce symbole identyfikacyjne:
UC - tereny us³ug komercyjnych (§ 7);
M4 - tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego o niskiej intensywnoci (§ 8);
IT - tereny urz¹dzeñ infrastruktury technicznej (§ 9);
ZU - tereny zieleni urz¹dzonej (§ 10);
ZN - tereny zieleni nieurz¹dzonej lub urz¹dzonej czêciowo (§11);
KL - tereny ulic lokalnych (§ 12);
KDX, KX - ulice pieszo-jezdne, wydzielone ci¹gi piesze (§13).
2. Nie stanowi naruszenia ustaleñ planu nie uwzglêdnienie
w decyzjach administracyjnych oznaczeñ, o których mowa
w § 1 ust. 5 zawartych na rysunku planu, a dotycz¹cych:
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1) zasad zagospodarowania oraz niewydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi dojazdów lokalnych, je¿eli zostan¹ zachowane:
a) wymagania intensywnoci zabudowy,
b) mo¿liwoæ zagospodarowania i skomunikowania wszystkich nieruchomoci oraz wyra¿ona zgoda na wprowadzenie zmian w systemie obs³ugi komunikacji wewnêtrznej
wszystkich zainteresowanych;
2) rozmieszczenia i zajêtoci terenowej projektowanych obiektów kubaturowych przy zachowaniu zapisów ustalonych
w uchwale;
3) przebiegu niewydzielonych ci¹gów pieszych z obligacj¹ utrzymania kierunków g³ównych powi¹zañ oraz zachowania ci¹gów zrealizowanych.
ROZDZIA£ II
PRZEZNACZENIE TERENÓW
I ZASADY ZAGOSPODAROWANIA
§7
1. Wyznacza siê teren us³ug komercyjnych o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym oznaczaj¹c na rysunku planu symbolem UC i ustala siê ogólne zasady zagospodarowania tych
terenów:
1) W odniesieniu do wszystkich terenów, które w ramach
przeznaczenia podstawowego lub dopuszczalnego okrelaj¹ us³ugi komercyjne wprowadza siê zakaz lokalizacji
obiektów handlowych o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2;
2) Potrzeby parkingowe jako cile zwi¹zane z przeznaczeniem podstawowym i z przeznaczeniem dopuszczalnym,
zbilansowane w granicach terenu w ilociach nie mniejszych ni¿:
a) dla administracji i biur - 30 m.p./1000 m2 pow. u¿ytkowej,
b) dla hoteli - 30 m.p./100 miejsc hotelowych,
c) dla obiektów gastronomicznych - 30 m.p./100 miejsc
konsumpcyjnych,
d) dla handlu o pow. u¿ytkowej do 2500 m2 - 30 m.p./
1000 m2 pow. u¿ytk.,
3) Gabaryty i forma noworealizowanej zabudowy us³ugowej winny uwzglêdniaæ lokalne uwarunkowania, w tym
zharmonizowanie z otoczeniem, z mo¿liwoci¹ akcentowania miejsc wa¿nych kompozycyjnie.
2. Dla terenu 1UC, bezporednio przyleg³ego do miejskiej ulicy zbiorczej Stoja³owskiego, ustala siê:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) us³ugi komercyjne nieuci¹¿liwe dla rodowiska z zakresu handlu (z wy³¹czeniem us³ug okrelonych w ust. 1
pkt 1), gastronomii, administracji,
b) us³ugi turystyczne,
c) us³ugi komercyjne z zakresu nauki, sportu itp.;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) mieszkalnictwo zwi¹zane z dozorem obiektów,
b) urz¹dzenia i tereny rekreacyjne zwi¹zane z funkcj¹
podstawow¹,
c) sieci i urz¹dzenia infrastruktury technicznej o znaczeniu ponadlokalnym,
d) parkingi zwi¹zane z funkcj¹ podstawow¹,
e) zieleñ urz¹dzona;
3) warunki zagospodarowania terenu:
a) zachowanie proporcji, aby powierzchnia przeznaczenia dopuszczalnego nie przekroczy³a 30 % powierzchni
przeznaczenia podstawowego,
b) kszta³towanie kubatury zespo³u winno byæ prowadzone
wzd³u¿ zbiorczej ulicy miejskiej na kierunku wschód-za-
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chód zapewniaj¹c jej tworzenie pierzei o wysokich walorach architektonicznych i estetycznych przy zachowaniu
gabarytów wysokoci maksymalnej do 18 m od poziomu
terenu do najwy¿ej po³o¿onego punktu dachu (kalenica
dachu lub gzyms dachu p³askiego). W parterze mo¿liwe
jest zaprojektowanie przewitów umo¿liwiaj¹cych wgl¹d
w zieleñ urz¹dzon¹ wzd³u¿ cieku wodnego,
c) prze³o¿enie cieku wodnego zwanego Rowem Kurdwanowskim zgodnie z opracowan¹ koncepcj¹ urbanistyczn¹ stanowi¹c¹ za³¹cznik do wniosku o opiniê ZGK (pismo BRK S.A. znak 7/ZPM/02 z dnia 15.02.2002 r.) i zaopiniowan¹ pozytywnie przez Zarz¹d Gospodarki Komunalnej w Krakowie (pismo znak ZGK/RP/1131-1982/
1171/02 z dnia 21.02.2002 r.) - oba pisma do³¹czono do
dokumentacji formalno-prawnej,
d) wprowadzenie zieleni urz¹dzonej pomiêdzy projektowan¹ zabudow¹ a prze³o¿onym ciekiem wodnym,
e) czêciowe zaspokojenie potrzeb parkingowych poprzez
parking zlokalizowany we wschodniej czêci terenu
(wjazd z projektowanej ulicy lokalnej bêd¹cej przed³u¿eniem ul. Halszki) oraz mo¿liwoæ wprowadzenia parkingu podziemnego z wykorzystaniem powierzchni pod
kubatur¹ us³ugow¹,
f) spe³nienie innych wymogów zagospodarowania terenu, wynikaj¹cych z przepisów szczególnych oraz zasad
obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej, okrelonych w rozdziale III.
3. Dla terenu 2UC po³o¿onego przy ul. Stoja³owskiego ustala siê:
1) przeznaczenie podstawowe: us³ugi komercyjne z zakresu handlu (z wy³¹czeniem us³ug okrelonych w ust. 1
pkt 1), gastronomii wraz z towarzysz¹cym programem
administracyjnym;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) inne us³ugi komercyjne,
b) dojazdy i parkingi towarzysz¹ce przeznaczeniu podstawowemu i dopuszczalnemu,
c) zieleñ urz¹dzona,
d) sieci i urz¹dzenia infrastruktury technicznej o znaczeniu ponadlokalnym;
3) warunki zagospodarowania terenu:
a) kszta³towanie kubatury winno uwzglêdniaæ bezporednie po³o¿enie przy zbiorczej ulicy miejskiej, zapewniaj¹c wysokie walory architektoniczne obiektów,
b) wysokoæ maksymalna zabudowy nie mo¿e przekraczaæ
13 m od poziomu terenu do najwy¿ej po³o¿onego punktu
dachu (kalenica dachu lub gzyms dachu p³askiego),
c) zachowanie proporcji, aby powierzchnia przeznaczenia dopuszczalnego nie przekroczy³a 30% powierzchni
przeznaczenia podstawowego (nie dotyczy punktu 2a),
d) wjazd na dzia³kê z projektowanej ulicy lokalnej ³¹cz¹cej ul. Stoja³owskiego z ul. Cechow¹,
e) w ramach dzia³ki zapewniæ dostêpnoæ do urz¹dzeñ
infrastruktury technicznej (IT),
f) wprowadziæ zieleñ izolacyjn¹ od strony ul. Stoja³owskiego,
g) spe³nienie innych wymogów zagospodarowania terenu wynikaj¹cych z przepisów szczególnych oraz zasad
obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej, okrelonych w rozdziale III.
4. Dla terenu 3UC po³o¿onego przy ul. Stoja³owskiego (po zachodniej stronie urz¹dzeñ IT) ustala siê:
1) przeznaczenie podstawowe: us³ugi komercyjne z zakresu handlu (z wy³¹czeniem us³ug okrelonych w ust. 1
pkt 1), gastronomii wraz z towarzysz¹cym programem
administracyjnym;
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2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) inne us³ugi komercyjne,
b) dojazdy i parkingi towarzysz¹ce przeznaczeniu podstawowemu i dopuszczalnemu,
c) zieleñ urz¹dzona,
3) warunki zagospodarowania terenu:
a) zachowanie proporcji, aby powierzchnia przeznaczenia dopuszczalnego nie przekroczy³a 30% powierzchni
przeznaczenia podstawowego (nie dotyczy punktu 2a),
b) ze wzglêdu na po³o¿enie w bezporednim s¹siedztwie
skrzy¿owania miejskich ulic zbiorczych projektowan¹
zabudowê winna cechowaæ wysoka estetyka, wysokoæ budynku nie mo¿e przekraczaæ 13 m od poziomu
terenu do najwy¿ej po³o¿onego punktu dachu (kalenica
dachu lub gzyms dachu p³askiego),
c) wjazd na dzia³kê bezporednio z ul. Stoja³owskiego,
d) spe³nienie innych wymogów zagospodarowania terenu, wynikaj¹cych ze szczególnych przepisów oraz zasad obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej, okrelonych w rozdziale III.
5. Dla terenu 4UC po³o¿onego pomiêdzy ul. Cechow¹ i ul. Mylenick¹ ustala siê:
1) przeznaczenie podstawowe: g³ównie us³ugi z zakresu
handlu (z wy³¹czeniem us³ug okrelonych w ust. 1 pkt 1);
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) inne us³ugi komercyjne,
b) parkingi zwi¹zane z funkcj¹ podstawow¹,
c) zieleñ urz¹dzona,
d) istniej¹ca zabudowa mieszkaniowa o niskiej intensywnoci bez mo¿liwoci rozbudowy;
3) warunki zagospodarowania terenu:
a) zachowanie proporcji, aby powierzchnia przeznaczenia dopuszczalnego nie przekroczy³a 30% powierzchni
przeznaczenia podstawowego (nie dotyczy punktu 2a),
b) ze wzglêdu na po³o¿enie w bezporednim s¹siedztwie
skrzy¿owania miejskich ulic zbiorczych projektowan¹
zabudowê winna cechowaæ wysoka estetyka, wysokoæ kubatury nie mo¿e przekraczaæ 13 m od poziomu
terenu do najwy¿ej po³o¿onego punktu dachu (kalenica
dachu lub gzyms dachu p³askiego),
c) spe³nienie innych wymogów zagospodarowania terenu, wynikaj¹cych ze szczególnych przepisów oraz zasad obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej, okrelonych w rozdziale III.
§8
1. Wyznacza siê tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego
o niskiej intensywnoci oznaczaj¹c je na rysunku planu symbolem M4.
2. Dla terenu 5M4 po³o¿onego pomiêdzy ul. Cechow¹ a istniej¹cym przebiegiem cieku wodnego zwanego Rowem Kurdwanowskim ustala siê:
1) przeznaczenie podstawowe: tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego wraz z urz¹dzeniami towarzysz¹cymi - zabudowa mieszkaniowa wolnostoj¹ca i bliniacza;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) us³ugi zwi¹zane z dzia³alnoci¹ nieuci¹¿liw¹ wbudowane w obiekty mieszkalne, dobudowane do nich
lub wolnostoj¹ce na dzia³kach (z wy³¹czeniem us³ug
okrelonych w § 7 ust. 1 pkt 1),
b) urz¹dzenia infrastruktury technicznej o znaczeniu ponadlokalnym;
3) warunki zagospodarowania terenu:
a) intensywnoæ zabudowy do 0,4 liczona w granicach dzia³ki,
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b) ewentualne uzupe³nienie zabudowy pod warunkiem
zachowania wielkoci dzia³ek minimum 500 m2 dla budynków wolnostoj¹cych oraz 350 m2 dla budynków bliniaczych,
c) dla budynków projektowanych dostosowanie gabarytów do budynków istniej¹cych w s¹siedztwie, zabudowa kszta³towana wzd³u¿ ul. Cechowej (wysokoæ zabudowy 11 m od poziomu terenu do kalenicy dachu, dachy spadziste),
d) ze wzglêdu na po³o¿enie w obszarze górniczego z³o¿a
wód leczniczych Swoszowice przy wprowadzeniu trwa³ych budowli i urz¹dzeñ niezbêdne jest uzyskanie uzgodnienia decyzji administracyjnych z Dyrekcj¹ Okrêgowego Urzêdu Górniczego w Krakowie, a ponadto z uwagi
na trudne warunki geotechniczne nale¿y uzyskaæ stosown¹ opiniê geotechniczn¹,
e) spe³nienie innych wymogów zagospodarowania terenu, wynikaj¹ce z przepisów szczególnych oraz zasad
obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej, okrelonych w rozdziale III.
3. Dla terenu 6M4 po³o¿onego pomiêdzy ciekiem wodnym
a zabudow¹ mieszkaniow¹ wzd³u¿ ul. Cechowej ustala siê:
1) przeznaczenie podstawowe: tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego wraz z urz¹dzeniami towarzysz¹cymi - zabudowa mieszkaniowa wolnostoj¹ca;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) us³ugi zwi¹zane z dzia³alnoci¹ nieuci¹¿liw¹ wbudowane w obiekty mieszkalne, dobudowane do nich
lub wolnostoj¹ce na dzia³kach (z wy³¹czeniem us³ug
okrelonych w § 7 ust. 1 pkt 1),
b) urz¹dzenia infrastruktury technicznej o znaczeniu ponadlokalnym,
c) niewydzielone ulice dojazdowe,
d) uprawy ogrodnicze;
3) warunki zagospodarowania terenu:
a) intensywnoæ zabudowy 0,25-0,4 liczona w granicach
dzia³ki,
b) sporz¹dzenie podzia³u na dzia³ki budowlane z uwzglêdnieniem stanu i struktury w³asnoci terenów po³o¿onych poza obszarem opracowania oraz nastêpuj¹cych
zasad:
- wydzielenie dojazdów od ul. Cechowej,
- wielkoæ dzia³ek od 500 - 1000 m2,
c) wysokoæ zabudowy maksymalna od poziomu terenu
do kalenicy dachu 11 m, dachy spadziste (dostosowaæ
charakter budynków projektowanych do budynków istniej¹cych wzd³u¿ ul. Cechowej),
d) ze wzglêdu na po³o¿enie w obszarze górniczego z³o¿a
wód leczniczych Swoszowice przy wprowadzeniu trwa³ych budowli i urz¹dzeñ niezbêdne jest uzyskanie uzgodnienia decyzji administracyjnych z Dyrekcj¹ Okrêgowego Urzêdu Górniczego w Krakowie a ponadto z uwagi
na trudne warunki geotechniczne nale¿y uzyskaæ stosown¹ opiniê geotechniczn¹,
e) spe³nienie innych wymogów zagospodarowania terenu, wynikaj¹ce z przepisów szczególnych oraz zasad
obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej, okrelonych w rozdziale III.
§9
1. Wyznacza siê teren urz¹dzeñ infrastruktury technicznej
oznaczaj¹c go na rysunku planu symbolem IT.
2. Dla terenu 7 IT po³o¿onego bezporednio przy ul. Stoja³owskiego ustala siê:
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1) przeznaczenie podstawowe: urz¹dzenia zwi¹zane z odprowadzaniem i oczyszczaniem cieków (zbiorniki, urz¹dzenia techniczne);
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) zieleñ towarzysz¹ca,
b) niewydzielone dojazdy i miejsca postoju samochodów
technicznych i osobowych;
3) warunki zagospodarowania terenu:
a) wprowadzenie wzd³u¿ Rowu Kurdwanowskiego
i ul. Stoja³owskiego zieleni izolacyjnej,
b) zachowanie proporcji, aby u¿ytkowanie dopuszczalne nie
stanowi³o wiêcej ni¿ 20% u¿ytkowania podstawowego,
c) spe³nienie innych wymogów zagospodarowania terenu, wynikaj¹cych z przepisów szczególnych oraz zasad
obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej, okrelonych w rozdziale III.
§ 10
1. Wyznacza siê tereny zieleni urz¹dzonej stanowi¹ce fragment systemu zieleni ogólnomiejskiej oznaczaj¹c je na rysunku planu symbolem ZU.
2. Dla terenu 8ZU obejmuj¹cego obszar istniej¹cej zieleni
wzd³u¿ proponowanego przebiegu odcinka Rowu Kurdwanowskiego ustala siê:
1) przeznaczenie podstawowe: tereny zieleni urz¹dzonej
towarzysz¹cej ciekowi wodnemu;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) elementy ma³ej architektury,
b) ci¹gi piesze,
c) ci¹gi i urz¹dzenia infrastruktury technicznej o znaczeniu ponadlokalnym;
3) warunki zagospodarowania terenu:
a) utrzymanie istniej¹cego drzewostanu,
b) prze³o¿enie odcinka cieku wodnego zwanego Rowem
Kurdwanowskim w kierunku po³udniowym (przy uwzglêdnieniu ewentualnych zagro¿eñ wod¹ powodziow¹ Q 1%),
c) zakaz wprowadzania drzewostanu i zakrzewieñ w obszar miêdzywala cieku, zabezpieczenie skarp przed
podmyciem,
d) umo¿liwienie powszechnego dostêpu do korzystania
z wód oraz zachowanie po obu stronach Rowu pasa
o szerokoci 1,5 m po stronie pó³nocnej oraz 3 m po
stronie po³udniowej umo¿liwiaj¹cego obs³ugê techniczn¹ oraz minimaln¹ otulinê biologiczn¹ cieku,
e) spe³nienie innych wymogów zagospodarowania terenu, wynikaj¹cych z przepisów szczególnych oraz zasad
obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej, okrelonych w rozdziale III.
3. Dla terenu 9ZU po³o¿onego wzd³u¿ cieku wodnego na odcinku od ul. Stoja³owskiego do ulicy lokalnej ustala siê:
1) przeznaczenie podstawowe: tereny zieleni urz¹dzonej
ogólnodostêpnej towarzysz¹cej ciekowi wodnemu;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) ci¹g pieszy,
b) ci¹gi i urz¹dzenia infrastruktury technicznej lokalnej
i ponadlokalnej;
3) warunki zagospodarowania terenu:
a) zakaz wprowadzania drzewostanu i zakrzewieñ w obszar miêdzywala cieku, zabezpieczenie skarp przed
podmyciem,
b) zachowanie po obu stronach cieku wodnego pasa o szerokoci 1,5 m po stronie pó³nocnej i 3 m po stronie
po³udniowej umo¿liwiaj¹cego obs³ugê techniczn¹
oraz minimaln¹ otulinê biologiczn¹ cieku,
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c) poprowadzenie ci¹gu pieszego wzd³u¿ cieku wodnego.
4. Dla terenu 10ZU po³o¿onego pomiêdzy tzw. starym przebiegiem ul. Mylenickiej a ulic¹ dojazdow¹ do autostrady
ustala siê:
1) przeznaczenie podstawowe: tereny zieleni urz¹dzonej ogólnodostêpnej;
2) przeznaczenie dopuszczalne: sieci i urz¹dzenia infrastruktury technicznej o znaczeniu ponadlokalnym;
3) warunki zagospodarowania terenu:
a) wprowadzenie szpaleru drzew wzd³u¿ wydzielonego
ci¹gu pieszego,
b) spe³nienie innych wymogów zagospodarowania terenu, wynikaj¹cych z przepisów szczególnych oraz zasad
obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej, okrelonych w rozdziale III.
§ 11
1. Wyznacza siê teren zieleni nieurz¹dzonej lub urz¹dzonej
czêciowo oznaczonej na rysunku planu symbolem ZN.
2. Dla terenu 11 ZN po³o¿onego w bezporednim s¹siedztwie
ul. Stoja³owskiego ustala siê:
1) przeznaczenie podstawowe: teren zieleni nieurz¹dzonej bez prawa zabudowy;
2) przeznaczenie dopuszczalne: sieci i urz¹dzenia infrastruktury technicznej o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym;
3) warunki zagospodarowania terenu:
a) utrzymanie istniej¹cego drzewostanu i zieleni niskiej
oraz ich wzbogacenie,
b) mo¿liwoæ wprowadzenia cie¿ek i ci¹gów pieszych,
c) spe³nienie innych wymogów zagospodarowania terenu, wynikaj¹cych z przepisów szczególnych oraz zasad
obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej, okrelonych w rozdziale III.
§ 12
1. Wyznacza siê tereny tras drogowych (ulic) w obszarze opracowania oznaczaj¹c je na rysunku planu ze wzglêdu na kategoriê symbolem KL, dla których ustala siê:
1) Dla terenu ulicy lokalnej 12 KL (ul. Cechowa) szerokoæ
w liniach rozgraniczaj¹cych 12 m, jedna jezdnia o szerokoci 7 m, dwa pasy ruchu, dwustronny chodnik szer. 2,5 m;
2) Dla ulicy lokalnej 13 KL (przed³u¿enie ul. Halszki) szerokoæ
w liniach rozgraniczaj¹cych 15 m, jedna jezdnia o szerokoci
7 m, dwa pasy ruchu, dwustronny chodnik szer. 2,5 m
wraz z pasami zieleni trawiastej o szerokoci 1,5 m ka¿dy.
2. Jako warunki zagospodarowania ww. ulic okrela siê:
a) adaptacjê istniej¹cych oraz mo¿liwoæ wprowadzenia nowych ci¹gów i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej (dotyczy wszystkich ulic),
b) mo¿liwoæ wprowadzenia w ramach linii rozgraniczaj¹cych: zatok dla transportu zbiorowego,
c) spe³nienie wymogów wynikaj¹cych z przepisów szczególnych oraz zasad obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej, okrelonych w rozdziale III.
§ 13
1. Wyznacza siê ulice pieszojezdne oznaczaj¹c je na rysunku planu symbolami KDX i ci¹gi piesze KX, dla których ustala siê:
1) Dla ci¹gu pieszojezdnego 14 KDX obejmuj¹cego fragment ci¹gu spacerowego pomiêdzy ul. Stoja³owskiego
i ul. Cechow¹, zapewniaj¹cego dojazd do przyleg³ych dzia-
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³ek a tak¿e dojazdy dla samochodów uprzywilejowanych
-szerokoæ jezdni 5 m.;
2) Dla ci¹gu pieszego 15KX obejmuj¹cego fragment by³ej ul. Mylenickiej - zachowanie ca³ej szerokoci istniej¹cej jezdni na cele komunikacji pieszej zapewniaj¹c po³¹czenie z przystankami
komunikacji miejskiej przy ul. Stoja³owskiego i ul. Cechowej,
a tak¿e prowadzenie ci¹gów infrastruktury technicznej.
ROZDZIA£ III
ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
§ 14
1. W celu zapewnienia prawid³owego funkcjonowania obszarów (w tym szczególnie spe³nienia wymogów sanitarnych)
ustala siê objêcie warunkami uzbrojenia terenu ca³ego
obszaru bêd¹cego przedmiotem opracowania (tj. w ustalonych granicach planu miejscowego) w dostosowaniu do potrzeb poszczególnych rodzajów u¿ytkowania wynikaj¹cych
z przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego.
2. Jako generalne zasady obowi¹zuj¹ce w obszarze ustala siê:
1) utrzymanie istniej¹cych ci¹gów magistralnych infrastruktury technicznej w tym rejonie:
a) napowietrzna linia elektroenergetyczna 110 kV biegn¹ca w kierunku stacji "Bonarka" przez zachodni¹ czêæ
obszaru opracowania (szerokoæ strefy ochronnej 38 m),
b) zbiorniki retencyjne tzw. "pierwszej fali zanieczyszczeñ"
na istniej¹cej kanalizacji ogólnosp³awnej (oznaczenie
dzia³ki na rys. planu IT),
c) magistrala wodoci¹gowa f 500 mm biegn¹ca w kierunku
po³udniowym na przed³u¿eniu ulicy Halszki; Ruroci¹gi wody
i solanki znajduj¹ce siê w granicach obszaru planu od czasu
likwidacji krakowskich Zak³adów Sodowych s¹ nieczynne
i nie stanowi¹ ograniczeñ w zagospodarowaniu;
2) prowadzenie nowych ci¹gów uzbrojenia w liniach rozgraniczaj¹cych projektowanych ulic oraz niewydzielonych liniami
rozgraniczaj¹cymi dojazdów (po ucileniu ich przebiegu);
3) utrzymanie istniej¹cych sieci magistralnych z zakresu gospodarki wodno-ciekowej, gazownictwa, ciep³ownictwa
i elektroenergetyki poza wydzielonymi pasami drogowymi;
4) realizacja obiektów winna nastêpowaæ po zapewnieniu
podstawowych warunków wyposa¿enia w infrastrukturê
techniczn¹ (tj. wodoci¹g, kanalizacjê sanitarn¹, energiê
elektryczn¹).
3. Podstawowe zasady wyposa¿enia w poszczególne elementy infrastruktury okrelone zosta³y w § 15 - § 21, natomiast
rozmieszczenie sieci i urz¹dzeñ zaproponowano na rys. Nr 2,
który nie ma charakteru obowi¹zuj¹cego.
§ 15
W zakresie zaopatrzenia w wodê ustala siê:
Zaopatrzenie w wodê w oparciu o znajduj¹ce siê w granicach
obszaru opracowania i jego s¹siedztwie sieci wodoci¹gowe,
poprzez budowê po³¹czeñ, których iloæ i wielkoæ dostosowana bêdzie do szczegó³owych ustaleñ dokonanych w fazie projektu budowlanego. Istniej¹ca sieæ spe³nia wymogi zabezpieczenia przeciw po¿arowego.
§ 16
W zakresie odprowadzenia cieków i odwodnienia ustala siê:
1. Realizacjê uk³adu kanalizacyjnego w systemie ogólnosp³awnym w oparciu o kana³y w ulicach Stoja³owskiego, Cecho-
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wej, Mylenickiej, poprzez budowê po³¹czeñ dostosowanych
do ustaleñ dokonanych w fazie opracowywania projektów
budowlanych z odprowadzeniem cieków do kolektora prawobrze¿nego rzeki Wilgi.
2. Wprowadzenie urz¹dzeñ podczyszczaj¹cych wody opadowe z terenów utwardzonych.
§ 17
W zakresie elektroenergetyki ustala siê:
1. Zasilanie w energiê elektryczn¹ w oparciu o przebiegaj¹ce
w s¹siedztwie (ul. Stoja³owskiego) kablowe sieci 15 kV i budowê nowej stacji transformatorowej SN/NN.
2. Lokalizacja stacji dostosowana do projektowanego zagospodarowania terenu.
§ 18
W zakresie ciep³ownictwa ustala siê:
Ogrzewanie obiektów, produkcjê ciep³ej wody u¿ytkowej, klimatyzacjê w oparciu o miejsk¹ sieæ ciepln¹ biegn¹c¹ wzd³u¿
ulicy Stoja³owskiego lub w³asne indywidualne ród³o ciep³a
wykorzystuj¹ce ekologiczne noniki energii (jak np. gaz, energia elektryczna, lekki olej opa³owy).
§ 19

Poz. 1877

Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139 z pón. zm.), utraci³y moc ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa, zatwierdzonego uchwa³¹
Nr XXXVI/229/88 Rady Narodowej Miasta Krakowa z dnia
25 kwietnia 1988 r. (Dz. Urz. Woj. Krak. Nr 12 poz. 62, z 1990 r.
Nr 27 poz. 214, z 1991 r. Nr 18 poz. 124, z 1992 r. Nr 14 poz. 94,
z 1993 r. Nr 9 poz. 40), zmienionego uchwa³¹ Nr VII/58/94 Rady
Miasta Krakowa z dnia 16 listopada 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Krak.
Nr 24, poz. 108), uchwa³¹ Nr CXXII/1092/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Krak. Nr 17
poz. 110), uchwa³¹ Nr LXVI/561/00 Rady Miasta Krakowa z dnia
6 grudnia 2000 r. (Dz. Urz. Woj. Ma³op. z 2001 r. Nr 15, poz. 123),
uchwa³¹ Nr LXXXVII/800/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 10
padziernika 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Ma³op. z 2002 r. Nr 6 poz. 92)
oraz uchwa³¹ Nr CXVIII/1095/02 Rady Miasta Krakowa z dnia
10 lipca 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Ma³op. Nr 190 poz. 2810).
§ 25
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Krakowa.
§ 26
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.

W zakresie gazownictwa ustala siê:
Zaopatrzenie w gaz w oparciu o sieæ gazow¹ biegn¹c¹ w ul. Stoja³owskiego i ul. Cechowej poprzez budowê po³¹czeñ.

Przewodnicz¹cy Rady: P. Pytko
Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr XLV/422/04
Rady Miasta Krakowa
z dnia 28 kwietnia 2004 r.

§ 20
W zakresie ³¹cznoci stacjonarnej ustala siê:
Zaspokojenie potrzeb ³¹cznoci w oparciu o sieci teletechniczne - istniej¹ce (wzd³u¿ ul. Stoja³owskiego) oraz nowe - wzd³u¿
ulic istniej¹cych i projektowanych.
§ 21
W zakresie gospodarowania odpadami ustala siê zasadê
odbioru odpadów w systemie zorganizowanym lub na zasadzie indywidualnych umów z odbiorc¹ odpadów, zgodnie z przepisami szczególnymi.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO OBSZARU
W REJONIE UL. STOJA£OWSKIEGO W KRAKOWIE
RYSUNEK PLANU NR 1
SKALA 1 : 1000
LEGENDA:
OZNACZENIA FORMALNE

ROZDZIA£ IV
PRZEPISY KOÑCOWE

Granica obszaru objêtego planem
Linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie
u¿ytkowania (obowi¹zuj¹ce)

§ 22
Ustalenia niniejszego planu nie naruszaj¹ przepisów szczególnych zawieraj¹cych inne ograniczenia lub zasady dysponowania gruntami lub terenami.
§ 23
Stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczeniu op³aty z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci w zwi¹zku z uchwaleniem planu
ustala siê na 30 % wzrostu wartoci nieruchomoci.
§ 24
W obszarze objêtym niniejsz¹ uchwa³¹ z dniem 2 stycznia 2003 r., na podstawie art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity

Linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie
u¿ytkowania (orientacyjne)
U¯YTKOWANIE TERENU:
UC

Teren us³ug komercyjnych

M4

Teren mieszkalnictwa jednorodzinnego

IT

Teren urz¹dzeñ infrastruktury technicznej

ZU

Teren zieleni urz¹dzonej

ZN

Teren zieleni nieurz¹dzonej lub urz¹dzonej czêciowo

KL
KDX
KX
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Tereny ulic lokalnych
Tereny ulic pieszojezdnych
Wydzielone ci¹gi piesze

SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
Nieprzekraczalna linia zabudowy
Istniej¹ce budynki do adaptacji

... . .
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Poz. 1877, 1878
Strefa ochronna od sieci infrastruktury technicznej i urz¹dzeñ
Dojazdy niewydzielone

Istniej¹ce podzia³y w³asnociowe
Istniej¹ce i projektowane szpalery drzew
Projektowana zmiana koryta cieku

Obiekty zabytkowe

Zasiêg obszaru górniczego z³o¿a wód leczniczych
Swoszowice

Budynki projektowane

Lokalizacja stacji trafo

G³ówne kierunki powi¹zañ pieszych - nie wydzielone

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

Przewodnicz¹cy Rady: P. Pytko
1878

§2

Uchwa³a Nr XXII/131/04
Rady Miejskiej w Skawinie
z dnia 26 maja 2004 r.

Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przys³uguje pomoc w formie us³ug opiekuñczych
lub specjalistycznych us³ug opiekuñczych.

w sprawie szczegó³owych warunków przyznawania i odp³atnoci za us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne us³ugi opiekuñcze
oraz szczegó³owych warunków czêciowego lub ca³kowitego
zwolnienia od op³at, jak równie¿ trybu ich pobierania.

§3

Na podstawie art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy spo³ecznej (Dz. U. Nr 64 z 2004 poz. 593) Rada Miejska w Skawinie uchwala, co nastêpuje:

Us³ugi opiekuñcze lub specjalistyczne us³ugi opiekuñcze mog¹ byæ przyznane równie¿ osobie, która wymaga
pomocy innych osób, a rodzina, a tak¿e wspólni zamieszkuj¹cy ma³¿onek, wstêpni, zstêpni nie mog¹ takiej pomocy
zapewniæ.

§1

§4

Gmina poprzez Orodek Pomocy Spo³ecznej organizuje i wiadczy us³ugi opiekuñcze, w tym specjalistyczne,
w miejscu zamieszkania osób wymagaj¹cych tej formy
wsparcia.

Us³ugi opiekuñcze obejmuj¹ pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb ¿yciowych, opiekê higieniczn¹, zalecon¹ przez lekarza pielêgnacjê oraz, w miarê mo¿liwoci, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
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Poz. 1878, 1879
Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XXII/131/04
Rady Miejskiej w Skawinie
z dnia 26 maja 2004 r.

§5
Przyznawanie pomocy poprzedzone jest przeprowadzeniem rodzinnego wywiadu rodowiskowego.

ODP£ATNOÆ ZA US£UGI OPIEKUÑCZE
(dla osób samotnie gospodaruj¹cych)

§6
Orodek pomocy spo³ecznej, przyznaj¹c us³ugi opiekuñcze, w decyzji administracyjnej ustala ich zakres, okres
i miejsce wiadczenia, odp³atnoæ i tryb pobierania odp³atnoci.
§7
1. Us³ugi opiekuñcze s¹ wiadczone bezp³atnie, gdy dochód:
a) osoby samotnie gospodaruj¹cej nie przekracza kryterium
dochodowego dla osoby samotnie gospodaruj¹cej okrelonego w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy spo³ecznej,
b) w rodzinie - gdy dochód na osobê w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego na osobê w rodzinie
okrelonego w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy spo³ecznej.
2. W pozosta³ych przypadkach korzystaj¹cy z us³ug opiekuñczych ponosi czêciow¹ odp³atnoæ za us³ugi opiekuñcze
w zale¿noci od:
2.1 wysokoci dochodu osoby samotnie gospodaruj¹cej wg zasad okrelonych w za³. Nr 1.
2.2 wysokoci dochodu na osobê w rodzinie - wg zasad okrelonych w za³. Nr 2.
§8
W przypadkach szczególnych - zgodnie z art. 104 ust. 4 ustawy o pomocy spo³ecznej w³aciwy organ na wniosek pracownika socjalnego lub osoby zainteresowanej mo¿e w czêci
lub w ca³oci odst¹piæ od ¿¹dania zwrotu odp³atnoci za us³ugi opiekuñcze.
§9
Z dniem wejcia w ¿ycie niniejszej uchwa³y, traci moc
uchwa³a Nr XXIX/213/96 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia
27 grudnia 1996 r. w sprawie okrelenia zasad przyznawania i odp³atnoci za us³ugi opiekuñcze oraz uchwa³a
Nr XXXVIII/273/97 z dnia 10 wrzenia 1997 r. w sprawie zmiany uchwa³y w³asnej Rady Nr XXIX/213/96 z dnia 27 grudnia 1996 r. w sprawie okrelenia zasad przyznawania i odp³atnoci za us³ugi.
§ 10
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po 14 dniach od jej og³oszenia
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej: S. Kopeæ

O

% kryterium dochodowe
dla osoby samotnie
gospodaruj¹cej
do 100 %
powy¿ej 100 % - 150 %
powy¿ej 150 % - 200 %
powy¿ej 200 % - 250 %
powy¿ej 250 % - 300 %
powy¿ej 300 % - 350 %
powy¿ej 350 % - 400 %
powy¿ej 400 % - 450 %
powy¿ej 450 % - 500 %
powy¿ej 500 % - 550 %
powy¿ej 550 %

Osoba samotnie gospodaruj¹ca odp³atnoæ w %
bezp³atne
5%
10 %
15 %
20 %
25 %
35 %
45 %
55 %
75 %
100 %

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej: S. Kopeæ
Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr XXII/131/04
Rady Miejskiej w Skawinie
z dnia 26 maja 2004 r.
ODP£ATNOÆ ZA US£UGI OPIEKUÑCZE
(dla osób w rodzinie)
O
% kryterium dochodowe na Osoba samotnie gospodaruj¹ca odp³atnoæ w %
osobê w rodzinie
bezp³atne
do 100 %
8%
powy¿ej 100 % - 150 %
10 %
powy¿ej 150 % - 200 %
15 %
powy¿ej 200 % - 250 %
powy¿ej 250 % - 300 %
20 %
30 %
powy¿ej 300 % - 350 %
40 %
powy¿ej 350 % - 400 %
powy¿ej 400 % - 450 %
50 %
powy¿ej 450 % - 500 %
75 %
100 %
powy¿ej 500 %
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej: S. Kopeæ
1879
Uchwa³a Nr XXIII/141/04
Rady Miejskiej w Skawinie
z dnia 23 czerwca 2004 r.
w sprawie zmiany uchwa³y w³asnej Rady Nr XXII/131/04
z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie szczegó³owych warunków przyznawania i odp³atnoci za us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne us³ugi opiekuñcze oraz szczegó³owych warunków czêciowego lub ca³kowitego zwolnienia od op³at,
jak równie¿ trybu ich pobierania.
Na podstawie art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy spo³ecznej (Dz. U. Nr 64 z 2004 r. poz. 593 - z pón.
zm.) Rada Miejska w Skawinie uchwala, co nastêpuje:
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Poz. 1879, 1880

§1
W uchwale Rady Miejskiej w Skawinie Nr XXII/131/04 z dnia
26 maja 2004 r. wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. W § 6 kropkê zastêpuje siê przecinkiem, po którym dodaje
siê wyrazy: "uwzglêdniaj¹c zasady ustalone w niniejszej
uchwale."
2. W § 7 dodaje siê ust. 3 w brzmieniu:
"3. Op³aty za us³ugi opiekuñcze wnoszone s¹ przez osoby zobowi¹zane do ich uiszczenia, na konto Miejsko - Gminnego
Orodka Pomocy Spo³ecznej w Skawinie lub za porednictwem podmiotów wiadcz¹cych te us³ugi, na podstawie stosownych upowa¿nieñ w umowach zawartych z Gmin¹."
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po 14 dniach od jej og³oszenia
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej: S. Kopeæ
1880
Uchwa³a Nr XVII/106/2004
Rady Gminy Tomice
z dnia 21 maja 2004 r.
w sprawie nadania Statutu Zespo³owi Szkolno-Przedszkolnemu w Tomicach.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z pón. zm.) oraz art. 58 ust. 6 i art. 62 ust. 3 ustawy
z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (j.t. Dz. U. z 1996 r.
Nr 67, poz. 329 z pón. zm.), w zwi¹zku z § 2 uchwa³y Nr XVI/96/
2004 Rady Gminy Tomice z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie
utworzenia Zespo³u Szkolno-Przedszkolnego wTomicach, Rada
GminyTomice uchwala, co nastêpuje:
§1
Nadaje siê Statut Zespo³owi Szkolno-Przedszkolnemu w Tomicach w brzmieniu stanowi¹cym za³¹cznik do uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Tomice.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy: Z. Szymczak

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XVII/106/2004
Rady Gminy Tomice
z dnia 21 maja 2004 r.
Statut
Zespo³u Szkolno-Przedszkolnego w Tomicach
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§1
W sk³ad Zespo³u Szkolno-Przedszkolnego wTomicach zwanego dalej "Zespo³em" wchodz¹:
1) Szko³a Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Tomicach
zwana dalej "Szko³¹",
2) Przedszkole Samorz¹dowe w Tomicach zwane dalej "Przedszkolem".
§2
Siedzib¹ Zespo³u jest budynek Szko³y Podstawowej w Tomicach.
§3
1. Zespó³ oraz Szko³a i Przedszkole wchodz¹ce w sk³ad Zespo³u
u¿ywaj¹ pieczêci i stempli zgodnie z odrêbnymi przepisami.
2. Zespó³ posiada pieczêæ:
a) pod³u¿n¹ o treci:
"Zespó³ Szkolno-Przedszkolny wTomicach
Tomice 290, 34-100 Wadowice",
b) okr¹g³¹ (urzêdow¹) wspóln¹ dla Szko³y i Przedszkola
wchodz¹cych w sk³ad Zespo³u, o treci:
"Zespó³ Szkolno-Przedszkolny w Tomicach".
3. Szko³a posiada pieczêæ pod³u¿n¹ o treci:
"Zespó³ Szkolno-Przedszkolny
Szko³a Podstawowa w Tomicach
Tomice 290, 34-100 Wadowice".
4. Przedszkole posiada pieczêæ pod³u¿n¹ o treci:
"Zespó³ Szkolno-Przedszkolny
Przedszkole Samorz¹dowe w Tomicach
Tomice 290, 34-100 Wadowice".
5. Dyrektor Zespo³u posiada pieczêæ pod³u¿n¹ o treci:
"Dyrektor Zespo³u Szkolno-Przedszkolnego wTomicach".
§4
1. Organem prowadz¹cym Zespó³ jest Gmina Tomice.
2. Organem sprawuj¹cym nadzór pedagogiczny nad Zespo³em jest Ma³opolski Kurator Owiaty w Krakowie.
§5
1. Obwód Zespo³u obejmuje dotychczasowy obwód Szko³y.
2. Przedszkole pe³ni funkcjê przedszkola gminnego.
Rozdzia³ II
Organy Zespo³u
§6
Organami Zespo³u s¹:
a) Dyrektor Zespo³u bêd¹cy jednoczenie dyrektorem Szko³y
i Przedszkola,
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b) Rady Pedagogiczne, odrêbne dla Szko³y i Przedszkola,
c) Samorz¹d Uczniowski, odrêbny dla Szko³y,
d) Rada Rodziców, wspólna dla Szko³y i Przedszkola,
e) Rada Zespo³u - je¿eli zostanie utworzona.
§7
Dyrektor Zespo³u:
1. Kieruje bie¿¹c¹ dzia³alnoci¹ Zespo³u.
2. Reprezentuje Zespó³ w stosunkach zewnêtrznych.
3. Sprawuje nadzór pedagogiczny.
4. Sprawuje opiekê nad uczniami oraz stwarza warunki do ich
harmonijnego rozwoju.
5. Jest przewodnicz¹cym Rad Pedagogicznych.
6. Realizuje uchwa³y Rady Zespo³u i Rad Pedagogicznych,
wstrzymuje wykonanie uchwa³ niezgodnych z prawem i niezw³ocznie zawiadamia o tym fakcie organ prowadz¹cy
Zespó³ oraz organ sprawuj¹cy nadzór pedagogiczny.
7. Jest kierownikiem zak³adu pracy dla zatrudnionych w Zespole nauczycieli i pracowników nie bêd¹cych nauczycielami.
8. W szczególnoci decyduje w sprawach:
a) zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników Zespo³u,
b) przyznaje nagrody oraz wymierza kary porz¹dkowe
nauczycielom i innym pracownikom Zespo³u,
c) wystêpuje z wnioskami, w sprawach odznaczeñ, nagród i innych wyró¿nieñ dla nauczycieli oraz pozosta³ych pracowników Zespo³u.
9. Opracowuje projekt rocznego planu finansowego Zespo³u
uwzglêdniaj¹cy roczny plan finansowy Szko³y i Przedszkola.
10. Dysponuje rodkami finansowymi okrelonymi w planie
finansowym Zespo³u.
11. Opracowuje zbiorczy arkusz organizacyjny Zespo³u
uwzglêdniaj¹cy organizacjê Szko³y i Przedszkola.
12. Wykonuje inne zadania wynikaj¹ce z przepisów szczegó³owych.

Poz. 1880, 1881
Rozdzia³ III
Gospodarka finansowa Zespo³u
§ 11

1. Zespó³ jest jednostk¹ bud¿etow¹.
2. Szczegó³owe zasady gospodarki finansowej Zespo³u reguluj¹ odrêbne przepisy.
§ 12
1. Dyrektor Zespo³u odpowiada za terminowe opracowanie
i przed³o¿enie organowi prowadz¹cemu projektu rocznego
planu finansowego Zespo³u.
2. Zasady przewidziane w ust. 1 stosuje siê odpowiednio do wprowadzania zmian w rocznym planie finansowym Zespo³u.
§ 13
1. Dyrektor Zespo³u ponosi wy³¹czn¹ odpowiedzialnoæ za prawid³owe gospodarowanie mieniem i rodkami finansowymi Zespo³u.
2. W zakresie spraw, o których mowa w ust. 1 Dyrektor Zespo³u podlega nadzorowi organu prowadz¹cego Zespó³, na zasadach wynikaj¹cych z odrêbnych przepisów.
Rozdzia³ IV
Postanowienia koñcowe
§ 14
Zespó³ przejmuje dotychczasowe mienie Szko³y i Przedszkola.
§ 15
Zespó³ prowadzi i przechowuje dokumentacjê zgodnie z odrêbnymi przepisami.

§8

§ 16

Kompetencje Rad Pedagogicznych okrelaj¹ statuty Szko³y i Przedszkola.

Zespó³ mo¿e posiadaæ w³asny sztandar, god³o oraz ceremonia³ szkolny.

§9

§ 17

Kompetencje Samorz¹du Uczniowskiego okrela statut
Szko³y.

Szko³a i Przedszkole wchodz¹ce w sk³ad Zespo³u posiadaj¹
odrêbne statuty.

§ 10

§ 18

1. W Zespole dzia³a Rada Rodziców stanowi¹ca reprezentacje
rodziców uczniów uczêszczaj¹cych do Szko³y i dzieci uczêszczaj¹cych do Przedszkola.
2. Zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogó³ rodziców.
3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej dzia³alnoci, który nie mo¿e byæ sprzeczny ze Statutem Zespo³u oraz statutami Szko³y i Przedszkola.
4. Rada Rodziców mo¿e wystêpowaæ do Rady Zespo³u, Rad
Pedagogicznych i Dyrektora Zespo³u z wnioskami i opiniami
dotycz¹cymi wszystkich spraw Zespo³u.
5. W celu wspierania dzia³alnoci statutowej Zespo³u Rada
Rodziców mo¿e gromadziæ fundusze z dobrowolnych sk³adek rodziców oraz z innych róde³.
6. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców okrela
regulamin, o którym mowa w ust. 3.

Sprawy nie uregulowane Statutem Zespo³u rozstrzygaj¹
postanowienia statutów Szko³y i Przedszkola.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy: Z. Szymczak
1881
Uchwa³a Nr XV/108/2004
Rady Gminy Tymbark
z dnia 28 kwietnia 2004 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie
w wodê i zbiorowe odprowadzanie cieków.
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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. 24 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzeniu cieków (Dz. U. z 2001 r. Nr 72 poz. 747 z pón.
zm.) Rada Gminy Tymbark uchwala, co nastêpuje:
§1
Zatwierdza siê taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodê
i zbiorowego odprowadzania cieków realizowanych przez Zak³ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej:
1. Za wodê pobieran¹ z wodoci¹gu gminnego:
a) dla gospodarstw domowych - 1,59 z³ netto + podatek VAT
za 1 m3,
b) dla pozosta³ych odbiorców - 1,59 z³ netto + podatek VAT
za 1 m3.
2. Za wprowadzanie cieków socjalno- bytowych do gminnej
kanalizacji sanitarnej:
a) dla gospodarstw domowych - 1,45 z³ netto + podatek VAT
za 1 m3,
b) dla pozosta³ych odbiorców - 2,06 z³ netto + podatek VAT
za 1 m3.

Poz. 1881, 1882
§1

Ustala siê dop³atê do stawki taryfy dla zbiorowego odprowadzania cieków, realizowanego przez Zak³ad Gospodarki
Komunalnej na terenie Gminy Tymbark zatwierdzonej uchwa³¹ Nr XV/108/2004 Rady Gminy Tymbark z dnia 28 kwietnia 2004 r. w wysokoci 0,61 z³ netto + podatek VAT do 1 m3
cieków odprowadzanych kanalizacj¹ sanitarn¹ stanowi¹c¹
w³asnoæ gminy przez gospodarstwa domowe.
§2
Dop³ata ustalona w § 1 przekazywana bêdzie z bud¿etu
Gminy Zak³adowi Gospodarki Komunalnej w okresie obowi¹zywania taryfy.
§3
Traci moc uchwa³a Rady Gminy Tymbark Nr V/37/2003
z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia dop³aty do ceny
jednostkowej odprowadzanych cieków.
§4

§2

Wykonanie uchwa³y zleca siê Wójtowi Gminy Tymbark.

Taryfy obowi¹zuj¹ od dnia 1 lipca 2004 roku do dnia
30 czerwca 2005 roku.

§5

§3
Traci moc uchwa³a Rady Gminy Tymbark Nr V/36/2003
z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie okrelenia wysokoci
stawek op³aty za pobór wody z wodoci¹gów gminnych oraz za
cieki wprowadzane do zbiorczych urz¹dzeñ kanalizacyjnych.
§4
Wykonanie uchwa³y zleca siê Wójtowi Gminy Tymbark.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni o og³oszenia
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Kawula
1882
Uchwa³a Nr XV/109/2004
Rady Gminy Tymbark
z dnia 28 kwietnia 2004 r.
w sprawie ustalenia dop³aty do ceny jednostkowej odprowadzanych cieków.
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. 117 ustawy z dnia 26 listopada 1998
r. o finansach publicznych (Dz. U. 2003 r. Nr 15, poz. 148
z pón. zm.) oraz art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz. U. z 2001 r. Nr 72 poz. 747 z pón. zm.) Rada
Gminy Tymbark uchwala, co nastêpuje:

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Kawula
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