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2309
Zarz¹dzenie Nr 196/04
Wojewody Ma³opolskiego
z dnia 13 lipca 2004 r.
w sprawie aktualizacji wykazu przedsiêbiorstw pañstwowych, dla których Wojewoda pe³ni funkcjê organu za³o¿ycielskiego.
Na podstawie art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o administracji rz¹dowej w województwie (Dz. U. z 2001 r. Nr 80
poz. 872 i Nr 128 poz. 1407; z 2002 r. Nr 37 poz. 329, Nr 41
poz. 365, Nr 62 poz. 558, Nr 89 poz. 804 i Nr 200 poz. 1688;
z 2003 r. Nr 52 poz. 450, Nr 137 poz. 1302 i Nr 149 poz. 1452
oraz z 2004 r. Nr 33 poz. 287) zarz¹dza siê, co nastêpuje:
§1
W wykazie przedsiêbiorstw pañstwowych, dla których Wojewoda pe³ni funkcjê organu za³o¿ycielskiego, stanowi¹cym
za³¹cznik Nr 1 do Statutu Ma³opolskiego Urzêdu Wojewódzkiego w Krakowie, ustalonego zarz¹dzeniem Nr 360/01 Wojewody Ma³opolskiego z dnia 12 grudnia 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Ma³opolskiego z 2002 r. Nr 27 poz. 467, Nr 53 poz. 853, Nr 99
poz. 1531, Nr 120 poz. 1866, Nr 135 poz. 2095, Nr 209 poz. 2965,
Nr 280 poz. 3569 i Nr 304 poz. 4044; z 2003 r. Nr 17 poz. 240,
Nr 44 poz. 581, Nr 67 poz. 952, Nr 114 poz. 1459, Nr 153
poz. 2000, Nr 285 poz. 3383 i Nr 446 poz. 5197 oraz z 2004 r.
Nr 31 poz. 392, Nr 38 poz. 496, Nr 59 poz. 755 i Nr 82 poz. 1034)
skrela siê pkt 8, 20, 39, 52, 59, 77, 82, 84, 93, 98, 108 i 116.
§2
Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
wz. Wojewody Ma³opolskiego
I Wicewojewoda:
R. Pó³torak
2310
Uchwa³a Nr XIX/123/2004
Rady Powiatu w Mylenicach
z dnia 29 czerwca 2004 r.
w sprawie organizacji oraz ustalenia szczegó³owych zasad ponoszenia odp³atnoci za pobyt w orodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi prowadzonych
przez powiat mylenicki.
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592
z pón. zm.) oraz art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy spo³ecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593 z pón.
zm.), w zwi¹zku z art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
(Dz. U. Nr 62 poz. 718 z pón. zm.), Rada Powiatu w Mylenicach uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê organizacjê oraz szczegó³owe zasady ponoszenia odp³atnoci za pobyt w orodkach wsparcia dla osób z za-

Poz. 2309, 2310

burzeniami psychicznymi prowadzonych przez powiat mylenicki jak w za³¹czniku do uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu.
§3
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego
z moc¹ od dnia 1 maja 2004 r.
Przewodnicz¹cy Rady: S. Chorobik
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XIX/123/2004
Rady Powiatu w Mylenicach
z dnia 29 czerwca 2004 r.
Organizacja oraz szczegó³owe zasady ponoszenia
odp³atnoci za pobyt w orodkach wsparcia dla osób
z zaburzeniami psychicznymi, prowadzonych przez
powiat mylenicki
§1
Osoby nie ponosz¹ op³at, je¿eli dochód osoby samotnie
gospodaruj¹cej lub dochód na osobê w rodzinie nie przekracza
kwoty kryterium dochodowego ustalonego zgodnie z art. 8 ust.
1 ustawy o pomocy spo³ecznej.
§2
Je¿eli dochód osoby samotnie gospodaruj¹cej lub dochód
na osobê w rodzinie przekracza kwotê kryterium dochodowego, ustala siê miesiêczn¹ op³atê w wysokoci 5% kryterium
dochodowego osoby samotnie gospodaruj¹cej okrelonego
w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy spo³ecznej.
§3
1. Osoby i rodzina zobowi¹zane do op³aty za pobyt w orodku
wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi mog¹ byæ
na swój udokumentowany wniosek czêciowo lub ca³kowicie zwolnione z tej op³aty, je¿eli:
a) ponosz¹ op³atê za pobyt innych cz³onków rodziny w domu
pomocy spo³ecznej, orodku wsparcia lub innej placówce,
b) wystêpuj¹ uzasadnione okolicznoci, w szczególnoci: d³ugotrwa³a choroba, bezrobocie, niepe³nosprawnoæ,
mieræ cz³onka rodziny, koniecznoæ ponoszenia op³at za
us³ugi pielêgnacyjne, koniecznoæ za¿ywania w sposób
ci¹g³y leków i ponoszenia kosztów ich zakupu, koniecznoæ dop³at do rodków ortopedycznych b¹d art. pomocniczych, straty materialne powsta³e w wyniku klêski ¿ywio³owej lub inne uzasadnione przyczyny b¹d zdarzenia losowe,
c) ma³¿onkowie, zstêpni lub wstêpni utrzymuj¹ siê z jednego wiadczenia lub wynagrodzenia,
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d) osoba zobowi¹zana do ponoszenia op³aty jest w ci¹¿y
lub samotnie wychowuje dziecko.
2. Zwolnienie osoby z ponoszenia op³aty, o której mowa w § 2
mo¿e nast¹piæ tak¿e na udokumentowany wniosek:
a) kierownika orodka wsparcia,
b) kierownika Orodka Pomocy Spo³ecznej w³aciwego ze
wzglêdu na miejsce zamieszkania tej osoby,
c) opiekuna prawnego tej osoby.
3. Decyzjê o czêciowym lub ca³kowitym zwolnieniu z op³aty
wydaje na czas okrelony, nie d³u¿szy ni¿ rok, starosta
lub z jego upowa¿nienia dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i inni pracownicy Centrum upowa¿nieni na
wniosek dyrektora.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592
z pón. zm.) oraz art. 79 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy spo³ecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593 z pón.
zm.), Rada Powiatu w Mylenicach uchwala, co nastêpuje:

§4

§2

1. Osoba przebywaj¹ca w orodku wsparcia lub rodzina zobowi¹zana do op³aty za pobyt w orodku wsparcia nie musi
ponosiæ tej op³aty, je¿eli okres nieobecnoci tej osoby w tej
placówce przekracza 14 dni w miesi¹cu kalendarzowym.
2. Zwolnienie z op³aty za pobyt w orodku wsparcia z tytu³u
nieobecnoci, o której mowa w pkt 1 nastêpuje w wysokoci
stanowi¹cej iloczyn liczby opuszczonych dni i 1/30 odp³atnoci ustalonej w decyzji kieruj¹cej i ustalaj¹cej odp³atnoæ.
3. Zwolnienie z op³aty za pobyt w orodku wsparcia z tytu³u nieobecnoci mo¿e nast¹piæ po pisemnym zg³oszeniu tego faktu
przez kierownika placówki do Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie najpóniej w terminie do 5 dni po up³ywie ka¿dego
miesi¹ca, w którym osoba nie bra³a udzia³u w zajêciach.
4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie po ustaleniu zasadnoci pisemnego zg³oszenia o nieobecnoci d³u¿szej ni¿ 14 dni
przez kierownika orodka wsparcia i ustaleniu wysokoci
zwolnienia z op³aty zawiadamia o tym Wydzia³ Finansowo
Ksiêgowy Starostwa Powiatowego oraz osobê zainteresowan¹.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu.

§5
Op³atê, o której mowa w § 2 ustala siê w drodze decyzji
administracyjnej, w uzgodnieniu z osob¹ kierowan¹, uwzglêdniaj¹c przyznany zakres us³ug, na podstawie wywiadu rodowiskowego sporz¹dzonego przez pracownika socjalnego.
§6
Op³atê za pobyt, o której mowa w § 2 uiszczaæ nale¿y w kasie Starostwa Powiatowego w Mylenicach przy ul~. Reja 13
lub na konto wskazane w decyzji administracyjnej kieruj¹cej
do orodka wsparcia i ustalaj¹cej odp³atnoæ w terminie do 10
dni po up³ywie ka¿dego miesi¹ca, w którym uczestnik bra³
udzia³ w zajêciach.
Przewodnicz¹cy Rady: S. Chorobik
2311

§1
Ustala siê warunki czêciowego lub ca³kowitego zwalniania
rodziców z op³at za pobyt dziecka w rodzinie zastêpczej oraz dziecka
pe³noletniego do czasu ukoñczenia szko³y, w której rozpoczê³o
naukê przed osi¹gniêciem pe³noletnoci, je¿eli nadal przebywa
w rodzinie zastêpczej, jak w za³¹czniku do uchwa³y.

§3
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego
z moc¹ od 1 maja 2004 r.
Przewodnicz¹cy Rady: S. Chorobik
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XIX/124/2004
Rady Powiatu w Mylenicach
z dnia 29 czerwca 2004 r.
Warunki czêciowego lub ca³kowitego zwalniania
rodziców z op³at za pobyt dziecka w rodzinie zastêpczej
oraz osoby pe³noletniej przebywaj¹cej w rodzinie
zastêpczej do czasu ukoñczenia szko³y
§1
Zwalnia siê ca³kowicie z op³at rodziców, je¿eli dochód na osobê w rodzinie ustalony zgodnie z art. 8 ust. 3-13 ustawy o pomocy
spo³ecznej nie przekracza 100% kryterium dochodowego ustalonego zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy spo³ecznej.
§2
Rodziców, których dochód na osobê w rodzinie przekracza
100% kryterium dochodowego ustalonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy spo³ecznej, zwalnia siê czêciowo z odp³at za
pobyt dziecka lub osoby pe³noletniej w rodzinie zastêpczej wg
zasad okrelonych w poni¿szej tabeli:

Uchwa³a Nr XIX/124/2004
Rady Powiatu w Mylenicach
z dnia 29 czerwca 2004 r.

Dochód w rodzinie ustalony
na podstawie art. 8 ust. 1
ustawy o pomocy spo³ecznej

Wysokoæ zwolnienia z op³at
liczona procentowo w stosunku do pomocy pieniê¿nej
udzielanej rodzinie zastêpczej

w sprawie okrelenia warunków czêciowego lub ca³kowitego zwalniania rodziców z op³at za pobyt dziecka w
rodzinie zastêpczej oraz osoby pe³noletniej przebywaj¹cej w rodzinie zastêpczej do czasu ukoñczenia szko³y.

Do 100%
Powy¿ej 100% do 125%
Powy¿ej 125% do 150%

100%
90%
80%
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Dochód w rodzinie ustalony
na podstawie art. 8 ust. 1
ustawy o pomocy spo³ecznej

Wysokoæ zwolnienia z op³at
liczona procentowo w stosunku do pomocy pieniê¿nej
udzielanej rodzinie zastêpczej

Powy¿ej 150% do 175%
Powy¿ej 175% do 200%
Powy¿ej 200% do 250%
Powy¿ej 250%

70%
60%
40%
Pe³na odp³atnoæ

Poz. 2311, 2312

Nr 109 poz. 1157, Nr 120 poz. 1268 oraz 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. 983, 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 zm.: z 2004 r. Nr 6 poz. 41), Rada Miasta
Krakowa uchwala, co nastêpuje:
Rozdzia³ I
Ustalenia ogólne

§3

§1

1. W przypadkach szczególnych, je¿eli uiszczenie op³at okrelonych w § 2 stanowi³yby dla rodziców zbyt du¿e obci¹¿enie,
na udokumentowany wniosek strony, pracownika socjalnego lub z urzêdu, mo¿liwe jest zwolnienie czêciowe lub ca³kowite z ustalonych op³at na czas okrelony.
2. Powodem zwolnienia, o którym mowa w pkt 1 mog¹ byæ
w szczególnoci: d³ugotrwa³a choroba, mieræ bliskiej osoby, samotne wychowywanie dzieci, niepe³nosprawnoæ, ponoszenie op³at za pobyt cz³onka rodziny w innej placówce
opieki ca³kowitej lub inne uzasadnione przyczyny b¹d zdarzenia losowe.

1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Witkowice - G³ogowa, zwany dalej "planem".
2. Zakres terenowy i przedmiotowy planu, o którym mowa
w ust. 1, oparty jest na postanowieniach uchwa³y Nr XCVIII/
923/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 stycznia 2002 roku,
zmienionej uchwa³¹ Nr XVI/125/03 Rady Miasta Krakowa
z dnia 21 maja 2003 r. - w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Witkowice - G³ogowa.
3. Powierzchnia obszaru objêtego planem wynosi 2,0 ha.

§4
W przypadkach szczególnych, gdy rodzice naturalni pomagaj¹ finansowo lub w formie rzeczowej dziecku umieszczonemu w rodzinie zastêpczej lub osobie pe³noletniej pozostaj¹cej
w rodzinie zastêpczej do czasu ukoñczenia szko³y w sposób
cykliczny a fakt ten jest potwierdzony ustaleniami wywiadu
rodowiskowego, mo¿liwe jest zwolnienie czêciowe, ca³kowite lub odst¹pienie od ustalenia op³at okrelonych § 2 na czas
okrelony.
§5
Zwolnienia z op³at, o których mowa w niniejszym za³¹czniku, ustala Starosta lub osoba przez niego upowa¿niona w drodze decyzji administracyjnej na podstawie wywiadu rodowiskowego sporz¹dzonego przez pracownika socjalnego.
§6
Zwolnienie z op³at, o których mowa w niniejszym za³¹czniku nastêpuje na okres nie d³u¿szy ni¿ 12 miesiêcy. Po up³ywie
okresu zwolnienia ponownie przeprowadza siê postêpowanie
administracyjne w celu ustalenia odp³atnoci.
Przewodnicz¹cy Rady: S. Chorobik
2312
Uchwa³a Nr LII/490/04
Rady Miasta Krakowa
z dnia 30 czerwca 2004 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Witkowice - G³ogowa.
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.: Nr 41 poz. 412 i Nr 111 poz. 1279; z 2000 r. Nr 12 poz. 136,

§2
1. Celem opracowania planu jest wprowadzenie ustaleñ dla terenu okrelonego w § 1 ust. 2 oraz rysunku planu, zgodnie
z za³¹cznikiem graficznym do niniejszej uchwa³y, stanowi¹cym jej integraln¹ czêæ.
2. Ustalenia planu zostaj¹ wyra¿one w postaci:
1) "Ustaleñ planu" - stanowi¹cych treæ niniejszej uchwa³y.
2) "Rysunku planu" - stanowi¹cego za³¹czniki Nr 1 i Nr 2 do
niniejszej uchwa³y, obejmuj¹cego:
a) rysunek Nr 1 - "Plansza podstawowa - przeznaczenie terenów"- skala 1:1000,
b) rysunek Nr 2 - "Plansza infrastruktury technicznej" - skala
1:1000.
§3
Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y mowa jest o:
1) planie - nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu, o którym
mowa w § 1,
2) rysunku planu - nale¿y przez to rozumieæ rysunek planu na
zaktualizowanej mapie sytuacyjno-wysokociowej w skali
1:1000,
3) terenie - nale¿y przez to rozumieæ wydzielon¹ liniami rozgraniczaj¹cymi czêæ obszaru objêtego planem, o danym
przeznaczeniu lub sposobie u¿ytkowania,
4) dzia³ce - nale¿y przez to rozumieæ dzia³kê wydzielon¹ w planie pod zabudowê,
5) przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozumieæ
takie przeznaczenie, które winno przewa¿aæ w terenie wydzielonym liniami rozgraniczaj¹cymi,
6) przeznaczeniu dopuszczalnym - nale¿y przez to rozumieæ
przeznaczenie uzupe³niaj¹ce mo¿liwe do wprowadzenia po
spe³nieniu sumy wymogów podanych w ustaleniach niniejszego planu,
7) 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 myl przepisów o ochronie
rodowiska,
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8) liniach rozgraniczaj¹cych - nale¿y przez to rozumieæ linie
rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub ró¿nych zasadach zagospodarowania,
9) liniach zabudowy nieprzekraczalnych - nale¿y przez to rozumieæ liniê ustalaj¹c¹ minimaln¹ odleg³oæ zabudowy od
krawêdzi jezdni ulicy,
10) intensywnoci zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ wskanik
intensywnoci zabudowy mieszkaniowej liczony dla poszczególnych dzia³ek wed³ug wzoru: Im = Po/T (gdzie Po = suma
powierzchni kondygnacji naziemnych liczona w zewnêtrznym
obrysie murów,T = powierzchnia terenu dzia³ki),
11) dostêpie do drogi publicznej - nale¿y przez to rozumieæ
bezporedni dostêp do tej drogi albo dostêp przez drogê
wewnêtrzn¹ lub ustanowienie odpowiedniej s³u¿ebnoci
drogowej,
12) przepisach odrêbnych - nale¿y przez to rozumieæ przepisy
ustaw wraz z aktami wykonawczymi,
13) w³aciwych organach - nale¿y przez to rozumieæ organy
administracji publicznej, w których kompetencji le¿y uzgadnianie i opiniowanie planów zagospodarowania przestrzennego.
Rozdzia³ II
Zasady ochrony obszaru objêtego planem
§4
1. Ca³y obszar objêty planem znajduje siê w strefie ochrony
archeologicznej istniej¹cych stanowisk archeologicznych
"Kraków - Witkowice" o nr 5, 7, 10 i 23 - wykazuj¹cych du¿¹
wartoæ naukow¹. Prowadzenie na terenie jakichkolwiek
prac budowlanych i ziemnych wymaga uzyskania zezwolenia w³aciwych s³u¿b konserwatorskich.
2. Wyznacza siê "granicê strefy ochrony widokowej" obejmuj¹c¹ tereny: 1 M4 i 2 M4, w celu zachowania w³aciwej ekspozycji zabytkowej kaplicy pod wezwaniem w. Marii
Magdaleny - w widoku od zachodu z ul. G³ogowej. Realizacja
zabudowy mieszkaniowej na przedmiotowych terenach
uwarunkowana jest wczeniejszym uzgodnieniem projektu
zagospodarowania dzia³ki i projektu architektonicznego budynku mieszkalnego ze s³u¿bami ochrony zabytków.
Rozdzia³ III
Ustalenia szczegó³owe dla terenów wydzielonych
liniami rozgraniczaj¹cymi
§5
1. Wyznacza siê "Tereny zabudowy mieszkaniowej", oznaczaj¹c je na rysunku planu symbolami: 1M3, 2M3, 3M3.
2. Dla terenów okrelonych w ust. 1 ustala siê:
1) przeznaczenie podstawowe: tereny mieszkalnictwa o
intensywnoci zabudowy 0.40 - 0.80, przy uwzglêdnieniu
warunków podanych w ust. 3. Typ zabudowy: zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna bliniacza i wolnostoj¹ca
wraz z obiektami i urz¹dzeniami towarzysz¹cymi,
2) przeznaczenie dopuszczalne: us³ugi nieuci¹¿liwe wbudowane w budynki mieszkalne, (z zakresu handlu, gastronomii i rzemios³a us³ugowego z wy³¹czeniem us³ug motoryzacyjnych) - z zachowaniem przepisów odrêbnych.
3. Dla wyznaczonych terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: 1M3, 2M3, 3M3 - ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) teren przeznacza siê pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹, wolnostoj¹c¹ i bliniacz¹ wraz z obiektami i urz¹-
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dzeniami towarzysz¹cymi o wysokoci maksymalnej do
13,0 m nad poziomem terenu; dla terenu 2M3 obowi¹zuj¹cy typ zabudowy ustala rysunek planu Nr 1,
2) intensywnoæ zabudowy liczona w granicach zagospodarowania dzia³ki winna wynosiæ 0.40 - 0.80, a powierzchnia
terenów zielonych minimum 50% dzia³ki,
3) warunkiem realizacji zabudowy na dzia³ce jest uregulowany dostêp do tej dzia³ki z drogi publicznej.
4) potrzeby parkingowe nale¿y zapewniæ wy³¹cznie w terenie poszczególnych dzia³ek dla zabudowy mieszkaniowej
- wed³ug wskanika co najmniej 1 miejsce postojowe na
1 mieszkanie,
5) elementy kompozycji przestrzennej:
a) zabudowa mieszkaniowa stanowi kontynuacjê zabudowy mieszkaniowej osiedla Witkowice - Nowe i jednoczenie zakoñczenie kompozycji przestrzennej osiedla od strony po³udniowej,
b) wydzielone ulice osiedla wraz z przyleg³ymi budynkami mieszkalnymi, nale¿y kszta³towaæ w formie
wnêtrz urbanistycznych o charakterze miejskim, w nawi¹zaniu do form istniej¹cej zabudowy, przy przestrzeganiu zasad zachowania jednolitych gabarytów
budynków (z wykluczeniem póniejszych nadbudów)
oraz stosowaniu jednolitych materia³ów wykoñczeniowych,
c) orientacyjne linie podzia³u na dzia³ki mog¹ byæ korygowane w zale¿noci od potrzeb bez koniecznoci zmiany
niniejszego planu, pod warunkiem zachowania ustalonej w planie liczby nowych dzia³ek (w granicach terenu
wydzielonego liniami rozgraniczaj¹cymi),
d) obowi¹zuje zachowanie odleg³oci nowej zabudowy
od krawêdzi jezdni tras komunikacyjnych wg wyznaczonych nieprzekraczalnych linii zabudowy okrelonych
na rysunku planu Nr 1,
e) ogrodzenia nie mog¹ przekraczaæ wysokoci 2,0 m od
poziomu terenu,
f) ci¹g trwa³ych ogrodzeñ posesji wzd³u¿ ulic winien tworzyæ jedn¹ liniê.
4. Prowadzenie na terenie jakichkolwiek prac budowlanych
i ziemnych, wymaga uzyskania zezwolenia w³aciwych s³u¿b
konserwatorskich; teren po³o¿ony jest w strefie ochrony archeologicznej - obejmuj¹cej udokumentowane stanowiska
archeologiczne, podlegaj¹ce ochronie prawnej na mocy przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 1568).
5. Konieczne jest spe³nienie innych wymogów zagospodarowania terenu, wynikaj¹cych z przepisów odrêbnych oraz zasad obs³ugi komunikacyjnej okrelonych w § 7 i zasad uzbrojenia terenu okrelonych w § 9.
6. W zakresie ochrony przed ha³asem, stosownie do wymogów art. 114 ust. 1 ustawy Prawo ochrony rodowiska (Dz. U.
Nr 62 poz. 627 z pón. zm.) - teren zakwalifikowany jest pod
zabudowê mieszkaniow¹ (art. 113 ust. 2 pkt 1 litera a).
§6
1. Wyznacza siê "Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej" oznaczaj¹c je na rysunku planu symbolami 1M4
i 2M4.
2. Dla terenów okrelonych w ust. 1 ustala siê:
1) przeznaczenie podstawowe: tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego o intensywnoci netto 0.20 - 0.40, przy
uwzglêdnieniu warunków podanych w ust. 3.Typ zabudowy: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostoj¹ca wraz z obiektami i urz¹dzeniami towarzysz¹cymi,
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2) przeznaczenie dopuszczalne: us³ugi nieuci¹¿liwe wbudowane w budynki mieszkalne (z zakresu handlu, gastronomii i rzemios³a z wy³¹czeniem us³ug motoryzacyjnych)
- z zachowaniem przepisów odrêbnych.
3. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospodarowania terenów mieszkalnictwa jednorodzinnego 1M4 i 2M4:
1) podzia³ terenu na dzia³ki pod zabudowê, przyjmuje siê
wed³ug istniej¹cego podzia³u geodezyjnego,
2) zainwestowanie dzia³ki nie mo¿e przekraczaæ 25% jej powierzchni, a powierzchnia terenów zielonych (o charakterze zieleni niskiej) winna wynosiæ minimum 50% dzia³ki,
3) wysokoæ zabudowy mieszkalnej nie powinna przekraczaæ pó³torej kondygnacji (parter z poddaszem u¿ytkowym) i wysokoci 8,0 m - liczonej od poziomu terenu (przy
zachodniej elewacji) do kalenicy dachu,
4) bry³a budynku mieszkalnego winna byæ zwarta o kszta³cie prostok¹tnym (nawi¹zywaæ do budynków tradycyjnych w tym rejonie Krakowa), w tym:
a) dach dwuspadowy lub wielospadowy, symetryczny
o k¹cie nachylenia po³aci 30-45°, wypuszczony poza
ciany szczytowe, z okapami wzd³u¿ d³u¿szej elewacji,
(ew. ganek nakryty daszkiem o podobnym spadku); dopuszcza siê dowietlenie dachu facjatkami lub lukarnami nakrytymi daszkami trójspadowymi lub dwuspadowymi oraz okna po³aciowe,
b) pokrycie dachu - dachówki z ró¿nych materia³ów lub
elementy o fakturze dachówek,
c) w cianach szczytowych - horyzontalny podzia³ na wysokoci linii okapu tzn. górna czêæ ciany wykonana z
zachowaniem odmiennego materia³u lub kolorystyki
ni¿ czêæ dolna, poszerzone wiatrownice; zaleca siê
wyeksponowanie elementów tradycyjnych rozwi¹zañ
lokalnych w konstrukcji dachu,
d) otwory okienne i drzwiowe - prostok¹tne, ustawione
pionowo, podzia³ skrzyde³ drobny,
e) kolorystyka - ciemne barwy dachu, dopuszcza siê ciany tynkowane na "kolorowo".
5) ogrodzenia nie mog¹ przekraczaæ wysokoci 1,8 m i winny byæ usytuowane w odleg³oci 1,5 m od linii rozgraniczaj¹cych ulicy dojazdowej KD1/1.
6) ci¹g trwa³ych ogrodzeñ posesji wzd³u¿ ulicy winien tworzyæ jedn¹ liniê.
4. Realizacja zabudowy mieszkaniowej na przedmiotowym
terenie uwarunkowana jest wczeniejszym uzgodnieniem
projektu zagospodarowania dzia³ki i projektu architektonicznego budynku mieszkalnego ze s³u¿bami ochrony zabytków; teren po³o¿ony jest w strefie ochrony widokowej
zabytkowej kaplicy pod wezwaniem w. Marii Magdaleny,
wpisanej do rejestru zabytków (decyzja Nr A-1032 z dnia
24 lipca 1996 r.).
5. Prowadzenie na terenie jakichkolwiek prac budowlanych
i ziemnych, wymaga uzyskania zezwolenia w³aciwych s³u¿b
konserwatorskich; teren po³o¿ony jest w strefie ochrony archeologicznej - obejmuj¹cej udokumentowane stanowiska
archeologiczne, podlegaj¹ce ochronie prawnej na mocy przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 1568).
6. Konieczne jest spe³nienie innych wymogów zagospodarowania terenu, wynikaj¹cych z przepisów odrêbnych oraz zasad obs³ugi komunikacyjnej okrelonych w § 7 i zasad uzbrojenia okrelonych w § 9.
7. W zakresie ochrony przed ha³asem, stosownie do wymogów art.114 ust. 1 ustawy Prawo ochrony rodowiska (Dz. U.
Nr 62 poz. 627 z pón. zm.) - teren zakwalifikowany jest pod
zabudowê mieszkaniow¹ (art.113 ust. 2 pkt 1 litera a).
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1. Wyznacza siê "Tereny tras komunikacyjnych" oznaczaj¹c je
na rysunku planu symbolami: 1KT/L 1/2, 2KT D 1/1, 3KT/L 1/2,
4 KTD 1/2 i KD 1/1.
2. Dla terenu okrelonego w ust. 1 symbolem 1KT/L 1/2 (ulica
Turowiec), ustala siê:
1) ulica klasy L (lokalna) jednojezdniowa o dwóch pasach
ruchu,
2) szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych 15,0 m (przebieg
linii rozgraniczaj¹cych okrela rysunek planu nr 1),
3) szerokoci jezdni 6,0 - 7,0 m oraz co najmniej jednostronny chodnik o szerokoci 2,0 m z lewej strony jezdni i bezpiecznik o szerokoci 0,5 m po prawej stronie jezdni.
4) wzd³u¿ linii rozgraniczaj¹cych ulicê lub wzd³u¿ chodników
nale¿y przewidzieæ zieleñ nisk¹ i w miarê mo¿liwoci szpalery drzew, a nawierzchnia ulicy i jej owietlenie winny
byæ jednolite,
5) niezbêdne jest wyznaczenie wzd³u¿ chodników pasa ruchu rowerowego.
3. Dla terenu okrelonego w ust. 1 symbolem 2KT D 1/2 (ulica
Ko³o Bia³uchy), ustala siê:
1) ulica klasy D (dojazdowa) jednojezdniowa o dwóch pasach ruchu,
2) szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych 12,0 m (przebieg
linii rozgraniczaj¹cych okrela rysunek planu nr 1),
3) szerokoæ jezdni 5,0 m oraz dwustronne chodniki o szerokoci 1,5 m.
4) wzd³u¿ linii rozgraniczaj¹cych ulicê lub wzd³u¿ chodników
nale¿y przewidzieæ zieleñ nisk¹ i w miarê mo¿liwoci szpalery drzew, a nawierzchnia ulicy i jej owietlenie winny
byæ jednolite,
5) niezbêdne jest wyznaczenie wzd³u¿ chodników pasa ruchu rowerowego.
4. Dla terenu okrelonego w ust. 1 symbolem 3KT/L 1/2 (ulica
Nowa Górka), ustala siê:
1) ulica klasy L (lokalna), jednojezdniowa o dwóch pasach
ruchu,
2) szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych 15,0 m (przebieg
linii rozgraniczaj¹cych okrela rysunek planu Nr 1),
3) szerokoæ jezdni 6,0 m oraz dwustronne chodniki o szerokoci 2,0 m.
4) wzd³u¿ linii rozgraniczaj¹cych ulicê lub wzd³u¿ chodników
nale¿y przewidzieæ zieleñ nisk¹ i w miarê mo¿liwoci szpalery drzew, a nawierzchnia ulicy i jej owietlenie winny
byæ jednolite,
5) niezbêdne jest wyznaczenie wzd³u¿ chodników pasa ruchu rowerowego.
5. Dla terenu okrelonego w ust. 1 symbolem 4KT D 1/2 (ulica
Suche £¹ki), ustala siê:
1) ulica klasy D (dojazdowa) jednojezdniowa o dwóch pasach ruchu,
2) szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych -10,0 m (przebieg
linii rozgraniczaj¹cych okrela rysunek planu Nr 1),
3) szerokoæ jezdni 5,0 m oraz dwustronne chodniki o szerokoci 1,5 m.
6. Dla terenu okrelonego w ust. 1 symbolem KD 1/1- ustala siê:
1) ulica dojazdowa o charakterze ci¹gu pieszo-jezdnego winna byæ zrealizowana dla obs³ugi terenów 1M4 i 2M4.
2) projektuje siê ulicê dojazdow¹ (siêgacz) o nastêpuj¹cych
parametrach:
a) szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych 6,0 m,
b) szerokoæ jezdni 3,5 m,
c) chodnik jednostronny o szerokoci 1,5 m obni¿ony,
d) placyk do nawracania 12,0 x 12,0 m.
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7. Trasy komunikacyjne wymienione w ust. 1 winny spe³niaæ
funkcjê dróg po¿arowych do osiedli i budynków wed³ug obowi¹zuj¹cych przepisów odrêbnych.
§8
1. Wyznacza siê "Teren infrastruktury technicznej" oznaczaj¹c go na rysunku planu symbolem IT.
2. Dla terenu okrelonego w ust. 1 symbolem IT, ustala siê:
1) przeznacza siê teren o powierzchni 0,006 ha dla realizacji
stacji transformatorowej 15/0,4 kV (wnêtrzowej wolnostoj¹cej). Stacja mo¿e zostaæ odtworzona w istniej¹cym
budynku by³ej stacji lub zrealizowana jako nowy obiekt
w przypadku uzasadnionej nieprzydatnoci - do tego celu
- istniej¹cego budynku,
2) zasilanie stacji napiêciem 15 kV rozwi¹zaæ nale¿y lini¹
kablow¹ doziemn¹.
Rozdzia³ IV
Zasady obs³ugi z zakresu infrastruktury technicznej
§9
1. Okrela siê i ustala nastêpuj¹ce zasady obs³ugi projektowanego programu w zakresie uzbrojenia:
1) Wodoci¹gi.
Zaopatrzenie w wodê z miejskich sieci poprzez ich rozbudowê w dostosowaniu do projektowanego zagospodarowania terenu. Pe³ne pokrycie potrzeb komunalnych i zabezpieczenia przeciwpo¿arowego wymaga budowy odcinków sieci w ulicach Turowiec, G³ogowej i oznaczonej
na rysunku planu - KD 1/1.
2) Kanalizacja sanitarna, odwodnienie terenu.
Obszar objêty planem skanalizowany zostanie w systemie rozdzielczym. Odbiornikami cieków sanitarnych bêd¹
istniej¹ce kana³y sanitarne w ulicach: Ko³o Bia³uchy, Nowa
Górka,Turowiec i G³ogowa oraz projektowany kana³ w ulicy oznaczonej na rysunku planu - KD 1/1. Odbiornikami
wód opadowych bêd¹ istniej¹ce kana³y opadowe w ulicach: Ko³o Bia³uchy, Nowa Górka,Turowiec oraz projektowany kana³ w ulicy oznaczonej na rysunku planu - KD 1/1.
3) Elektroenergetyka.
Zasilanie odbiorców w energiê elektryczn¹ z projektowanej stacji transformatorowej 15/0,4 kV sieci¹ niskiego napiêcia (NN) kablow¹ doziemn¹. Zasilanie stacji napiêciem
15 kV sieci¹ kablow¹ doziemn¹. Stacja wolnostoj¹ca, wnêtrzowa zlokalizowana w terenie oznaczonym na rysunku
planu symbolem IT.
4) Gazownictwo.
Zasilanie w gaz nast¹pi z istniej¹cych sieci rednioprê¿nych poprzez ich rozbudowê w dostosowaniu do projektowanego zagospodarowania.
Projektuje siê po³¹czenie istniej¹cych koñcówek sieci w ulicy G³ogowej.
5) Telekomunikacja.
Zaspokojenie potrzeb ³¹cznoci w oparciu o istniej¹ce sieci
teletechniczne poprzez ich rozbudowê.
6) Ciep³ownictwo.
Ogrzewanie obiektów w oparciu o indywidualne ród³a na
bazie gazu, oleju opa³owego lub energii elektrycznej.
7) Usuwanie odpadów.
Usuwanie odpadów zgodnie z ustaw¹ z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628) na zasadach
przyjêtych w Krakowie, to jest w drodze indywidualnych umów
z przedsiêbiorstwem trudni¹cym siê ich wywozem.
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2. Szczegó³owe rozwi¹zania wynikaj¹ce z programu inwestycji nale¿y uzgadniaæ z w³aciwymi instytucjami.
Rozdzia³ V
Ustalenia koñcowe
§ 10
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 (t.j. 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. Krakowskiego 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. Krakowskiego Nr 24 poz. 108), uchwa³¹ Nr CXXII/1092/98 Rady
Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Krakowskiego Nr 17 poz. 110), uchwa³¹ Nr LXVI/561/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 grudnia 2000 r. (Dz. Urz. Woj. Ma³opolskiego z 2001 r. Nr 15 poz. 123), uchwa³¹ Nr LXXXVII/800/01
Rady Miasta Krakowa z dnia 10 padziernika 2001 r. (Dz. Urz.
Woj. Ma³opolskiego 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. Ma³opolskiego Nr 190 poz. 2810).
§ 11
Stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci w zwi¹zku z uchwaleniem planu
ustala siê na:
1. 30% dla terenów 1M3, 2 M3, 3 M3, 1M4, 2M4 i KD 1/1.
2. 0% dla terenów pozosta³ych.
§ 12
Na dokonanie w niniejszym planie przeznaczenia 2,39 ha
gruntów rolnych na cele nierolnicze, w tym: 1,37 ha gruntów
rolnych klasy bonitacyjnej R II i 1,02 ha gruntów klasy bonitacyjnej R III a, zgodnie z ustaw¹ z dnia 2 lutego 1995 r. o ochronie
gruntów rolnych i lenych (Dz. U. Nr 16 poz. 78 z pón. zm.)
uzyskano zgodê Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi decyzj¹
z dnia 3 listopada 2003 r. znak: GZ.tr.057-602-729/03.
§ 13
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Krakowa.
§ 14
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Wiceprzewodnicz¹cy Rady: W. Misztal
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Poz. 2312
Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr LII/490/04
Rady Miasta Krakowa
z dnia 30 czerwca 2004 r.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obszaru Witkowice - G³ogowa
Rys. Nr 1 Plansza podstawowa przeznaczenie terenu
Skala 1:1000
Plan w podanej skali znajduje siê w siedzibie Urzêdu Gminy,
którego niniejsze opracowanie terenowe dotyczy.

Legenda:
Informacje:
granica opracowania w zakresie powi¹zañ zewnêtrznych
granica zaktualizowanego podk³¹du mapowego
syt.-wys. z klauzul¹ w³aciwego pañstwoewgo
zasobu geodezyjnego i kartograficznego

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

M4

Oznaczenia ustaleñ planu:

M3

granica obszaru objêtego planem
linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu - cile okrelone
linie wewnêtrznego podzia³u dzia³ek - orientacyjne
nieprzekraczalna linia zabudowy dla zainwestowania kubaturowego
obowi¹zuj¹ca linia zabudowy dla zainwestowania kubaturowego
granica strefy ochrony widokowej ustalona planem
teren zabudowy mieszkaniowej o intensywnoci zabudowy 0,4 -0,8 (1M3, 2M3, 3M3)

KT/L
KT D
KD
IT

teren zabudowy mieszkanioewj jednorodzinnej
o intensywnoci zabudowy 0,2 - 0,4 (1M4, 2M4)
budynek mieszkalny projektowany - usytuowanie postulowane
tereny tras komunikacyjnych - ulice lokalne
91KT/L, 1/2, 3KTL 1/2)
tereny tras komunikacyjnych - ulice dojazdowe
(2KT D 1/1. 4KT D 1/2)
teren tras komunikacyjnych - ulica dojazdowa
pieszo-jezdna (KD 1/1)
teren infrastruktury technicznej stacja trensformatorowa)
Wiceprzewodnicz¹cy Rady: W. Misztal
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Poz. 2312
Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr LII/490/04
Rady Miasta Krakowa
z dnia 30 czerwca 2004 r.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obszaru Witkowice - G³ogowa
Rys. Nr 2 Plansza infrastruktury technicznej
Skala 1:1000
Plan w podanej skali znajduje siê w siedzibie Urzêdu Gminy,
którego niniejsze opracowanie terenowe dotyczy.

Legenda:
Informacje:
granica opracowania w zakresie powi¹zañ zewnêtrznych
granica zaktualizaowanego podk³adu mapowego syt. - wys. z klauzul¹ w³¹sciwego pañstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

KT/L
KT D
KD

Oznaczenia ustaleñ planu;

M3
M4

granica obszaru objêtego planem
linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu - cile okrelone
linie wewnêtrznego podzia³u dzia³ek - orientacyjne
nieprzekraczalna linia zabudowy dla zainwestowania kubaturowego
obowi¹zuj¹ca linia zabudowy dla zainwestowania kubaturowego
granica strefy ochrony widokowej ustalona planem
teren zabudowy mieszkaniowej o intensywnoci zabudowy 0,4 - 0,8 (1M3, 2M3, 3M3)
teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
o intensywnoci zabudowy 0,2 - 0,4 (1M4, 2M4)

budynek mieszkalny - usytuowanie postulowane
tereny tras komunikacyjnych - ulice lokalne (1K/
L, 1/2, 3 KT/L 1/2
teren tras komunikacyjnych - ulice dojazdowe
(2KT D 1/1, 4KT D 1/2
teren tras kmunikacyjnych - ulica dojazdowa pieszo-jezdna (KD 1/1)
teren infrastruktury technicznej (stacja trafo)

IT
ISTN.

g

PROJ.

g

wodoci¹gi
kana³y sanitarne
kana³y opadowe
gazoci¹gi
kanalizacja teletechniczna
linia eletroenergetyczna 15 kV (kabel)
teren lokalizacji stacji transformatorowej 15/0,4 kV
Wiceprzewodnicz¹cy Rady: W. Misztal
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2313
Uchwa³a Nr XX/150/2004
Rady Gminy w Jod³owniku
z dnia 24 maja 2004 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szko³ach, których organem prowadz¹cym jest Gmina Jod³ownik.
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.), art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 7 w zwi¹zku
z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118 poz. 1112 z pón. zm.) oraz rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja
2000 r. w sprawie wysokoci minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokoci stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedn¹ godzinê
przeliczeniow¹, wykazy stanowisk oraz dodatkowych zadañ
i zajêæ uprawniaj¹cych do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uci¹¿liwych warunków pracy stanowi¹cych podstawê
przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów
uprawniaj¹cych do dodatku za wys³ugê lat (Dz. U Nr 39
poz. 455 z pón. zm.), Rada Gminy w Jod³owniku uchwala,
co nastêpuje:
§1
Uchwala siê regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szko³ach, których organem prowadz¹cym jest
Gmina Jod³ownik w brzmieniu za³¹cznika Nr 1 do niniejszej
uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y zleca siê Wójtowi Gminy Jod³ownik.
§3
Z dniem wejcia w ¿ycie niniejszej uchwa³y traci moc uchwa³a Nr XXII/42/2000 Rady Gminy w Jod³owniku z dnia 29 wrzenia 2000 r. w sprawie og³oszenia jednolitego tekstu Regulaminu wynagradzania nauczycieli ¿e zmianami wprowadzonymi uchwa³ami:
1. Nr XXV/60/2000 Rady Gminy w Jod³owniku z dnia 29 grudnia 2000 r.
2. Nr XXX/36/2001 Rady Gminy w Jod³owniku z dnia 29 marca
2001 r.
3. Nr XXXIII/65/2001 Rady Gminy w Jod³owniku z dnia 28 czerwca 2001 r.
4. Nr XLIII/29/2002 Rady Gminy w Jod³owniku z dnia 24 maja
2002 r.
§4
1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 wrzenia 2004 r.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: W. Chlipa³a

Poz. 2313
Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XX/150/2004
Rady Gminny w Jod³owniku
z dnia 25 maja 2004 r.
Regulamin wynagradzania nauczycieli

Regulamin wynagradzania dla nauczycieli zwany dalej "Regulaminem" okrela szczegó³owe warunki przyznawania nauczycielom dodatków:
 za wys³ugê lat pracy - sta¿owy,
 motywacyjny,
 funkcyjny,
 za warunki pracy,
 mieszkaniowego,
 wiejskiego
 nagród,
oraz wysokoæ stawek tych dodatków, a tak¿e zasady wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i za godziny doranych zastêpstw dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu
zawodowego zatrudnionych w szko³ach i placówkach prowadzonych przez Gminê Jod³ownik.
Ilekroæ w regulaminie jest mowa o:
1. Wójcie - rozumie siê przez to Wójta Gminy Jod³ownik.
2. Organie prowadz¹cym szko³ê - rozumie siê przez to Gminê
Jod³ownik.
3. Szkole - rozumie siê przez to: oddzia³ wychowania przedszkolnego, szko³ê podstawow¹, gimnazjum.
4. Placówce opiekuñczo-wychowawczej - rozumie siê przez
to: przedszkole samorz¹dowe.
5. Nauczycielach - rozumie siê przez to: nauczycieli zatrudnionych w szko³ach i przedszkolach, posiadaj¹cych wymagane kwalifikacje zawodowe.
6. Dyrektorze - nale¿y przez to rozumieæ dyrektora jednostki
owiatowej, o której mowa w pkt . 3 i 4, jako pracodawcy
w rozumieniu kodeksu pracy i ustawy o systemie owiaty.
7. Obowi¹zkowym wymiarze czasu pracy - rozumie siê przez
to: tygodniowy obowi¹zkowy wymiar godzin okrelony
w art. 42 ust. 3 - ustawy Karta Nauczyciela.
8. Podwy¿szonym obowi¹zkowym wymiarze godzin - rozumie siê przez to: tygodniowy obowi¹zkowy wymiar godzin
okrelony na podstawie art. 42 ust. 4a - ustawy Karta Nauczyciela.
9. Miesiêcznej liczbie godzin - rozumie siê przez to: obowi¹zkowy wymiar godzin pomno¿ony przez wspó³czynnik 4,16
- z zaokr¹gleniem do pe³nych godzin, w ten sposób, ¿e czas
zajêæ do 0,5 godziny pomija siê, a co najmniej 0,6 godziny
liczy siê za pe³n¹ godzinê.
10. Godzinie ponadwymiarowej - rozumie siê przez to: przydzielon¹ nauczycielowi godzinê zajêæ dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuñczych powy¿ej tygodniowego
obowi¹zkowego wymiaru godzin, zatwierdzonych w arkuszu organizacyjnym szko³y.
11. Godzinê doranych zastêpstw - rozumie siê przez to: przydzielon¹ nauczycielowi godzinê zajêæ dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuñczych za nauczyciela nieobecnego.
12. Minimalnej stawce wynagrodzenia zasadniczego - rozumie siê przez to stawkê wynagrodzenia odpowiadaj¹c¹
posiadanym przez nauczyciela kwalifikacjom, stopniowi
awansu zawodowego oraz realizowanemu obowi¹zkowemu wymiarowi godzin.
12. Roku szkolnym - rozumie siê przez to: okres pracy szko³y
od 1 wrzenia do 31 sierpnia roku nastêpnego.
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13. Klasie - rozumie siê przez to: oddzia³ lub grupê uczniów.
14. Uczniu - rozumie siê przez to: ucznia szko³y a tak¿e wychowanka oddzia³u klasy "O" i przedszkola.
15. Rozporz¹dzeniu - rozumie siê przez to: rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.
Na podstawie art. 30, ust. 6 i art. 54 ust. 7 - ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118
poz. 1112 z pón. zm.) oraz rozporz¹dzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 11 maja 2000 r. - w sprawie wysokoci minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokoci stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedn¹ godzinê przeliczeniow¹, wykazu stanowisk oraz
dodatkowych zadañ i zajêæ uprawniaj¹cych do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uci¹¿liwych warunków pracy stanowi¹cych podstawê przyznawania dodatku za warunki pracy
oraz szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniaj¹cych do dodatku za wys³ugê
lat (Dz. U. Nr 39 poz. 455 z pón. zm.) przyjmuje siê ustalenia
zawarte w niniejszym regulaminie.
Rozdzia³ I
Zasady przyznawania dodatku za wys³ugê
lat/sta¿ pracy/dla nauczycieli
§1
Nauczycielom przys³uguje dodatek za wys³ugê lat zgodnie
z postanowieniem art. 33 ust. 1 - ustawy Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2003 r. Nr 118 poz. 1112 z pón. zm.) oraz § 5 - rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2000 r.
w sprawie wysokoci minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli (Dz. U. Nr 39 poz. 455 z pón. zm.).
1. Dodatek za wys³ugê lat przys³uguje pocz¹wszy od pierwszego dnia miesi¹ca kalendarzowego nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nauczyciel naby³ prawo do dodatku lub do
wy¿szej stawki tego dodatku, je¿eli nabycie prawa nast¹pi³o w ci¹gu miesi¹ca.
2. Dodatek za wys³ugê lat przys³uguje za dany miesi¹c, je¿eli
nabycie prawa do dodatku lub wy¿szej jego stawki nast¹pi³o od pierwszego dnia miesi¹ca.
§2
Dodatek za wys³ugê lat przys³uguje nauczycielowi w pe³nej wysokoci tak¿e za okres urlopu dla poratowania zdrowia.
Rozdzia³ II
Szczegó³owe zasady przyznawania
i wysokoci dodatku motywacyjnego
§3
1. Tworzy siê fundusz motywacyjny dla nauczycieli danej
szko³y w wysokoci 4% - planowanej kwoty na wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli danej szko³y lub placówki.
2. Dodatek motywacyjny w ka¿dej szkole lub placówce mo¿e
byæ przyznawany dwa razy w roku - na okres nie krótszy
ni¿ kwarta³ roku szkolnego. Za okres wakacji tj. miesi¹c
lipiec i sierpieñ dodatek motywacyjny jest wyp³acany wg
redniej urlopowej.
3. Dodatek motywacyjny dla nauczycieli zatrudnionych w poszczególnych szko³ach przyznaje dyrektor szko³y w oparciu o regulamin szko³y, uzgodniony ze zwi¹zkami zawodo-
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wymi i jest on wyra¿ony procentowo w stosunku do wynagrodzenia zasadniczego.
4. Przyznany dodatek motywacyjny dla nauczyciela nie mo¿e
przekroczyæ 10% jego wynagrodzenia zasadniczego za podstawowe tygodniowe pensum zajêæ dydaktycznych.
5. Dodatek motywacyjny dla dyrektora szko³y przyznaje Wójt
Gminy i nie mo¿e przekroczyæ 10% - jego wynagrodzenia
zasadniczego za podstawowe pensum zajêæ dydaktycznych.
6. Dodatek motywacyjny otrzymuje nauczyciel lub dyrektor
szko³y spe³niaj¹cy ogólne warunki przyznawania dodatku
motywacyjnego okrelone w § 4 pkt 1-4 - rozporz¹dzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2000 r. (Dz. U.
z 2000 r. Nr 39 poz. 455) oraz za:
a) wykazywanie w³asnej inicjatywy i operatywnoci w pracy,
b) za osi¹gniêcia w pracy wychowawczej i organizacjê ró¿nych zajêæ sportowych, wycieczek dla uczniów,
c) dbanie o mienie szko³y i poszerzanie bazy dydaktycznej,
d) pozyskiwanie dodatkowych rodków finansowych dla
szko³y oraz prawid³owe realizowanie planu finansowego szko³y.
e) udzia³ w doskonaleniu warsztatów pracy oraz ró¿nych
formach doskonalenia zawodowego,
f) udzia³ uczniów w olimpiadach przedmiotowych i konkursach,
7. Dla nauczycieli rozpoczynaj¹cych pracê w szkole przyznanie
dodatku motywacyjnego mo¿e nast¹piæ po up³ywie okresu
umo¿liwiaj¹cego ocenê osi¹ganych wyników w pracy - tj. po
roku pracy w charakterze nauczyciela w danej szkole.
8. O przyznaniu dodatku motywacyjnego lub cofniêciu - nauczyciel lub dyrektor szko³y, powiadamiany jest na pimie.
9. Cofniêcie przyznanego dodatku motywacyjnego nastêpuje w przypadku:
a) udzielenie nauczycielowi kary dyscyplinarnej,
b) innych uzasadnionych przypadkach stwierdzaj¹cych
znaczne obni¿enie poziomu wiadczonej pracy.
10. Przyznanie, b¹d cofniêcie dodatku motywacyjnego dla nauczycieli nastêpuje po zasiêgniêciu opinii Rady Pedagogicznej.
11. Przyznany dodatek motywacyjny jest zmniejszany proporcjonalnie do okresu: pobierania wynagrodzenia za czas choroby, zasi³ku chorobowego, zasi³ku opiekuñczego i zasi³ku
macierzyñskiego.
Rozdzia³ III
Szczegó³owe zasady przyznawania i wysokoæ dodatków
funkcyjnych dla nauczycieli, dyrektorów
oraz innych osób, którym powierzono stanowiska
kierownicze w szko³ach
§4
1. Dodatki funkcyjne dla nauczycieli danej szko³y przyznaje siê
w wysokoci okrelonej w tabeli Nr 1 - regulaminu.
2. Dodatki funkcyjne przys³uguj¹ nauczycielom, którym w szkole powierzono:
a) stanowisko dyrektora szko³y,
b) inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szko³y,
c) wychowawstwo klasy,
d) sprawowanie funkcji opiekuna sta¿u.
§5
Dodatek funkcyjny przys³uguje równie¿ nauczycielowi, któremu powierzono obowi¹zki okrelone w § 4 ust. 2 pkt a-d
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w zastêpstwie. W tych przypadkach prawo do dodatku powstaje
od pierwszego dnia miesi¹ca po up³ywie 1 miesiêcznego okresu
pe³nienia tych obowi¹zków i ganie z pierwszym dniem miesi¹ca nastêpuj¹cego po zaprzestaniu pe³nienia tych obowi¹zków.

2. Prawo do dodatku funkcyjnego wygasa z pierwszym dniem
miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym zaprzestano pe³nienia obowi¹zków.

§6

Przyznany dodatek funkcyjny jest zmniejszany proporcjonalnie do okresu: pobierania wynagrodzenia za czas choroby,
zasi³ku chorobowego, zasi³ku opiekuñczego i zasi³ku macierzyñskiego.

1. Nauczycielowi przys³uguje tylko jeden dodatek funkcyjny.
2. W razie zbiegu tytu³ów do dodatku funkcyjnego dyrektora lub
innego stanowiska kierowniczego z dodatkiem funkcyjnym
za wychowawstwo klasy - przys³uguj¹ obydwa dodatki.
3. W razie zbiegu tytu³ów do dodatku funkcyjnego za wychowawstwo klasy i opiekuna sta¿u przys³uguj¹ obydwa te dodatki.
4. Wysokoæ przys³uguj¹cego dodatku funkcyjnego okrela
tabela Nr 1 - ustalony proporcjonalnie do liczby oddzia³ów,
zatwierdzonych w arkuszu organizacyjnym szko³y na ka¿dy
rok szkolny.
Tabela Nr 1
Lp.

1.
2.
2a
3.

4.

Stanowisko w szkole

Dyrektor szko³y - licz¹cej do 8
oddzia³ów
Dyrektor szko³y - licz¹cej od 9
do 16 oddzia³ów
Zastêpca dyrektora szko³y - 70%
dodatku dyrektora szko³y.
Wychowawca klasy - w tym:
a) wychowawca klasy do 10
uczniów
b) wychowawca klasy od 11 do
20 uczniów
c) wychowawca klasy od 21 do
30 uczniów
Opiekun sta¿u

Miesiêczna
stawka dodatku
funkcyjnego w z³
450-650
660-1 300

30-70
30
50
70
30

§7
1. Wysokoæ dodatku funkcyjnego dla dyrektora szko³y okrela Wójt Gminy w granicach okrelonych w tabeli Nr 1.
2. W przypadkach dyrektorów zespo³ów szkó³ - Wójt Gminy
bior¹c pod uwagê z³o¿onoæ i typy szkó³ wchodz¹cych
w sk³ad zespo³u mo¿e podnieæ wysokoæ dodatku funkcyjnego okrelonego w tabeli Nr 1 - nie wiêcej jednak ni¿ o 10%.
§8
Dodatki funkcyjne dla pozosta³ych nauczycieli uprawnionych do dodatku - okrela dyrektor szko³y wg przyjêtego regulaminu w szkole.
§9
1. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego
dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nast¹pi³o powierzenie stanowiska kierowniczego, a je¿eli powierzenie stanowiska nast¹pi³o pierwszego dnia miesi¹ca
- od tego dnia.

§ 10

§ 11
1. Dodatek funkcyjny z tytu³u pe³nienia obowi¹zków opiekuna
sta¿u przys³uguje za ka¿d¹ osobê odbywaj¹c¹ sta¿ i powierzon¹ danemu nauczycielowi wg zasad okrelonych w rozporz¹dzeniu MENiS.
2. Przyznany dodatek funkcyjny z tytu³u pe³nienia obowi¹zków opiekuna sta¿u jest zmniejszany proporcjonalnie do
okresu: pobierania wynagrodzenia za czas choroby, zasi³ku chorobowego, zasi³ku opiekuñczego i zasi³ku macierzyñskiego.
§ 12
1. Dodatek funkcyjny za wychowawstwo klasy przys³uguje za
ka¿d¹ klasê powierzon¹ nauczycielowi niezale¿nie od czasu
pracy nauczyciela.
2. Przyznany dodatek funkcyjny za wychowawstwo klasy jest
zmniejszany proporcjonalnie do okresu: - pobierania wynagrodzenia za czas choroby, zasi³ku chorobowego, zasi³ku opiekuñczego i zasi³ku macierzyñskiego.
§ 13
1. Dodatek funkcyjny wyp³aca siê z góry w terminach wyp³at
wynagrodzenia.
2. W okresie ferii i wakacji dodatek funkcyjny wyp³aca siê
wed³ug redniej urlopowej.
3. Dodatek funkcyjny nie przys³uguje w okresie usprawiedliwionej nieobecnoci w pracy, okresie urlopu dla poratowania zdrowia oraz w okresach, za które nie przys³uguje wynagrodzenie zasadnicze.
§ 14
Nauczyciele, którzy w dniu wejcia w ¿ycie ustawy Karta
Nauczyciela otrzymywali dodatki specjalistyczne, zachowuj¹
prawo do tych dodatków do czasu uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego, w wysokoci i na zasadach obowi¹zuj¹cych w dniu wejcia w ¿ycie ustawy Karta Nauczyciela.
Rozdzia³ IV
Szczegó³owe zasady i wysokoæ
dodatków za warunki pracy
§ 15
1. Nauczycielom pracuj¹cym w trudnych i uci¹¿liwych warunkach pracy oraz warunkach szkodliwych dla zdrowia przys³uguj¹ z tego tytu³u dodatki.
2. Wykaz trudnych i uci¹¿liwych warunków pracy stanowi¹cych podstawê do przyznania z tego tytu³u dodatku - okrela
rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej zgodnie z art. 34
ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 203

 8408 

3. Wykaz prac w warunkach szkodliwych dla zdrowia z oznaczeniem ich szkodliwoci, stanowi¹cych podstawê do przyznania z tego tytu³u dodatku okrela Ministerstwo Zdrowia
i Opieki Spo³ecznej w porozumieniu z Ministerstwem Pracy
i Polityki Spo³ecznej zgodnie z art. 34 ust. 3 ustawy Karta
Nauczyciela.
4. Wysokoæ dodatku za trudne warunki pracy okrela tabela
Nr 2.
Tabela Nr 2
Wysokoæ dodatku za trudne warunki pracy
Lp.

Wyszczególnienie

Dodatek za trudne
warunki pracy
w % w stosunku
do wynagrodzenia
zasadniczego za
podstawowe
pensum dydaktyczne

1.

Prowadzenie zajêæ dydaktycznych i wychowawczych z dzieæmi i m³odzie¿¹ upoledzon¹ w
stopniu lekkim oraz prowadzenie indywidualnego nauczania
dziecka zakwalifikowanego do
kszta³cenia specjalnego na
podstawie orzeczenia lub opinii poradni specjalistycznej

20%

2.

Prowadzenie zajêæ rewalidac y j n o - w y ch o w a w c z y ch
z dzieæmi i m³odzie¿¹ upoledzon¹ w stopniu g³êbokim na
podstawie orzeczenia lub opinii poradni specjalistycznej

25%

Prowadzenie zajêæ indywidualnych w domu ucznia programem szko³y masowej

20%

3.

Poz. 2313

5. Przyznany dodatek za trudne warunki pracy jest zmniejszany proporcjonalnie do okresu: - pobierania wynagrodzenia
za czas choroby, zasi³ku chorobowego, zasi³ku opiekuñczego i zasi³ku macierzyñskiego.
§ 17
1. Za pracê w uci¹¿liwych warunkach uznaje siê prowadzenie
zajêæ okrelonych w tabeli Nr 2. Wykaz trudnych i uci¹¿liwych warunków okrela § 6 i 7 rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2000 r. w sprawie wysokoci minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokoci stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedn¹ godzinê przeliczeniow¹, wykazy
stanowisk oraz dodatkowych zadañ i zajêæ uprawniaj¹cych
do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznania
dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uci¹¿liwych
warunków pracy stanowi¹cych podstawê przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniaj¹cych
do dodatku za wys³ugê lat (Dz. U. Nr 39 poz. 455 z pón. zm.).
2. Za pracê w uci¹¿liwych warunkach uznaje siê równie¿ prowadzenie zajêæ przez nauczycieli w klasach lub grupach wychowawczych, w których znajduje siê, co najmniej jedno dziecko
z niepe³nosprawnoci¹ okrelon¹ w ust. 1, a w przypadku,
gdy w takiej klasie znajduje siê dziecko upoledzone umys³owo w stopniu umiarkowanym lub znacznym - pod warunkiem, ¿e zajêcia dydaktyczne prowadzone s¹ wg odrêbnego
planu nauczania, obowi¹zuj¹cego w tego typu szko³ach specjalnych, a zajêcia wychowawcze wg odrêbnego programu
wychowawczego opracowanego przez wychowawcê.
3. Przyznany dodatek za uci¹¿liwe warunki pracy jest zmniejszany proporcjonalnie do okresu: pobierania wynagrodzenia za czas choroby, zasi³ku chorobowego, zasi³ku opiekuñczego i zasi³ku macierzyñskiego.
§ 18

§ 16
1. Warunkiem przyznania dodatku za trudne warunki pracy
jest posiadanie przez nauczyciela - specjalistycznego przygotowania do prowadzenia zajêæ edukacyjnych okrelonych
w tabeli Nr 2.
2. Dodatek za trudne warunki pracy przys³uguje w okresie
faktycznego wykonywania pracy, z któr¹ dodatek jest zwi¹zany, potwierdzony zapisami w dzienniku lekcyjnym,
oraz w okresie niewykonywania pracy, w którym przys³uguje wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego.
3. Dodatek za trudne warunki pracy okrelony w tabeli 2 wyp³aca siê w ca³oci, je¿eli nauczyciel realizuje w takich warunkach ca³y obowi¹zuj¹cy go wymiar godzin oraz gdy nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze realizuje w tych warunkach obowi¹zuj¹cy go wymiar godzin.
4. Je¿eli nauczyciel realizuje w trudnych warunkach tylko czêæ
obowi¹zuj¹cego wymiaru godzin lub jest zatrudniony w niepe³nym wymiarze zajêæ - dodatek wyp³aca siê proporcjonalnie do liczby godzin przepracowanych w trudnych warunkach pracy.

1. Nauczycielom i wychowawcom z tytu³u pracy w uci¹¿liwych
warunkach pracy przys³uguje dodatek w wysokoci okrelonej w tabeli Nr 2 zwiêkszony o 10% wynagrodzenia zasadniczego.
2. Dodatek za uci¹¿liwe warunki pracy przys³uguje nauczycielowi, który w danym miesi¹cu przepracowa³, co najmniej 40 godzin w takich warunkach.
3. Dodatek nie ulega podwy¿szeniu chocia¿by nauczyciel przepracowa³ w warunkach uci¹¿liwych wiêcej ni¿ 40 godzin
w miesi¹cu.
4. Dodatek za uci¹¿liwe warunki pracy przys³uguje mimo nie
spe³nienia warunku, o którym mowa w ust. 2 - w okresie
niewykonywania pracy, za który przys³uguje wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego.
5. Przyznany dodatek z tytu³u pracy w uci¹¿liwych warunkach
jest zmniejszany proporcjonalnie do okresu: - pobierania wynagrodzenia za czas choroby, zasi³ku chorobowego, zasi³ku
opiekuñczego i zasi³ku macierzyñskiego.
6. Dodatki za trudne i uci¹¿liwe warunki pracy wyp³aca siê
z do³u.
§ 19
1. Dodatki za warunki pracy dla dyrektora szko³y przyznaje
Wójt Gminy.
2. Dodatki za warunki pracy dla nauczycieli przyznaje dyrektor
szko³y.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 203

 8409 
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§ 20

§ 25

1. Nauczycielom pracuj¹cym w warunkach szkodliwych dla
zdrowia przys³uguj¹ z tego tytu³u dodatki w nastêpuj¹cej
wysokoci:
a) od 10-35 z³ miesiêcznie przy pierwszym stopniu szkodliwoci,
b) od 20-50 z³ miesiêcznie przy drugim stopniu szkodliwoci,
c) od 25-70 z³ miesiêcznie przy trzecim stopniu szkodliwoci.
2. W razie zbiegu dodatków okrelonych w ust. 1 oraz tabeli Nr 2
- nauczycielom przys³uguje prawo do obu tych dodatków.
3. Przyznany dodatek za pracê w warunkach szkodliwych jest
zmniejszany proporcjonalnie do okresu: - pobierania wynagrodzenia za czas choroby, zasi³ku chorobowego, zasi³ku opiekuñczego i zasi³ku macierzyñskiego.

1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przys³uguje
za dni usprawiedliwionej nieobecnoci w pracy z uwzglêdnieniem przypadków:
a) opieki nad zdrowym dzieckiem - 2 dni w roku,
b) urlopu okolicznociowego okrelonego w kodeksie pracy,
c) urlopu szkoleniowego udzielanego nauczycielom w celu
kszta³cenia i doskonalenia zawodowego.
d) zwolnienia z pracy na czas niezbêdny do wykonywania
doranej czynnoci wynikaj¹cej z jego funkcji zwi¹zkowej.

Rozdzia³ V
Zasady i wysokoæ stawek funduszu nagród
Wójta Gminy i dyrektora szko³y
§ 21
1. Zasady przyznawania nagród Wójta Gminy dla dyrektorów
szkó³ i nauczycieli zosta³y okrelone w regulaminie przyjêtym Uchwa³¹ Rady Gminy Jod³ownik Nr XIII/105/2003 z dnia
30.X.2003 r.
2. Zasady przyznawania nagród dyrektora szko³y dla nauczycieli okrelaj¹ odrêbne regulaminy obowi¹zuj¹ce w szko³ach w uzgodnieniu z rad¹ pedagogiczn¹ i zak³adow¹ organizacj¹ zwi¹zkow¹.
Rozdzia³ VI
Szczegó³owe zasady obliczania wynagrodzenia
za godziny ponadwymiarowe, oraz godziny doranych
zastêpstw
§ 22
Przez godzinê ponadwymiarow¹, za któr¹ przys³uguje wynagrodzenie nale¿y rozumieæ ka¿d¹ godzinê zajêæ dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuñczych - przydzielon¹ w planie organizacyjnym szko³y - powy¿ej tygodniowego wymiaru
godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 3 i ust. 6 - ustawy Karta
Nauczyciela.
§ 23
Wynagrodzenie za jedn¹ godzinê ponadwymiarow¹ ustala siê dziel¹c stawkê zasadniczego wynagrodzenia nauczyciela oraz dodatki za warunki pracy (za trudne, uci¹¿liwe i szkodliwe dla zdrowia, je¿eli praca w godzinach ponadwymiarowych
odbywa siê w takich warunkach) okrelone w regulaminie przez miesiêczn¹ liczbê godzin obowi¹zkowego wymiaru zajêæ
ustalonego dla rodzaju zajêæ dydaktycznych, wychowawczych
lub opiekuñczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych nauczyciela.
§ 24
Miesiêczn¹ liczbê godzin obowi¹zkowego wymiaru zajêæ
nauczyciela, o której mowa w § 23 - uzyskujê siê mno¿¹c tygodniowy obowi¹zkowy wymiar godzin przez wspó³czynnik 4.16
- z zaokr¹gleniem do pe³nych godzin w ten sposób, ¿e czas
zajêæ do 0,5 godziny pomija siê, a co najmniej 0,6 godziny liczy
siê za pe³n¹ godzinê.

§ 26
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przys³uguje za dni, w których
nauczyciel nie realizuje zajêæ z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania
lub koñczenia zajêæ w rodku tygodnia oraz w dni usprawiedliwionej nieobecnoci w pracy z wyj¹tkiem sytuacji okrelonej w § 25.
§ 27
1. Godziny ponadwymiarowe przypadaj¹ce w dniach, w których nauczyciel nie móg³ zrealizowaæ z przyczyn le¿¹cych po
stronie pracodawcy, a w szczególnoci w zwi¹zku z:
a) zawieszeniem zajêæ z powodu epidemii, mrozów i innych
zdarzeñ, w których organ prowadz¹cy zawiesi³ zajêcia
szkolne,
b) wyjazdu dzieci na wycieczki lub imprezy organizowane
przez szko³ê,
c) chorob¹ dziecka nauczanego indywidualnie, trwaj¹c¹ nie
d³u¿ej ni¿ tydzieñ
- traktuje siê jak godziny faktycznie przepracowane.
§ 28
1. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadaj¹ dni usprawiedliwionej nieobecnoci w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach, w których zajêcia
rozpoczynaj¹ siê lub koñcz¹ w rodku tygodnia -za podstawê ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje
siê obowi¹zkowy tygodniowy wymiar zajêæ, okrelony na
podstawie art. 42 ust. 3 - ustawy Karta Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru lub 1/4, gdy nauczycielowi
ustalono 4-ro dniowy tydzieñ pracy, za ka¿dy dzieñ usprawiedliwionej nieobecnoci w pracy lub dzieñ ustawowo
wolny od pracy.
2. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przys³uguje
wynagrodzenie w takim tygodniu nie mo¿e byæ jednak¿e
wiêksza ni¿ liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym szko³y.
§ 29
Nauczycielom zatrudnionym w szko³ach, którzy w dni wolne
od pracy realizuj¹ planowane i odpowiednio udokumentowane zorganizowane zajêcia dydaktyczne i opiekuñczo-wychowawcze, a nie otrzymuj¹ za ten dzieñ innego dnia wolnego, przys³uguje odrêbne wynagrodzenie za efektywne przepracowane godziny ponadwymiarowe, nie wiêcej jednak ni¿
za 4 godziny.
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§ 30
1. Za przydzielone przez dyrektora szko³y zastêpstw doranych - nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie jak za godziny
ponadwymiarowe.
2. Wynagrodzenie za jedn¹ godzinê doranego zastêpstwa,
realizowanego przez nauczyciela nieposiadaj¹cego wymaganych kwalifikacji do prowadzenia danych zajêæ albo prowadzonych niezgodnie z planem i programem nauczania
danej klasy - ustala dyrektor szko³y w wysokoci 50 % wynagrodzenia za jedn¹ godzinê ponadwymiarow¹, obliczanego na zasadach okrelonych w § 23.
§ 31
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doranych zastêpstw wyp³aca siê z do³u - na podstawie sporz¹dzonego zestawienia zatwierdzonego przez dyrektora szko³y.
Rozdzia³ VII
Szczegó³owe warunki przyznawania i wysokoæ dodatku
mieszkaniowego dla nauczycieli
§ 32
Nauczycielowi posiadaj¹cemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionego w wymiarze nie ni¿szym ni¿
po³owa obowi¹zuj¹cego wymiaru zajêæ w szko³ach na terenach
wiejskich prowadzonych przez Gminê Jod³ownik - przys³uguje nauczycielski dodatek mieszkaniowy zwany dalej "dodatkiem".
§ 33
1. Nauczycielowi, o którym mowa w § 32 przys³uguje dodatek
mieszkaniowy w wysokoci uzale¿nionej od liczby cz³onków
rodziny, wyp³acany co miesi¹c w wysokoci procentowej wyliczonej od wynagrodzenia nauczyciela sta¿ysty z pe³nymi
kwalifikacjami pedagogicznymi okrelonym w tabeli Nr 3.
Tabela Nr 3
Wysokoæ dodatków mieszkaniowych
Liczba cz³onków rodziny
nauczyciela
jedna osoba
dwie osoby
trzy osoby
cztery i wiêcej

Poz. 2313

6. Nauczycielowi dodatek mieszkaniowy przyznaje dyrektor
szko³y, a dyrektorowi szko³y - Wójt Gminy.
7. Dodatek mieszkaniowy przys³uguje od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym z³o¿ono wniosek o jego przyznanie.
§ 34
1. Dodatek mieszkaniowy przys³uguje w okresach wykonywania pracy, a tak¿e w okresach:
a) nie wiadczenia pracy, za które przys³uguje wynagrodzenie,
b) pobierania zasi³ku z ubezpieczenia spo³ecznego,
c) korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego
w odrêbnych przepisach,
d) odbywania zasadniczej s³u¿by wojskowej, przeszkolenia
wojskowego, okresowej s³u¿by wojskowej, jednak w przypadku gdy z nauczycielem powo³anym do s³u¿by wojskowej zosta³a zawarta umowa o pracê na czas okrelony,
dodatek wyp³aca siê nie d³u¿ej ni¿ do koñca okresu, na który umowa ta zosta³a zawarta.
§ 35
Dodatek mieszkaniowy wyp³acany jest w okresach wyp³aty wynagrodzenia zasadniczego - miesiêcznie.
Rozdzia³ VII
Szczegó³owe warunki przyznawania
i wysokoæ dodatku wiejskiego dla nauczycieli
§ 36
1. Nauczycielowi posiadaj¹cemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionego w wymiarze nie ni¿szym
ni¿ po³owa obowi¹zuj¹cego wymiaru zajêæ w szko³ach na terenach wiejskich prowadzonych przez Gminê Jod³ownik - przys³uguje nauczycielski dodatek wiejski zwany dalej "dodatkiem"
- w wysokoci 10% jego wynagrodzenia zasadniczego.
2. Prawo do dodatku wiejskiego reguluje ustawa Karta Nauczyciela w art. 54 ust. 5.
§ 37

procentowa wysokoæ
dodatku mieszkaniowego
3%
5%
8%
10%

2. Do osób, o których mowa w ust. 1 zalicza siê nauczyciela oraz
wspólnie z nim zamieszkuj¹cych: wspó³ma³¿onka oraz dzieci a
tak¿e rodziców pozostaj¹cych na jego wy³¹cznym utrzymaniu.
3. Nauczycielowi i jego wspó³ma³¿onkowi bêd¹cemu tak¿e
nauczycielem, stale z nim zamieszkuj¹cemu przys³uguje tylko jeden dodatek w wysokoci okrelonej w ust. 1.
Ma³¿onkowie wspólnie okrelaj¹ pracodawcê, który bêdzie
im wyp³aca³ dodatek mieszkaniowy.
4. Dodatek mieszkaniowy przys³uguje nauczycielowi niezale¿nie od tytu³u prawnego do zajmowanego przez niego lokalu
mieszkalnego.
5. Dodatek mieszkaniowy przyznaje siê na wniosek nauczyciela, lub na wspólny wniosek nauczycieli bêd¹cych wspó³ma³¿onkami.

1. Wójt Gminy - na umotywowany wniosek dyrektora szko³y
mo¿e podwy¿szyæ dodatek wiejski dla nauczyciela, który legitymuje siê wymaganymi kwalifikacjami a na terenie gminy wystêpuje deficyt specjalnoci, które zapewni³yby obsadê kadry nauczycielskiej, zgodnie z wymogami okrelonymi
przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.
2. Wysokoæ podwy¿szonego dodatku wiejskiego jest przyznawana indywidualnie na okrelony czas.
3. W czasie zbiegu prawa do dodatku mieszkaniowego i prawa
do dodatku wiejskiego - nauczycielowi spe³niaj¹cemu wymagane warunki - przys³uguj¹ oba te dodatki.
Rozdzia³ VIII
Postanowienia koñcowe
Zasady obliczania redniego wynagrodzenia nauczycieli
w poszczególnych stopniach awansu zawodowego
§ 38
Zmiana wysokoci zaszeregowania wynagrodzenia nauczyciela z tytu³u uzyskania wy¿szego stopnia awansu zawo-
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dowego nastêpuje od 1 dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po uzyskaniu kwalifikacji przez nauczyciela, na podstawie przed³o¿enia dokumentu potwierdzaj¹cego uzyskanie stopnia awansu
zawodowego.
§ 39
Do obliczania redniego wynagrodzenia nauczycieli na terenie Gminy Jod³ownik dla poszczególnych stopni awansu zawodowego nauczycieli przyjmuje siê sk³adniki wynagrodzenia okrelone w art. 30 ust. 1 - ustawy Karta Nauczyciela wszystkich nauczycieli zatrudnionych w pe³nym i niepe³nym
wymiarze czasu pracy oraz liczbê etatów kalkulacyjnych w poszczególnych stopniach awansu zawodowego okrelonych
w sprawozdaniu o zatrudnieniu EN-3.
§ 40
Do wyliczenia ogólnej kwoty dodatków motywacyjnych,
funkcyjnych przyjmuje siê wynagrodzenie zasadnicze wszystkich nauczycieli, zatrudnionych w szko³ach w dniu 1 wrzenia
ka¿dego roku szkolnego.
§ 41
Wprowadzanie zmian w regulaminie mo¿e byæ dokonywane w trybie uchwalania regulaminu przez Radê Gminy Jod³ownik.
§ 42
Niniejszy regulamin zosta³ uzgodniony z przedstawicielami organizacji zwi¹zkowe.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy: W. Chlipa³a
2314
Uchwa³a XX/151/04
Rady Gminy w Jod³owniku
z dnia 24 maja 2004 r.
w sprawie ustalenia najni¿szego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania dla pracowników samorz¹dowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Jod³ownik oraz ustalenia wysokoci wartoci jednego punktu.
Na podstawie § 2 pkt 2 i § 3 ust. 3 rozporz¹dzenia Rady
Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagañ kwalifikacyjnych pracowników samorz¹dowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek
samorz¹du terytorialnego oraz (Dz. U. Nr 61 poz. 708; z 2001 r.
Nr 34 poz. 393 i z 2002 r. Nr 210 poz. 1785) oraz art. 18 ust. 2
pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113
poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806 oraz z 2003 r.
Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568), uchwala siê, co nastêpuje:

Poz. 2313, 2314, 2315

siê przepisy rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagañ kwalifikacyjnych pracowników samorz¹dowych zatrudnionych
w jednostkach organizacyjnych jednostek samorz¹du terytorialnego (Dz. U. Nr 61 poz. 708 z pón. zm.) - tj. pracowników Gminnego Zespo³u Ekonomiczno-Administracyjnego
Obs³ugi Placówek Owiatowych Gminy Jod³ownik, Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej w Jod³owniku oraz pracowników administracji i obs³ugi zatrudnionych w szko³ach,
dla których organem prowadz¹cym jest Gmina Jod³ownik ustala siê najni¿sze wynagrodzenie zasadnicze w I kategorii
zaszeregowania w wysokoci 800 z³.
2. Na podstawie § 3, ust. 3 wymienionego wy¿ej rozporz¹dzenia ustala siê wartoæ jednego punktu w wysokoci 8 z³.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Jod³ownik.
§3
Traci moc uchwa³a Nr XX/32/2000 Rady Gminy w Jod³owniku w sprawie ustalenia wartoci jednego punktu oraz tabeli
miesiêcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla Orodka
Pomocy Spo³ecznej.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego
z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 wrzenia 2004 r.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy: W. Chlipa³a
2315
Uchwa³a Nr XXIV/167/2004
Rady Miasta Limanowa
z dnia 28 maja 2004 r.
w sprawie nadania Statutu Miejskiemu ¯³obkowi w Limanowej.
Dzia³aj¹c na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 litery h ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591 z pón. zm.) oraz art. 2 ust. 1 pkt 7 i art. 11
ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o Zak³adach Opieki Zdrowotnej (Dz. U. Nr 91 poz. 408 z pón. zm.), Rada Miasta Limanowa
uchwala, co nastêpuje:
§1
Nadaje siê Miejskiemu ¯³obkowi w Limanowej Statut
w brzmieniu jak w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y zleca siê Burmistrzowi Miasta Limanowa.

§1

§3

1. Dla pracowników samorz¹dowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Jod³ownik, do których stosuje

Traci moc uchwa³a Nr X/85/92 z dnia 29 padziernika 1992 r.
w sprawie nadania Statutu dla ¯³obka Miejskiego w Limanowej.
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§4
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego i wchodzi w ¿ycie po 14 dniach od
dnia og³oszenia.
Przewodnicz¹cy Rady: R. Kulma
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XXIV/167/2004
Rady Miasta Limanowa
z dnia 28 maja 2004 r.
STATUT
MIEJSKIEGO ¯£OBKA W LIMANOWEJ

Poz. 2315

2. ¯³obek dzia³a na podstawie orzeczenia organizacyjnego
wydanego przez Burmistrza Miasta.
§6
1. ¯³obek jest placówk¹ przeznaczon¹ dla dzieci w wieku od
1 do 3 lat.
2.W miarê wolnych miejsc do ¯³obka mog¹ byæ przyjmowane dzieci
w wieku od 3 do 5 lat, bez prawa do bezp³atnej bielizny i odzie¿y.
3. W ¯³obku tworzy siê grupy opiekuñcze z³o¿one z dzieci zbli¿onych wiekiem i rozwojem. Liczba dzieci w grupie nie powinna wynosiæ mniej ni¿ 15.
§7

I. Postanowienia ogólne

Czas pracy ¯³obka ustala Burmistrz Miasta na wniosek Kierownika ¯³obka, zaopiniowany przez Radê Rodziców.

§1

§8

Miejski ¯³obek w Limanowej zwany dalej "¯³obkiem" dzia³a na podstawie:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz. U. Nr 16 poz. 95 pón. zm.),
2) ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadañ i kompetencji
okrelonych w ustawach szczególnych pomiêdzy organy gminy a organy administracji rz¹dowej oraz o zmianie niektórych
ustaw (Dz. U. Nr 34 poz. 188, zm.: Nr 87 poz. 506 z pón. zm.),
3) ustawy z dnia 26 listopada 1988 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z pón. zm.),
4) ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o Zak³adach Opieki Zdrowotnej (Dz. U. Nr 91 poz. 408 z pón. zm.),
5) niniejszego Statutu.

Praca opiekuñczo - wychowawcza w ¯³obku jest organizowana odpowiednio do potrzeb wychowanków i prowadzona
w oparciu o program wychowania Ministerstwa Zdrowia i Edukacji Narodowej.

§2

Przyjêæ dzieci do ¯³obka dokonuje Kierownik ¯³obka na podstawie kart zg³oszeñ dzieci oraz opinii kwalifikacyjnej w miesi¹cu maju ka¿dego roku.

¯³obek Miejski jest jednostk¹ bud¿etow¹ w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych.
§3
Siedzib¹ ¯³obka jest budynek przy ul. Stanis³awa Jordana
nr 8 w Limanowej.
II. Cele i zadania ¯³obka
§4
1. Podstawowym celem ¯³obka jest sprawowanie opieki zdrowotnej i wychowawczej.
2. Zadaniem ¯³obka jest zapewnienie dziecku warunków bytowania zbli¿onych do warunków domowych w czasie pobytu
dziecka w ¯³obku a w szczególnoci:
a) opieki wychowawczej, pielêgniarskiej i lekarskiej oraz zapobieganie zachorowaniom,
b) zapewnienie wy¿ywienia, bielizny i odzie¿y,
c) zapewnienie leków w postêpowaniu profilaktycznym i
udzielanie pierwszej pomocy, z zastrze¿eniem § 18.
III. Organizacja ¯³obka
§5
1. Strukturê organizacyjn¹ ¯³obka ustala Burmistrz Miasta Limanowa.

§9
1. Rozk³ad dnia ¯³obka musi byæ dostosowany do potrzeb dzieci i ich rozwoju.
2. Rozk³ad dnia ustala Kierownik ¯³obka w porozumieniu z Rad¹
Rodziców.
§ 10

§ 11
W sk³ad Komisji Kwalifikacyjnej wchodz¹;
 Kierownik ¯³obka,
 Cz³onek Organu Prowadz¹cego,
 Przedstawiciel Rady Rodziców.
§ 12
W przypadku gdy liczba zg³oszonych dzieci do ¯³obka jest
mniejsza od iloci miejsc Kierownik ¯³obka mo¿e odst¹piæ od
powo³ania Komisji Kwalifikacyjnej.
§ 13
Karty zg³oszeñ dzieci oraz protokó³ Komisji Kwalifikacyjnej
przechowywane s¹ w kancelarii ¯³obka.
§ 14
Do ¯³obka przyjmowane s¹ dzieci:
a) matek, ojców (opiekunów) samotnie wychowuj¹cych dzieci
a pozostaj¹cych w stosunku pracy,
b) obojga rodziców (opiekunów) pozostaj¹cych w stosunku pracy,
c) matek, ojców (opiekunów) samotnych pobieraj¹cych naukê w szkole,
d) dzieci z rodzin patologicznych oraz o trudnych warunkach
bytowych.
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§ 15
Przy przyjêciu dziecka do ¯³obka wymagane s¹ nastêpuj¹ce dokumenty:
a) ksi¹¿eczka zdrowia dziecka z aktualnymi obowi¹zkowymi
szczepieniami,
b) badania morfologii, moczu, ka³u na jaja paso¿ytów,
c) wpis do ksi¹¿eczki zdrowia dziecka lub zawiadczenie o stanie zdrowia.
§ 16
1. W przypadku choroby dziecka, rodzice lub opiekunowie zobowi¹zani s¹ - je¿eli nieobecnoæ dziecka trwa³a d³u¿ej ni¿
3 dni - przedstawiæ zawiadczenie lekarskie stwierdzaj¹ce,
¿e stan zdrowia pozwala na przebywanie dziecka w grupie
rówieniczej.
2. W przypadku choroby zakanej, powiadomiæ o tym niezw³ocznie Kierownika ¯³obka, aby móg³ zastosowaæ odpowiednie
rodki zaradcze.
§ 17

Poz. 2315

2) zapewnienie wychowankom i pracownikom warunków pe³nego bezpieczeñstwa i higieny pracy,
3) prawid³owe gospodarowanie mieniem ¯³obka,
4) tworzenie w³aciwej atmosfery pracy,
5) udzielanie pomocy i instrukta¿u podleg³ym pracownikom,
6) w³aciwe, zgodne z potrzebami wychowanków kierowanie
dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ oraz administracyjno - ekonomiczn¹ ¯³obka.
§ 23
Kierownik ¯³obka zobowi¹zany jest do prowadzenia nastêpuj¹cej dokumentacji:
1) kart zdrowia dzieci i personelu,
2) ksi¹¿ek inspekcji sanitarnej,
3) sprawozdañ powizytacyjnych,
4) karty rozwoju dziecka,
5) planów pracy wychowawczej i opiekuñczej ¯³obka.
§ 24

Dziecko przebywaj¹ce w ¯³obku nie mo¿e byæ poddane ¿adnym zabiegom lekarskim bez zgody rodziców, opiekunów, za
wyj¹tkiem udzielenia pierwszej pomocy w razie bezporedniego zagro¿enia zdrowia i ¿ycia dziecka.

Do obowi¹zków opiekunek dzieciêcych nale¿y:
1) organizowanie i prowadzenie pracy wychowawczej i opiekuñczej z dzieæmi, w oparciu o obowi¹zuj¹cy program wychowania,
2) sta³e troszczenie siê o zdrowie i bezpieczeñstwo wychowanków,
3) tworzenie w placówce dobrej atmosfery pracy,
4) codzienne przygotowywanie siê do zajêæ,
5) utrzymywanie sta³ych kontaktów z domem rodzinnym wychowanków,
6) podnoszenie w³asnych kwalifikacji zawodowych,
7) prowadzenie innych zajêæ zleconych przez Kierownika.

§ 19

VI. Maj¹tek i gospodarka finansowa ¯³obka

Dzieci przebywaj¹ce w ¯³obku powinny byæ ubezpieczone
na koszt rodziców, opiekunów.

§ 25

W drodze do ¯³obka i z powrotem opiekê nad dzieæmi sprawuj¹ rodzice, opiekunowie lub osoby upowa¿nione przez rodziców, opiekunów.
§ 18

IV. Nawi¹zywanie i rozwi¹zywanie stosunków pracy
§ 20
1. Kierownika ¯³obka powo³uje i odwo³uje Burmistrz Miasta.
2. Wszystkich pracowników ¯³obka zatrudnia i zwalnia Kierownik ¯³obka w uzgodnieniu z Burmistrzem Miasta, ustalaj¹c
warunki pracy i p³acy.
§ 21
1. W ¯³obku zatrudnia siê opiekunki dzieciêce, pielêgniarkê,
lekarza, g³ównego ksiêgowego, intendenta oraz pracowników obs³ugi, na warunkach i w wymiarze czasu pracy okrelonych odrêbnymi przepisami.
2. Tygodniowy wymiar czasu pracy pracowników ¯³obka wynosi 40 godzin.
V. Zadania, prawa i obowi¹zki kierownika
oraz pracowników ¯³obka
§ 22
Do obowi¹zków Kierownika ¯³obka nale¿y:
1) organizowanie i kierowanie procesem opiekuñczo - wychowawczym w placówce,

Kierownik ¯³obka samodzielnie gospodaruje przekazanym
i nabytym mieniem, za wyj¹tkiem rodków trwa³ych, oraz odpowiada za jego stan.
§ 26
1. ¯³obek prowadzi gospodarkê finansow¹ i rozlicza siê z bud¿etem miasta na zasadach ustalonych dla jednostek bud¿etowych.
2. Podstaw¹ gospodarki finansowej ¯³obka jest roczny plan
finansowy, zatwierdzony przez Kierownika ¯³obka z uwzglêdnieniem wysokoci dotacji przez Radê Miasta.
3. Zmiany planu finansowego wymagaj¹ce zwiêkszenia dotacji o której mowa w ust. 2, mog¹ byæ dokonywane tylko po
uprzednim wprowadzeniu w obowi¹zuj¹cym trybie zmian
w bud¿ecie miasta.
§ 27
1. Funkcjonowanie ¯³obka finansowane jest z:
1) pe³nych wp³at rodziców, opiekunów, na wy¿ywienie dziecka,
2) op³at rodziców, opiekunów, pokrywaj¹cych czêciowo
koszty utrzymania dzieci w ¯³obku (czesne),
3) dotacji z bud¿etu miasta na utrzymanie dzieci w ¯³obku
z terenu miasta,
4) innych róde³ (dobrowolne wp³aty osób, instytucji, zapisy, darowizny, itp.).
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2. Wysokoæ wp³at o których mowa w ust. 1 pkt 1 ustala Kierownik ¯³obka, na podstawie kalkulacji kosztów wy¿ywienia.
3. Wysokoæ op³at (czesnego) o których mowa w ust. 1 pkt 2,
ustala Rada Miasta z w³asnej inicjatywy lub na wniosek Kierownika ¯³obka z uwzglêdnieniem mo¿liwoci finansowych
bud¿etu miasta, po zaci¹gniêciu opinii merytorycznych komisji Rady Miasta.
4. Zobowi¹zuje siê Kierownika ¯³obka do szukania dodatkowych róde³ dochodu, zmniejszaj¹cych wysokoæ odp³atnoci rodziców i dotacji o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3.
§ 28
Do ¯³obka mog¹ byæ - w miarê wolnych miejsc - przyjête
dzieci spoza terenu miasta, pod warunkiem pokrycia przez rodziców, opiekunów tych dzieci pe³nego kosztu pobytu dziecka
w ¯³obku lub przekazanie przez gminê, z której dzieci pochodz¹,
odpowiedniej dotacji, ustalonej przez Radê Miasta.
VII. Postanowienia koñcowe
§ 29
1. Nadzór ogólny nad dzia³alnoci¹ ¯³obka sprawuje Burmistrz
Miasta, przy pomocy kierowników merytorycznych wydzia³ów Urzêdu Miasta.
2. Nadzór nad prac¹ wychowawcz¹ sprawuje Instytut Matki
i Dziecka.
3. Przeprowadzaj¹cy kontrolê w ¯³obku jest obowi¹zany przedstawiæ Burmistrzowi Miasta harmonogram kontroli, wizytacji oraz ich wyniki.
§ 30
1. Dziecko, za które rodzice, opiekunowie nie wnosz¹ ustalonej
odp³atnoci - przez okres trzech miesiêcy - mo¿e zostaæ skrelone z listy dzieci przyjêtych do ¯³obka, decyzj¹ Kierownika
¯³obka
2. Od decyzji o której mowa w ust. 1 przys³uguje odwo³anie do
Burmistrza Miasta.
§ 31
¯³obek reorganizuje siê lub likwiduje w oparciu o uchwa³ê
Rady Miasta Limanowa.
§ 32
¯³obek mo¿e byæ miejscem prowadzenia praktyk pielêgniarskich dla potrzeb kszta³cenia pielêgniarskiego lub w celach
naukowych.
§ 33
¯³obek podlega wpisowi do Rejestru Zak³adów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodê Ma³opolskiego.
§ 34
Zmiany w niniejszym Statucie mog¹ byæ dokonywane w trybie okrelonym dla jego nadania.
Przewodnicz¹cy Rady: R. Kulma

Poz. 2315, 2316
2316
Uchwa³a Nr XXII/136/04
Rady Gminy Ochotnica Dolna
z dnia 15 czerwca 2004 r.

w sprawie ustanowienia herbu, flagi i sztandaru Gminy
Ochotnica Dolna.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 z pón. zm.) oraz art. 3 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 roku o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31 poz. 130
z pón. zm.) i po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Heraldycznej Nr 102-626/0/2003 z dnia 10 padziernika 2003 r., Rada
Gminy Ochotnica Dolna uchwala, co nastêpuje
§1
1. Ustanawia siê herb, flagê i sztandar Gminy Ochotnica Dolna.
2. Wzór i opis herbu, flagi i sztandaru Gminy Ochotnica Dolna
stanowi za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y zleca siê Wójtowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady: J. Ptaszek
Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XXII/136/04
Rady Gminy Ochotnica Dolna
z dnia 15 czerwca 2004 r.
HERB
Gmina Ochotnica Dolna obejmuje nastêpuj¹ce wioski:Tylmanow¹, Ochotnicê Doln¹ z M³ynnym oraz Ochotnicê Górn¹.
S¹ one po³o¿one nad rodkowym biegiem rzeki Dunajec (Tylmanowa) i wzd³u¿ jej dop³ywu rzeki Ochotnica maj¹cej swój
pocz¹tek u stóp góry Turbacz (1310 m n.p.m.) najwy¿szego
pasma gór Gorców.
Historyczne pocz¹tki istnienia tych wiosek siêgaj¹ czasów
XIV w. Ich tereny stanowi³y niegdy w³asnoæ królewsk¹. Dokument "zasadniczy" (osadniczy) na prawie wo³oskim nadany
Piotrowi i jego synowi Tylmanom sygnowany przez ówczesn¹
Kseniê Klasztoru PP. Klarysek w Starym S¹czu pochodzi z 1414 r.
(por. Kodeks dyplomatyczny ma³opolski III, nr 648, s. 21). Podobny dokument dla Ochotnicy, zezwalaj¹cy na lokacjê wsi
wo³oskiej na prawie niemieckim wydany przez króla W³adys³awa Jagie³³ê pochodzi z 20.III.1416 r.
Przed rozbiorami najni¿sz¹ pañstwow¹ jednostk¹ administracyjn¹ by³a parafia. Dokument erekcyjny dla parafii Tylmanowa pochodzi z 1619 r. (patron w. Miko³aj), a dla Ochotnicy
z 1680 r. (Koció³ pod wezwaniem Krzy¿a wiêtego).
Herb Gminy Ochotnica Dolna przedstawia na tarczy o polu
czerwonym zielony gorczañski smrek z zaæwieczonym w dolnej czêci pnia z³otym krzy¿em okrelanym jako jab³kowy.
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Herb bierze swój znak z topograficznej otuliny okolicy, a mianowicie ze wierkowych lasów gorczañskich (smreki), z tego
rodowiska, które towarzyszy³o tutejszemu osadnictwu od
pocz¹tku, a które tak¿e dzisiaj tworzy charakterystyczn¹ wartoæ Gminy. Na to nak³ada siê krzy¿, który stylistycznie nawi¹zuje do roli i wezwania kocio³a siêgaj¹c swymi korzeniami
XVII w. Ponadto nawi¹zuje do stylu najwa¿niejszego w Gminie
zabytku architektury kocio³a, zw³aszcza barokowego wyposa¿enia oraz do kszta³tu powszechnej tu pasyjki, krzy¿a znajduj¹cego siê do dzi w ka¿dym góralskim domu i tym samym
bêd¹cy znakiem zrozumia³ym dla ka¿dego mieszkañca Gminy.
Krzy¿ ten, który dawniej i dzisiaj w ró¿ny sposób kszta³tuje
obyczaj ludowy i pe³ni w nim funkcje nie tylko religijne, bêdzie
dobrze pe³ni³ funkcje znaku jednocz¹cego i identyfikuj¹cego
wespó³ z gorczañskim wierkiem miejscowe spo³eczeñstwo.

Poz. 2316, 2317

skulny napis: Gmina Ochotnica Dolna. Z lewej strony w porodku pola zielonego jest umieszczony herb Rzeczypospolitej
Polskiej. P³achta sztandaru jest ozdobiona czerwonymi frêdzlami. Drzewce sztandaru jest zakoñczone god³em herbu Gminy wykonanym z metalu.
Strona prawa sztandaru

Strona lewa sztandaru


Zwieñczenie drzewca sztandaru

Barwy: czerwieñ (PANTEON 485 C)
z³oto (PANTEON 109 C)
zieleñ (PANTEON 354 c)
FLAGA
Flaga Gminy Ochotnica Dolna stanowi prostok¹tny p³at
sk³adaj¹cy siê z trzech stref poziomych, z których górna jest
zielona, rodkowa bia³a, a dolna ¿ó³ta. Szerokoæ strefy zielonej, bia³ej i ¿ó³tej stanowi 2 : 1 : 2, a w rodku jest umieszczony
herb Gminy. Barwy flagi wywodz¹ siê od barw herbu.

Przewodnicz¹cy Rady: J. Ptaszek
2317
Uchwa³a Nr XXII/265/04
Rady Miasta Owiêcim
z dnia 26 maja 2004 r.
w sprawie wy³apywania bezdomnych zwierz¹t na terenie
Miasta Owiêcim oraz o postêpowaniu z nimi.

SZTANDAR
Sztandar Gminy jest uroczyst¹ odmian¹ flagi Gminy i sk³ada siê z dwóch p³atów. Z prawej g³ównej strony w porodku
p³atu zielonego jest umieszczony herb Gminy a pod nim maju-

Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o ochronie zwierz¹t (Dz. U. z 2003 r. Nr 106 poz.1002) oraz art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z pón. zm.), Rada Miasta
Owiêcim postanawia:
§1
Bezdomne zwierzêta na terenie miasta Owiêcim podlega³y bêd¹ sta³emu wy³apywaniu.
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§2
Ustala siê zasady wy³apywania i dalszego postêpowania
z bezdomnymi zwierzêtami w postaci "Regulaminu wy³apywania i dalszego postêpowania z wy³apanymi bezpañskimi
psami na terenie miasta Owiêcim" - stanowi¹cego za³¹cznik
do niniejszej uchwa³y.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta
Owiêcim.
§4
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego, na tablicach og³oszeñ Urzêdu Miasta oraz podlega dorêczeniu podmiotom sprawuj¹cym nadzór
w³acicielski w stosunku do obiektów, urz¹dzeñ i terenów przeznaczonych do u¿ytku publicznego.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 padziernika 2004 r.
Przewodnicz¹cy Rady: P. Kuæka
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XXI1/265/04
Rady Miasta Owiêcim
z dnia 26 maja 2004 r.
REGULAMIN
w sprawie wy³apywania i dalszego postêpowania
z wy³apanymi bezpañskimi psami na terenie
Miasta Owiêcim
1. Wy³apywaniu podlegaj¹ psy, które uciek³y, zab³¹ka³y siê
lub zosta³y porzucone przez cz³owieka, a nie istnieje mo¿liwoæ ustalenia w³aciciela lub innej osoby, pod której
opiek¹ zwierzê dot¹d pozostawa³o.
2. Wy³apywanie psów bezdomnych mo¿e byæ prowadzone
za pomoc¹ przeznaczonego do od³owu specjalistycznego
sprzêtu, który nie bêdzie stwarza³ zagro¿enia dla ¿ycia i
zdrowia wy³apanych zwierz¹t, a tak¿e nie bêdzie zadawaæ
im cierpienia.
3. rodki do przewozu psów powinny spe³niaæ warunki okrelone w odrêbnych przepisach.
4. Wy³apane psy bêd¹ przewo¿one do schroniska dla psów
prowadzonego przez podmiot, z którym zosta³a zawarta
umowa na jego utrzymanie.
5. Po wy³apaniu, psy podlegaj¹ w szczególnoci nastêpuj¹cym czynnociom i zabiegom:
 ocena stanu zdrowia przez s³u¿bê weterynaryjn¹,
 umieszczenie w pomieszczeniu przeznaczonym na kwarantannê,
 oznakowanie,
 niezbêdne szczepienia profilaktyczne.
6. Psy bêd¹ przetrzymywane przez okres 30 dni.
7. W przypadku nie odebrania w ci¹gu 30 dni przez w³aciciela, zwierzê mo¿e byæ sprzedane, przekazane pod opiekê
innym osobom, b¹d kierowane na aukcje.
8. Psy, które pozostaj¹ w schronisku d³u¿ej ni¿ 3 miesi¹ce,
poddane zostan¹ zabiegowi sterylizacji.

Poz. 2317, 2318, 2319

9. Upienie psa mo¿e nast¹piæ w przypadku, gdy zachodz¹
przyczyny okrelone w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o ochronie zwierz¹t (Dz. U. z 2003 r. Nr 106 poz. 1002).
10. Wydawanie wy³apanych psów w³acicielom nastêpuje
po zwrocie przez osoby kosztów wy³apania, utrzymania
w schronisku oraz koniecznego leczenia do dnia wydania.
11. Wysokoæ kosztów, o których mowa w pkt 10 okreli Prezydent Miasta Owiêcim w drodze zarz¹dzenia.
Przewodnicz¹cy Rady: P. Kuæka
2318
Uchwa³a Nr XXII/267/04
Rady Miasta Owiêcim
z dnia 26 maja 2004 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Nr XLI/407/01 Rady Miasta
Owiêcim z dnia 6 marca 2001 r.
Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 3 oraz art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pón. zm.), Rada Miasta Owiêcim
postanawia:
§1
Zmieniæ uchwa³ê Nr XLI/407/01 Rady Miasta Owiêcim
z dnia 6 marca 2001 r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami u¿ytkowymi oraz wysokoci stawek czynszu za lokale u¿ytkowe stanowi¹ce w³asnoæ komunaln¹ na terenie miasta
Owiêcim w sposób nastêpuj¹cy:
1. W za³¹czniku Nr 1 rozdz. II dodaje siê pkt 4 w brzmieniu:
"4. Uchwa³ê w sprawie wynajmu lokali u¿ytkowych w trybie
bezprzetargowym, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, podejmuje Rada Miasta.".
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta
Owiêcim oraz Dyrektorowi Zarz¹du Budynków Mieszkalnych
w Owiêcimiu.
§3
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.
Przewodnicz¹cy Rady: P. Kuæka
2319
Uchwa³a Nr XI/75/04
Rady Gminy w Stryszowie
z dnia 31 marca 2004 r.
w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w D¹brówce.
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 z pón. zm.), w zwi¹zku z art. 58 ust. 1 ustawy
z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (t.j. Dz. U. z 1996 r.
Nr 67 poz. 329 z pón. zm.), Rada Gminy w Stryszowie uchwala, co nastêpuje:
§1
Szkole Podstawowej w D¹brówce nadaje siê imiê Janusza
Korczaka.
§2

Poz. 2319, 2320

3. Treæ planu przedstawiona jest w postaci:
1) rysunku planu Nr 1 w skali 1:5000, który jest integraln¹
czêci¹ planu i stanowi za³¹cznik do niniejszej uchwa³y,
2) rysunku pomocniczego Nr 2 w skali 1:5000 - na mapie
ewidencji gruntów, zawieraj¹cej granice w³adania,
3) rysunku pomocniczego - zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej w skali 1:5000 - na podk³adzie rysunku planu Nr 1,
4) ustaleñ o przeznaczeniu terenów i zasadach ich zagospodarowania - zawartych w przepisach niniejszej uchwa³y.
§2

Rozdzia³ I
Przepisy ogólne

1. Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów okrela
siê w formie:
1) ustaleñ ogólnych, które obowi¹zuj¹ odpowiednio na ca³ym obszarze objêtym planem,
2) ustaleñ szczegó³owych, które s¹ wi¹¿¹ce na poszczególnych terenach wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi
w rysunku planu.
2. Rysunek planu Nr 1 sporz¹dzono na zaktualizowanej mapie
topograficznej w skali 1:10 000, uzyskanej z pañstwowego
zasobu geodezyjno - kartograficznego, powiêkszonej cyfrowo do skali 1:5000.
3. Treæ podk³adu mapowego nie jest przedmiotem rysunku
planu, stanowi jedynie informacjê o aktualnym stanie
ukszta³towania, zagospodarowania i u¿ytkowania terenu.
4. W rysunku planu Nr 1 nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne s¹
obowi¹zuj¹ce:
1) granica opracowania planu,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub ró¿nych zasadach zagospodarowania,
3) symbole cyfrowe i literowe oznaczaj¹ce dominuj¹ce funkcje terenów,
4) symbole graficzne okrelaj¹ce przebieg linii elektroenergetycznych rednich napiêæ i gazoci¹gów wysokoprê¿nych oraz zasiêgi ich stref technicznych,
5) granice strefy technicznej (obszaru ograniczonego u¿ytkowania) linii kolejowej,
6) granice strefy ochrony poredniej o zaostrzonych wymaganiach zbiornika "winna - Porêba",
7) granice stref sanitarnych cmentarzy,
8) granice stref cis³ej ochrony konserwatorskiej,
9) symbole okrelaj¹ce lokalizacjê stanowisk archeologicznych,
10) granice udokumentowanego z³o¿a surowców mineralnych,
11) inne oznaczenia, nie wymienione w punktach 1 - 10, zamieszczone w legendzie na rysunku planu Nr 1.

§1

§3

Wykonanie uchwa³y zleca Wójtowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy: K. Stanowski
2320
Uchwa³a Nr V/36/03
Rady Gminy w Stryszowie
z dnia 11 kwietnia 2003 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego so³ectwa Stryszów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pón. zm. ), art. 8 ust. 1, 2 i 3, art. 10
ust. 3 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139 z pón.
zm.) oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i lenych (Dz. U. Nr 16 poz. 78 z pón. zm.),
Rada Gminy w Stryszowie uchwala,
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
so³ectwa Stryszów w Gminie Stryszów i przyjmuje
ustalenia planu zamieszczone w poni¿szych rozdzia³ach
jako przepis Gminny.

1. Plan obejmuje obszar o powierzchni 1494,5 ha zawarty w granicach ewidencyjnych so³ectwa (wsi) Stryszów, po³o¿onego w centralnej czêci Gminy Stryszów.
2. Dla obszaru, o którym mowa w § 1 ust. 1 plan okrela:
1) przeznaczenie terenów o ró¿nych funkcjach lub ró¿nych
zasadach zagospodarowania,
2) warunki, zasady i standardy kszta³towania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu,
3) zasady obs³ugi w zakresie komunikacji i infrastruktury
technicznej,
4) warunki zagospodarowania terenów wynikaj¹ce z potrzeb
ochrony rodowiska przyrodniczego, kulturowego i zdrowia ludzi.

Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y jest mowa o:
1) rysunku planu - nale¿y przez to rozumieæ rysunek, o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt 1 uchwa³y,
2) planie - nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu, o których
mowa w § 2 ust. 1 uchwa³y, o ile z treci przepisu nie wynika inaczej,
3) uchwale - nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê Rady
Gminy w Stryszowie, o ile z treci przepisu nie wynika inaczej,
4) przepisach szczególnych i odrêbnych - nale¿y przez to rozumieæ przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi
oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem wynikaj¹ce
z prawomocnych decyzji administracyjnych,
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5) terenie - nale¿y przez to rozumieæ teren o okrelonym przeznaczeniu podstawowym, wyznaczony na rysunku planu
liniami rozgraniczaj¹cymi,
6) obszarze - nale¿y przez to rozumieæ obszar objêty planem,
7) zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej - nale¿y przez to
rozumieæ budynki mieszkalne przeznaczone dla jednej
lub dwóch rodzin oraz towarzysz¹ce tym budynkom obiekty gara¿owe i gospodarcze,
8) zabudowie zagrodowej - nale¿y przez to rozumieæ budynki
mieszkalne, gospodarcze i inwentarskie w rodzinnych gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych,
9) budynku letniskowym - nale¿y przez to rozumieæ budynek
rekreacji indywidualnej przeznaczony dla okresowego wypoczynku rodzinnego,
10) us³ugach nieuci¹¿liwych - nale¿y przez to rozumieæ us³ugi
zwi¹zane bezporednio z bytowaniem ludnoci, w tym us³ugi rzemielnicze nie powoduj¹ce emisji szkodliwych substancji do rodowiska i uci¹¿liwoci dla u¿ytkowników s¹siednich terenów,
11) zakazie lub wykluczeniu - oznacza to bezwzglêdny warunek
przestrzegania okreleñ zawartych w ustaleniach planu,
12) drogach wewnêtrznych - nale¿y przez to rozumieæ istniej¹ce i projektowane drogi dojazdowe, nie wydzielone liniami
rozgraniczaj¹cymi na rysunku planu, niezbêdne dla zapewnienia obs³ugi dzia³ek i obiektów. W stosunku do nich nie
zachodzi koniecznoæ przejêcia przez Gminê, w rozumieniu
ustawy o gospodarce nieruchomociami,
13) wskaniku intensywnoci zabudowy - rozumie siê przez to
wartoæ stosunku powierzchni ca³kowitej wszystkich kondygnacji nadziemnych budynków istniej¹cych i lokalizowanych na dzia³ce do powierzchni ca³kowitej dzia³ki.

Poz. 2320

5) utrzymanie i ochronê wszystkich form zieleni urz¹dzonej
i naturalnej, w tym starodrzewu w pasach drogowych,
6) ochronê wód powierzchniowych p³yn¹cych, w tym lokalnych cieków wodnych wraz z przylegaj¹cym pasem zieleni stanowi¹cym ich otulinê biologiczn¹ i umo¿liwiaj¹cym
swobodny ruch wzd³u¿ cieków i dostêp do wody,
7) lokalizacjê obiektów budowlanych w odleg³oci co najmniej 15,0 m od granicy terenów lenych,
8) obowi¹zek zachowania rygorów dla ochrony wód, powietrza atmosferycznego i powierzchni ziemi okrelonych
w ustaleniach uchwa³y dotycz¹cych zasad obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej.
§5

Rozdzia³ II
Ustalenia ogólne
Warunki zagospodarowania terenów wynikaj¹ce
z potrzeb ochrony rodowiska przyrodniczego, kulturowego i zdrowia ludzi

W celu ochrony przed skutkami powodzi oraz zachowania
warunków ochrony wód ustala siê:
1. W obrêbie oznaczonych na rysunku planu terenów zagro¿onych zalewami powodziowymi potoku Stryszówki i jej dop³ywów, wprowadza siê:
1) zakaz lokalizacji nowych obiektów, w tym szczególnie mieszkalnych i us³ugowych przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi,
2) istniej¹ce zainwestowanie pozostawia siê do utrzymania, z mo¿liwoci¹ remontu i rozbudowy pod warunkiem
przeprowadzenia szczegó³owych badañ wiadcz¹cych
o mo¿liwoci bezpiecznego przeprowadzenia inwestycji
i zagospodarowania terenu,
3) preferowane formy u¿ytkowania gruntów w ramach terenów: las ³êgowy, zieleñ niska nie urz¹dzona, ³¹ki i pastwiska.
2. Wyklucza siê mo¿liwoæ lokalizacji obiektów budowlanych
na skarpach bezporednio opadaj¹cych do potoków.
3. Na terenach zabudowy s¹siaduj¹cych z powierzchniowymi
wodami p³yn¹cymi nale¿y zachowaæ:
1) odleg³oæ nowych obiektów kubaturowych - co najmniej
15 m od górnej krawêdzi skarpy brzegowej cieku,
2) odleg³oæ ogrodzeñ - co najmniej 3 m od linii brzegu cieku.

§4

§6

1. W celu zachowania wymogów ochrony rodowiska wprowadza siê na ca³ym obszarze objêtym planem nastêpuj¹ce
warunki:
1) zakaz realizacji przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko, dla których jest wymagane sporz¹dzenie raportu oddzia³ywania na rodowisko - okrelonych w przepisach szczególnych, z wyj¹tkiem oczyszczalni cieków,
2) lokalizacjê przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko (urz¹dzenia infrastruktury i komunikacji) dla których obowi¹zek sporz¹dzenia raportu mo¿e
byæ wymagany, dopuszcza siê na zasadach okrelonych
w raporcie,
3) zakaz prowadzenia dzia³alnoci produkcyjnej i us³ugowej
powoduj¹cych przekroczenia dopuszczalnych poziomów
ha³asu oraz norm emisji zanieczyszczeñ powietrza - ustalonych w przepisach szczególnych,
4) dostosowanie przyjêtych form u¿ytkowania i zagospodarowania terenów do wymogów ochrony przed ha³asem
okrelonych w przepisach szczególnych dla:
a) terenów zabudowy mieszkaniowej oznaczonych w planie symbolami MN, MM, MU i ML,
b) terenów us³ug, w tym zwi¹zanych z wielogodzinnym
pobytem dzieci i m³odzie¿y, oznaczonych w planie symbolami UP, UK, Uks,

W celu ochrony przed zagro¿eniem powierzchniowymi ruchami masowymi ustala siê:
1. W obrêbie wskazanych w rysunku planu obszarów zagro¿onych procesami osuwiskowymi wprowadza siê zakaz lokalizacji nowych obiektów kubaturowych, w tym szczególnie
mieszkalnych i us³ugowych.
2. W obrêbie terenów zabudowy po³o¿onych w obszarach o nachyleniu powy¿ej 15%, oznaczonych na rysunku planu symbolami 48MM, 78MM, 79MM, 80MM, 81MM, 92MM, wprowadza siê obowi¹zek opracowania opinii geotechnicznej na
etapie decyzji o warunkach zabudowy, okrelaj¹cej mo¿liwoci i warunki posadowienia obiektów kubaturowych.
§7
1. W celu ochrony cennych fragmentów krajobrazu naturalnego i kulturowego wyznacza siê - stosownie do wytycznych
organów d/s ochrony przyrody i ochrony zabytków - orientacyjne granice proponowanego "Zespo³u przyrodniczo krajobrazowego "Kalwaria Zebrzydowska".
2. W obrêbie terenu obejmuj¹cego fragment "strefy buforowej" otaczaj¹cej Zespó³ Kulturowo - Krajobrazowy Klasztoru
i Parku Pielgrzymkowego w Kalwarii Zebrzydowskiej obowi¹zuje zakaz wszelkich dzia³añ niszcz¹cych walory przyrodnicze b¹d degraduj¹cych krajobraz.
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3. Dla terenu mo¿e byæ wprowadzona - na podstawie przepisów odrêbnych - szczególna forma ochrony przyrody.
§8
1. W celu zachowania i ochrony istniej¹cej w obszarze substancji zabytkowej ustala siê - stosownie do przepisów szczególnych - indywidualn¹ ochronê dóbr kultury.
2. cis³ej ochronie w granicach ustanowionych stref ochrony
konserwatorskiej podlegaj¹ obiekty wpisane do rejestru zabytków i oznaczone na rysunku planu:
1) Koció³ parafialny p.w. w. Jana Kantego (nr rejestru A233/71),
2) Oficyna i spichlerz w zespole dworskim (nr rejestru A374/78),
3) Dwór murowany z XVII w. (nr rejestru A - 375/78),
oraz kapliczki, krzy¿e i figury przydro¿ne oznaczone na rysunku planu:
1) Krzy¿ ko³o plebani z XIX w.,
2) Kapliczka domkowa z XIX w. k. domu nr 85,
3) Kaplica przedpogrzebowa na cmentarzu,
4) Kapliczka domkowa z XVIII w. na Ligoczynie k. domu nr
343,
5) Kapliczka z XIX w. na Ligoczynie k. domu nr 349,
6) Kapliczka wotywna z XX w. na Bugaju,
7) Kapliczka domkowa z XIX w. k. domu nr 403,
8) Kapliczka wotywna z XIX w. k. domu nr 186,
9) Figura w. Jana Nepomucena z XIX w. k. poczty,
10) Figura Matki Boskiej Ró¿añcowej z 1901 r. k. domu nr 27,
11) Pieta z 1826 r. przy drodze na wysokoci domu nr 60,
12) Figura w. Floriana z XIX w. k. domu nr 332,
13) Figura Matki Boskiej Niepokalanego Poczêcia z XIX w. k.
sklepu,
14) Figura w. Wojciecha z 1769 r. k. domu nr 401,
15) Figura w. Onufrego z 1564 r. na górze Che³m.
3. Czêciowej ochronie podlegaj¹ obiekty wyszczególnione
w ewidencji obiektów zabytkowych wsi Stryszów prowadzonej przez Wójta Gminy.
4. Ochronie podlegaj¹ stanowiska archeologiczne wyszczególnione w wykazie stanowisk na terenie Gminy Stryszów
i oznaczone na rysunku planu:
1) Stryszów 1 po³o¿one na dzia³ce nr 2983/2,
2) Stryszów 2 po³o¿one na dzia³ce nr 1404,
3) Stryszów 3 po³o¿one na dzia³ce nr 4942,
4) Stryszów 4 po³o¿one na dzia³ce nr 5295,
5) Stryszów 5 po³o¿one na dzia³ce nr 974.
5. Wszelkie zamierzenia inwestycyjne dotycz¹ce obiektów
i obszarów wymienionych w ust. 2, 3 i 4 wymagaj¹ uzgodnienia z w³aciwym organem Pañstwowej S³u¿by Ochrony
Zabytków.
§9
1. W celu ochrony przed uci¹¿liwoci¹ urz¹dzeñ infrastruktury
technicznej ustala siê w obszarze "Strefy techniczne linii elektroenergetycznych i gazoci¹gów wysokoprê¿nych" obejmuj¹ce napowietrzne linie redniego napiêcia 15 kV oraz gazoci¹gi wysokoprê¿ne Ø 100 - 300 CN 6,3 MPa i stacjê gazow¹.
2. W obrêbie stref posiadaj¹cych ³¹czn¹ szerokoæ: 16 m dla
linii elektroenergetycznych oraz 30 m dla gazoci¹gów, dopuszcza siê:
1) u¿ytkowanie lene, rolnicze i ogrodnicze,
2) realizacjê zieleni lenej i urz¹dzonej niskiej,
3) lokalizacjê sieci infrastruktury technicznej, dróg dojazdowych i parkingów.
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3. Szczegó³owe usytuowanie obiektów kubaturowych w pobli¿u urz¹dzeñ wymienionych w ust. 2, w tym ewentualne
zmniejszenie okrelonych tam odleg³oci wymaga indywidualnego uzgodnienia z w³aciwym zak³adem energetycznym lub zak³adem gazowniczym.
§ 10
1. W celu ochrony przed uci¹¿liwym oddzia³ywaniem tras komunikacyjnych ustala siê w obszarze "Strefê techniczn¹ linii
kolejowej" dla terenów i urz¹dzeñ istniej¹cej linii kolejowej
relacji (Kraków) Skawina - Zakopane.
2. W obrêbie strefy, której zewnêtrzne granice przebiegaj¹
w odleg³oci 20 m od granicy obszaru kolejowego dopuszcza siê:
1) u¿ytkowanie lene, rolnicze i ogrodnicze,
2) utrzymanie i realizacjê zieleni izolacyjnej niskiej,
3) utrzymanie i realizacjê elementów ochrony akustycznej,
4) utrzymanie i realizacjê sieci infrastruktury technicznej
oraz urz¹dzeñ komunikacji ko³owej,
5) urz¹dzenia przeznaczone do prowadzenia ruchu kolejowego oraz utrzymania i ochrony linii kolejowej,
6) mo¿liwoæ lokalizacji obiektów nie przeznaczonych na cele
mieszkalne i u¿ytecznoci publicznej w odleg³oci co najmniej 10 m od granicy obszaru kolejowego.
§ 11
1. W celu ochrony zasobów wód powierzchniowych wyznacza
siê "Strefê ochrony poredniej o zaostrzonych wymaganiach
zbiornika wodnego winna - Porêba".
2. Na terenach objêtych stref¹ ochrony poredniej zbiornika,
dopuszcza siê:
1) utrzymanie zieleni lenej,
2) transformacjê gruntów ornych na trwa³e u¿ytki zielone
oraz zalesienia i zakrzewienia,
3) utrzymanie istniej¹cych obiektów mieszkalnych i gospodarczych pod warunkiem odprowadzenia cieków do sieci kanalizacyjnej b¹d szczelnych osadników okresowo
opró¿nianych,
4) lokalizacjê wy³¹cznie urz¹dzeñ zwi¹zanych z u¿ytkowaniem i ochron¹ zbiornika, w tym sieci infrastruktury technicznej i oczyszczalni cieków,
5) lokalizacjê niektórych urz¹dzeñ dla rekreacji przywodnej (ci¹gi piesze i szlaki turystyczne, punkty widokowe,
pla¿e).
3. Na terenach objêtych stref¹ wyklucza siê:
1) lokalizacjê budynków mieszkalnych, gospodarczych i innych obiektów budowlanych,
2) stosowanie ogrodzeñ trwa³ych i innych urz¹dzeñ ograniczaj¹cych dostêp do zbiornika,
3) rolnicze wykorzystanie cieków oraz stosowanie nawozów sztucznych i chemicznych rodków ochrony rolin.
§ 12
1. W celu ochrony z³ó¿ kopalin ustala siê w obszarze "Granice
udokumentowanego z³o¿a piaskowców "Pawlikówka".
2. W wyznaczonych granicach utrzymuje siê dotychczasowe
u¿ytkowanie rolnicze z zakazem lokalizacji wszelkiego zainwestowania trwa³ego.
3. Przyst¹pienie do eksploatacji z³o¿a wymaga zgody Wójta
Gminy oraz uzyskania stosownych koncesji i zezwoleñ wydanych na podstawie przepisów szczególnych.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 203

 8420 

Warunki, zasady i standardy kszta³towania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu
§ 13
1. W celu zachowania ³adu przestrzennego i ochrony walorów
kulturowych krajobrazu ustala siê nastêpuj¹ce zasady kszta³towania formy architektonicznej obiektów mieszkalnych,
us³ugowych i zagrodowych realizowanych i rozbudowywanych w terenach objêtych planem:
1) gabaryty, forma architektoniczna budynków i pozosta³ych elementów zagospodarowania (ma³a architektura,
ogrodzenia, zieleñ) powinny byæ kszta³towane w sposób
nawi¹zuj¹cy harmonijnie do cech lokalnego krajobrazu
i s¹siaduj¹cej zabudowy z uwzglêdnieniem po³o¿enia
i ekspozycji. Dla zapewnienia ci¹g³oci kulturowej zaleca
siê stosowanie form nawi¹zuj¹cych do tradycji budownictwa regionu,
2) podstawow¹ form¹ zabudowy mieszkaniowej oraz zabudowy us³ugowej, winny byæ budynki wolnostoj¹ce, parterowe, z mo¿liwoci¹ podpiwniczenia i u¿ytkowego wykorzystania poddasza; w uzasadnionych przypadkach dopuszcza siê budynki bliniacze,
3) podstawowa forma dachu: dwuspadowy, symetryczny,
o jednakowym nachyleniu po³aci 350 - 450, z wysuniêtymi okapami; mo¿liwoæ modyfikacji - lukarny, otwarcia
itp. Zalecenia dotycz¹ równie¿ budynków gospodarczych
i us³ugowych i wszystkich modernizowanych, w tym po³o¿onych poza terenami zabudowy,
4) wysokoæ od poziomu terenu do kalenicy w osi ciany
szczytowej:
 dla budynków mieszkalnych - do 9 m,
 dla budynków us³ugowych - do 12 m,
 dla budynków mieszkalno - letniskowych i gospodarczych - do 8 m,
5) w przypadku obiektów u¿ytecznoci publicznej, realizowanych na wydzielonych terenach i mog¹cych stanowiæ
lokalne dominanty dopuszcza siê odstêpstwa od zaleceñ
wymienionych w punktach 2¸4 - w tym stosowanie nowatorskich rozwi¹zañ o wysokich walorach estetycznych, nie
stanowi¹cych dysharmonii z otaczaj¹cym krajobrazem.
2. W celu ukszta³towania ekstensywnej zabudowy terenów
mieszkaniowych i us³ugowych ustala siê:
1) lokalizacjê jednego budynku mieszkalnego, mieszkalno us³ugowego, letniskowego lub us³ugowego na wydzielonej dzia³ce,
2) maksymalny wskanik intensywnoci zabudowy w wysokoci 0,35,
3) mo¿liwoæ podzia³u terenów nie zabudowanych na dzia³ki budowlane o powierzchniach nie mniejszych ni¿:
a) dla zabudowy jednorodzinnej i letniskowej wolnostoj¹cej - 800 - 1000 m2,
b) dla zabudowy zagrodowej - 1500 m2,
c) dla zabudowy us³ugowej - 1200 m2,
4) koniecznoæ zapewnienia poszczególnym dzia³kom dojazdów do dróg publicznych bezporednio lub przez wydzielenie wewnêtrznych dróg dojazdowych o szerokoci
minimum 6 m w liniach rozgraniczaj¹cych i jezdni o szerokoci 3 m,
5) obowi¹zek zaopiniowania podzia³ów terenów po³o¿onych
przy drogach powiatowych przez w³aciwego zarz¹dcê
drogi.
3. W celu ukszta³towania zrównowa¿onej zabudowy nowych
terenów mieszkaniowych, us³ugowych i produkcyjnych ustala siê, ¿e wspó³czynnik trwa³ego zainwestowania terenu wli-

Poz. 2320

czaj¹c w to dojazdy, place, parkingi itp. powierzchnie pokryte nawierzchni¹ utwardzon¹, nie powinien przekroczyæ:
1) 40% powierzchni dzia³ki na terenach zabudowy jednorodzinnej i letniskowej,
2) 50% powierzchni dzia³ki na terenach zabudowy zagrodowej,
3) 60% powierzchni dzia³ki na terenach dzia³alnoci produkcyjnej i us³ugowej.
4. W celu utrzymania uporz¹dkowanych linii zabudowy nale¿y:
1) w terenach zabudowanych nawi¹zaæ lini¹ zabudowy do istniej¹cego stanu, jednak nie mniej ni¿ 8 m od krawêdzi
jezdni drogi publicznej,
2) w terenach nowej zabudowy liniê zabudowy kszta³towaæ:
a) przy drogach oznaczonych symbolami KPZ - min.10 m
od krawêdzi jezdni,
b) przy drogach oznaczonych symbolami KGL i KGD - minimum 8 m od krawêdzi jezdni,
c) przy drogach wewnêtrznych - minimum 6 m od krawêdzi jezdni.
Zasady obs³ugi obszaru w zakresie
infrastruktury technicznej
§ 14
1. Dla zapewnienia obs³ugi obszaru w zakresie infrastruktury
technicznej oraz dotrzymania warunków ochrony rodowiska przyjmuje siê nastêpuj¹ce zasady:
1) zaopatrzenie w wodê:
a) z istniej¹cych w obszarze sieci wodoci¹gów zagrodowych i ujêæ indywidualnych,
b) docelowo z projektowanego wodoci¹gu komunalnego
zrealizowanego w oparciu o ród³a wody po³o¿one poza
obszarem so³ectwa,
2) odprowadzanie cieków:
a) zgodnie z "programem ochrony zlewni zbiornika winna - Porêba" do projektowanego w obszarze komunalnego systemu kanalizacji sanitarnej (wg sporz¹dzonego projektu budowlanego) i grupowej oczyszczalni cieków "Stryszów" o pojemnoci Qr = 1085 m3/d,
b) do czasu zakoñczenia realizacji systemu dopuszcza siê
wykorzystanie indywidualnych oczyszczalni lub zbiorników bezodp³ywowych zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami szczególnymi,
c) ustala siê zakaz odprowadzania nieoczyszczonych cieków do wód powierzchniowych i do ziemi,
3) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹:
a) z istniej¹cej w obszarze sieci rednich i niskich napiêæ
oraz stacji elektroenergetycznych 15/0,4 kV:
 S-306 Stryszów - Bugaj - o mocy 100 kVA
 S-304 Stryszów - Przejazd - o mocy 100 kVA
 S-305 Stryszów - Piekarnia - o mocy 250 kVA
 S-311 D¹brówka - Szko³a - o mocy 63 kVA
 S-587 Stryszów - Nowa Gmina -o mocy 75 kVA
 S-588 Stryszów - Rzeczki - o mocy 50 kVA
 S-589 Stryszów - Ligoczyzna - o mocy 75 kVA
 S-590 Stryszów - Dzia³ - o mocy 50 kVA
 S-654 Stryszów - RSP - o mocy 400 kVA
- w/g warunków ustalonych przez dysponenta urz¹dzeñ,
b) dla przewidywanego wzrostu zapotrzebowania wynikaj¹cego ze sporz¹dzonego bilansu energetycznego,
przyjmuje siê:
 lokalizacjê nowych stacji elektroenergetycznych 15/0,4 kV
na terenach wydzielonych w rysunku planu,
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 rozbudowê istniej¹cych stacji elektroenergetycznych
w celu zwiêkszenia mocy,
 lokalizacjê nowych sieci niskich napiêæ w pasach drogowych i na terenach przyleg³ych - okrelonych w odpowiednich ustaleniach planu,
4) zaopatrzenie w gaz ziemny z istniej¹cej w obszarze sieci
gazoci¹gów rednioprê¿nych Ø 25 - Ø 160 poprzez ich
rozbudowê - wg warunków ustalonych przez dysponenta
urz¹dzeñ,
5) gospodarka odpadami:
a) odpady komunalne segregowane i sk³adowane w kontenerach zamkniêtych oraz wywóz na sk³adowisko odpadów komunalnych zlokalizowane poza obszarem so³ectwa, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi w gminie zasadami
utrzymania czystoci i porz¹dku,
b) dla pozosta³ych odpadów ustala siê rygor indywidualnego rozwi¹zania i uzgodnienia sposobu postêpowania stosownie do przepisów szczególnych (ustawa o odpadach),
6) zaopatrzenie w ciep³o poprzez rozwi¹zania indywidualne
z wykorzystaniem energii elektrycznej, gazu lub oleju opa³owego, przy zastosowaniu wy³¹cznie atestowanych urz¹dzeñ grzewczych,
7) odprowadzenie wód deszczowych:
a) z terenów zabudowy mieszkalnej i us³ugowej do gruntu lub lokalnych odbiorników,
b) z terenów dróg, parkingów, urz¹dzeñ obs³ugi transportu samochodowego i terenów produkcyjno - us³ugowych wy³¹cznie poprzez urz¹dzenia do podczyszczania
cieków - zgodnie z przepisami szczególnymi.
Rozdzia³ III
Ustalenia szczegó³owe
§ 15
1. Tereny wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi i oznaczone
symbolami "1MN ÷ 6 MN" przeznacza siê pod zabudowê
mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
2. W terenach ustala siê:
1) utrzymanie istniej¹cych obiektów mieszkalnych, us³ugowych oraz budynków gospodarczych, z mo¿liwoci¹ ich przebudowy, rozbudowy lub zmiany sposobu u¿ytkowania,
2) lokalizacjê na terenach wolnych obiektów mieszkalnych
jednorodzinnych,
3) mo¿liwoæ lokalizacji nieuci¹¿liwych obiektów us³ugowych
wbudowanych lub wolnostoj¹cych,
4) utrzymanie i budowê lokalnych sieci infrastruktury technicznej oraz dróg dojazdowych wewnêtrznych i parkingów przy obiektach us³ugowych,
5) utrzymanie oraz realizacjê zieleni urz¹dzonej i ogrodów
przydomowych.
3. Obiekty i urz¹dzenia wymienione w ust. 2 nale¿y ponadto
realizowaæ przy uwzglêdnieniu:
1) warunków okrelonych w odpowiednich ustaleniach ogólnych planu,
2) wymogów wynikaj¹cych z odrêbnych przepisów technicznych.
§ 16
1. Tereny wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi i oznaczone
symbolami "1MM ÷ 94 MM" przeznacza siê, zgodnie z przewa¿aj¹cym zainwestowaniem, pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ i zagrodow¹.
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2. W terenach ustala siê:
1) utrzymanie istniej¹cej zabudowy jednorodzinnej, zagrodowej i us³ugowej z mo¿liwoci¹ jej przebudowy, rozbudowy lub wymiany,
2) lokalizacjê na dzia³kach niezabudowanych obiektów mieszkalnych jednorodzinnych lub zagrodowych nie koliduj¹cych ze sob¹,
3) mo¿liwoæ lokalizacji nieuci¹¿liwych obiektów us³ugowych
wbudowanych lub wolnostoj¹cych,
4) mo¿liwoæ lokalizacji budynków letniskowych w terenach
oznaczonych symbolami "75MM ÷ 78 MM", "85MM",
"92MM",
5) utrzymanie i budowê lokalnych urz¹dzeñ infrastruktury
technicznej i komunikacji ko³owej; w tym parkingów przy
obiektach us³ugowych,
6) utrzymanie oraz budowê dróg dojazdowych wewnêtrznych zapewniaj¹cych dostêp do drogi publicznej,
7) utrzymanie oraz realizacjê zieleni urz¹dzonej i ogrodów
przydomowych.
3. Obiekty i urz¹dzenia wymienione w ust. 2 nale¿y ponadto
realizowaæ przy uwzglêdnieniu:
1) warunków okrelonych w odpowiednich ustaleniach ogólnych planu,
2) wymogów wynikaj¹cych z odrêbnych przepisów technicznych.
§ 17
1. Tereny wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi i oznaczone
symbolami "1 ÷ 4 MU" przeznacza siê, zgodnie z istniej¹cym
zainwestowaniem, pod zabudowê mieszkaniowo - us³ugow¹.
2. W terenach ustala siê:
1) utrzymanie istniej¹cych obiektów mieszkalnych, mieszkalno - us³ugowych i us³ugowych z mo¿liwoci¹ przebudowy, rozbudowy lub zmiany sposobu u¿ytkowania,
2) mo¿liwoæ lokalizacji obiektów mieszkalno - us³ugowych
lub us³ugowych nieuci¹¿liwych o architekturze dostosowanej do zabudowy istniej¹cej,
3) utrzymanie i budowê lokalnych sieci infrastruktury technicznej oraz parkingów przy obiektach us³ugowych,
4) utrzymanie oraz realizacjê zieleni urz¹dzonej,
5) ochronê istniej¹cych obiektów zabytkowych.
3. Obiekty i urz¹dzenia wymienione w ust. 2 nale¿y ponadto
realizowaæ przy uwzglêdnieniu:
1) warunków okrelonych w odpowiednich ustaleniach ogólnych planu,
2) wymogów wynikaj¹cych z odrêbnych przepisów technicznych.
§ 18
1. Tereny wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi i oznaczone
symbolami "1 ÷ 3 ML" przeznacza siê pod zabudowê mieszkaniowo - letniskow¹.
2. W terenach ustala siê:
1) utrzymanie istniej¹cych obiektów mieszkalnych i gospodarczych,
2) mo¿liwoæ lokalizacji na terenach wolnych trwa³ych obiektów letniskowych oraz uzupe³niaj¹co budynków mieszkalnych jednorodzinnych,
3) utrzymanie i budowê lokalnych sieci infrastruktury technicznej oraz dróg dojazdowych wewnêtrznych,
4) utrzymanie oraz realizacjê zieleni urz¹dzonej i ogrodów
przydomowych.
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3. Obiekty i urz¹dzenia wymienione w ust. 2 nale¿y ponadto
realizowaæ przy uwzglêdnieniu:
1) warunków okrelonych w odpowiednich ustaleniach ogólnych planu,
2) wymogów wynikaj¹cych z odrêbnych przepisów technicznych.
§ 19
1. Tereny wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi i oznaczone
symbolami "1 ÷ 3 UP" przeznacza siê, zgodnie z istniej¹cym
zainwestowaniem, pod us³ugi u¿ytecznoci publicznej.
2. Dla terenów ustala siê:
1) utrzymanie w terenie "1 UP" zespo³u obiektów i urz¹dzeñ
us³ugowych, w tym: szko³y podstawowej, przedszkola,
gminnego orodka zdrowia,
2) utrzymanie w terenie "2 UP" zespo³u obiektów u¿ytecznoci publicznej w tym: banku, poczty, remizy stra¿y po¿arnej,
3) utrzymanie w terenie "3UP" wielofunkcyjnego obiektu
administracji i gminnych organów samorz¹dowych wraz
z us³ugami kultury, siedzib¹ organizacji spo³ecznych, posterunku policji.
3. W terenach wymienionych w ust. 2 dopuszcza siê:
1) mo¿liwoæ rozbudowy, przebudowy lub remontu obiektów,
2) mo¿liwoæ realizacji nowych obiektów i urz¹dzeñ zwi¹zanych z podstawow¹ funkcj¹ terenu oraz potrzebami u¿ytkowników,
3) utrzymanie oraz realizacjê urz¹dzonych terenów zielonych,
4) utrzymanie i budowê lokalnych sieci infrastruktury technicznej oraz urz¹dzeñ komunikacji wewnêtrznej, w tym
placów i parkingów.
§ 20
1. Tereny wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi i oznaczone
symbolami "1÷ 2 UKs" przeznacza siê, zgodnie z istniej¹cym
u¿ytkowaniem, pod us³ugi kultury sakralnej.
2. Dla terenów ustala siê:
1) utrzymanie w terenie "1 UKs" zabytkowego kocio³a parafialnego p.w. w. Jana Kantego wraz z otoczeniem,
2) utrzymanie w terenie "2UKs" zespo³u obiektów administracji kocielnej i organizacji spo³ecznych,
3) mo¿liwoæ rewaloryzacji, przebudowy i rozbudowy obiektów po uzgodnieniu z w³aciwym organem Pañstwowej
S³u¿by Ochrony Zabytków,
4) utrzymanie i budowê lokalnych sieci infrastruktury technicznej i urz¹dzeñ komunikacji,
5) utrzymanie oraz realizacjê urz¹dzonych terenów zielonych.
§ 21
1.Teren wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi i oznaczony symbolem "UK" przeznacza siê, zgodnie z istniej¹cych u¿ytkowaniem, pod us³ugi kultury.
2. W terenie utrzymuje siê zabytkowy zespó³ parkowo - dworski mieszcz¹cy Pañstwowe Zbiory Sztuki na Wawelu w Krakowie - Oddzia³ w Stryszowie.
3. Ca³y teren objêty stref¹ cis³ej ochrony konserwatorskiej.
4. Wszelkie dopuszczalne zamierzenia inwestycyjne wymagaj¹
zezwolenia w³aciwego organu Pañstwowej S³u¿by Ochrony Zabytków.
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§ 22

1. Tereny wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi i oznaczone
symbolami "1 ÷ 4 UHS" przeznacza siê, zgodnie z przewa¿aj¹cym zainwestowaniem, pod urz¹dzenia us³ugowo - handlowe.
2. Dla terenów ustala siê:
1) lokalizacjê w terenie "1UHS" zespo³u obiektów dla obs³ugi realizowanego osiedla mieszkaniowego, w tym us³ug
handlu, rzemios³a, gastronomii, kultury, ³¹cznoci i innych
wed³ug potrzeb,
2) utrzymanie w terenie "2UHS" obiektów i urz¹dzeñ z zakresu handlu hurtowego, sk³adów i magazynów,
3) utrzymanie w terenie "3UHS" obiektów mieszkalno - us³ugowych i us³ugowych z zakresu handlu i gastronomii,
4) utrzymanie w terenie "4UHS" obiektów mieszkalno - us³ugowych i obiektów rzemios³a produkcyjno - us³ugowego
z mo¿liwoci¹ rozbudowy i budowy nowych wed³ug potrzeb u¿ytkowników,
5) mo¿liwoæ adaptacji obiektów na inne us³ugi komercyjne
nieuci¹¿liwe,
6) utrzymanie i budowê sieci infrastruktury technicznej
oraz parkingów dla personelu i klientów.
§ 23
1. Tereny wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi i oznaczone
symbolami "1 ÷ 2 US" przeznacza siê, zgodnie z istniej¹cym
u¿ytkowaniem, pod us³ugi sportu i rekreacji.
2. Dla terenów ustala siê:
1) utrzymanie zespo³u obiektów sportowych i rekreacyjnych
gminnego orodka sportu i rekreacji,
2) utrzymanie istniej¹cych budynków mieszkalnych i obiektów us³ugowo - handlowych,
3) mo¿liwoæ remontów i przebudowy,
4) zakaz lokalizacji trwa³ych obiektów kubaturowych,
5) nakaz realizacji inwestycji zwi¹zanych z zabezpieczeniem
przeciwpowodziowym terenów i obiektów.
§ 24
1. Tereny wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi i oznaczone
symbolami "1 ÷ 2 UT" przeznacza siê, zgodnie z przewa¿aj¹cym u¿ytkowaniem pod us³ugi turystyki.
2. Dla terenów ustala siê:
1) utrzymanie w terenie "1UT" obiektów i urz¹dzeñ turystycznych z mo¿liwoci¹ przebudowy lub rozbudowy,
wed³ug potrzeb u¿ytkownika,
2) lokalizacjê w terenie oznaczonym "2 UT" wie¿y widokowej na górze Che³m.
§ 25
1.Teren wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi i oznaczony symbolem "RPO" przeznacza siê, zgodnie z istniej¹cym u¿ytkowaniem, pod orodek produkcji i urz¹dzenia obs³ugi rolnictwa.
2. Na terenie ustala siê:
1) utrzymanie obiektów i urz¹dzeñ rolniczego orodka produkcyjno - us³ugowego z mo¿liwoci¹ przebudowy i rozbudowy stosownie do potrzeb u¿ytkownika,
2) mo¿liwoæ adaptacji czêci lub ca³oci obiektów na inne
cele produkcyjno - us³ugowe pod warunkiem zachowania ewentualnego szkodliwego oddzia³ywania na rodowisko w granicach u¿ytkowanego terenu,
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3) ochronê obiektów zabytkowych istniej¹cych w granicach
orodka zgodnie z przepisami szczególnymi.
§ 26
1. Tereny wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi i oznaczone
symbolami "R" przeznacza siê, zgodnie z istniej¹cym u¿ytkowaniem, pod uprawy polowe i ogrodnicze z zabudow¹
zagrodow¹.
2. W terenach ustala siê:
1) utrzymanie upraw polowych, ogrodniczych i sadownictwa,
2) mo¿liwoæ remontów, przebudowy i rozbudowy istniej¹cych budynków mieszkalnych, gospodarczych i us³ugowych,
3) mo¿liwoæ wymiany kubatury mieszkalnej w granicach
zabudowanych dzia³ek siedliskowych oraz realizacji uzupe³niaj¹cych budynków gospodarczych,
4) mo¿liwoæ realizacji nowych obiektów i urz¹dzeñ zwi¹zanych wy³¹cznie z prowadzon¹ towarow¹ gospodark¹
roln¹ oraz jej obs³ug¹,
5) utrzymanie i budowê lokalnych sieci infrastruktury technicznej oraz dróg dojazdowych, szlaków turystycznych
pieszych i rowerowych,
6) mo¿liwoæ adaptacji opuszczonych zagród dla funkcji letniskowej.
3. W terenach wyklucza siê:
1) usuwanie zadrzewieñ i zakrzewieñ ródpolnych,
2) naruszanie lokalnych cieków i urz¹dzeñ melioracyjnych,
3) lokalizacjê du¿ych ferm hodowlanych z systemem bezció³kowym,
4) odprowadzanie cieków rolniczych do kanalizacji sanitarnej.
§ 27
1. Tereny wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi i oznaczone
symbolem "RZ" przeznacza siê, zgodnie z przewa¿aj¹cym
u¿ytkowaniem, pod ³¹ki oraz polany ródlene.
2. W terenach ustala siê:
1) utrzymanie dotychczasowego u¿ytkowania ³¹k, pastwisk
i polan ródlenych,
2) utrzymanie istniej¹cych obiektów mieszkalnych, gospodarczych i urz¹dzeñ turystycznych z mo¿liwoci¹ remontów, rozbudowy i uzupe³nienia,
3) utrzymanie i realizacjê lokalnych sieci infrastruktury technicznej, dróg dojazdowych i szlaków turystycznych,
4) mo¿liwoæ adaptacji opuszczonych zagród dla funkcji letniskowej,
5) zakaz lokalizacji nowych obiektów kubaturowych.
§ 28
1. Tereny wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi i oznaczone
symbolami "LP" i "L" przeznacza siê, zgodnie z istniej¹cym
u¿ytkowaniem, pod lasy oraz zadrzewienia nadrzeczne
i ródpolne.
2. W terenach ustala siê:
1) utrzymanie i ochronê drzewostanów dla zachowania trwa³oci lasów,
2) utrzymanie i ochronê istniej¹cych cieków,
3) utrzymanie obiektów i urz¹dzeñ zwi¹zanych z gospodark¹
len¹,
4) u¿ytkowanie zgodne z planami urz¹dzenia lasów pañstwowych (oznaczonych symbolem LP) i niepañstwowych
uwzglêdniaj¹cymi ich ochronny charakter,
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5) mo¿liwoæ realizacji urz¹dzeñ komunikacji pieszej i ko³owej niezbêdnej dla prowadzenia w³aciwej gospodarki
lenej oraz urz¹dzeñ dla wykorzystania turystycznego,
6) mo¿liwoæ realizacji sieci infrastruktury technicznej dla
potrzeb miejscowych.
3. W terenach wyklucza siê:
1) dewastacjê lasów oraz lokalizacjê wszelkiego zainwestowania za wyj¹tkiem obiektów zwi¹zanych z gospodark¹
len¹ i urz¹dzeñ wymienionych w ust. 2.
§ 29
1. Tereny wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi i oznaczone
symbolami "Lz" przeznacza siê pod zalesienia.
2. W terenach ustala siê:
1) utrzymanie i ochronê istniej¹cych cieków,
2) zalesienie nieu¿ytków i gruntów rolnych zgodnie z przyjêtym projektem "granicy polno - lenej",
3) mo¿liwoæ realizacji komunikacji pieszej i ko³owej niezbêdnej dla prowadzenia w³aciwej gospodarki lenej
oraz wykorzystania turystycznego,
4) mo¿liwoæ lokalizacji lokalnych sieci infrastruktury technicznej.
3. W terenach wyklucza siê:
1) lokalizacjê wszelkiego zainwestowania trwa³ego za wyj¹tkiem obiektów zwi¹zanych z gospodark¹ len¹
oraz urz¹dzeñ wymienionych w ust. 2.
§ 30
1.Tereny wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi i oznaczone symbolami "ZE" przeznacza siê, zgodnie z istniej¹cym u¿ytkowaniem, pod cieki wodne z zieleni¹ nadrzeczn¹ wystêpuj¹ce
poza terenami lasów i zadrzewieñ ustalonymi w planie.
2. W terenach ustala siê:
1) mo¿liwoæ swobodnego dostêpu do wody,
2) utrzymanie i ochronê istniej¹cych cieków wraz z zieleni¹
przybrze¿n¹ nisk¹ i wysok¹, stanowi¹c¹ ich otulinê biologiczn¹,
3) obowi¹zek realizacji inwestycji zwi¹zanych z regulacj¹
cieków i zabezpieczeniem przeciwpowodziowym,
4) mo¿liwoæ realizacji zieleni urz¹dzonej i urz¹dzeñ sportowo - rekreacyjnych,
5) mo¿liwoæ lokalizacji niezbêdnych sieci infrastruktury technicznej i urz¹dzeñ komunikacji ko³owej,
6) mo¿liwoæ utrzymania i rozbudowy istniej¹cych obiektów budowlanych pod warunkiem ich po³o¿enia minimum
15 m od brzegów cieku i wykonania zabezpieczeñ przeciwpowodziowych.
3. W terenach wyklucza siê:
1) lokalizacjê nowych obiektów kubaturowych mieszkalnych
i us³ugowych,
2) odprowadzanie nieoczyszczonych cieków bytowo - gospodarczych.
§ 31
1. Tereny wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi i oznaczone
symbolami "ZI" przeznacza siê pod zieleñ izolacyjn¹.
2. W terenach ustala siê:
1) utrzymanie i realizacjê zieleni niskiej i wysokiej w strefie
miêdzy zabudow¹ mieszkaniow¹ a lini¹ kolejow¹,
2) mo¿liwoæ dotychczasowego u¿ytkowania rolniczego
i ogrodniczego z zaleceniem urz¹dzenia zespo³ów krzewów ozdobnych lub sadów.
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§ 32
1. Tereny wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi i oznaczone
symbolami "1 ÷ 2 ZC" przeznacza siê, zgodnie z przewa¿aj¹cym u¿ytkowaniem, pod cmentarze.
2. Dla terenów ustala siê:
1) utrzymanie w terenie "1ZC" cmentarza wyznaniowego
wraz z urz¹dzeniami towarzysz¹cymi,
2) rozszerzenie cmentarza w terenie "2 ZC" wed³ug warunków okrelonych przez w³aciwego inspektora sanitarnego,
3) zachowanie wokó³ cmentarzy strefy ochrony sanitarnej
o szerokoci 50 m.
§ 33
1. Dla obs³ugi komunikacyjnej obszaru ustala siê tereny dróg
publicznych wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi i oznaczone
symbolami:
1KPZ - istniej¹ca droga powiatowa nr 04231 klasy Z (zbiorcza) o docelowej szerokoci 20 m w liniach rozgraniczaj¹cych i przekroju jednojezdniowym, przewidziana do prze³o¿enia w zwi¹zku z budow¹ zbiornika
"winna - Porêba", w obrêbie zbiornika realizowana
na wspólnym nasypie z lini¹ kolejow¹,
2KPZ - istniej¹ca droga powiatowa nr 04230 klasy Z (zbiorcza) o docelowej szerokoci 20 m w liniach rozgraniczaj¹cych i przekroju jednojezdniowym,
3KPZ - istniej¹ca droga powiatowa nr 04229 klasy Z (zbiorcza) o docelowej szerokoci 20 m w liniach rozgraniczaj¹cych i przekroju jednojezdniowym,
1KGL - istniej¹ce i projektowane drogi gminne o docelowych szerokociach 15 m w liniach rozgraniczaj¹cych
i przekrojach jednojezdniowych,
2KGL - istniej¹ce i projektowane drogi gminne o docelowych szerokociach 12 m w liniach rozgraniczaj¹cych
i przekrojach jednojezdniowych,
KGD - istniej¹ce i projektowane drogi gminne o docelowych szerokociach 10 m w liniach rozgraniczaj¹cych
i przekrojach jednojezdniowych.
2. Dla dróg powiatowych i gminnych ustala siê:
1) utrzymanie, modernizacjê i rozbudowê urz¹dzeñ drogowych, w tym realizacjê chodników, zatok autobusowych
i parkingów, dla uzyskania parametrów technicznych okrelonych w przepisach szczególnych,
2) utrzymanie oraz mo¿liwoæ lokalizacji sieci infrastruktury
technicznej oraz pasów zieleni izolacyjnej,
3) mo¿liwoæ lokalizacji w obrêbie linii rozgraniczaj¹cych dróg
wydzielonych szlaków rowerowych oznaczonych na rysunku planu.
3. Dopuszcza siê zmniejszenie szerokoci normatywnych pasów drogowych dla istniej¹cych dróg powiatowych i gminnych na odcinkach przebiegaj¹cych przez tereny zabudowane za zgod¹ zarz¹dcy drogi.
4. Dla istniej¹cych dróg gminnych, nie wyznaczonych w rysunku planu, ustala siê docelow¹ szerokoæ 10 m w liniach rozgraniczaj¹cych.
§ 34
1.Teren wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi i oznaczony symbolem "TS" przeznacza siê pod urz¹dzenia obs³ugi transportu samochodowego.
2. Dla terenu ustala siê:
1) lokalizacjê stacji paliw z urz¹dzeniami towarzysz¹cymi,
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2) mo¿liwoæ realizacji innych obiektów zwi¹zanych z obs³ug¹ podró¿nych,
3) obowi¹zek sporz¹dzenia raportu oddzia³ywania przedsiêwziêcia na rodowisko.
§ 35
1.Teren wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi i oznaczony symbolem "KK" przeznacza siê, zgodnie z istniej¹cym u¿ytkowaniem, pod urz¹dzenia kolejowe.
2. W terenie ustala siê:
1) utrzymanie istniej¹cych obiektów i urz¹dzeñ, w tym przystanku kolejowego "Stryszów" z mo¿liwoci¹ ich przebudowy i rozbudowy,
2) mo¿liwoæ lokalizacji obiektów technicznych zwi¹zanych
z funkcj¹ terenu oraz niezbêdnej sieci infrastruktury technicznej,
3) prze³o¿enie odcinka linii kolejowej w obrêbie zbiornika
"winna - Porêba" i realizacjê na wspólnym nasypie
z drog¹ powiatow¹ nr 04-231.
3. W terenie wyklucza siê:
1) lokalizacjê wszelkiej zabudowy nie zwi¹zanej z podstawowym przeznaczeniem.
§ 36
1.Teren wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi i oznaczony symbolem "ZW" przeznacza siê pod zbiornik wodny "winna Porêba".
2. W terenie ustala siê kontynuacjê budowy "Zbiornika Wodnego winna - Porêba" wed³ug wydanego pozwolenia na
budowê.
3. Z uwagi na funkcjê zbiornika m.in. jako ród³a wody pitnej obowi¹zuj¹ szczególne warunki zagospodarowania jego otoczenia okrelone w odrêbnych ustaleniach planu.
§ 37
1.Teren wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi i oznaczony symbolem "NO" przeznacza siê pod urz¹dzenia oczyszczania
cieków.
2. Dla terenu ustala siê:
1) lokalizacjê grupowej oczyszczalni cieków "Stryszów", realizowanej w ramach programu ochrony zlewni zbiornika
"winna - Porêba",
2) wymóg zastosowania rozwi¹zañ technicznych i technologicznych eliminuj¹cych szkodliwe oddzia³ywanie na rodowisko poza granice wyznaczonego terenu,
3) wymóg wykonania w trakcie realizacji obiektu zabezpieczeñ przeciwpowodziowych,
4) obowi¹zek sporz¹dzenia raportu oddzia³ywania przedsiêwziêcia na rodowisko.
§ 38
1.Teren wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi i oznaczony symbolem "WZ" przeznacza siê pod urz¹dzenia zaopatrzenia
w wodê.
2. Dla terenu ustala siê:
1) lokalizacjê zbiorników wyrównawczych w ramach projektowanego systemu zaopatrzenia so³ectwa w wodê,
2) zachowanie strefy ochrony bezporedniej w granicach
ogrodzenia terenu,
3) mo¿liwoæ ucilenia lokalizacji w projekcie budowlanym.
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§ 39

§ 44

1. Tereny wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi i oznaczone symbolami "1 ÷13EE" przeznacza siê dla elektroenergetycznych stacji transformatorowych redniego napiêcia.
2. W terenach ustala siê:
1) utrzymanie istniej¹cych obiektów i urz¹dzeñ,
2) rozbudowê stacji oznaczonych symbolami "1 ÷ 9EE" w celu zwiêkszenia ich mocy,
3) realizacjê nowych stacji w terenach oznaczonych symbolami "10 ÷ 13EE",
4) zachowanie stref o wymiarach 5 x 5 m wolnych od zabudowy wokó³ obiektów stacji transformatorowych.

W obszarze okrelonym w uchwale trac¹ moc postanowienia uchwa³y Rady Gminy Stryszów Nr XVII/99/92 z dnia
18 grudnia 1992 roku w sprawie miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryszów
(Dz. Urz. Woj. Bielskiego z 1993 r. Nr 2 poz. 12).

§ 40

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.

1.Teren wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi i oznaczony symbolem "EG" przeznacza siê, zgodnie z istniej¹cym zainwestowaniem, pod urz¹dzenia gazownictwa.
2. Dla terenu ustala siê:
1) utrzymanie obiektów i urz¹dzeñ stacji gazowej redukcyjno - pomiarowej,
2) mo¿liwoæ rozbudowy stosownie do potrzeb,
3) koniecznoæ wykonania zabezpieczeñ przeciwpowodziowych.

§ 45
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy w Stryszowie.
§ 46

§ 47
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy: K. Stanowski

§ 41
1. Tereny wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi i oznaczone
symbolami "1 ÷ 2 T£" przeznacza siê pod urz¹dzenia
³¹cznoci,
2. Dla terenów ustala siê:
1) lokalizacjê w terenie oznaczonym "1 T£" telewizyjnej stacji retransmisyjnej,
2) lokalizacjê w terenie oznaczonym "2 T£" stacji bazowej
telefonii komórkowej,
3) lokalizacjê urz¹dzeñ infrastruktury technicznej i komunikacji zwi¹zanych z wymienionymi inwestycjami,
4) obowi¹zek sporz¹dzenia raportów oddzia³ywania przedsiêwziêæ na rodowisko.
Rozdzia³ IV
Przepisy koñcowe
§ 42
W zwi¹zku z postanowieniami niniejszej uchwa³y wyra¿a
siê zgodê na przeznaczenie na cele nierolnicze gruntów rolnych o ³¹cznej powierzchni 30,83 ha obejmuj¹cych u¿ytki nastêpuj¹cych klas bonitacji:
klasa III - 9,41 ha - po³o¿one w zwartych obszarach o powierzchni
poni¿ej 0,5ha,
klasa IV -20,38ha - po³o¿one w zwartych obszarach o powierzchni poni¿ej 1,0 ha,
klasa V - 1,04 ha.
§ 43
Ustala siê stawkê procentow¹, s³u¿¹c¹ naliczeniu jednorazowej op³aty z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci objêtych planem w wysokoci:
1) w terenach oznaczonych symbolami MN, MM, ML i 1UHS 10%,
2) w pozosta³ych wydzielonych terenach - 0%.

Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr V/36/03
Rady Gminy w Stryszawie
z dnia 11 kwietnia 2003 r.
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
So³ectwa Stryszów - Gmina Stryszów Skala 1:18 000
Rysunek Planu Nr 1
Legenda:
Granica Gminy
Granica wsi (so³ectwa) Stryszów (granica opracowania)
Linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach
lub ró¿nych zasadach zagospodarowania
Granice stref technicznych linii elektroenergetycznych rednich napiêæ
Granice stref technicznych gazoci¹gów wysokoprê¿nych
Granica strefy technicznej obszaru ograniczonego u¿ytkowania linii kolejowej
Granica strefy ochrony poredniej o zaostrzonych wymaganiach zbiornika "winna-Porêba"
Granice stref sanitarnych cmentarzy
Granice stref cis³ej ochrony konserwatorskiej
Obiekty wpisane do rejestru zabytków
Obiekty kultu religijnego - kapliczki, krzy¿e, figury
Stanowiska archeologiczne ze stref¹ ochronn¹
Granica projektowanego zespo³u przyrodniczokrajobrazowego
Granica udokumentowanego z³o¿a surowców
mineralnych (piaskowców)
Tereny zagro¿one zalewami powodziowymi
(w dolinach wiêkszych potoków)
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Plan w podanej skali znajduje siê w siedzibie Urzêdu Gminy, którego niniejsze
opracowanie terenowe dotyczy.
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Zabudowy mieszkaniowo-us³ugowej
Zabudowy mieszkaniowo-letniskowej
Us³ug u¿ytecznoci publicznej
Us³ug kultury sakralnej
Us³ug kultury
Us³ugowo-handlowe
Us³ug sportu i rekreacji
Us³ug turystyki
Orodków produkcji i urz¹dzeñ obs³ugi rolnictwa
Tereny otwarte, w tym tereny:
Upraw polowych i ogrodniczych
z zabudow¹ zagrodow¹
£¹k oraz polan ródlenych
Lasów pañstwowych - ochronnych
Lasów oraz zadrzewieñ nadrzecznych i ródpolnych
Przeznaczone do zalesienia
Cieków wodnych z zieleni¹ nadrzeczn¹
Zieleni izolacyjnej
Cmentarzy
Tereny i urz¹dzenia komunikacji
Tereny dróg publicznych
KPZ - drogi powiatowe zbiorcze
KGL - drogi gminne lokalne
KGD - drogi gminne dojazdowe
Tereny obs³ugi transportu samochodowego
Tereny i urz¹dzenia kolejowe
Przystanki komunikacji publicznej autobusowej
Szlaki turystyczne piesze i rowerowe
Tereny i urz¹dzenia infrastruktury technicznej

Orientacyjne granice obszarów zagro¿onych
procesami osuwiskowymi

Zbiornik wodny "winna-Porêba"
Urz¹dzenia oczyszczania cieków
Urz¹dzenia zaopatrzenia w wodê
Urz¹dzenia elektroenergetyczne
(stacje transformatorowe)
Urz¹dzenia gazownictwa (stacja
gazowa)
Urz¹dzenia ³¹cznoci
Napowietrzne linie elektroenergetyczne edniego napiêcia 15 kV
Gazoci¹gi wysokoprê¿ne fi 100300 CN 6,3 MPa

Tereny o dominuj¹cych funkcjach zagospodarowania lub przeznaczone do zagospodarowania zgodnie z odpowiednimi ustaleniami

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: K. Stanowski

Tereny zabudowane i przeznaczone do zabudowy, w tym tereny:
Zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
Zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej
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2321
Uchwa³a Nr XVI/93/2004
Rady Miasta Szczawnica
z dnia 14 czerwca 2004 r.
w sprawie ustalenia wysokoci stawek op³at za zajêcie
pasa drogowego na terenie Miasta Szczawnica.
Na podstawie art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku
o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z pón. zm.),
Rada Miasta Szczawnica uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê dla dróg, dla których zarz¹dc¹ jest Burmistrz Miasta
stawki op³at za zajêcie 1 m2 pasa drogowego na cele niezwi¹zane
z budow¹, przebudow¹, remontem, utrzymaniem i ochron¹ dróg.
§2
1. Stawki op³at, o których mowa w § 1 wynosz¹:
1) za zajêcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót
niezwi¹zanych z budow¹, przebudow¹, remontem, utrzymaniem i ochron¹ dróg - za ka¿dy dzieñ - 0,20 z³,
2) za umieszczenie w pasie drogowym urz¹dzeñ infrastruktury technicznej nie zwi¹zanych z potrzebami zarz¹dzania
drog¹ lub potrzebami ruchu drogowego:
a) w chodniku i jezdni:
 za umieszczenie urz¹dzeñ wodoci¹gowych i kanalizacyjnych - 20,00 z³,
 za umieszczenie pozosta³ych urz¹dzeñ tj. energetycznych,
telekomunikacyjnych, gazowych i innych - 50,00 z³,
b) na obiekcie mostowym:
 za umieszczenie urz¹dzeñ wodoci¹gowych i kanalizacyjnych - 50,00 z³,
 za umieszczenie pozosta³ych urz¹dzeñ tj. energetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych i innych 200,00 z³.
3) za umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych nie zwi¹zanych z potrzebami zarz¹dzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego:
a) dla obiektów handlowych i us³ugowych za ka¿dy dzieñ
- 2,00 z³,
b) dla reklam za ka¿dy dzieñ - 1,00 z³ (dotyczy 1 m2 powierzchni reklamy),
c) dla innych obiektów za ka¿dy dzieñ - 1,00 z³,
d) w czasie trwania imprez sportowych, promocyjnych,
kulturalnych itp. stawka op³at za umieszczenie obiektu
handlowego, us³ugowego oraz reklamy zwi¹zane z t¹
imprez¹ wynosi 10,00 z³ za ka¿dy dzieñ,
4) za zajêcie pasa drogowego do wy³¹cznego korzystania przez
okrelonych u¿ytkowników na cele handlowe, us³ugowe
(np. ogródki piwne, portrecici) 1,00 z³ za ka¿dy dzieñ,
5) za zajêcie pasa drogowego na prawach wy³¹cznoci w celach innych ni¿ okrelone w pkt 1-4 - 1,20 z³ za ka¿dy dzieñ.
2. Za zajêcie jezdni powy¿ej 20% jej szerokoci stawki okrelone w ust. 1 pkt 1, ulegaj¹ podwy¿szeniu o 50%, a w razie
zajêcia ca³ej szerokoci jezdni stawki ulegaj¹ podwy¿szeniu
o 100%.
§3
Op³ata za umieszczenie w pasie drogowym urz¹dzeñ o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 pobierana jest jednorazowo,

Poz. 2321, 2322

w roku w którym wydano decyzjê administracyjn¹ zezwalaj¹c¹ na zajêcie pasa drogowego.
§4
Uzyskane przychody bêd¹ tworzy³y fundusz rodka specjalnego, który przeznacza siê na budowê, przebudowê, remont, utrzymanie i ochronê dróg gminnych.
§5
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta
Szczawnica.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady: W. Król
2322
Uchwa³a Nr XVI/95/2004
Rady Miasta Szczawnica
z dnia 14 czerwca 2004 r.
w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Orodkowi Pomocy Spo³ecznej.
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 z pón. zm.), Rada Miasta Szczawnica uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê Statut Miejskiego Orodka Pomocy Spo³ecznej w Szczawnicy w brzmieniu stanowi¹cym za³¹cznik
do uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta.
§3
Z dniem wejcia w ¿ycie uchwa³y traci moc uchwa³a
Nr 252/XXXVII/97 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 9 czerwca 1997 roku w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Orodkowi Pomocy Spo³ecznej w Szczawnicy.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady: W. Król
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Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XVI/95/2004
Rady Miasta Szczawnica
z dnia 14 czerwca 2004 r.
STATUT
MIEJSKIEGO ORODKA POMOCY SPO£ECZNEJ
W SZCZAWNICY
Rozdzia³ 1
Postanowienia ogólne
§1
1) Orodek Pomocy Spo³ecznej zwany dalej "Orodkiem" dzia³a na podstawie: ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
spo³ecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593 z pón. zm.) zwanej
w dalszej czêci "ustaw¹ o pomocy spo³ecznej",
2) przepisów wykonawczych do ustawy o pomocy spo³ecznej,
3) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie wiadczeñ rodzinnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 228 poz. 2255 z pón. zm.) zwanej
w dalszej czêci "ustaw¹ o wiadczeniach rodzinnych",
4) przepisów wykonawczych do ustawy o wiadczeniach rodzinnych,
5) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 71 poz. 734 z pón. zm.) zwan¹
dalej "ustaw¹ o dodatkach mieszkaniowych",
6) przepisów wykonawczych do ustawy o dodatkach mieszkaniowych,
7) innych przepisów dotycz¹cych jednostek pomocy spo³ecznej i jednostek bud¿etowych,
8) niniejszego Statutu.
§2
1. Orodek stanowi wyodrêbniony organizacyjnie zespó³ osób
i rodków maj¹tkowych utworzony i utrzymywany w celu
realizowania zadañ z zakresu:
1) pomocy spo³ecznej,
2) wiadczeñ rodzinnych,
3) dodatków mieszkaniowych.
2. Nadzór celowy nad Orodkiem w zakresie realizacji zadañ
zleconych sprawuje Wydzia³ Polityki Spo³ecznej Ma³opolskiego Urzêdu Wojewódzkiego w Krakowie.
§3
Orodek udziela wiadczeñ z zakresu pomocy spo³ecznej
wy³¹cznie przez pracowników- z odpowiednimi uprawnieniami i kwalifikacjami zawodowymi okrelonymi w odrêbnych
przepisach.
Rozdzia³ II
Cele, zadania, obszar dzia³ania
§4
1. Siedzib¹ Orodka jest Szczawnic
2. Dzia³alnoæ Orodka obejmuje teren miasta Szczawnic

Poz. 2322

2. Pomoc spo³eczna polega w szczególnoci na:
1) przyznawaniu i wyp³acaniu przewidzianych ustaw¹ wiadczeñ,
2) pracy socjalnej,
3) prowadzeniu i rozwoju niezbêdnej infrastruktury socjalnej,
4) analizie i ocenie zjawisk rodz¹cych zapotrzebowanie na
wiadczenia z pomocy spo³ecznej,
5) realizacji zadañ wynikaj¹cych z rozeznanych potrzeb spo³ecznych,
6) rozwijanie nowych form pomocy spo³ecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.
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) przyznawanie i wyp³acanie zasi³ków rodzinnych oraz przewidzianych ustaw¹ dodatków do zasi³ku rodzinnego,
2) przyznawanie i wyp³acanie wiadczeñ opiekuñczych:
1) zasi³ek pielêgnacyjny,
2) wiadczenie pielêgnacyjne,
3) op³acanie sk³adek na ubezpieczenie zdrowotne oraz emerytalno - rentowe osobom spe³niaj¹cym okrelone ustaw¹
wymogi.
§7
Orodek realizuje zadania w³asne w zakresie przewidzianym ustaw¹ o dodatkach mieszkaniowych:
1) przyjmowanie wniosków,
2) rozpatrywanie oraz naliczanie dodatków mieszkaniowych,
3) realizacja wyp³at na zasadach przewidzianych ustaw¹.
Rozdzia³ 3
Organizacja wewnêtrzna
§8
1. Orodkiem kieruje i reprezentuje na zewn¹trz kierownik
Orodka.
2. Kierownika zatrudnia i zwalnia Burmistrz Miasta.
3. Kierownik podejmuje wszystkie decyzje w sprawach dotycz¹cych merytorycznej dzia³alnoci Orodka, jest odpowiedzialny
za zapewnienie odpowiedniego poziomu realizacji zadañ.
4. Kierownik sk³ada Radzie Miasta coroczne sprawozdanie
z dzia³alnoci oraz przedstawia potrzeby w tym zakresie.
§9
1. Strukturê Orodka tworz¹:
1) stanowiska pracy socjalnej - pracownicy socjalni,
2) stanowiska opiekuna,
3) stanowisko g³ównego ksiêgowego,
4) stanowisko ds. wiadczeñ.

§5

§ 10

1. Orodek realizuje zadania w³asne gminy oraz zadania zlecone przez organy administracji rz¹dowej w zakresie ustalonym ustaw¹ o pomocy spo³ecznej.

1. Orodek jest jednostk¹ bud¿etow¹.
2. Orodek prowadzi we w³asnym zakresie obs³ugê finansowo - ksiêgow¹.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 203

 8429 

3. Orodek prowadzi gospodarkê finansow¹ wed³ug zasad
okrelonych w ustawie o finansach publicznych i ustawy o rachunkowoci.
4. Podstaw¹ gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy obejmuj¹cy przychody i wydatki zatwierdzany przez Radê
Miasta.
5. rodki finansowe dla zapewnienia funkcjonowania Orodka
pochodz¹ z:
1) bud¿etu wojewody,
2) bud¿etu miasta.
6. Obs³uga kasowa prowadzona jest przez:
1) Urz¹d Miasta Szczawnica na podstawie porozumienia
w zakresie realizacji wiadczeñ z pomocy spo³ecznej,
2) bank na podstawie umowy zlecenia w zakresie realizacji
wiadczeñ rodzinnych.
Rozdzia³ IV
Postanowienia koñcowe
§ 11
1. Sprawy nieuregulowane w statucie normuj¹ ustawy.
2. Zmiany w Statucie dokonywane bêd¹ na podstawie uchwa³
Rady Miasta.
Przewodnicz¹cy Rady: W. Król
2323
Uchwa³a Nr XVI/96/2004
Rady Miasta Szczawnica
z dnia 14 czerwca 2004 r.
w sprawie obni¿enia wysokoci wskaników procentowych dotycz¹cych wysokoci dodatku mieszkaniowego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 z pón. zm.) oraz art. 6 ust. 11 w zwi¹zku z art. 6
ust. 10 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U z 2001 r. Nr 71 poz. 734 z pón. zm.), Rada
Miasta Szczawnica uchwala, co nastêpuje:
§1

Poz. 2322, 2323, 2324
2324
Uchwa³a Nr XVI/97/2004
Rady Miasta Szczawnica
z dnia 14 czerwca 2004 r.

w sprawie szczegó³owych zasad przyznawania i odp³atnoci za us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne us³ugi opiekuñcze.
Na podstawie art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy spo³ecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593 z pón.
zm.), Rada Miasta Szczawnica uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Miejski Orodek Pomocy Spo³ecznej w Szczawnicy zwany
dalej "Orodkiem" wiadczy pomoc w formie us³ug opiekuñczych osobom wymagaj¹cym opieki z terenu miasta
w miejscu zamieszkania.
2. Us³ugi opiekuñcze wiadczone s¹ w pierwszym rzêdzie osobom samotnym, które z racji wieku, choroby lub innych przyczyn wymagaj¹ pomocy innych osób a s¹ jej pozbawione.
3. Specjalistyczne us³ugi opiekuñcze wiadczone s¹ osobom
niepe³nosprawnym z upoledzeniem umys³owym przez rodowiskowy Dom Samopomocy w Szczawnicy.
§2
1. Pomoc w postaci us³ug opiekuñczych i specjalistycznych us³ug
opiekuñczych przyznaje kierownik "Orodka" w drodze decyzji administracyjnej.
2. Zakres przyznanych us³ug uzale¿niony jest od stanu zdrowia
klienta oraz jego sytuacji rodzinnej ustalonej w toku postêpowania administracyjnego oraz na podstawie wywiadu rodowiskowego.
3. W zakres us³ug opiekuñczych nie wchodz¹ czynnoci, które nie
maj¹ bezporednio zwi¹zku z opiek¹ nad wiadczeniobiorcami, takie jak prace polowe, ogrodnicze czy te¿ wykonywanie
jakichkolwiek prac domowych na rzecz cz³onków ich rodzin.
4. Zakres us³ug opiekuñczych wiadczonych w domu podopiecznego oraz specjalistycznych us³ug opiekuñczych wiadczonych w rodowiskowym Domu Samopomocy okrela
za³¹cznik Nr 1 do uchwa³y.
§3

Obni¿a siê o 20 punktów procentowych wysokoæ wskaników procentowych okrelaj¹cych maksymaln¹ wysokoæ dodatku mieszkaniowego, ³¹cznie z rycza³tem tj. do wysokoci 50%
wydatków przypadaj¹cych na normatywn¹ powierzchniê zajmowanego lokalu mieszkalnego lub 50% faktycznych wydatków ponoszonych za lokal mieszkalny je¿eli powierzchnia tego
lokalu jest mniejsza lub równa normatywnej powierzchni.

1. Wysokoæ odp³atnoci za us³ugi opiekuñcze wiadczone
w domu chorego przez "Orodek" oraz tryb pobierania odp³atnoci okrela za³¹cznik Nr 2 do uchwa³y.
2. Koszt jednej godziny us³ugi ustala kierownik "Orodka"
w oparciu o kalkulacjê sporz¹dzan¹ ka¿dego roku na podstawie faktycznych kosztów zatrudnienia opiekunek.

§2

§4

Wykonanie uchwa³y powierza siê kierownikowi Miejskiego Orodka Pomocy Spo³ecznej w Szczawnicy.

1. Osoby niepe³nosprawne korzystaj¹ce ze specjalistycznych
us³ug opiekuñczych wiadczonych w rodowiskowym Domu
Samopomocy nie ponosz¹ odp³atnoci je¿eli dochód na osobê w rodzinie nie przekracza 300% kryterium o którym mowa
w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy spo³ecznej.
2. Je¿eli dochód na osobê w rodzinie przekracza 300% kryterium, o którym mowa w ust. 1 widczeniobiorca ponosi odp³atnoæ za specjalistyczne us³ugi opiekuñcze w wysokoci
5% renty socjalnej (netto).

§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady: W. Król
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§5

Za³¹cznik 2
do uchwa³y Nr XVI/97/2004
Rady Miasta Szczawnica
z dnia 14 czerwca 2004 r.

Wykonanie uchwa³y powierza siê kierownikowi MOPS.
§6
Traci moc uchwa³a Nr VI/40/2003 Rady Miasta Szczawnica
z dnia 25 kwietnia 2003 roku w sprawie wysokoci odp³atnoci za us³ugi opiekuñcze.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.

I. Tabela odp³atnoci za us³ugi opiekuñcze

Przewodnicz¹cy Rady: W. Król
Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XVI/97/2004
Rady Miasta Szczawnica
z dnia 14 czerwca 2004 r.
I. Do zakresu us³ug opiekuñczych wiadczonych w miejscu
zamieszkania nale¿y:
1. Zaspokojenie codziennych potrzeb ¿yciowych, a w szczególnoci:
 zakup leków, art. spo¿ywczych i innych potrzebnych
w gospodarstwie domowym - przygotowanie podstawowych posi³ków,
 karmienie chorego,
 utrzymywanie w czystoci otoczenia chorego,
 palenie w piecu, przynoszenie wêgla,
 zamawianie wizyt lekarskich, kontakt z lekarzem i pielêgniark¹ rodowiskow¹, stosowanie pielêgnacji zleconej przez lekarza,
 prowadzenie zeszytu wyjæ, wydatków i rozliczenie siê
z chorymi z wydanych pieniêdzy.
2. Opieka higieniczno - sanitarna, która obejmuje w szczególnoci:
 mycie, k¹piel, czesanie i ubieranie chorego,
 zmiana bielizny osobistej i pocielowej,
 zapobieganie powstawaniu odle¿yn i odparzeñ,
 pomoc przy za³atwianiu potrzeb fizjologicznych.
3. Pomoc w podtrzymywaniu psychofizycznych kondycji osób,
w tym:
 gimnastyka oddechowa, ruchowa w tym ewentualnie
spacery,
 podtrzymywanie indywidualnych zainteresowañ
 dostarczanie choremu prasy, ksi¹¿ek.
II. Do zakresu specjalistycznych us³ug opiekuñczych wiadczonych przez rodowiskowy Dom Samopomocy nale¿¹
dzia³ania maj¹ce na celu:
 nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejêtnoci niezbêdnych do jak najbardziej samodzielnego funkcjonowania osób upoledzonych umys³owo,
 nauka porozumiewania siê w formie werbalnej i pozawerbalnej,
 rehabilitacja i ogólne usprawnienie ruchowe,
 wspieranie rodzin osób niepe³nosprawnych poprzez odci¹¿enie od ca³odobowej opieki, co sprzyja utrzymaniu
ich we w³asnym rodowisku,
 u³atwianie uczestnictwa w ¿yciu spo³ecznym, rozbudzenie zainteresowañ,
 integracja ze spo³ecznoci¹ lokaln¹.
Przewodnicz¹cy Rady: W. Król

Wysokoæ odp³atnoci
liczona od kosztu jednej
godziny us³ugi

Dochód na osobê
w procentachkryterium
dochodowego osoby
samotnie gospodaruj¹cej
ustalonego zgodnie
z art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy
o pomocy spo³ecznej

do 100%
101-150%
151-180%
181-220%
221-260%
powy¿ej260%

osoba
w rodzinie

osoba samotnie
gospodaruj¹ca

bezp³atnie
10%
15%
20%
40%
100%

bezp³atnie
20%
30%
60%
100%
100%

II. Tryb pobierania op³at za us³ugi:
 odp³atnoæ za us³ugi opiekuñcze oblicza siê nastêpuj¹co:
koszt jednej godziny x procent odp³atnoci za us³ugi x iloæ
godzin us³ug w miesi¹cu
 nale¿noæ jest pobierana przez upowa¿nione opiekunki i wp³acana do kasy urzêdu do 15 ka¿dego miesi¹ca (z do³u).
Przewodnicz¹cy Rady: W. Król
2325
Uchwa³a Nr XVI/98/2004
Rady Miasta Szczawnica
z dnia 14 czerwca 2004 r.
w sprawie zasad przyznawania pomocy w formie zakupu
posi³ku oraz zwrotu wydatków z tym zwi¹zanych.
Na podstawie art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy spo³ecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593 z pón.
zm.), Rada Miasta Szczawnica uchwala, co nastêpuje:
§1
Dzieciom i m³odzie¿y z terenu miasta Szczawnica w okresie nauki w szkole mo¿e byæ przyznawana pomoc w formie
zakupu posi³ku zwana dalej "pomoc¹".
§2
Pomoc przeznaczona jest dla dzieci i m³odzie¿y szkó³ podstawowych, gimnazjum, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach
mo¿e byæ przyznawana dla m³odzie¿y szkó³ ponad gimnazjalnych.
§3
Pomoc przyznawana jest na podstawie decyzji wydanej po
uprzednim ustaleniu sytuacji materialnej rodziny ucznia w toku
postêpowania administracyjnego oraz na podstawie wywiadu rodowiskowego.
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§4

§1

1. Pomoc przyznawana jest nieodp³atnie dzieciom i m³odzie¿y
z rodzin, w których dochód nie przekracza 200% kwoty kryterium dochodowego okrelonego w art. 8 ust. 1 ustawy
o pomocy spo³ecznej.
2. W przypadku, gdy dochód w rodzinie ucznia przekracza 200%
kryterium, o którym mowa w ust. 1 wydatki poniesione za
przyznan¹ pomoc podlegaj¹ zwrotowi w ca³oci.

Zatwierdziæ taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodê i odprowadzania cieków na terenie Gminy Wolbrom:
1. Wysokoæ op³aty za 1m3 wody dostarczanej przez Wolbromski Zak³ad Wodoci¹gów i Kanalizacji, dla wszystkich odbiorców - ustaliæ na kwotê 2,50 z³., z tym i¿ dla odbiorców z terenów gmin s¹siaduj¹cych z Gmin¹ Wolbrom i odbiorców zakupuj¹cych wodê w iloci ponad 500 m3/ miesiêcznie wprowadziæ mo¿liwoæ negocjacji cen w wysokoci do 20%.
2. Wysokoæ op³aty za odprowadzanie 1 m3 cieków do kanalizacji gminnej ustaliæ na kwotê:
a) dla cieków bytowych
- 1,80 z³,
b) dla cieków komunalnych
- 3,90 z³,
c) dla cieków przemys³owych
- 3,90 z³.
3. Wysokoæ op³aty za 1 m3 cieków dowo¿onych beczkowozami ustaliæ na kwotê:
a) dla cieków bytowych
- 1,80 z³,
b) dla cieków komunalnych
- 3,90 z³,
c) dla cieków przemys³owych
- 3,90 z³.

§5
1. Obowi¹zek zwrotu wydatków za posi³ki dla dzieci i m³odzie¿y o którym mowa w § 4 pkt 2 spoczywa na rodzicach lub opiekunach.
2. Decyzje w zakresie zwrotu wydatków podejmuje kierownik
Miejskiego Orodka Pomocy Spo³ecznej.
3. W przypadkach szczególnych, zw³aszcza je¿eli ¿¹danie zwrotu wydatków za udzielone wiadczenie stanowi³oby dla osoby zobowi¹zanej nadmierne obci¹¿enie lub te¿ niweczy³oby skutki udzielonej pomocy kierownik Orodka na wniosek pracownika socjalnego mo¿e odst¹piæ od ¿¹dania takiego zwrotu.
§6
Wykonanie uchwa³y powierza siê kierownikowi Miejskiego Orodka Pomocy Spo³ecznej w Szczawnicy.
§7

§2
Ustaliæ sta³¹ op³atê roczn¹ za przy³¹cze:
1. Dla odbiorców indywidualnych wody bytowej (wodomierze
do Ø 20 i rycza³towcy) - 57,60 z³.
2. Dla odbiorców zbiorowych:
 dla wodomierzy od Ø 25 do Ø 40
- 162,00 z³,
 dla wodomierzy od Ø 50 do Ø 150
- 324,00 z³,
 dla wodomierzy sprzê¿onych
- 1 350,00 z³.

Traci moc uchwa³a Nr VI/39/2003 Rady Miasta Szczawnica
z dnia 25 kwietnia 2003 roku w sprawie zasad przyznawania
pomocy w formie zakupu posi³ku oraz zwrotu wydatków z tym
zwi¹zanych.

Stawki podane w § § w 1 i 2 s¹ stawkami netto i nie zawieraj¹ podatku VAT.

§8

§4

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.

Traci moc uchwa³a Rady Miejskiej Nr VIII/82/03 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 6 czerwca 2003 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodê i zbiorowego
odprowadzania cieków na terenie Miasta i Gminy Wolbrom.

§9
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.
Przewodnicz¹cy Rady: W. Król
2326
Uchwa³a Nr XX/157/04
Rady Miejskiej w Wolbromiu
z dnia 7 lipca 2004 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia
w wodê i zbiorowego odprowadzania cieków na terenie
Gminy Wolbrom.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w zwi¹zku z art. 7 ust. 1
pkt 3 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
ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz. U. Nr 72
poz. 747 z pón. zm.), Rada Miejska w Wolbromiu uchwala:

§3

§5
Wykonanie uchwa³y powierzyæ Burmistrzowi Miasta i Gminy Wolbrom.
§6
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
jej opublikowania.
Przewodnicz¹ca Rady Miejskiej w Wolbromiu: L. G¹dek
2327
Uchwa³a Nr XX/158/04
Rady Miejskiej w Wolbromiu
z dnia 7 lipca 2004 r.
w sprawie op³at dodatkowych za odbiór cieków o przekroczonej zawartoci stê¿eñ zanieczyszczeñ.
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w zwi¹zku z art. 7 ust. 1
pkt 3 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. 11
ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodê i odprowadzaniu cieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747 z pón.
zm.) oraz rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie sposobu realizacji obowi¹zków dostawców cieków przemys³owych oraz warunków wprowadzania
cieków do urz¹dzeñ kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 129 poz. 1108),
Rada Miejska w Wolbromiu uchwala:
§1
Ustala siê wysokoæ dopuszczalnych wartoci wskaników
zanieczyszczeñ w ciekach wprowadzanych do urz¹dzeñ kanalizacyjnych, w iloci okrelonej w za³¹czniku Nr 1 stanowi¹cym
integraln¹ czêæ niniejszej uchwa³y.
§2
Ustala siê podzia³ wskaników zanieczyszczeñ na grupy,
kategorie oraz wielkoci jednostkowych ³adunków zanieczyszczeñ, o których mowa w § 1 uchwa³y, w wysokoci okrelonej
w za³¹czniku Nr 4, stanowi¹cym integraln¹ czêæ niniejszej
uchwa³y.

Poz. 2327
§6

Trac¹ moc uchwa³a Rady Miejskiej w Wolbromiu Nr VIII/83/03
z dnia 6 czerwca 2003 r., w sprawie op³at dodatkowych za odbiór
cieków o przekroczonej zawartoci stê¿eñ zanieczyszczeñ
oraz uchwa³a Rady Miejskiej w Wolbromiu Nr XIII/107/03 z dnia
26 listopada 2003 r. w sprawie zmiany treci § 4 uchwa³y Rady
Miejskiej w Wolbromiu Nr VIII/83/03 z dnia 6 czerwca 2003 r., dotycz¹cej op³at dodatkowych za odbiór cieków o przekroczonej
zawartoci stê¿eñ zanieczyszczeñ oraz za³¹czników Nr 1 i Nr 1a
do przedmiotowej uchwa³y.
§7
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta
i Gminy Wolbrom
§8
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni
od daty jej opublikowania.
Przewodnicz¹ca Rady Miejskiej w Wolbromiu: L. G¹dek

§3
Ustala siê op³atê dodatkow¹ za przekroczenie dopuszczalnego ³adunku zanieczyszczeñ i stanu cieków oraz krotnoæ za
ich szczególn¹ uci¹¿liwoæ w wysokoci okrelonej w za³¹czniku Nr 3, stanowi¹cym integraln¹ czêæ niniejszej uchwa³y.
§4
1. Dostawcy cieków u których podczas badañ kontrolnych
przeprowadzonych przez s³u¿by laboratoryjne Wolbromskiego Zak³adu Wodoci¹gów i Kanalizacji w Wolbromiu zostan¹
stwierdzone przekroczenia wartoci dopuszczalnych stê¿eñ
zanieczyszczeñ, mog¹ w terminie do 1 miesi¹ca od dnia poinformowania ich o wyniku w/w badañ, zawrzeæ z WZWiK
w Wolbromiu umowê w której zobowi¹¿¹ siê do wybudowania i uruchomienia podczyszczalni cieków, w terminie
do 12 miesiêcy od daty podpisania umowy.
2. W przypadku wybudowania i uruchomienia przez dostawców podczyszczalni cieków, w terminie do 12 miesiêcy od
daty podpisania umowy, zostan¹ oni zwolnieni z p³acenia
op³at dodatkowych za ponadnormatywny zrzut cieków.
3. W przypadku niedotrzymania przez dostawców terminu
wybudowania i uruchomienia podczyszczalni cieków w/w
terminie, zostan¹ oni obci¹¿eni op³atami dodatkowymi za
ca³y okres ponadnormatywnego zrzutu cieków tj. od dnia
poboru próbek, w których stwierdzono przekroczenie stê¿enia zanieczyszczeñ.
§5
Ustala siê wysokoæ dopuszczalnych wartoci wskaników
zanieczyszczeñ w ciekach wprowadzanych do urz¹dzeñ kanalizacji miejskiej przez beczkowozy, jak w za³¹czniku Nr2 stanowi¹cym integraln¹ czêæ niniejszej uchwa³y oraz zasady naliczania op³at dodatkowych za odprowadzanie cieków do urz¹dzeñ kanalizacyjnych i zasady naliczania op³at dodatkowych
za cieki dowo¿one wozami asenizacyjnymi jak w za³¹czniku
Nr 5 stanowi¹cym integraln¹ czêæ niniejszej uchwa³y.

Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XX/158/04
Rady Miejskiej w Wolbromiu
z dnia 7 lipca 2004 r.
DOPUSZCZALNE WARTOCI WSKANIKÓW ZANIECZYSZCZEÑ W CIEKACH WPROWADZANYCH DO URZ¥DZEÑ
KANALIZACYJNYCH
WSKANIK

Jednostka
stê¿enia

Stê¿enie
dopuszczalne

Piêciodniowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu BZT5
Chemiczne zapotrzebowanie tlenu metod¹
dwuchromianow¹ ChZT
Chlorki
Siarczany
Zawiesina ogólna
Temperatura
Wartoæ pH
Azot amonowy
Azot ogólny
Fosfor ogólny
Detergenty/substancje powierzchniowo
czynne
Substancje ekstrahuj¹ce siê eterem naftowym
Suma metali ciê¿kich

mg O/L

1400 i poni¿ej

mg O/L

1700 i poni¿ej

mg CL/L
mg SO/L
mg/l
C
pH
mg N /L
mg N/L
mg P/L
mg/L

500 i poni¿ej
500 i poni¿ej
250 i poni¿ej
35
6,5 - 9,0
20 i poni¿ej
30 i poni¿ej
6 i poni¿ej
10 i poni¿ej

mg/L

80 i poni¿ej

mg/L

0,25 i poni¿ej

Przewodnicz¹ca Rady Miejskiej w Wolbromiu: L. G¹dek
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Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr XX/158/04
Rady Miejskiej w Wolbromiu
z dnia 7 lipca 2004 r.
DOPUSZCZALNE WARTOCI WSKANIKÓW ZANIECZYSZCZEÑ W CIEKACH WPROWADZANYCH DO URZ¥DZEÑ
KANALIZACJI MIEJSKIEJ PRZEZ BECZKOWOZY
WSKANIK
BZT
ChZT
Chlorki
Siarczany
Substancje ekstrahuj¹ce siê eterem
naftowym
Zawiesina ogólna
Wartoæ pH
Suma metali ciê¿kich

Jednostka
stê¿enia

Stê¿enie
dopuszczalne

mg O/dm
mg O/dm
mg CL/dm
mg SO/dm
mg/dm

1400 i poni¿ej
1700 i poni¿ej
500 i poni¿ej
500 i poni¿ej
80 i poni¿ej

mg/dm
pH
mg/dm

400 i poni¿ej
6,5 - 9,0
0,25 i poni¿ej

WYSOKOÆ OP£AT ZA PRZEKROCZENIE
DOPUSZCZALNEGO STANU CIEKÓW
Wskanik stanu
cieków

Wielkoæ przekroczenia

Wartoæ op³aty
w z³/m3 cieków

Temperatura

Mniej ni¿ 5 C
5 C i wiêcej
6,0 - 6,5 i 9,0 - 9,5
4,5 - 6,0 i 9,5 - 11,0
poni¿ej 4,4
i powy¿ej 11,0

0,02
0,028
1
1,95
3,9

Odczyn (pH)

Przewodnicz¹ca Rady Miejskiej w Wolbromiu: L. G¹dek
Za³¹cznik Nr 4
do uchwa³y Nr XX/158/04
Rady Miejskiej w Wolbromiu
z dnia 7 lipca 2004 r.
PODZIA£ WSKANIKÓW ZANIECZYSZCZEÑ NA GRUPY,
KATEGORIE ORAZ WIELKOCI JEDNOSTKOWYCH
£ADUNKÓW ZANIECZYSZCZEÑ
Wskanik

WYSOKOÆ OP£AT ZA PRZEKROCZENIE
DOPUSZCZALNEGO STANU CIEKÓW
Wskanik stanu
cieków

Wielkoæ
przekroczenia

Wartoæ op³aty
w z³/m3 cieków

Temperatura

Mniej ni¿ 5 C
5 C i wiêcej
6,0 - 6,5 i 9,0 - 9,5
4,5 - 6,0 i 9,5 - 11,0
poni¿ej 4,4
i powy¿ej 11,0

0,02
0,028
1
1,95
3,9

Odczyn (pH)

Poz. 2327

Przewodnicz¹ca Rady Miejskiej w Wolbromiu: L. G¹dek
Za³¹cznik Nr 3
do uchwa³y Nr XX/158/04
Rady Miejskiej w Wolbromiu
z dnia 7 lipca 2004 r.
STAWKI OP£AT W Z£OTYCH ZA JEDNOSTKÊ £ADUNKU
ZANIECZYSZCZEÑ
Kategoria
wskaników
zanieczyszczeñ

Stawki op³at
w z³otych za jednostkê ³adunku zanieczyszczeñ

Krotnoæ za
szczególn¹
uci¹¿liwoæ

I
II
III
IV
V

3,9
3,2
2,6
2,1
1,8

5
4
3
2
1

GRUPA I
Suma metali ciê¿kich
Chemiczne zapotrzebowanie tlenu metod¹ dwuchromianow¹
ChZT
Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu
BZT
Zawiesina ogólna
Substancje ekstrahuj¹ce
siê eterem naftowym
GRUPA II
Azot ogólny
Fosfor ogólny
Detergenty
Azot amonowy
Chlorki
Siarczany

Kategoria

Jednostka
³adunku

IV

100g

IV

1 kg O

III
II
I

1 kg O
1 kg
1 kg

II
I
IV
I
V
V

1 kg N
1 kg P
1 kg
1 kg NH
1 kg Cl
1 kg SO

Przewodnicz¹ca Rady Miejskiej w Wolbromiu: L. G¹dek
Za³¹cznik Nr 5
do uchwa³y Nr XX/158/04
Rady Miejskiej w Wolbromiu
z dnia 7 lipca 2004 r.
I. Naliczanie op³at dodatkowych za odprowadzenie cieków do urz¹dzeñ kanalizacyjnych
1. Za przekroczenie parametrów okrelonych w za³. Nr 1
Odbiorca bêdzie nalicza³ op³aty dodatkowe za okres na-
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ruszenia warunków, bior¹c za podstawê: wielkoæ ponadnormatywnego ³adunku zanieczyszczeñ i jego kategoriê w oparciu o za³. Nr 3.
2. Przy naliczeniu op³at dodatkowych obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady:
a) w razie przekroczenia dopuszczalnych wartoci dwu
lub wiêcej wskaników z grupy I wymienionych w za³¹czniku Nr 4, wymiar op³at ustala siê przyjmuj¹c ten
ze wskaników, za którego przekroczenie - op³ata jest
najwy¿sza;
b) w razie przekroczenia dopuszczalnych wartoci dwu
lub wiêcej wskaników z grupy II wymienionych w za³¹czniku Nr 4, wymiar op³at ustala siê ³¹cznie za wszystkie przekroczone wskaniki;
c) w razie przekroczenia dopuszczalnych wartoci równoczenie w I i II grupie, stosuje siê op³atê wy¿sz¹;
d) do obliczonej dobowej op³aty dodatkowej dolicza siê
nastêpuj¹ce op³aty za przekroczenie:
 dopuszczalnych wartoci poszczególnych metali ciê¿kich albo ich sumy;
 dopuszczalnej temperatury wg za³¹cznika Nr 3;
 dopuszczalnych wartoci pH wg za³¹cznika Nr 3.
3. Stawki op³at dodatkowych wyra¿one za ³adunek zanieczyszczeñ ponadnormatywnych ulegaj¹ zmianie stosownie do zmiany obowi¹zuj¹cych w tym zakresie przepisów
(ustawy).
O zmianie stawek Dostawca cieków zostanie poinformowany pisemnie.
II. Naliczanie op³at dodatkowych za cieki dowo¿one wozami asenizacyjnymi
1. Stan i sk³ad wprowadzanych cieków (odpadów p³ynnych) okrela za³¹cznik Nr 2.
2. Podstawê stwierdzenia przekroczenia warunków umownych i naliczanie op³at dodatkowych stanowi¹ wyniki pomiaru stanu i sk³adu cieków, przeprowadzone przez Odbiorcê.
2. Pod pojêciem "stan cieków" nale¿y rozumieæ odczyn pH
i temperatury.
3. Pod pojêciem "sk³ad cieków" nale¿y rozumieæ stê¿enie
zanieczyszczeñ zawartych w ciekach.
4. W przypadku stwierdzenia przekroczenia warunków
umownych (stanu i (lub) sk³adu cieków) Odbiorca
przele w ci¹gu 21 dni wyniki pomiarów wraz z faktur¹ za wykonan¹ analizê oraz wyliczon¹ op³at¹ dodatkow¹.
Op³ata dodatkowa wyniesie:
A-B
1000

x cp x 20 x V

gdzie:
A - stê¿enie wskanika stwierdzone w czasie kontroli
B - stê¿enie dopuszczalne wg za³. Nr 2
cp - cena aktualna za 1 m3 cieków, 20-krotnoæ za naruszenie
warunków Umowy
V - iloæ cieków z kontrolowanej "beczki"

Przewodnicz¹ca Rady Miejskiej w Wolbromiu:
L. G¹dek

Poz. 2327, 2328
2328
Uchwa³a Nr XXX/169/04
Rady Gminy Zabierzów
z dnia 21 maja 2004 r.

w sprawie sieci szkó³ podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów.
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.), w zwi¹zku z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia
7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (t.j. Dz. U. 1996 r. Nr 67
poz. 329 z pón. zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii Ma³opolskiego Kuratora Owiaty, Rada Gminy Zabierzów uchwala,
co nastêpuje:
§1
Ustala siê na terenie Gminy sieæ gimnazjów i granic ich
obwodów:
1) Gimnazjum im Henryka Sienkiewicza w Rudawie w Zespole
Szkó³ w Rudawie Rudawa ul. Stanis³awa Polaczka 25 obejmuj¹ce swym obwodem wsie: Brzezinka, M³ynka, Nielepice, Niegoszowice, Pisary, Radwanowice, Rudawa,
2) Gimnazjum w Rz¹sce w Zespole Szkó³ w Rz¹sce - Rz¹ska
ul. Krakowska 122 obejmuj¹ce swym obwodem wsie: Aleksandrowice, Balice, Brzezie, Brzoskwinia, Burów, Rz¹ska,
Szczyglice, Ujazd,
3) Gimnazjum im Jana Matejki w Zabierzowie - Zabierzów ul. Kolejowa 15 obejmuj¹ce swym obwodem wsie: Bolechowice,
Karniowice, Kochanów, Kleszczów, Kobylany, Wiêckowice,
Zabierzów, Zelków.
§2
Ustala siê na terenie Gminy Zabierzów sieæ szkó³ podstawowych i granic ich obwodów:
1) Szko³a Podstawowa w Balicach- Balice ul. Szkolna nr 66
obejmuj¹ca swym obwodem wsie: Aleksandrowice, Balice, Burów i Szczyglice,
2) Szko³a Podstawowa im. Ksiêcia Józefa Poniatowskiego
w Bolechowicach Bolechowice ul. Szkolna nr 37 obejmuj¹ca swym obwodem wsie: Bolechowice, Karniowice-wie,
Zelków,
3) Publiczna Szko³a Podstawowa im Marii Konopnickiej w Brzoskwini Brzoskwinia nr 129 obejmuj¹ca swym obwodem
wie Brzoskwinia,
4) Szko³a Podstawowa im Tadeusza Kociuszki w Brzezin Brzozie nr 37 obejmuj¹ca swym obwodem wsie: Brzozie
i Ujazd,
5) Szko³a Podstawowa im. Porucznika Piotra Olka pseudonim "Go³¹b" w Kobylanach - Kobylany nr 193 obejmuj¹ca
swym obwodem wsie: Karniowice - bloki, Kobylany, Wiêckowice,
6) Szko³a Podstawowa im Bohaterów Westerplatte w Nielepicach - Nielepice nr 182 obejmuj¹ca swym obwodem
wsie: M³ynka, Nielepice, Rudawa ul. Podgórska, ul. l¹ska,
ul. Trzaskowskiego, ul. Zak¹tek, ul Krakowska nr 52,
70,.80,82,
7) Integracyjna Niepubliczna Szko³a Podstawowa o uprawnieniach szko³y publicznej w Radwanowicach - Radwanowice
nr 107 obejmuj¹ca swym obwodem wie Radwanowice.
8) Szko³a Podstawowa im. Armii Kr¹jowej w Rudawie w Zespole Szkó³ w Rudawie - Rudawa ul. Stanis³awa Polaczka
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25 obejmuj¹ca swym obwodem wsie: Brzezinka, Niegoszowice, Pisary, Rudawa bez ul. Krakowskiej nr 52, 70, 80,
82, ul Podgórskiej, ul. l¹skiej, ul.Trzaskowskiego, ul. Zak¹tek,
9) Szko³a Podstawowa w Rz¹sce w Zespole Szkó³ w Rz¹sce Rz¹ska ul. Krakowska 122 obejmuj¹ca swym obwodem
wie Rz¹ska,
10) Szko³a Podstawowa im II Armii Wojska Polskiego w Zabierzowie - Zabierzów ul. Szkolna 50 obejmuj¹ca swym obwodem wsie: Kleszczów, Kochanów i Zabierzów.
§2
Z dniem wejcia w ¿ycie niniejszej uchwa³y traci moc uchwa³a
Nr XXV/250/2000 Rady Gminy Zabierzów z dnia 31.03.2000 r.
w sprawie sieci szkó³ podstawowych i gimnazjów oraz granic
ich obwodów.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
§4
1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy: A. Krawczyk
2329
Uchwa³a Nr XVI/152/2004
Rady Miasta Zakopane
z dnia 28 stycznia 2004 r.
w sprawie uchylenia uchwa³y dotycz¹cych dotacji z bud¿etu Miasta dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych w zakresie dotycz¹cym realizacji ustawy
o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³ania alkoholizmowi.
Na podstawie art. 118 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 ze
zm.) oraz art. 23 i art. 24 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê o dzia³alnoci po¿ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 874), Rada Miasta
Zakopane uchwala, co nastêpuje:
§1
W zwi¹zku z wejciem w ¿ycie ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o dzia³alnoci po¿ytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96 poz. 873) traci moc uchwa³a Nr XIX/190/2000
Rady Miasta Zakopane z dnia 26 kwietnia 2000 r. (z póniejszymi zmianami) w sprawie dotacji z bud¿etu Miasta dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych w zakresie dotycz¹cym realizacji ustawy o wychowaniu w trzewoci
i przeciwdzia³ania alkoholizmowi.
§2
Wykonanie uchwa³y zleca siê Burmistrzowi Miasta Zakopane.
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§3

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady: H. Krzeptowski
2330
Obwieszczenie
Komisarza Wyborczego w Krakowie
z dnia 7 lipca 2004 r.
w sprawie zmian w sk³adzie osobowym Rady Miejskiej
w Andrychowie.
Na podstawie art. 182 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159 poz. 1547 i z 2004 r. Nr 25
poz. 219), podaje siê do publicznej wiadomoci, co nastêpuje:
1. Rada Miejska w Andrychowie uchwa³a Nr XXI/191/04 z dnia
27 maja 2004 roku stwierdzi³a wyganiêcie mandatu w okrêgu wyborczym Nr 2 radnego Pana Aleksandra Nideckiego
z listy Nr 3, zg³oszonej przez Koalicyjny Komitet Wyborczy
SLD-UP w wyborach do Rady Miejskiej w Andrychowie, przeprowadzonych 27 padziernika 2002 roku, w zwi¹zku ze
mierci¹ radnego.
2. Rada Miejska w Andrychowie uchwa³a Nr XXII/197/04 z dnia
24 czerwca 2004 roku stwierdzi³a, ¿e radnym w okrêgu wyborczym Nr 2 zosta³ Pan Eugeniusz Syrek, kandydat z tej
samej listy, który uzyska³ kolejno najwiêksza liczbê g³osów
a nie utraci³ prawa wybieralnoci.
3. Obwieszczenie niniejsze podlega podaniu do publicznej wiadomoci poprzez opublikowanie w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Ma³opolskiego oraz rozplakatowanie na terenie Gminy Andrychów.
Komisarz Wyborczy w Krakowie: P. Lechowski
2331
Obwieszczenie
Komisarza Wyborczego w Nowym S¹czu
z dnia 12 lipca 2004 r.
o wynikach wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Miejskiej
w Makowie Podhalañskim.
Na podstawie art. 182 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159 poz. 1547 oraz z 2004 r. Nr 25
poz. 219 i Nr 102 poz. 1055), podaje siê do publicznej wiadomoci, ¿e:
Dane ogólne dotycz¹ce wyborów uzupe³niaj¹cych do rad
gmin
1. Wybory uzupe³niaj¹ce przeprowadzono do 1 Rady Gminy.
2. Wybierano ³¹cznie 1 radnego.
3. Wybrano ³¹cznie 1 radnego.
4. Wybory uzupe³niaj¹ce przeprowadzono w 1 okrêgu wyborczym.
5. W okrêgu wyborczym zarejestrowano 2 listy kandydatów
na radnych.
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6. G³osowanie przeprowadzono w 1 obwodzie g³osowania.
7. Uprawnionych do g³osowania w wyborach uzupe³niaj¹cych
by³o 1.004 osób.
8. W wyborach uzupe³niaj¹cych wziê³o udzia³ (osoby, którym
wydano karty do g³osowania) 237 osób.
Wyniki wyborów uzupe³niaj¹cych
1. Wybory uzupe³niaj¹ce do Rady Miejskiej w Makowie Podhalañskim w okrêgu wyborczym Nr 8 przeprowadzono
w dniu 1 I lipca 2004 r.
2. Miejska Komisja Wyborcza w Makowie Podhalañskim potwierdzi³a, ¿e otrzyma³a protokó³ g³osowania w obwodzie
na kandydatów na radnych z okrêgu wyborczego Nr 8 od
Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 9 i ustali³a nastêpuj¹ce
wyniki wyborów:
a) liczba uprawnionych do g³osowania
- 1.004
b) liczba wyborców, którym wydano karty do g³osowania
- 237
c) liczba oddanych kart do g³osowania
- 237
w tym
1) liczba kart niewa¿nych
-0
2) liczba kart wa¿nych
- 237
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d) liczba g³osów niewa¿nych
-5
e) liczba g³osów wa¿nych
- 232.
3. Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list
oddano nastêpuj¹c¹ liczbê g³osów wa¿nych:
Lista Nr 1
Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Wie
- 164
Ewa Matyja
- 164
Lista Nr 2
Komitet Wyborczy Wyborców "¯arnówko - Razem"
- 68
Marian Kwoka
- 68.
4. Na podstawie protoko³u g³osowania w obwodzie Miejska
Komisja Wyborcza w Makowie Podhalañskim stwierdzi³a,
¿e najwiêcej wa¿nie oddanych g³osów otrzyma³ i w wyniku
wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Miejskiej w okrêgu wyborczym Nr 8 radn¹ zosta³a wybrana Pani Ewa Matyja
listy Nr 1 - Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Wie.
5. Niniejsze Obwieszczenie podlega podaniu do publicznej wiadomoci poprzez opublikowanie w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Ma³opolskiego oraz rozplakatowanie na terenie Gminy.
Komisarz Wyborczy w Nowym S¹czu: Z. B³a¿owski
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