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3394
Uchwa³a Nr XVII/154/2004
Rady Gminy Gorlice
z dnia 7 wrzenia 2004 r.
w sprawie sprzeda¿y lokali mieszkalnych w budynku
wielomieszkaniowym stanowi¹cym w³asnoæ Gminy
Gorlice.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a", art. 41 ust. 1, art. 42
ust. 1 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. 34 ust. 1 pkt 3, art. 68 ust. 1 pkt 7 i ust. 2 art. 70 ust. 2 i 3,
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543 z pó¿n. zm,), Rada
Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Upowa¿nia Wójta Gminy Gorlice do sprzeda¿y w drodze
bezprzetargowej na rzecz najemców, dwóch lokali mieszkalnych stanowi¹cych w³asnoæ Gminy Gorlice, po³o¿onych w budynku wielomieszkaniowym w Kobylance nr 20, z jednoczesn¹
sprzeda¿¹ udzia³u w czêciach wspólnych budynku i udzia³u
we w³asnoci gruntu - nr dzia³ki 861/4 objêtej ksiêg¹ wieczyst¹
nr KW 15326 prowadzon¹ przez S¹d Rejonowy Wydzia³ V Ksi¹g
Wieczystych w Gorlicach.
§2
Wyra¿a zgodê na udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych i czêci gruntu w wysokoci 80% przy sprzeda¿y na
rzecz ich najemców, je¿eli zap³ata nastêpuje jednorazowo.
§3
W przypadku sprzeda¿y ratalnej wprowadza bonifikatê
w wysokoci 70% ³¹cznej wartoci.
§4
Bonifikata, o której mowa w § 2 i § 3 obowi¹zuje do 30 czerwca 2005 r.

2. Pierwsza rata nie mo¿e byæ ni¿sza ni¿ 10 % ³¹cznej ceny
lokalu i gruntu, przed zastosowaniem bonifikaty i p³atna jest
przed zawarciem aktu notarialnego.
3. Pozosta³e 2 równe raty roczne wraz z oprocentowaniem
p³atne s¹ w terminie do 31 marca ka¿dego roku.
4. Roz³o¿ona na raty nie sp³acona czêæ ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej
stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank
Polski.
§6
1. Je¿eli lokal zosta³ zbyty lub wykorzystany na cel inny ni¿
mieszkalny przed up³ywem okresu 5 lat od zawarcia umowy sprzeda¿y, udzielona bonifikata ulega zwrotowi w pe³nej
wysokoci po waloryzacji. Nie dotyczy to zbycia lokalu mieszkalnego na rzecz osoby bliskiej w rozumieniu art. 4 ust. 13
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami.
2. W przypadku zbywania prawa w³asnoci lokalu mieszkalnego nabytego od Gminy na raty, sp³acie podlega zabezpieczone hipotecznie zad³u¿enie w ca³oci wraz z odsetkami.
Nie dotyczy to zbycia lokalu mieszkalnego na rzecz osoby
bliskiej.
§7
Koszty zleconej przez Gminê wyceny lokalu i czêci gruntu
ponosi najemca i nie jest on odliczany od wartoci lokalu i gruntu.
§8
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§9
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Roman
3395

§5

Uchwa³a Nr XVII/156/2004
Rady Gminy Gorlice
z dnia 7 wrzenia 2004 r.

1. Cena przy sprzeda¿y lokalu mieszkalnego wraz z czêci¹
gruntu na wniosek nabywcy mo¿e zostaæ roz³o¿ona na 3 raty
roczne. Wierzytelnoæ z tego tytu³u podlega zabezpieczeniu
hipotecznemu.

w sprawie zmiany uchwa³y Nr XIV/126/2004 Rady Gminy
Gorlice z dnia 29 kwietnia 2004r. dotycz¹cej uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Gorlice II - wie Dominikowice (plany A, B).
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Dzia³aj¹c na podstawie przepisów art. 18 ust. 2 pkt 5 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. 85 ust. 2 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z pón. zm.)
i art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów
rolnych i lenych (Dz. U. Nr 16 poz. 78 z pón. zm.), Rada Gminy
Gorlice uchwala, co nastêpuje:
§1
W uchwale Nr XIV/126/2004 Rady Gminy Gorlice z dnia
29 kwietnia 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice II - wie Dominikowice (plany A, B) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. § 1 pkt 2 uchwa³y otrzymuje brzmienie:
"pkt 2: skrela siê".
2. § 2 uchwa³y otrzymuje brzmienie:
"uchwala siê plany o których mowa w § 1 pkt 1".
3. § 4 uchwa³y otrzymuje brzmienie:
"Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r.
o ochronie gruntów rolnych i lenych (Dz. U. Nr 16 poz. 78
z pón. zm.) przeznacza siê na cele nierolnicze grunty rolne
nie posiadaj¹ce dotychczas zgody na zmianê przeznaczenia
gruntów na cele nie rolnicze, w tym u¿ytki rolne klasy IV
o zwartym obszarze przekraczaj¹cym 1,00 ha i u¿ytki rolne
klasy III o zwartym obszarze przekraczaj¹cym 0,50 ha zgodnie z uzyskan¹ odpowiednio zgod¹ Wojewody Ma³opolskiego i zgod¹ Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na zmianê przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze".
§2
Równoczenie uchyla siê uchwa³ê w³asn¹ Nr XVI/147/2004
z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany uchwa³y Nr XIV/
126/2004 Rady Gminy Gorlice z dnia 29 kwietnia 2004 r. dotycz¹cej uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice II - wie Dominikowice - plany A, B
(Dz. Urz. Woj. Ma³opolskiego z 2004 r. Nr 216, poz. 2459 i 2460).
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Gorlice.
§4
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni
od daty jej og³oszenia.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Roman

Poz. 3395, 3396

poz. 124, Nr 100 poz. 1085, Nr 115 poz. 1229, Nr 154 poz. 1804;
z 2002 r. Nr 25 poz. 253, Nr 113 poz. 984, 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:
ROZDZIA£ I
Ustalenia ogólne
§1
1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla Salwator w Krakowie, zwany dalej "planem".
Za³¹cznikami do niniejszej Uchwa³y s¹:
1) za³¹cznik Nr 1, okrelaj¹cy przeznaczenie i warunki zagospodarowania terenów,
2) za³¹cznik Nr 1a, ucilaj¹cy warunki zagospodarowania
terenów w zakresie dopuszczonych wysokoci zabudowy,
3) za³¹cznik Nr 2, okrelaj¹cy zasady wyposa¿enia terenów
w infrastrukturê techniczn¹.
2. Ustalenia planu dotycz¹ obszaru po³o¿onego w zachodniej
czêci Krakowa, którego granice stanowi¹: od pó³nocy
i wschodu - al. F. Focha i rzeka Rudawa do jej ujcia do Wis³y,
od po³udnia - rzeka Wis³a, od zachodu - granica opracowania planu miejscowego dla terenów zwolnionych z rezerwy
pod przebieg Trasy Zwierzynieckiej (rejon cmentarza przy
al. Waszyngtona i ul. Zacianek).
3. Ustala siê cel planu:
1) podstawowym celem regulacji zawartych w planie jest
utrwalenie istniej¹cego charakteru os. Salwator i uporz¹dkowanie jego przestrzeni publicznych,
2) charakter obszaru okrelaj¹ nastêpuj¹ce cechy, które wymagaj¹ zachowania i utrwalenia:
a) willowy typ zabudowy mieszkalnej,
b) uk³ad urbanistyczny,
c) du¿y udzia³ zieleni w formie ogrodów i terenów otwartych,
d) atrakcyjnoæ ekspozycji krajobrazowej (czynnej i biernej),
e) historyczna wartoæ zabudowy i uk³adu urbanistycznego,
f) u¿ytkowanie towarzysz¹ce zabudowie mieszkalnej nie wywo³uj¹ce uci¹¿liwoci i obni¿enia standardu s¹siedztwa,
3) wszystkie przedsiêwziêcia - zwi¹zane z u¿ytkowaniem
przestrzeni os, Salwator - stoj¹ce w sprzecznoci lub mog¹ce naruszyæ cechy wymienione w pkt 2 nale¿y uznaæ za
niezgodne z planem. W szczególnoci dotyczy to:
a) dysharmonijnej, nie utrzymanej w lokalnej skali zabudowy,
b) inwestycji powoduj¹cych pogorszenie warunków rodowiska i uci¹¿liwoæ s¹siedztwa,
c) wszystkich innych elementów negatywnie wp³ywaj¹cych na rodowisko przyrodniczo-kulturowe i krajobraz.

3396

§2

Uchwa³a Nr LV/531/04
Rady Miasta Krakowa
z dnia 8 wrzenia 2004 r.

Integraln¹ czêci¹ tekstowych ustaleñ planu s¹ nastêpuj¹ce elementy wyznaczone na rysunkach planu w skali 1:1000,
stanowi¹cych za³¹czniki graficzne do niniejszej uchwa³y
(za³. Nr 1 i za³. Nr 2):
1. cile ustalone linie rozgraniczaj¹ce terenów o ró¿nym przeznaczeniu oraz zró¿nicowanych warunkach ich zagospodarowania,
oznaczonych nastêpuj¹cymi symbolami identyfikacyjnymi:
1) MN 1 - tereny zabudowy willowej na wzgórzu w. Bronis³awy,
2) MN 2 (MN 2.1 : MN 2.4) - tereny zabudowy mieszkalnej
w strefie ochrony sylwety wzgórza w. Bronis³awy,

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Salwator" w Krakowie.
Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz. 136,
zm.: Nr 41 poz. 412 i Nr 111 poz. 1279; z 2000 r. Nr 12 poz. 136,
Nr 109 poz. 1157, Nr 120 poz. 1268; z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 14
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3) MN 3 (MN 3.1 : MN 3.3) - tereny zabudowy mieszkalnej
na po³udniowym stoku Salwatora,
4) MN 4 (MN 4.1 : MN 4.3) - tereny zabudowy mieszkalnej
wzd³u¿ ulicy Królowej Jadwigi,
5) MN 5 (MN 5.1 : MN 5.2) - enklawy zabudowy mieszkalnej w strefie ogrodów,
6) MU (MU 1 : MU 6) - tereny zabudowy mieszkalno-us³ugowej,
7) UP - tereny us³ug publicznych,
8) UK - tereny us³ug sakralnych,
9) ZO (ZO 1 : ZO 3) - tereny otwarte,
10) ZP (ZP 1 ÷ ZP 2) - tereny zieleni publicznej,
11) KZ+T, KZ, KL, KD - tereny tras komunikacyjnych,
12) KDX - ci¹gi pieszo-jezdne,
13) KX (KX.1, KX.2) - teren komunikacji pieszej,
14) ZC (ZC 1, ZC 2) - tereny cmentarza,
15) W - teren wód otwartych.
2. Dla ucilenia ustaleñ dotycz¹cych przeznaczenia terenów,
warunków zagospodarowania terenów ustala siê nastêpuj¹ce elementy kompozycji przestrzennej:
1) nieprzekraczalne linie zabudowy okrelaj¹ce dopuszczalne po³o¿enie i wysokoæ nowych lub modernizowanych budynków i innych obiektów kubaturowych,
2) linie kszta³towania wnêtrza urbanistycznego Placu
Na Salwatorze wyznaczaj¹ce przestrzeñ, która stanowi
tzw. cianê wnêtrza krajobrazowego i wymaga harmonijnego zakomponowania; Zasady kompozycji zawarte zosta³y w ustaleniach dla terenu KX.1 i ZP.2,
3) pierzeje ulicy Ksiêcia Józefa i ulicy Królowej Jadwigi
wyznaczaj¹ce przestrzeñ publiczn¹ wymagaj¹c¹ ukszta³towania w formie wnêtrza urbanistycznego o charakterze miejskim, poprzez dochowanie nastêpuj¹cych warunków:
a) zachowanie skali zabudowy (utrzymanie gabarytów
wysokoci, powierzchni zabudowy i podzia³ów),
b) lokalizacjê wzd³u¿ ulic obiektów mieszkalnych i mieszkalno-us³ugowych usytuowanych frontem do ulicy
wzd³u¿ istniej¹cej lub wyznaczonej w planie linii zabudowy,
c) zakaz lokalizacji wielkoprzestrzennych reklam (tzw. bilboardów) na budynkach i ogrodzeniach,
d) w zagospodarowaniu dzia³ek nale¿y przewidzieæ zieleñ komponowan¹ wzd³u¿ ogrodzeñ od strony ulicy,
e) projekty wszystkich obiektów i urz¹dzeñ zlokalizowanych przy ww. ulicach winny zawieraæ graficzne przedstawienie zasad ich wkomponowania w pierzeje na
odcinku co najmniej 100 m (w szczególnoci: gabaryty, rytmika podzia³ów, materia³y wykoñczeniowe, rodzaje nawierzchni, rodzaj zieleni, sposób owietlenia,
ogrodzenia, itp.),
f) zachowanie istniej¹cych obiektów i elementów architektonicznych o wysokich walorach estetycznych i stylowych, a modernizacjê i przekszta³canie obiektów dysharmonijnych i zdegradowanych.
4) cie¿ki rowerowe wskazuj¹ce tereny, na których obowi¹zuje:
a) wytyczenie i urz¹dzenie ogólnodostêpnych cie¿ek rowerowych,
b) w przypadku przebiegu cie¿ki wzd³u¿ ulicy - wytyczenie i urz¹dzenie oznakowanego pasa dla ruchu rowerowego.
3. Zgodnie z wymaganiami ustaw szczególnych na rysunku
planu zostaj¹ ponadto oznaczone:
1) granice ochrony konserwatorskiej, które wyznacza siê
dla obiektów wpisanych do rejestru zabytków:

Poz. 3396

a) Zespó³ Kocio³a i Klasztoru ss. Norbertanek,
b) Koció³ Najwiêtszego Salwatora,
c) Kaplica w. Ma³gorzaty,
d) Dawna plebania przy ul. Królowej Jadwigi 20,
e) Dwór przy ul. Królowej Jadwigi 35,
f) Willa - ul. Anczyca 1,
g) Willa - ul. Anczyca 7,
h) Willa - ul. w. Bronis³awy 15,
i) Willa - ul. w. Bronis³awy 24,
j) Willa - ul. w. Bronis³awy 26,
k) Aleja Waszyngtona,
2) dla obiektów wymienionych w pkt 1 obowi¹zuje:
a) zachowanie i konserwacja substancji zabytkowej,
b) ochrona sieci dro¿nej, wielkoci i kszta³tu dzia³ek, na
której usytuowane s¹ obiekty zabytkowe oraz zieleni,
c) ochrona widoku na obiekty zabytkowe oraz harmonijne kszta³towanie ich otoczenia,
d) zakaz wznoszenia w s¹siedztwie obiektów zabytkowych zabudowy konkurencyjnej b¹d dysharmonijnej,
e) poprawa formy obiektów zabytkowych w przypadku
ich przebudowy,
f) wszelkie dzia³ania inwestycyjne w tym terenie podlegaj¹ uzgodnieniom z Wojewódzkim Konserwatorem
Zabytków,
3) orientacyjne lokalizacje stanowisk archeologicznych,
okrelaj¹ce tereny, dla których prowadzenie prac budowlano-ziemnych musi zostaæ poprzedzone przeprowadzeniem ratowniczych badañ sonda¿owo-wykopaliskowych
oraz - w razie potrzeby - zapewnienie warunków dla sta³ego nadzoru archeologicznego,
4) granica Bielañsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego
dla którego obowi¹zuj¹ zasady zagospodarowania okrelone w planie ochrony Zespo³u Jurajskich Parków Krajobrazowych powo³anym rozporz¹dzeniem Nr 6 Wojewody
Krakowskiego dnia 16 maja 1997 r. (Dz. U. Woj. Krakowskiego z dnia 5 czerwca 1997 r. Nr 18 poz. 113), zatwierdzonym rozporz¹dzeniem Nr 28 Wojewody Krakowskiego z dnia 15 padziernika 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Krakowskiego z dnia 22 padziernika 1998 r. Nr 24 poz. 220),
5) granice strefy sanitarnej od cmentarza.
4. Ze wzglêdu na istniej¹ce uwarunkowania ustala siê ponadto
ochronê nastêpuj¹cych terenów:
1) Ochrona historycznego uk³adu urbanistyczno-architektonicznego wzgórza w. Bronis³awy, w granicach wyznaczonych na rysunku planu, gdzie obowi¹zuje:
a) ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych zarówno wpisanych do rejestru jak i do ewidencji zabytków,
b) zachowanie kszta³tu i wielkoci dzia³ek,
c) zachowanie i ochrona istniej¹cej zieleni wysokiej,
d) zakaz wznoszenia nowych budynków i budowli,
e) uzyskanie pozytywnych uzgodnieñ z organem w³aciwym
w sprawach ochrony dóbr kultury dla wszelkich dzia³añ
inwestycyjnych, w tym równie¿ lokalizacji i formy reklam,
2) Ochrona widokowa wzgórza w. Bronis³awy, w granicach wyznaczonych na rysunku planu, gdzie obowi¹zuje:
a) ochrona i zakaz zabudowy osi widokowych (okrelonych na rysunku planu) na wzgórze w. Bronis³awy
i wznoszenie obiektów konkurencyjnych,
b) szczególna ochrona gabarytów zabudowy maj¹ca na
celu zachowanie i ekspozycjê sylwety wzgórza w. Bronis³awy,
c) ochrona istniej¹cej zieleni,
d) zachowanie ukszta³towania terenu,
e) uzyskanie pozytywnych uzgodnieñ z organem w³aciwym w sprawach ochrony zabytków dla wszelkich dzia-
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³añ inwestycyjnych (w tym równie¿ lokalizacji i formy
reklam oraz formy ogrodzeñ),
f) projekty wszystkich inwestycji powinny zawieraæ graficzne przedstawienie zasad wkomponowania nowej
zabudowy w otaczaj¹cy teren, ilustrowane na uwierzytelnionych geodezyjnie przekrojach pod³u¿nych i poprzecznych, zawieraj¹cych rzêdne terenu i rzêdne najwy¿szych punktów projektowanych budynków i budynków s¹siednich. Zasiêg przekrojów powinien umo¿liwiaæ analizê powi¹zania nowej zabudowy z bezporednim otoczeniem i zabudow¹ historyczn¹ wzgórza w.
Bronis³awy.
3) ochrona konserwatorska cmentarza Salwatorskiego
w granicach wyznaczonych na rysunku planu, gdzie obowi¹zuje:
a) ochrona i konserwacja zabytkowej zieleni (starodrzewu),
b) zachowanie zabytkowego ogrodzenia cmentarza, uk³adu alejek i cennych zabytkowych nagrobków,
c) uzyskanie pozytywnych uzgodnieñ z organem w³aciwym w sprawach ochrony zabytków dla wszelkich dzia³añ inwestycyjnych.

Poz. 3396
§5

1. Konieczne ulice dojazdowe do dzia³ek - nie wyznaczone w planie - nale¿y zaprojektowaæ jako drogi o min. szer. 5,5 m,
wytyczone w drodze umów zawieranych pomiêdzy w³acicielami gruntów, w oparciu o sporz¹dzane przez inwestorów projekty podzia³ów gruntów. Zakres przestrzenny projektu winien obejmowaæ tereny znajduj¹ce siê w s¹siedztwie, ze wskazaniem sposobu w³¹czenia do lokalnego uk³adu komunikacyjnego oraz mo¿liwoci prowadzenia lokalnej
sieci uzbrojenia technicznego.
2. Parkingi przewidziane dla obs³ugi wolnostoj¹cych obiektów
us³ugowych nale¿y lokalizowaæ w granicach dzia³ki, na której s¹ zlokalizowane.
§6
W granicach ca³ego terenu objêtego planem dopuszcza siê
lokalizowanie nie wyznaczonych na rysunku planu podziemnych urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej, o charakterze
lokalnym, niezbêdnych dla obs³ugi osiedla.

§3

§7

Wszêdzie gdzie jest mowa o wysokoci zabudowy rozumieæ przez to nale¿y:
1) wysokoæ bezwzglêdn¹ obiektu okrelon¹ w m n.p.m., jako
rzêdn¹ kalenicy budynku b¹d jego najwy¿szego punktu (konstrukcji dachu lub wie¿y),
2) wysokoæ wzglêdn¹ obiektów okrelon¹ w metrach, liczon¹
od poziomu gruntu w jego najni¿szym punkcie do kalenicy
budynku b¹d do najwy¿szego jego punktu (konstrukcji dachu, wie¿y, attyki),
3) jako parametr wykorzystania terenów przyjmuje siê wskanik intensywnoci zabudowy w postaci:

1. W granicach ca³ego terenu objêtego planem obowi¹zuje
zakaz:
1) lokalizacji obiektów tymczasowych,
2) lokalizacji inwestycji szczególnie szkodliwych dla rodowiska i mog¹cych pogorszyæ stan rodowiska przyrodniczego wg obowi¹zuj¹cych przepisów,
3) likwidacji i naruszania istniej¹cego drzewostanu (z wyj¹tkiem wycinania pojedynczych drzew ze wzglêdów bezpieczeñstwa i zabiegów pielêgnacyjnych),
4) naruszania istniej¹cych skarp terenowych i murów oporowych.
2. W granicach ca³ego terenu objêtego planem obowi¹zuje
zachowanie istniej¹cej formy architektonicznej w zakresie
obrysu budynku, jego wysokoci oraz kszta³tu dachu dla
wszystkich obiektów wpisanych do rejestru zabytków.
3. W granicach objêtych planem zmiany formy architektonicznej budynków wpisanych do ewidencji zabytków, dokonywane w zakresie obrysu budynku, jego wysokoci i kszta³tu
dachu wymagaj¹ pozytywnego uzgodnienia z organem w³aciwym w sprawach ochrony zabytków.
4. Wszystkie zamierzenia inwestycyjne w granicach objêtych
planem wymagaj¹ na etapie opracowania projektu przedstawienia zasad ich wkomponowania w otoczenie. Zakres
przestrzenny koncepcji zagospodarowania obejmowaæ winien co najmniej tereny po³o¿one w bezporednim s¹siedztwie projektowanej inwestycji, a zakres przedmiotowy wymaga opracowania i przedstawienia:
1) powi¹zañ funkcjonalnych projektowanej inwestycji z otaczaj¹cymi terenami i zabudow¹,
2) powi¹zañ widokowych (rozwi¹zanie pierzei, wnêtrz, perspektyw widokowych itp.),
3) sposobu zachowania istniej¹cej zieleni oraz uk³adu zieleni projektowanej,
4) zasad obs³ugi komunikacyjnej oraz powi¹zania z systemem komunikacji,
5) obs³ugi oraz powi¹zania z systemem infrastruktury technicznej.
5. Minimalna powierzchnia wyodrêbnianych dzia³ek budowlanych nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 1 000 m2.
6. Dla potrzeb ochrony przed ha³asem przyjmuje siê nastêpuj¹ce zasady przyporz¹dkowania terenów wyznaczonych

I=

P
T

gdzie:
P = suma pow. wszystkich kondygnacji naziemnych (mieszkalnych i us³ug) liczona w zewnêtrznym obrysie murów,
T = ca³kowita pow. terenu dzia³ki ewidencyjnej znajduj¹ca siê
w granicach terenu, objêtego obowi¹zkiem okrelenia wskanika intensywnoci.
ROZDZIA£ II
Ustalenia obowi¹zuj¹ce na ca³ym obszarze objêtym planem
§4
Utrzymanie b¹d przebudowa istniej¹cych oraz realizacja
nowych budynków, a tak¿e zmiany zagospodarowania i u¿ytkowania terenów - nie mog¹ naruszaæ:
1) praw w³acicieli, u¿ytkowników i administratorów terenów
s¹siaduj¹cych,
2) norm technicznych, sanitarnych i przeciwpo¿arowych,
3) innych wymagañ, a w szczególnoci dotycz¹cych ochrony
rodowiska, gospodarki wodnej i geologii oraz ochrony zabytków i krajobrazu - okrelonych w przepisach odrêbnych,
4) ograniczeñ w dysponowaniu terenem, wynikaj¹cych z prawomocnych decyzji administracyjnych, stosownie do przepisów odrêbnych i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
- Kodeks postêpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r.
Nr 98 poz. 1071 z pón. zm.).
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w planie do kategorii u¿ytkowania okrelonych w art. 113
ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo Ochrony rodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z pón. zm.):
1) W ca³ym obszarze objêtym planem z wyj¹tkiem terenów
okrelonych w pkt 2, obowi¹zuje dopuszczalny poziom
ha³asu jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowê
mieszkaln¹.
2) W terenach przylegaj¹cych do Alei Waszyngtona: zieleni
publicznej ZP 1, cmentarza ZC 1, oraz terenach otwartych
ZO 2 i czêci ZO 1 po³o¿onej po pó³nocnej stronie Alei Waszyngtona w zasiêgu strefy sanitarnej cmentarza obowi¹zuje dopuszczalny poziom ha³asu jak dla terenów przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe poza miastem.
§8
Ustala siê nastêpuj¹cy sposób obs³ugi komunikacyjnej terenów objêtych planem:
1) Uk³ad drogowy obszaru opiera siê na trzech elementach
podstawowego uk³adu drogowego miasta:
a) ul. Ksiêcia Józefa (KZ 1/2 - docelowo KZ 1/2 + T),
b) ul. Marsza³ka Ferdinanda Focha (KZ 1/2),
c) ul. Królowej Jadwigi (KL 1/2).
Zak³ada siê utrzymanie istniej¹cych szerokoci jezdni, ulic,
wymienionych w ppkt a - c, przy jednoczesnym zachowaniu
ich szerokoci w liniach rozgraniczaj¹cych.
2) Uk³ad uzupe³niaj¹cy obejmuj¹cy ogó³em 12 ulic dojazdowych, dla których przewiduje siê utrzymanie istniej¹cych
przebiegów, parametrów przestrzennych i zasad dostêpnoci, dopuszczaj¹c mo¿liwoæ niezbêdnej dla u¿ytkowników
poprawy jakoci nawierzchni.
3) Utrzymuje siê rezerwê terenu (w obrêbie linii rozgraniczaj¹cych ul. Ksiêcia Józefa) na przewidywan¹ w docelowym uk³adzie komunikacji szynowej miasta ewentualnoæ przed³u¿enia linii tramwajowej )tramwaj tradycyjny) od przystanku
Salwator w kierunku zachodnim, do zintegrowanego wêz³a
przesiadkowego zlokalizowanego w rejonie wêz³aTrasy Pychowickiej z ul. Ksiêcia Józefa.
4) W rejonie klasztoru SS Norbertanek nale¿y przewidzieæ miejsca parkingowe w granicach terenu KX.1.
5) Lokalizacjê parkingów, s³u¿¹cych obs³udze cmentarza Salwatorskiego przewiduje siê w pasie terenu pomiêdzy ogrodzeniem cmentarza a Alej¹ Waszyngtona z dojazdem od ulicy Malczewskiego.
6) G³ównym ci¹giem pieszym o charakterze rekreacyjno-spacerowym, pozbawionym ruchu ko³owego pozostaje Aleja
Waszyngtona od ostatnich zabudowañ na wzgórzu w. Bronis³awy w kierunku kopca Kociuszki.
7) System cie¿ek rowerowych i pieszo-rowerowych oparty
jest o ci¹g wa³ów Rudawy i Alejê Waszyngtona. Jako uzasadnione uznaje siê stworzenie dodatkowego powi¹zania
pieszo-rowerowego k³adk¹ zlokalizowan¹ nad Rudaw¹ na
przed³u¿eniu ulicy Salwatorskiej.
§9
Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zaopatrzenia osiedla w wodê:
1) G³ówne ród³a zasilania osiedla:
a) z magistrali f 800 mm przebiegaj¹cej wzd³u¿ ul. Ks. Józefa,
b) z magistrali f 750 mm biegn¹cej w ul. Malczewskiego (od
strony zbiornika Kociuszko do ul. Królowej Jadwigi),
c) z magistrali f 600 mm w ul. Emaus,
d) powy¿sze zasilania wod¹ z ujêcia Bielany i z Raby mog¹ byæ
wspomagane lub awaryjnie zasilane wod¹ z ujêcia Rudawa
przez magistralê f600 mm w ul. Piastowskiej i Emaus.

Poz. 3396

2) Uk³ad g³ównych ruroci¹gów rozbiorczych:
a) f 150 mm w ul. Królowej Jadwigi zasilany dwustronnie od
ruroci¹gów magistralnych w ul. Malczewskiego i Ks. Józefa,
b) f 150 mm w ul. Ks. Józefa zasilanego równie¿ dwustronnie od magistrali w ul. Ks. Józefa.
3) Uk³ad ruroci¹gów rozbiorczych f 100 mm w ulicach: w. Bronis³awy, Anczyca, Gontyny, Zacianek, Emaus, Bia³e Wzgórza, Ukrytej,
4) Ewentualne dogêszczenie zabudowy mo¿e byæ zasilane przez
rozbudowê istniej¹cej sieci rozbiorczej.
§ 10
Ustala siê nastêpuj¹cy sposób odprowadzenia cieków z terenów objêtych planem:
1) W obszarze obowi¹zuje ogólnosp³awny system kanalizacji
co oznacza, ¿e cieki socjalno-bytowe i deszczowe bêd¹ odprowadzone tymi samymi kana³ami.
2) Odprowadzenie cieków z ca³ego obszaru nastêpowaæ bêdzie do centralnego systemu kanalizacji Krakowa, który w tej
czêci miasta ma dwa g³ówne odbiorniki: Kolektor Lewobrze¿ny rz. Wis³y - LWs i uchodz¹cy do niego Kolektor Prawobrze¿ny rz. Rudawy - PR-u.
3) Ukszta³towanie wysokociowe pozwala na obs³ugê ca³oci
zlewni w uk³adzie grawitacyjnym. Przypadek pompowania
mo¿e wyst¹piæ incydentalnie, gdyby wywo³any zosta³ uwarunkowaniem o charakterze w³asnociowo-prawnym.
4) W granicach planu sp³ywy z trzech istniej¹cych zlewni bêd¹
odprowadzane w nastêpuj¹cych kierunkach:
a) zabudowa willowa usytuowana na Wzgórzu w. Bronis³awy, po³o¿ona wzd³u¿ ulicy w. Bronis³awy oraz przy
dwu bocznych ulicach: Gontyny i Anczyca obs³ugiwana
bêdzie poprzez funkcjonuj¹cy w ulicy kana³ o rednicy
300 mm o spadku 9%,
b) zabudowa mieszkaniowa na po³udniowym stoku Wzgórza w. Bronis³awy wzd³u¿ ulicy Ksiêcia Józefa oraz ulic
Bia³e Wzgórze i Ukrytej, bêdzie odprowadzaæ cieki do
kolektora g³ównego LWs. Z uwagi na sp³ywy z powierzchni cmentarza zagospodarowanego zgodnie z du¿ym spadem terenu, co przy obecnej zabudowie powierzchni materia³em kamiennym )nagrobki, aleje) mo¿e wywo³ywaæ
zalewanie terenów po³o¿onych poni¿ej, musi byæ wykonany odcinaj¹cy system opaskowy wzd³u¿ najni¿szej po³udniowej granicy cmentarza. Odbiornikiem dla tych wód
bêdzie zbudowany w zachodniej poszerzonej czêci cmentarza nowy kana³ odprowadzaj¹cy w³¹czony do koñcówki kana³u w ulicy Malczewskiego. Szczególnie uzasadnione jest przejêcie wód z czêci wschodniej z uwagi na mo¿liwoæ zalewania czêci zabudowy zlokalizowanej przy
ulicy Ukrytej,
c) dopuszczony stopieñ zmian w zabudowie po³udniowego
stoku Wzgórza w. Bronis³awy, a tak¿e w pamie ulicy
Królowej Jadwigi i Emaus umo¿liwia dla obs³ugi terenów
wykorzystanie usytuowanych w tych ulicach istniej¹cych
ci¹gów kanalizacyjnych.
5) Realizacja wszystkich nowych obiektów mieszkalnych i us³ugowych jest mo¿liwa tylko pod warunkiem pod³¹czenia do
miejskiego systemu kanalizacji.
6) Budowa nowych kana³ów jest dopuszczona tylko w trasie,
gdzie równolegle powstaje miejski ci¹g komunikacyjny.
W przeciwnym wypadku odprowadzenie cieków mo¿e zostaæ zrealizowane pod warunkiem uregulowania umowy
zwi¹zanej z dostêpem do eksploatacji lub w sytuacji przy³¹czenia prywatnego.
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7) W sytuacjach, o których mowa w pkt 5 i 6 przy wydaniu
decyzji o pozwoleniu na budowê projekt sieci kanalizacyjnej
(a tak¿e i wodoci¹gowej) ka¿dorazowo musi uzyskaæ pozytywn¹ opiniê MPWiK S.A. oraz w³aciwego organu administracji samorz¹dowej ds. ochrony rodowiska.
§ 11
1. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zaopatrzenia w energiê elektryczn¹, lokalizacji i budowy obiektów infrastruktury elektroenergetyki:
1) ród³em zaopatrzenia w energiê elektryczn¹ bêdzie istniej¹ca i rozbudowywana sieæ redniego napiêcia 15 kV,
zasilana ze stacji elektroenergetycznych 110/15 kV usytuowanych poza obszarem objêtym planem,
2) lokalizacjê nowych stacji transformatorowo-rozdzielczych
15/0,4 kV dopuszcza siê tylko na terenach zabudowy
mieszkalno-us³ugowej MU 3, MU 5, MU 6,
3) nowe stacje transformatorowo-rozdzielcze 15/0,4 kV nale¿y budowaæ wy³¹cznie w wykonaniu wnêtrzowym:
a) jako ma³ogabarytowe stacje wolnostoj¹ce o wystroju
harmonizuj¹cym z otaczaj¹c¹ zabudow¹, pod warunkiem wykupu gruntów na ten cel oraz indywidualnego
opracowania projektu architektonicznego kiosku stacji,
b) jako stacje umieszczane wewn¹trz obiektów kubaturowych istniej¹cych - z wy³¹czeniem obiektów wpisanych do rejestru lub ewidencji zabytków - albo wznoszonych w ramach przeznaczenia podstawowego terenów,
4) Nie dopuszcza siê sytuowania stacji transformatoroworozdzielczych 15/0,4 kV w bezporednim s¹siedztwie pomieszczeñ przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi, w przypadku budowy tych stacji wewn¹trz obiektów kubaturowych.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady budowy i modernizacji sieci
elektroenergetycznej:
1) na terenach objêtych planem now¹ sieæ elektroenergetyczn¹, bez wzglêdu na jej napiêcie znamionowe, nale¿y
wykonywaæ wy³¹cznie w wersji kablowej,
2) linie kablowe nale¿y uk³adaæ w obrêbie pasa drogowego
istniej¹cych i projektowanych dróg - z uzasadnionych przyczyn technicznych i ekonomi-cznych dopuszcza siê inne
trasy linii kablowych,
3) sieæ elektroenergetyczn¹ rozbudowywaæ przy uwzglêdnieniu kolejnoci uzupe³niania zabudowy na terenie objêtym planem,
4) w ramach prowadzonej modernizacji istniej¹ce napowietrzne linie niskiego napiêcia nale¿y sukcesywnie wymieniaæ na linie kablowe.
§ 12
1. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi u¿ytkowników systemów telekomunikacji i lokalizacji urz¹dzeñ telekomunikacyjnych na obszarze objêtym planem:
1) us³ugi telekomunikacji mog¹ wiadczyæ wszyscy uprawnieni operatorzy sieci telekomunikacyjnych,
2) lokalizowanie obiektów z aparatur¹ telekomunikacyjn¹
sieci publicznych jest dopuszczalne tylko na terenach zabudowy mieszkalno-us³ugowej, oznaczonych na rysunku
planu symbolem MU 3, MU 5 i MU 6,
3) aparaturê telekomunikacyjn¹ sieci publicznych nale¿y
umieszczaæ:
a) wewn¹trz obiektów kubaturowych istniej¹cych - z wy³¹czeniem obiektów wpisanych do rejestru lub ewi-
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dencji zabytków - albo wznoszonych w ramach przeznaczenia podstawowego terenów,
b) w kioskach wolnostoj¹cych, lokalizowanych w ramach
przeznaczenia dopuszczalnego terenów, pod warunkiem wykupu gruntów na ten cel, minimalizacji gabarytów kiosku, dostosowania jego wystroju architektonicznego do wymagañ okrelonych dla przeznaczenia
podstawowego terenu oraz indywidualnego opracowania projektu architektonicznego kiosku,
4) dopuszcza siê umieszczanie radiowych anten nadawczych
telekomunikacyjnych sieci publicznych wy³¹cznie na budynkach w zabudowie mieszkalno-us³ugowej MU 6 lub
MU 5, je¿eli:
a) budynki nie s¹ wpisane do rejestru lub ewidencji zabytków,
b) nie zostan¹ przekroczone dopuszczalne poziomy elektromagnetycznego promieniowania niejonizuj¹cego,
jakie mog¹ wystêpowaæ w rodowisku, okrelone przepisami odrêbnymi,
c) wysokoæ zawieszenia anten nie bêdzie wy¿sza od 2 m,
licz¹c od kalenicy dachu,
5) umieszczanie pozosta³ych radiowych anten nadawczych na budynkach jest dopuszczalne, je¿eli zostan¹
spe³nione równoczenie nastêpuj¹ce warunki:
a) uzyskana zostanie akceptacja w³aciwych s³u¿b konserwatorskich w przypadku, gdy budynki s¹ wpisane
do rejestru lub ewidencji zabytków,
b) nie zostan¹ przekroczone dopuszczalne poziomy elektromagnetycznego promieniowania niejonizuj¹cego,
jakie mog¹ wystêpowaæ w rodowisku, okrelone przepisami odrêbnymi,
c) wysokoæ zawieszenia anten nie bêdzie wy¿sza od 2 m,
licz¹c od kalenicy dachu,
6) Na ca³ym obszarze objêtym planem nie dopuszcza siê
lokalizacji wolnostoj¹cych wie¿ urz¹dzeñ radiokomunikacyjnych oraz wie¿ wznoszonych na budynkach.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady budowy i modernizacji przewodowych linii sieci telekomunikacyjnych:
1) na obszarze objêtym planem istniej¹c¹ napowietrzn¹ sieæ
telekomunikacyjn¹ nale¿y przebudowaæ na sieæ kablow¹,
dopuszcza siê sukcesywn¹ przebudowê, w miarê prowadzonych prac modernizacyjnych i remontowych,
2) linie sieci telekomunikacyjnych nale¿y prowadziæ wy³¹cznie w kanalizacji kablowej i uk³adaæ w obrêbie pasa drogowego istniej¹cych i projektowanych dróg, z uzasadnionych powodów technicznych i ekonomicznych dopuszcza
siê inne trasy linii,
3) w obrêbie pasa drogowego istniej¹cych i projektowanych dróg dopuszcza siê lokalizacjê estetycznie wykonanych kablowych szafek rozdzielczych sieci przewodowej,
4) sieæ telekomunikacyjn¹ rozbudowywaæ przy uwzglêdnieniu kolejnoci uzupe³niania zabudowy na terenie objêtym planem.
§ 13
1. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zasilania gazem terenu objêtego planem:
1) g³ównym ród³em zaopatrzenia w gaz pozostaje sieæ gazu
niskoprê¿nego zasilana ze stacji redukcyjno-pomiarowej
II stopnia przy ul. Senatorskiej (usytuowanego poza obszarem objêtym planem) oraz gazoci¹g rednioprê¿ny biegn¹cy wzd³u¿ al. Waszyngtona,
2) rozbudowê sieci rozdzielczej gazu ustala siê w oparciu
o gazoci¹gi niskoprê¿ne f 150 (biegn¹ce wzd³u¿ ul. Królo-
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wej Jadwigi i ul. Ksiêcia Józefa Poniatowskiego) oraz gazoci¹g rednioprê¿ny f 100,
3) ustala siê, ¿e ród³em gazu ziemnego dla mieszkañców
ul. Dro¿yny i ul. Zacianek bêdzie gazoci¹g niskoprê¿ny
f 150 mm biegn¹cy w ul. Królowej Jadwigi,
4) ustala siê, ¿e ród³em gazu ziemnego dla nowych terenów przewidzianych pod zabudowê i oznaczonych MN1
bêdzie gazoci¹g niskoprê¿ny f 160 mm biegn¹cy
w ul. Ukrytej,
5) dopuszcza siê zastosowanie gazu ziemnego dla celów
grzewczych dla odbiorców indywidualnych po ka¿dorazowym uzgodnieniu z Zak³adem Gazowniczym,
6) sieæ gazownicz¹ nale¿y rozbudowywaæ przy uwzglêdnieniu kolejnoci uzupe³niania zabudowy na obszarze objêtym planem.
2. Ustalenia dotycz¹ce zaopatrzenia w ciep³o:
1) utrzymuje siê istniej¹c¹ kot³owniê lokaln¹ (ul. Bia³e Wzgórze) zasilan¹ gazem ziemnym wraz z lokaln¹ sieci¹ ciep³ownicz¹,
2) w miejsce wêglowych róde³ ciep³a preferuje siê wykorzystanie gazu, innych paliw ekologicznych lub energii elektrycznej.
ROZDZIA£ III
Przeznaczenie poszczególnych kategorii terenów oraz warunki ich zagospodarowania
§ 14
1. Wyznacza siê TERENY KOLONII WILLOWEJ NA WZGÓRZU
W. BRONIS£AWY (MN.1).
2. Podstawowym przeznaczeniem gruntów jest lokalizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
3. Jako u¿ytkowanie towarzysz¹ce przyjmuje siê jedynie komponowan¹ zieleñ ogrodów.
4. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania terenu
MN 1:
1) zakaz lokalizacji nowych budynków,
2) zakaz rozbudowy istniej¹cych budynków mieszkalnych
wpisanych do rejestru i ewidencji zabytków,
3) zakaz lokalizacji us³ug, dla których wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowê,
4) dopuszcza siê lokalizacjê obiektów ma³ej architektury i budowli bezporednio zwi¹zanych z urz¹dzeniem ogrodów
i utrzymaniem stabilnoci zboczy,
5) dopuszcza siê lokalizacjê gara¿y pod warunkiem, ¿e ich
realizacja uzyska pozytywn¹ opiniê organu administracji
publicznej w³aciwego w sprawach ochrony zabytków
w zakresie lokalizacji i formy architektonicznej,
6) modernizacja wszystkich istniej¹cych budynków nie mo¿e
powodowaæ naruszenia historycznej formy architektonicznej budynków w zakresie ich wysokoci oraz kszta³tu dachu,
7) zakaz wydzielania nowych dzia³ek budowlanych.
5. Wszystkie podejmowane przedsiêwziêcia w zakresie zagospodarowania terenów nie mog¹ naruszaæ ustaleñ zawartych w rozdzia³ach I i II, a w szczególnoci § 1 ust. 3, § 2 ust. 3
pkt 1 i 2, ust. 4 pkt 1 oraz § 7.
§ 15
1. Wyznacza siê TERENY ZABUDOWY MIESZKALNEJ W STREFIE OCHRONY SYLWETY WZGÓRZA W. BRONIS£AWY
(MN 2).
2. Podstawowym przeznaczeniem gruntów jest lokalizacja budynków mieszkalnych.
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3. W granicach terenów zabudowy mieszkalnej, jako u¿ytkowanie towarzysz¹ce przyjmuje siê us³ugi wbudowane w budynki mieszkalne.
4. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania wszystkich terenów MN 2:
1) tam, gdzie na rysunku planu zosta³a wyznaczona nieprzekraczalna linia zabudowy, lokalizacja nowych oraz modernizacja
i przebudowa istniej¹cych budynków musi byæ z ni¹ zgodna,
2) dachy nowo realizowanych i przebudowywanych budynków nale¿y kszta³towaæ jako dwu lub wielospadowe, o k¹cie nachylenia po³aci 35÷45o, z dowietleniem poprzez
lukarny b¹d okna po³aciowe,
3) do pokrycia dachów nale¿y stosowaæ materia³y w kolorze czerwonym, czerwono-br¹zowym lub br¹zowym,
4) niezbêdn¹ dla lokalizacji us³ug iloæ miejsc parkingowych
nale¿y przewidzieæ na dzia³ce, na której te us³ugi maj¹ siê
znajdowaæ,
5) wszystkie podejmowane przedsiêwziêcia inwestycyjne
nie mog¹ naruszaæ ustaleñ zawartych w rozdz. I i II,
a w szczególnoci § 2 ust. 2 pkt 3, ust. 4 pkt 2 oraz § 7.
5. Ze wzglêdu na istniej¹ce uwarunkowania, wyodrêbnia siê
poszczególne kategorie terenów MN 2: MN 2.1, MN 2.2,
MN 2.3, MN 2.4, dla których dodatkowo ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania terenów, okrelone odpowiednio w ust. 6 -9.
6. Dla terenu zabudowy mieszkalnej MN 2.1:
1) lokalizacja nowych budynków mieszkalnych i modernizacja istniej¹cej zabudowy nie mo¿e powodowaæ przekroczenia wskanika intensywnoci zabudowy 0,4,
2) wysokoæ bezwzglêdna nowo realizowanych, modernizowanych i rozbudowywanych budynków nie mo¿e przekraczaæ wysokoci 220 m n.p.m.
Wyj¹tek stanowi istniej¹cy budynek przy ul. Królowej Jadwigi 30A, gdzie dopuszczalna wysokoæ zabudowy w przypadku modernizacji wynosi 224,5 m n.p.m. i budynek przy
ul. Królowej Jadwigi 32 b, c, gdzie wysokoæ ta wynosi
225,0 m n.p.m.
7. Dla terenu zabudowy mieszkalnej MN 2.2:
1) lokalizacja nowych budynków mieszkalnych i modernizacja istniej¹cej zabudowy nie mo¿e powodowaæ przekroczenia wskanika intensywnoci zabudowy 0,4,
2) wysokoæ bezwzglêdna nowo realizowanej i modernizowanej zabudowy nie mo¿e przekraczaæ 218,0 m n.p.m.
8. Dla terenu zabudowy mieszkalnej MN 2.3:
1) obowi¹zuje zakaz lokalizacji nowych budynków,
2) modernizacja istniej¹cej zabudowy musi byæ zgodna z wyznaczon¹ na rysunku planu nieprzekraczaln¹ lini¹ zabudowy i ustalon¹ wysokoci¹ (§ 15 ust. 8 pkt 3),
3) wysokoæ bezwzglêdna zabudowy w przypadku jej modernizacji i przebudowy nie mo¿e przekraczaæ 225,0 m n.p.m.,
a w przypadku budynku przy ulicy Ksiêcia Józefa 13 234,5 m n.p.m.
9. Dla terenu zabudowy mieszkalnej MN 2.4:
1) lokalizacja nowych budynków mieszkalnych i modernizacja istniej¹cej zabudowy nie mo¿e powodowaæ przekroczenia wskanika intensywnoci zabudowy 0,85,
2) wysokoæ bezwzglêdna nowo realizowanej i modernizowanej zabudowy nie mo¿e przekraczaæ 213,0 m n.p.m,
a w budynkach lokalizowanych wzd³u¿ pierzei ul. Jaxy
Gryfity 217,00 m n.p.m.
§ 16
1. Wyznacza siê TERENY ZABUDOWY MIESZKALNEJ PO£UDNIOWEGO STOKU SALWATORA (MN 3).
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2. Podstawowym przeznaczeniem gruntów jest lokalizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
3. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania wszystkich terenów MN 3:
1) lokalizacja nowej oraz modernizacja i uzupe³nienie istniej¹cej zabudowy nie mo¿e powodowaæ naruszenia wskanika intensywnoci 0,4,
2) tam, gdzie na rysunku planu zosta³a wyznaczona nieprzekraczalna linia zabudowy, lokalizacja nowych oraz modernizacja i przebudowa istniej¹cych budynków musi byæ z ni¹
zgodna,
3) dachy nowo realizowanych i przebudowywanych budynków nale¿y kszta³towaæ jako dwu lub wielospadowe, o k¹cie nachylenia po³aci 35÷45o, z dowietleniem poprzez
lukarny b¹d okna po³aciowe,
4) do pokrycia dachów nale¿y stosowaæ drobne elementy
(dachówkê ceramiczn¹ lub jej imitacjê) w kolorze czerwonym, czerwono-br¹zowym lub br¹zowym,
5) wszystkie podejmowane przedsiêwziêcia nie mog¹ naruszaæ odpowiednich ustaleñ zawartych w rozdzia³ach I i II,
a w szczególnoci § 1 ust. 3, § 2 ust. 2 i ust. 4 pkt 2.
4. Ze wzglêdu na istniej¹ce uwarunkowania, wyodrêbnia siê
poszczególne kategorie terenów MN 3: MN 3.1, MN 3.2,
MN 3.3, dla których dodatkowo ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania terenów, okrelone odpowiednio
w ust. 6 - 7.
5. Dla terenu zabudowy mieszkalnej MN 3.1:
1) dopuszcza siê realizacjê zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej jedynie w uk³adzie wolnostoj¹cym,
2) podstawowym warunkiem realizacji wszystkich budynków jest równoczesna lub wczeniejsza realizacja drogi
dojazdowej KDX (ulica Ukryta Boczna) wraz z infrastruktur¹ techniczn¹, wykonana w oparciu o projekt techniczny poprzedzony ekspertyz¹ geologiczn¹,
3) obowi¹zuje bezwzglêdny zakaz dojazdu od Alei Waszyngtona,
4) zasady dojazdu do dzia³ek nr 222/16 i 222/17 okrela § 26
ust. 3 pkt 7,
5) powierzchnia zabudowy ka¿dej dzia³ki nie mo¿e przekraczaæ 30% jej powierzchni ogólnej, pozosta³¹ czêæ nale¿y
urz¹dziæ jako zieleñ komponowan¹,
6) wysokoæ bezwzglêdna zabudowy nie mo¿e przekraczaæ
230,0 m n.p.m,
7) obowi¹zuje zakaz lokalizacji us³ug.
6. Dla terenu zabudowy mieszkalnej MN 3.2:
1) jako u¿ytkowanie towarzysz¹ce przyjmuje siê us³ugi wbudowane w budynki mieszkalne,
2) niezbêdn¹ dla lokalizacji us³ug iloæ miejsc parkingowych
nale¿y przewidzieæ na dzia³ce, na której te us³ugi maj¹ siê
znajdowaæ,
3) modernizacja i rozbudowa istniej¹cych budynków nie
mo¿e powodowaæ przekroczenia wskanika intensywnoci 0,4 oraz zwiêkszenia istniej¹cej obecnie wysokoci
zabudowy,
4) wysokoæ nowych budynków nie mo¿e przekraczaæ redniej wysokoci budynków s¹siednich, obliczon¹ jako rednia arytmetyczna wysokoci wzglêdnej budynków znajduj¹cych siê na dzia³kach bezporednio granicz¹cych
z dzia³k¹, dla której okrela siê wysokoæ redni¹.
7. Dla terenu zabudowy mieszkalnej MN 3.3:
1) dopuszcza siê rozbudowê istniej¹cych budynków mieszkalnych o u¿ytkowe poddasze.
2) w przypadku rozbudowy, o której mowa w § 16 ust. 7
pkt 1 obowi¹zuje zastosowanie dachów dwuspadowych
w uk³adzie kalenicowym, o k¹cie nachylenia po³aci
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35÷45o, z dowietleniem poprzez lukarny b¹d okna po³aciowe,
3) wysokoæ wzglêdna zabudowy nie mo¿e przekroczyæ
13,0 m licz¹c od najni¿szego punktu terenu pod budynkiem do jego kalenicy,
4) obowi¹zuje zakaz lokalizacji nowych wolnostoj¹cych budynków mieszkalnych i us³ugowych,
5) gara¿e mog¹ byæ lokalizowane jedynie jako wbudowane
w istniej¹ce budynki mieszkalne lub w ogrodzenie dzia³ki.
§ 17
1. Wyznacza siê TERENY ZABUDOWY MIESZKALNEJ WZD£U¯
UL. KRÓLOWEJ JADWIGI (MN 4).
2. Podstawowym przeznaczeniem gruntów jest lokalizacja budynków mieszkalnych.
3. W granicach terenów zabudowy mieszkalnej, jako u¿ytkowanie towarzysz¹ce przyjmuje siê us³ugi wbudowane w budynki mieszkalne.
4. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania wszystkich terenów MN 4:
1) niezbêdn¹ dla lokalizacji us³ug iloæ miejsc parkingowych
nale¿y przewidzieæ na dzia³ce, na której te us³ugi maj¹ siê
znajdowaæ,
2) tam, gdzie na rysunku planu zosta³a wyznaczona nieprzekraczalna linia zabudowy, lokalizacja nowych oraz modernizacja i przebudowa istniej¹cych budynków musi byæ z ni¹
zgodna,
3) dachy nowo realizowanych i przebudowywanych budynków nale¿y kszta³towaæ jako dwu lub wielospadowe, o k¹cie nachylenia po³aci 35÷450, z dowietleniem za pomoc¹
lukarn b¹d okien po³aciowych. W budynkach gospodarczych dopuszcza siê stosowanie dachów jednospadowych,
4) wszystkie podejmowane przedsiêwziêcia nie mog¹ naruszaæ ustaleñ zawartych w rozdzia³ach I i II, a w szczególnoci § 1 ust. 3 pkt 3 i § 2 ust. 2 pkt 3 i ust. 4 pkt 2 oraz § 7.
5. Ze wzglêdu na istniej¹ce uwarunkowania wyodrêbnia siê
nastêpuj¹ce kategorie terenów MN 4: MN 4.1, MN 4.2, MN 4.3,
dla których ustala siê dodatkowo nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania okrelone odpowiednio w ust. 6 - 8.
6. Dla terenów MN 4.1:
1) dopuszcza siê wykorzystanie istniej¹cych obiektów w ca³oci dla lokalizacji funkcji us³ugowych zwi¹zanych z kultur¹,
nauk¹, owiat¹ i zdrowiem,
2) lokalizacja nowych budynków mieszkalnych i modernizacja
istniej¹cej zabudowy nie mo¿e powodowaæ zwiêkszenia
wskanika intensywnoci zabudowy 0,85,
3) wysokoæ bezwzglêdna nowo realizowanej i modernizowanej zabudowy nie mo¿e przekraczaæ 219,5 m n.p.m.
7. Dla terenów MN 4.2:
1) dopuszcza siê wykorzystanie istniej¹cych obiektów w ca³oci dla lokalizacji funkcji us³ugowych zwi¹zanych z kultur¹, nauk¹, owiat¹ i zdrowiem,
2) lokalizacja nowych budynków mieszkalnych i modernizacja istniej¹cej zabudowy nie mo¿e powodowaæ zwiêkszenia wskanika intensywnoci zabudowy 0,85, za wyj¹tkiem dzia³ek nr 311 i nr 312/3, na których dopuszcza siê
wskanik intensywnoci zabudowy 0,95 i dzia³ki nr 26/6,
na której dopuszcza siê wskanik intensywnoci zabudowy 1,0,
3) wysokoæ wzglêdna nowo realizowanej i modernizowanej zabudowy nie mo¿e przekraczaæ 11,0 m. W przypadku
istniej¹cych budynków wy¿szych ni¿ 11,0 m, ich modernizacja i rozbudowa nie mo¿e powodowaæ zwiêkszenia
wysokoci. W sytuacjach plombowych wysokoæ zabudo-
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wy wymaga dostosowania do wysokoci zabudowy istniej¹cej na dzia³kach s¹siaduj¹cych, lecz nie mo¿e przekroczyæ 13,0 m.
8. Dla terenów MN 4.3:
1) dopuszcza siê lokalizacjê nowych budynków mieszkalnych jednorodzinnych jedynie w uk³adzie wolnostoj¹cym. W przypadku braku mo¿liwoci technicznych dopuszcza siê usytuowanie nowych budynków mieszkalnych bezporednio przylegaj¹cych do cian szczytowych
budynków istniej¹cych, zlokalizowanych na dzia³kach
s¹siednich,
2) lokalizacja nowych budynków mieszkalnych i modernizacja istniej¹cej zabudowy nie mo¿e powodowaæ zwiêkszenia wskanika intensywnoci zabudowy 0,4,
3) wysokoæ wzglêdna nowo realizowanej i modernizowanej zabudowy nie mo¿e przekraczaæ 11,0 m. Dopuszcza
siê 13,0 m wysokoci wzglêdnej nowej i modernizowanej
zabudowy jedynie wzd³u¿ pó³nocnej pierzei ulicy Królowej Jadwigi.
§ 18
1. Wyznacza siê ENKLAWY ZABUDOWY MIESZKALNEJ
W STREFIE OGRODÓW (MN 5).
2. Podstawowym przeznaczeniem gruntów jest adaptacja i wymiana istniej¹cej zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej
w uk³adzie wolnostoj¹cym
3. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania obowi¹zuj¹ce we wszystkich enklawach zabudowy mieszkalnej
MN 5:
1) obowi¹zuje zakaz lokalizacji us³ug,
2) wysokoæ wzglêdna nowo realizowanej i modernizowanej zabudowy nie mo¿e przekraczaæ 9,0 m,
3) dachy nowo realizowanych i przebudowywanych budynków nale¿y kszta³towaæ jako dwu lub wielospadowe, o k¹cie nachylenia po³aci 35÷45o, z dowietleniem za pomoc¹
lukarn b¹d okien po³aciowych,
4) wszystkie podejmowane przedsiêwziêcia nie mog¹ naruszaæ ustaleñ zawartych w rozdzia³ach I i II, a w szczególnoci § 1 ust. 3 pkt 2 i 3, § 2 ust. 4 pkt 2c.
4. Ze wzglêdu na istniej¹ce uwarunkowania wyodrêbnia siê
nastêpuj¹ce kategorie terenów MN 5: MN 5.1, MN 5.2, dla
których ustala siê dodatkowo nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania okrelone odpowiednio w ust. 5 - 6.
5. Dla terenu MN 5.1:
1) powierzchnia zabudowy dzia³ki nie mo¿e przekraczaæ 25%
powierzchni tej jej czêci, która znajduje siê w granicach
terenu MN 5.1. Pozosta³¹ czêæ dzia³ki nale¿y urz¹dziæ
jako ogrodow¹ zieleñ komponowan¹,
2) dopuszcza siê przekroczenie wskanika, o którym mowa
w pkt 1 tylko w przypadku wymiany lub modernizacji istniej¹cej zabudowy na dzia³kach, na których ten wskanik
ju¿ jest przekroczony i tylko do istniej¹cego poziomu
wskanika,
3) dojazd do budynków lokalizowanych w granicach terenu
MN 5.1 mo¿liwy jest jedynie od ulicy Zacianek. Dojazd
od ulicy Panoramicznej dopuszcza siê jedynie dla istniej¹cych budynków zlokalizowanych granicach terenu MN 5.1,
dla których nie ma technicznych mo¿liwoci dojazdu od
ulicy Zacianek.
6. Dla terenu MN 5.2:
1) realizacja nowych i modernizacja istniej¹cych budynków
nie mo¿e powodowaæ naruszenia wskanika intensywnoci zabudowy 0,4.
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§ 19

1. Wyznacza siê TERENY ZABUDOWY MIESZKALNO-US£UGOWEJ (MU).
2. Podstawowym przeznaczeniem gruntów jest lokalizacja budynków mieszkalnych, mieszkalno-us³ugowych i us³ugowych.
3. W granicach terenów zabudowy mieszkalno-us³ugowej dopuszcza siê us³ugi z zakresu:
1) nauki, kultury, sztuki,
2) gastronomii i handlu detalicznego.
4. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania wszystkich terenów MU:
1) tam, gdzie na rysunku planu zosta³a wyznaczona nieprzekraczalna linia zabudowy, lokalizacja nowych oraz modernizacja i przebudowa istniej¹cych budynków musi byæ z ni¹
zgodna,
2) niezbêdn¹ dla lokalizacji us³ug iloæ miejsc parkingowych
i postojowych nale¿y przewidzieæ na dzia³ce, na której te
us³ugi bêd¹ zlokalizowane,
3) dachy nowo realizowanych i przebudowywanych budynków nale¿y kszta³towaæ jako dwu lub wielospadowe, o k¹cie nachylenia po³aci 35÷45o, z dowietleniem za pomoc¹
lukarn b¹d okien po³aciowych.
5. Ze wzglêdu na istniej¹ce uwarunkowania wyodrêbnia siê
nastêpuj¹ce kategorie terenów MU: MU 1, MU 2, MU 3, MU
4, MU 5, MU 6, dla których ustala siê dodatkowo nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania okrelone odpowiednio
w ust. 6 - 11.
6. Dla terenu zabudowy mieszkalno-us³ugowej MU 1:
1) wysokoæ bezwzglêdna zabudowy nie mo¿e przekraczaæ
218,0 m n.p.m.
2) dojazd do budynków dopuszcza siê jedynie od strony ulicy Królowej Jadwigi,
3) wszystkie podejmowane przedsiêwziêcia nie mog¹ naruszaæ ustaleñ zawartych w rozdzia³ach I i II, w szczególnoci: § 1 ust. 3 pkt 3, § 2 ust. 2 pkt 3, ust. 4 pkt 2 oraz § 7.
7. Dla terenu zabudowy mieszkalno-us³ugowej MU 2:
1) wysokoæ bezwzglêdna zabudowy nie mo¿e przekraczaæ
217,0 m n.p.m.
2) wyj¹tek stanowi budynek przy ul. Królowej Jadwigi 16,
gdzie dopuszczalna wysokoæ zabudowy w przypadku jej
modernizacji wynosi 218,5 m n.p.m.
3) dojazd do budynków dopuszcza siê jedynie od ulicy Królowej Jadwigi,
4) wszystkie podejmowane przedsiêwziêcia nie mog¹ naruszaæ ustaleñ zawartych w rozdzia³ach I i II, w szczególnoci: § 1 ust. 3 pkt 3, § 2 ust. 2 pkt 3, ust. 4 pkt 2 oraz § 7.
8. Dla terenu zabudowy mieszkalno-us³ugowej MU 3:
1) wzd³u¿ linii kszta³towania wnêtrza urbanistycznego Placu
na Salwatorze nale¿y kszta³towaæ elewacje, zieleñ komponowan¹ i ogrodzenia jako harmonijn¹, spójn¹ oprawê
placu,
2) wysokoæ bezwzglêdna zabudowy nie mo¿e przekraczaæ
219,0 m n.p.m. wci¹gu zabudowy przylegaj¹cej do ulicy
Emaus i 216,0 m n.p.m. w pozosta³ej czêci terenu,
3) projekty wszystkich inwestycji powinny zawieraæ graficzne przedstawienie zasad wkomponowania nowej zabudowy w otaczaj¹cy teren, ilustrowane na uwierzytelnionych
geodezyjnie przekrojach pod³u¿nych i poprzecznych zawieraj¹cych rzêdne terenu i rzêdne najwy¿szych punktów projektowanych budynków. Zasiêg przekrojów powinien:
a) umo¿liwiaæ wiarygodn¹ analizê widoków na koció³
Najwiêtszego Salwatora z powierzchni Placu,
b) umo¿liwiaæ analizê powi¹zania nowej zabudowy z zabudowa istniej¹c¹, szczególnie zabudow¹ historyczn¹.
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4) wszystkie podejmowane przedsiêwziêcia nie mog¹ naruszaæ ustaleñ zawartych w rozdzia³ach I i II, w szczególnoci: § 1 ust. 3 pkt 3, § 2 ust. 2 pkt 3, ust. 4 pkt 2 oraz § 7.
9. Dla terenów zabudowy mieszkalno-us³ugowej MU 4:
1) zakaz lokalizacji nowych budynków,
2) wysokoæ bezwzglêdna modernizowanej zabudowy nie
mo¿e przekraczaæ 219,0 m n.p.m.
3) wszystkie podejmowane przedsiêwziêcia nie mog¹ naruszaæ ustaleñ zawartych w rozdzia³ach I i II, w szczególnoci § 1 ust. 3, § 2 ust. 4 pkt 2 i § 7.
10. Dla terenu zabudowy mieszkalno-us³ugowej MU 5:
1) realizacja nowych obiektów mo¿liwa jest zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu nieprzekraczalnymi liniami zabudowy,
2) pozosta³e budynki przeznaczone zostaj¹ do adaptacji
i modernizacji pod warunkiem zachowania ich formy
w zakresie obrysu i wysokoci,
3) wysokoæ wzglêdna nowej i modernizowanej zabudowy
nie mo¿e przekraczaæ 13,0 m,
4) wszystkie podejmowane przedsiêwziêcia nie mog¹ naruszaæ ustaleñ zawartych w rozdzia³ach I i II, w szczególnoci § 1 ust. 3 pkt 3, § 2 ust. 2 pkt 3 oraz § 7.
11. Dla terenu zabudowy mieszkalno-us³ugowej MU 6:
1) lokalizacja nowych budynków mieszkalnych i modernizacja istniej¹cej zabudowy nie mo¿e powodowaæ zwiêkszenia wskanika intensywnoci zabudowy 0,85,
2) wysokoæ wzglêdna nowo realizowanej i modernizowanej zabudowy nie mo¿e przekraczaæ 13,0 m,
3) wszystkie podejmowane przedsiêwziêcia nie mog¹ naruszaæ ustaleñ zawartych w rozdzia³ach I i II, w szczególnoci § 1 ust. 3 oraz § 7.
§ 20
1. Wyznacza siê TERENY US£UG PUBLICZNYCH (UP) z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod inwestycje zwi¹zane z realizacj¹ celów publicznych.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania terenów UP:
1) modernizacja istniej¹cej i realizacja nowej zabudowy kubaturowej musi byæ zgodna z wyznaczon¹ na rysunku planu nieprzekraczaln¹ lini¹ zabudowy i nie mo¿e przekraczaæ wysokoci wzglêdnej 13,0 m,
2) pozosta³a czêæ terenu mo¿e zostaæ wykorzystana dla
lokalizacji terenowych urz¹dzeñ sportu i rekreacji,
3) wzd³u¿ granicy terenu UP nale¿y urz¹dziæ pas komponowanej zieleni wysokiej i niskiej o szerokoci minimum
3,0 m.
§ 21
1. Wyznacza siê TERENY US£UG SAKRALNYCH (UK) z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod lokalizacjê obiektów
sakralnych wraz z towarzysz¹c¹ im zieleni¹.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania terenów UK:
1) zakaz lokalizacji nowych obiektów kubaturowych,
2) wszystkie dzia³ania inwestycyjne wymagaj¹ dochowania warunków, o których mowa w Rozdz. I i II.
§ 22
1. Wyznacza siê TERENY OTWARTE (ZO).
2. Podstawowym przeznaczeniem gruntów jest zieleñ: ogrody,
sady, ³¹ki.
3. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania wszystkich terenów ZO:
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1) zakaz lokalizacji zabudowy,
2) zakaz lokalizacji nowych ogrodów dzia³kowych lub ogrodów posiadaj¹cych charakter ogródków dzia³kowych,
3) koniecznoæ zachowania istniej¹cych zadrzewieñ i trwa³ych u¿ytków zielonych.
4. Ze wzglêdu na istniej¹ce uwarunkowania, wyodrêbnia siê
poszczególne kategorie terenów ZO: ZO 1, ZO 2, ZO 3, dla
których dodatkowo ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania okrelone odpowiednio w ust. 5 - 7.
5. Dla terenów otwartych ZO 1 dopuszcza siê lokalizacjê:
1) ma³ej architektury,
2) innych urz¹dzeñ terenowych i budowli zwi¹zanych bezporednio z urz¹dzeniem i funkcj¹ ogrodu towarzysz¹cego
zabudowie mieszkalnej i pod warunkiem, ¿e nie zajm¹
one wiêcej ni¿ 20% powierzchni terenu tej czêci dzia³ki,
która znajduje siê w granicach terenu ZO 1.
Zajm¹ one wiêcej ni¿ 20% powierzchni terenu tej czêci dzia³ki, która znajduje siê w granicach terenu ZO 1.
6. Dla terenów otwartych ZO 2:
1) zakaz lokalizacji zabudowy, w tym równie¿ gospodarczej,
rolniczej i ogrodniczej,
2) dopuszcza siê jedynie lokalizacjê obiektów ma³ej architektury oraz niezbêdnych budowli bezporednio s³u¿¹cych
zabezpieczeniu terenu,
3) zakaz realizacji trwa³ych ogrodzeñ.
7. Dla terenów otwartych ZO 3:
1) dopuszcza siê lokalizacjê:
a) ma³ej architektury,
b) urz¹dzeñ sportu i rekreacji,
c) pojedynczych obiektów zwi¹zanych z funkcj¹ kultury,
sportu, rekreacji oraz handlu i gastronomii,
2) urz¹dzenia, o których mowa w ppkt b mog¹ byæ zrealizowane przy zachowaniu warunku, ¿e ich powierzchnia nie
bêdzie przekraczaæ 20% powierzchni tej czêci dzia³ki, która znajduje siê w granicach terenu ZO.3,
3) obiekty, o których mowa w ppkt c mog¹ byæ zrealizowane
przy zachowaniu warunku, ¿e ich powierzchnia wraz z urz¹dzeniami towarzysz¹cymi nie bêdzie przekraczaæ 10% powierzchni tej czêci dzia³ki, która znajduje siê w granicach
terenu ZO.3.
§ 23
1. Wyznacza siê TERENY ZIELENI PUBLICZNEJ (ZP).
2. Podstawowym przeznaczeniem gruntów jest ogólnie dostêpna zieleñ urz¹dzona.
3. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania wszystkich terenów ZP:
1) zakaz lokalizacji jakiejkolwiek zabudowy,
2) zachowanie i ochrona istniej¹cej zieleni wysokiej.
4. Ze wzglêdu na istniej¹ce uwarunkowania, wyodrêbnia siê
poszczególne kategorie terenów ZP: ZP 1, ZP 2, dla których
dodatkowo w ust 5 i 6 ustala siê warunki zagospodarowania.
5. Dla terenów zieleni publicznej ZP 1 obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce
warunki zagospodarowania:
1) koniecznoæ urz¹dzenia trwa³ych ci¹gów spacerowych,
cie¿ek rowerowych i placyków wyposa¿onych w miarê
potrzeby w owietlenie, ³awki i elementy ma³ej architektury,
2) koniecznoæ zabezpieczenia skarp terenowych,
3) zagospodarowanie terenu nie mo¿e naruszaæ w szczególnoci ustaleñ zawartych w § 1 ust. 3, § 2 ust. 2 pkt 2
oraz § 7.
6. Dla terenu zieleni publicznej ZP 2 obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce
warunki zagospodarowania:
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1) koniecznoæ zakomponowania zieleni jako ogrodu miejskiego stanowi¹cego integraln¹ czêæ Placu na Salwatorze,
2) koniecznoæ urz¹dzenia trwa³ych ci¹gów pieszych, wyposa¿enia terenu w owietlenie i elementy ma³ej architektury,
3) zakaz lokalizacji reklam,
4) zagospodarowanie terenu nie mo¿e naruszaæ w szczególnoci ustaleñ zawartych w § 1 ust. 3, § 2 ust. 2 pkt 2 oraz § 7.
§ 24
1. Wyznacza siê TERENY CMENTARZA (ZC).
2. Podstawowym przeznaczeniem gruntów jest cmentarz parafialny wraz z towarzysz¹ca mu infrastruktur¹.
3. Obowi¹zuje zakaz lokalizacji wszystkich form u¿ytkowania
nie zwi¹zanych bezporednio z przeznaczeniem podstawowym.
4. Ustala siê dojazd do cmentarza i parkingów od ulicy Malczewskiego, po po³udniowej stronie Al. Waszyngtona.
5. Wszelkie podejmowane przedsiêwziêcia nie mog¹ naruszaæ
ustaleñ zawartych w § 1 ust. 3 pkt 3.
6. Z uwagi na istniej¹ce uwarunkowania, wyodrêbnia siê poszczególne kategorie terenów ZC, dla których ustala siê dodatkowo nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania:
1) dla terenu ZC 1 - przeznacza siê teren ZC 1 pod czêæ
grzebaln¹ cmentarza oraz niezbêdne dla obs³ugi cmentarza dojazdy i parkingi;
2) dla terenu ZC 2:
a) przeznacza siê teren ZC 2 pod lokalizacjê kaplicy cmentarnej wraz z zakomponowan¹ zieleni¹,
b) dopuszcza siê lokalizacjê elementów ma³ej architektury,
c) obowi¹zuje zakaz przeznaczenia terenu pod funkcje
grzebalne cmentarza.
§ 25
1. Wyznacza siê TEREN PLACU MIEJSKIEGO (KX.1) z podstawowym przeznaczeniem gruntów dla ukszta³towania Placu
na Salwatorze.
2. Jako u¿ytkowanie towarzysz¹ce przyjmuje siê:
1) komponowan¹ zieleñ ogólnodostêpn¹ z elementami ma³ej architektury,
2) us³ugi kultury, nauki i sztuki,
3) us³ugi handlu detalicznego i gastronomii.
3. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania terenu
KX.1:
1) docelowe (po likwidacji pêtli tramwajowej) urz¹dzenie
nawierzchni placu, jako przestrzeni ruchu pieszego,
2) wytyczenie i urz¹dzenie cie¿ki rowerowej prowadz¹cej
od mostu na Rudawie w kierunku Alei Waszyngtona,
3) lokalizacjê us³ugowych obiektów kubaturowych dopuszcza siê w pó³nocno-wschodnim naro¿niku placu do wyznaczonej w planie nieprzekraczalnej linii zabudowy,
4) wysokoæ bezwzglêdna obiektów kubaturowych nie
mo¿e przekraczaæ 217,0 m n.p.m.,
5) obiekty nale¿y kszta³towaæ jako czyteln¹ oprawê, porz¹dkuj¹c¹ wnêtrze placu i akcentowanie jego naro¿nika,
6) dachy nale¿y kszta³towaæ jako dwuspadowe, o k¹cie nachylenia po³aci 35÷45o, pokryte materia³em w kolorze
czerwonym, czerwono-br¹zowym lub br¹zowym,
7) oprawê placu od strony pó³nocnej, wschodniej i zachodniej stanowiæ musi komponowana zieleñ powi¹zana z elementami ma³ej architektury,
8) wnêtrze placu (jego oprawê i nawierzchniê) nale¿y
ukszta³towaæ w sposób umo¿liwiaj¹cy ekspozycjê
i otwarcia widokowe na obiekty charakterystyczne dla
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tego miejsca: klasztor ss. Norbertanek, kaplicê w. Ma³gorzaty, koció³ Najw. Salwatora i zespó³ zabudowy na
Wzgórzu w. Bronis³awy oraz budynek przy ulicy Emaus
nr 3,
9) zakaz lokalizacji reklam na obiektach, ogrodzeniach i reklam wolno stoj¹cych,
10) wszystkie podejmowane przedsiêwziêcia nie mog¹ naruszaæ ustaleñ zawartych w rozdzia³ach I i II, w szczególnoci § 1 ust. 3 pkt 3.
4. Ze wzglêdu na znaczenie placu w krajobrazie miasta, jego
zagospodarowanie w granicach terenu KX.1 oraz terenów
przyleg³ych powinno zostaæ poprzedzone sporz¹dzeniem
kompleksowego projektu zagospodarowania terenu obejmuj¹cego szczególnie:
1) sposób rozwi¹zania komunikacji ko³owej, pieszej i rowerowej,
2) sposób kszta³towania pierzei Placu na Salwatorze, w tym:
a) zasady kszta³towania zabudowy,
b) zasady kompozycji zieleni niskiej i wysokiej,
3) rodzaje nawierzchni,
4) elementy ma³ej architektury i owietlenie,
5) ewentualnie: zasady wykorzystania podziemnej czêci
Placu na Salwatorze,
6) sposób zachowania i ekspozycji widokowej obiektów wymienionych w pkt 8.
5. Projekt, o którym mowa w ust. 4 wymaga uzyskania pozytywnej opinii Miejskiej Komisji Urbanistyki i Architektury.
6. Dopuszcza siê równie¿ ustalenie szczegó³owych warunków
zagospodarowania terenu i kszta³towania przestrzeni placu
w oparciu o procedurê konkursu urbanistyczno-architektonicznego, dla którego warunki bêd¹ okrelone w oparciu
o ustalenia zawarte w planie, a obejmowaæ tereny KX.1 oraz
tereny przyleg³e.
§ 26
1. Wyznacza siê TEREN ALEI WASZYNGTONA (KX.2).
2. Podstawowym przeznaczeniem gruntów jest lokalizacja alei
pieszej wiod¹cej od Placu na Salwatorze do Kopca Kociuszki.
3. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania terenu KX.2:
1) obowi¹zuje ochrona istniej¹cych szpalerów drzew,
2) obowi¹zuje ukszta³towanie oprawy alei w formie ci¹gów
komponowanej zieleni niskiej, akcentów ma³ej architektury, owietlenia itp.
3) obowi¹zuje zachowanie wgl¹dów widokowych na bliskie
i dalekie panoramy miasta,
4) obowi¹zuje zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych,
5) obowi¹zuje zakaz zmiany dotychczasowych zasad organizacji ruchu ko³owego,
6) zakaz pod³¹czeñ komunikacyjnych do terenów przyleg³ych,
za wyj¹tkiem sytuacji okrelonej w § 26 ust. 3 pkt 7,
7) w miejscu oznaczonym na rysunku planu symbolem
strza³ki oraz opisem KDX dopuszcza siê dojazd do dzia³ki
nr 222/19, stanowi¹cy równoczenie tymczasowy dojazd
do dzia³ek o numerach 222/16 i 222/17, zgodnie z wydan¹
decyzj¹ o pozwoleniu na budowê. Wzd³u¿ Alei Waszyngtona, na odcinku od ul. w. Bronis³awy do ogrodzenia
cmentarza, obowi¹zuje zakaz realizacji innych wjazdów
ni¿ wyznaczony na rysunku planu.
§ 27
1. Wyznacza siê TERENY KOMUNIKACJI (KT).
2. Podstawowym przeznaczeniem gruntów jest lokalizacja dróg
wraz z niezbêdn¹ infrastruktura techniczn¹.
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3. Ustala siê jako obowi¹zuj¹ce minimalne szerokoci w liniach
rozgraniczaj¹cych )w granicach dok³adnoci skali planu) dla
poszczególnych klas ulic i dróg oraz linii kolejowych:
1) ulica klasy Z + T (zbiorcza z torowiskiem tramwajowym)
20 m,
2) ulica klasy Z (zbiorcza)
20 m,
3) ulice klasy L (lokalne)
12 m,
4) ulice klasy D (dojazdowe)
8 m,
5)ci¹gi pieszo-jezdne klasy DX
4 m,
6) ci¹gi piesze klasy X
4 m.
Przebiegi linii rozgraniczaj¹cych ulic okrela rysunek planu.
4. W przypadkach uzasadnionych istniej¹cym zagospodarowaniem terenu, b¹d szczegó³owymi rozwi¹zaniami komunikacyjnymi, wynikaj¹cymi z projektów technicznych, plan dopuszcza odstêpstwa od ww. szerokoci, przy zachowaniu
pe³nej zgodnoci parametrów technicznych i dyspozycji przekrojów poprzecznych poszczególnych klas ulic z okrelonymi w rozporz¹dzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430).
5. Korekty przebiegów linii rozgraniczaj¹cych ulic klas D i ci¹gów klasy DX mog¹ byæ wprowadzane bez potrzeby dokonywania zmiany planu w przypadku jednoczesnego spe³nienia nastêpuj¹cych warunków:
1) opracowania koncepcji uzasadniaj¹cej potrzebê wprowadzenia zmian,
2) utrzymania zapisanych w planie lokalizacji skrzy¿owañ
z ulicami (drogami) klas wy¿szych,
3) spe³nienia parametrów przekrojów poprzecznych ulic przewidzianych w Rozporz¹dzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku,
4) utrzymania mo¿liwoci realizacji planowanych ci¹gów infrastruktury.
O akceptacji zmian przebiegu linii rozgraniczaj¹cych rozstrzyga w³aciwy organ administracji samorz¹dowej w porozumieniu z zarz¹dc¹ ulicy.
6. Dopuszcza siê mo¿liwoæ lokalizacji miejsc postojowych dla
samochodów osobowych:
1) w formie zatok postojowych w obrêbie linii rozgraniczaj¹cych ulic klas Z, L i D,
2) w formie parkingów przykrawê¿nikowych w obrêbie linii
rozgraniczaj¹cych ulic klasy D i ci¹gów pieszo-jezdnych
klasy DX, tak¿e ulicy klasy L w przypadku funkcjonowania jej jako jednokierunkowa.
7. Urz¹dzeniami towarzysz¹cymi u¿ytkowaniu podstawowemu w obrêbie linii rozgraniczaj¹cych terenów oznaczonych
jako KZ + T, KZ, KL, KD, KDX mog¹ byæ (pod warunkiem
dostosowania do charakteru i wymogów u¿ytkowania podstawowego i uzyskania zgody zarz¹dcy terenu):
1) ci¹gi rowerowe,
2) ci¹gi infrastruktury technicznej oraz obiekty i urz¹dzenia
infrastruktury technicznej o charakterze lokalnym,
3) zatoki autobusowe i urz¹dzenia dla ochrony pieszych przed
warunkami atmosferycznymi,
4) zieleñ o charakterze izolacyjnym,
5) obiekty i urz¹dzenia s³u¿¹ce ograniczaniu uci¹¿liwoci komunikacyjnej,
6) elementy ma³ej architektury.
8. Przebiegi ci¹gów rowerowych oznaczono na rysunku planu;
przewiduje siê mo¿liwoci ich prowadzenia jako:
1) wydzielone cie¿ki rowerowe,
2) pasy dla ruchu rowerowego wydzielone z chodników lub
jezdni ulic KZ i KZ +T,
3) ci¹gi pieszo-rowerowe,
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4) oznakowane trasy rowerowe prowadzone w obrêbie ulic
dojazdowych KD i ci¹gów pieszo-jezdnych KDX.
§ 28
1. Wyznacza siê TERENY WÓD OTWARTYCH (W).
2. Podstawowym przeznaczeniem terenów s¹ wody otwarte
w korytach rzek: Wis³y i Rudawy.
3. W granicach terenów wód otwartych nie dopuszcza siê ¿adnych form zagospodarowania trwa³ego i tymczasowego, za
wyj¹tkiem zlokalizowania k³adki pieszo-rowerowej, usytuowanej na rzece Rudawie, na przed³u¿eniu ulicy Salwatorskiej.
ROZDZIA£ IV
Przepisy koñcowe
§ 29
Stawka procentowa s³u¿¹ca naliczeniu op³aty z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci w zwi¹zku z uchwaleniem planu
wynosi 0%.
§ 30
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Krakowa.
§ 31
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady: P. Pytko
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SALWATOR
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Osiedla Salwator w Krakowie
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Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr LV/531/04
Rady Miasta Krakowa
z dnia 8 wrzenia 2004 r.

LEGENDA
granice planu
linie rozgeaniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu oraz zró¿nicowanych warunkach ich zagospodarowania
nieprzekraczalne linie zabudowy
POSZCZEGÓLNE KATEGORIETERENÓW:
MN 1  tereny kolonii willowej na wzgórzu w. Bronis³awy
MN 2  tereny zabudowy mieszkalnej w strefie ochrony sylwety wzgórza w. Bronis³awy
MN 3  tereny zabudowy mieszkalnej na po³udniowym stoku Salwatora
MN 4  tereny zabudowy mieszkalnej wzd³u¿ ul. Królowej Jadwigi
MN 5  enklawy zabudowy mieszkalnej w strefie ogrodów
MU  tereny zabudowy mieszkalno-us³ugowej
UP  tereny us³ug publicznych
UK  tereny us³ug sakralnych
ZO  tereny otwarte
ZP  tereny zieleni publicznej
ZC  tereny cmentarza
KZ + T, KL, KD  tereny tras komunikacyjnych
KDX  ci¹gi pieszo-jezdne
KX  tereny komunikacji pieszej
W  tereny wód otwartych
INNE USTALENIA:
linia kszta³towania wnêtrza urbanistycznego Placu Na Salwatorze
pierzeje ulicy Ksiêcia Józefa i królowej Jadwigi
cie¿ki rowerowe
punkty i osie widokowe
granica terenów objêtych ochron¹ historycznego uk³adu urbanistyczno-architektonicznego wzgórza w. Bronis³awy
granica terenów objêtych ochron¹ widokow¹ wzgórza w. Bronis³awy
ochrona konserwatorska cmentarza Salwatorskiego
USTALENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW SZCZEGÓLNYCH ORAZ AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO:
obiekty objête ochron¹ konserwatorsk¹
obiekty wpisane do ewidencji zabytków
orientacyjne lokalizacje stanowisk archeologicznych
granice Bielañsko-Tynieckiego Parku krajobrazowego
granice strefy sanitarnej cmentarza
granice strefy 50 m od stopy wa³u rzeki Rudawy
tereny zagro¿one zalaniem w przypadku przerwania wa³ów przez wielk¹ wodê 1%
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Przewodnicz¹cy Rady: P. Pytko

SALWATOR
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Osiedla Salwator w Krakowie

Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr LV/531/04
Rady Miasta Krakowa
z dnia 8 wrzenia 2004 r.

LEGENDA:
granice planu
linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu oraz zró¿nicowanych warunkach ich zagospodarowania
istniej¹ca sieæ wodoci¹gowa
istniej¹ca sieæ kanalizacyjna
linie kablowe 15kV
linie napowietrzne 0.4 kV
linie kablowe 0.4 kV
stacje transformatorowe 15/0.4 kV
linie telekomunikacyjne napowietrzne
linie telekomunikacyjne kablowe
istniej¹cy gazoci¹g redniego cinienia
istniej¹cy gazoci¹g niskiego cinienia
istniej¹cy ciep³oci¹g
lokalna kot³ownia
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Przewodnicz¹cy Rady: P. Pytko
3397

3398

Uchwa³a Nr LVIII/561/04
Rady Miasta Krakowa
z dnia 22 wrzenia 2004 r.

Uchwa³a Nr LVIII/562/04
Rady Miasta Krakowa
z dnia 22 wrzenia 2004 r.

w sprawie nazwy ulicy i nazwy wêz³a drogowego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591, zm.: z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113
poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80
poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116
poz. 1203), Rada Miasta Krakowa uchwala, co nastêpuje:
§1
Nadaje siê nazwy:
1) ul. Czes³awa Mi³osza
(wg PESEL ul. Mi³osza)
 projektowanej w Dzielnicy I i V jako przed³u¿enie ul. Wita
Stwosza, biegn¹cej ³ukiem w kierunku pó³nocno-zachodnim od al. 29 Listopada do ul. Doktora Twardego,
2) wêze³ drogowy im. Czes³awa Mi³osza
(wg PESEL wêze³ drogowy im. Mi³osza)
 uk³adowi komunikacyjnemu w Dzielnicy I, powsta³emu
u zbiegu al. 29 Listopada, ul. Wita Stwosza, ul. Warszawskiej i al. Juliusza S³owackiego.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Krakowa.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Wiceprzewodnicz¹cy Rady: W. Misztal

w sprawie ustalenia stawki czynszu regulowanego za lokale mieszkalne w zasobach Wojskowego Towarzystwa Budownictwa Spo³ecznego "KWATERA" Spó³ka z o.o. na terenie Miasta Krakowa.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zm.: z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62
poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806;
z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102
poz. 1055, Nr 116 poz. 1203), w zwi¹zku z art. 28 ust. 1 i ust. 2
ustawy z dnia 26 padziernika 1995 r. o niektórych formach
popierania budownictwa mieszkaniowego (t.j. Dz. U. z 2000 r.
Nr 98 poz. 1070, zm.: z 2001 r. Nr 4 poz. 27, Nr 16 poz. 167,
Nr 154 poz. 1800; z 2002 r. Nr 25 poz. 253, Nr 153 poz. 1271,
Nr 216 poz. 1824, Nr 240 poz. 2058; z 2003 r. Nr 65 poz. 594;
z 2004 r. Nr 146 poz. 1546), Rada Miasta Krakowa uchwala, co
nastêpuje:
§1
Ustala siê stawkê czynszu regulowanego za lokale mieszkalne w zasobach mieszkaniowych Wojskowego Towarzystwa
Budownictwa Spo³ecznego "KWATERA" Spó³ka z o.o. w wysokoci 7,05 z³ za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej lokalu mieszkalnego miesiêcznie.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Krakowa.
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§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Wiceprzewodnicz¹cy Rady: W. Misztal
3399
Uchwa³a Nr XVII/100/2004
Rady Gminy Poronin
z dnia 14 wrzenia 2004 r.
w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelnoci Gminy
z tytu³u nale¿noci pieniê¿nych, do których nie stosuje siê
przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielania
innych ulg w sp³acaniu tych nale¿noci, a tak¿e organów
do tego uprawnionych.
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. 34 a ustawy z dnia
26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r.
Nr 15 poz. 148 z pón. zm.), Rada Gminy Poronin uchwala, co
nastêpuje:
§1
1. Uchwa³a okrela szczegó³owe zasady i tryb umarzania, odraczania terminu zap³aty, oraz rozk³adania na raty wierzytelnoci gminnych jednostek organizacyjnych z tytu³u nale¿noci pieniê¿nych, do których nie stosuje siê przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U.
Nr 137 poz. 926 z pón. zm.) zwanych dalej "wierzytelnociami", wobec osób fizycznych, osób prawnych, a tak¿e jednostek organizacyjnych nie posiadaj¹cych osobowoci prawnej zwanych dalej "d³u¿nikami".
2. Przez jednostki organizacyjne Gminy nale¿y rozumieæ jednostki bud¿etowe, zak³ady bud¿etowe oraz gospodarstwa
pomocnicze i rodki specjalne funkcjonuj¹ce przy jednostkach bud¿etowych.
§2
1. Wierzytelnoæ mo¿e zostaæ umorzona w ca³oci lub czêci,
je¿eli:
1) wierzytelnoci nie ci¹gniêto w toku zakoñczonego postêpowania likwidacyjnego lub upad³ociowego,
2) nie mo¿na ustaliæ miejsca pobytu d³u¿nika, lub d³u¿nik osoba fizyczna zmar³ nie pozostawiaj¹c ¿adnego maj¹tku
lub pozostawi³ ruchomoci nie podlegaj¹ce egzekucji na
podstawie odrêbnych przepisów, albo pozostawi³ przedmioty codziennego u¿ytku domowego, których ³¹czna
wartoæ nie przekracza kwoty stanowi¹cej trzykrotnoæ
przeciêtnego wynagrodzenia og³aszanego przez Prezesa
G³ównego Urzêdu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ
Spo³ecznych w poprzednim kwartale,
3) d³u¿nik - osoba prawna zosta³ wykrelony z w³aciwego
rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku maj¹tku, z którego mo¿na by egzekwowaæ nale¿noci, a odpowiedzialnoæ z tytu³u nale¿noci nie przechodzi z mocy
prawa na osoby trzecie,

Poz. 3398, 3399

4) ci¹gniêcie wierzytelnoci zagra¿a wa¿nym interesom
d³u¿nika, a w szczególnoci jego egzystencji lub egzystencji
osób pozostaj¹cych na jego utrzymaniu,
5) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, ¿e w postêpowaniu egzekucyjnym nie uzyska siê kwoty wy¿szej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej wierzytelnoci lub postêpowanie egzekucyjne okaza³o siê nieskuteczne,
6) kwota wierzytelnoci nie przekracza dwukrotnej wartoci kosztów upomnienia w postêpowaniu egzekucyjnym.
2. Umorzenie w przypadkach okrelonych w ust. 1 pkt 1, 3, 4
mo¿e nast¹piæ na wniosek d³u¿nika, a w przypadkach okrelonych w ust. 1 pkt 1, 2, 4, 5, 6 równie¿ z urzêdu.
§3
1. Do umorzenia wierzytelnoci uprawniony jest:
1) Kierownik zak³adu bud¿etowego - je¿eli wartoæ wierzytelnoci nie przekracza kwoty przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia w roku poprzedzaj¹cym podjêcie decyzji o umorzeniu, og³aszanego w Dzienniku Urzêdowym
Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" przez Prezesa
G³ównego Urzêdu Statystycznego dla celów naliczania
odpisu na zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych.
2) Wójt Gminy Poronin - je¿eli wartoæ wierzytelnoci jest
wy¿sza od kwoty przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1, a nie przekracza 10-krotnoci tej kwoty,
3) Rada Gminy Poronin - je¿eli wartoæ wierzytelnoci jest
wy¿sza ni¿ 10-krotnoæ kwoty przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1.
2. Przez wartoæ wierzytelnoci, o której mowa w ust. 1 rozumie siê nale¿noæ g³ówn¹.
§4
1. Umorzenie nale¿noci g³ównej nastêpuje wraz z umorzeniem odsetek oraz innych nale¿noci ubocznych. Je¿eli umorzenie dotyczy czêci nale¿noci g³ównej, w odpowiednim
stosunku do tej nale¿noci podlegaj¹ umorzeniu odsetki i nale¿noci uboczne.
2. Umorzenie czêci nale¿noci mo¿e nast¹piæ pod warunkiem
uiszczenia w zakrelonym przez wierzyciela terminie nale¿noci pozosta³ych.
3. Organ w³aciwy do umarzania wierzytelnoci jest równie¿
uprawniony do umarzania odsetek oraz innych nale¿noci
ubocznych.
§5
W przypadku odroczenia p³atnoci nale¿noci, niesp³acenie kwoty nale¿noci w ustalonym terminie powoduje, i¿ nale¿noæ staje siê natychmiast wymagalna wraz z odsetkami za
zw³okê i innymi nale¿nociami ubocznymi.
§6
Je¿eli d³u¿nik nie sp³aci w terminie pe³nej wysokoci ustalonych rat - pozosta³a do sp³aty nale¿noæ staje siê natychmiast wymagalna wraz z nale¿nymi odsetkami za zw³okê.
§7
W przypadkach uzasadnionych wzglêdem spo³ecznym lub
gospodarczym kierownik zak³adu bud¿etowego, albo Wójt Gmi-
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ny Poronin na wniosek d³u¿nika mo¿e odroczyæ termin zap³aty
ca³oci lub czêci wierzytelnoci lub roz³o¿yæ p³atnoæ ca³oci
lub czêci wierzytelnoci na raty, bior¹c pod uwagê mo¿liwoci p³atnicze d³u¿nika oraz uzasadniony interes w³asnej jednostki.
§8
Umorzenie wierzytelnoci oraz udzielanie ulg, o których
mowa w § 2 i § 5 nastêpuje:
1) w odniesieniu do wierzytelnoci o charakterze administracyjno - prawnym w drodze decyzji,
2) w odniesieniu do wierzytelnoci wynikaj¹cych ze stosunków cywilno - prawnych na podstawie przepisów prawa cywilnego.
§9
Organy wymienione w § 3 ust. 1 pkt 1, 2 przedstawiaj¹
Radzie Gminy sprawozdania dotycz¹ce zakresu umorzonych
wierzytelnoci oraz udzielanych w trybie niniejszej uchwa³y
ulg wed³ug stanu na dzieñ 30 czerwca oraz 31 grudnia ka¿dego roku kalendarzowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bud¿etu.
§ 10
Z dniem podjêcia niniejszej uchwa³y traci moc uchwa³a
Nr XIV/116/99 Rady Gminy Poronin z dnia 27.10.1999 r. w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelnoci gminy z tytu³u nale¿noci pieniê¿nych, do których nie stosuje siê przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w sp³acaniu tych nale¿noci, a tak¿e organów do tego uprawnionych.
§ 11
Wykonanie uchwa³y zleca siê Wójtowi Gminy Poronin
§ 12
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Jarz¹bek
3400
Uchwa³a Nr XVI/95/04
Rady Gminy w Moszczenicy
z dnia 30 sierpnia 2004 r.
w sprawie okrelenia tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru godzin zajêæ dla nauczyciela wykonuj¹cego pracê
dydaktyczn¹, wychowawcz¹ i opiekuñcz¹ o ró¿nym pensum zatrudnionego w pe³nym wymiarze w szkole lub placówce owiatowej na terenie Gminy Moszczenica.
Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 3 w zwi¹zku z art. 91 d. pkt. 1
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U.
z 2003 r. Nr 118 poz. 1112 z pón. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pón. zm.) po zasiêgniêciu
opinii Ma³opolskiego Kuratora Owiaty w Krakowie, Rada
Gminy w Moszczenicy uchwala co, nastêpuje:

Poz. 3399, 3400, 3401
§1

Tygodniowy obowi¹zkowy wymiar godzin zajêæ nauczyciela
zatrudnionego w pe³nym wymiarze, wykonuj¹cego pracê dydaktyczn¹, wychowawcz¹ i opiekuñcz¹ o ró¿nym pensum,
wymiar liczby godzin ustala siê w sposób nastêpuj¹cy:
W przypadku koniecznoci ³¹czenia ró¿nych wymiarów pensum w ramach jednego etatu, w³aciwe dla niego pensum
powstaje ze zsumowania u³amków w których licznik to iloæ
przepracowanych w tygodniu godzin, za mianownik to iloæ
godzin stanowi¹cych w³aciwe pensum (w³aciwy tygodniowy wymiar) z zaokr¹gleniem do pe³nych godzin. Godziny realizowane powy¿ej tak ustalonego pensum s¹ godzinami ponadwymiarowymi.
§2
Tygodniowy, obowi¹zkowy wymiar zajêæ dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuñczych, prowadzonych bezporednio
z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczyciela pedagoga - ustala siê na 20 godzin.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Moszczenica.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 wrzenia 2004 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy: B. Warzecha
3401
Uchwa³a Nr XVI/ 96/04
Rady Gminy w Moszczenicy
z dnia 30 sierpnia 2004 r.
w sprawie zmiany do uchwa³y Nr XVIII/100/2000 Rady
Gminy w Moszczenicy z dnia 20 wrzenia 2000 r. w sprawie
zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu
okrelaj¹cego wysokoæ oraz szczegó³owe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych sk³adników wynagrodzenia, a tak¿e wysokoci, szczegó³owych zasad przyznawania i wyp³acania dodatku mieszkaniowego.
Dzia³aj¹c na podstawie art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 3 i 7
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U.
z 2003 r. Nr 118 poz. 1112 z pón. zm.), zwanej dalej "Kart¹
Nauczyciela " w zwi¹zku z art. 18 ust. 2 pkt . 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142 poz.
1581 z pón. zm.) oraz przepisami 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 przyznania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uci¹¿liwych warunków pracy stanowi¹cych podstawê przyznania dodatku za warunki pracy oraz
szczegó³owych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia
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i innych okresów uprawniaj¹cych do dodatku za wys³ugê lat
(Dz. U. z 2000 r. Nr 39 poz. 455 z pón. zm.) zwanym dalej
"rozporz¹dzeniem" uchwala siê, co nastêpuje:
§1
W za³¹czniku Nr 1 do uchwa³y Nr XVIII/100/2000 Rady
Gminy w Moszczenicy z dnia 20 wrzenia 2000 r. w sprawie
zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu okrelaj¹cego wysokoæ oraz szczegó³owe warunki przyznawania
nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych sk³adników wynagrodzenia, a tak¿e wysokoci, szczegó³owych zasad przyznawania
i wyp³acania dodatku mieszkaniowego wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. W § 4 pkt 3, § 5 pkt 3 ppkt 1, § 9 pkt 1, § 17 pkt 6 wyrazy
"Przewodnicz¹cy Zarz¹du Gminy" zastêpuje siê wyrazami
"Wójt Gminy.".
2. § 15 pkt 1 ppkt 1 otrzymuje brzmienie:
"60% rodków przeznacza siê na nagrody dyrektora".
3. § 15 pkt 1 ppkt 2 otrzymuje brzmienie:
"40% rodków funduszu przeznacza siê na nagrody organu
prowadz¹cego.".
4. § 15 pkt 4 ppkt 2 otrzymuje brzmienie:
"ze rodków , o których mowa w pkt 1 ppkt 2 - Wójt Gminy.".
5. § 16 otrzymuje brzmienie:
"Nagrody, o których mowa w § 15, s¹ przyznawane z okazji
Dnia Edukacji Narodowej. W uzasadnionych przypadkach
mog¹ zostaæ przyznane w innym terminie.".
6. W § 17 pkt 2 wyrazy "najni¿szego wynagrodzenia ustalonego Rozporz¹dzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
w sprawie najni¿szego wynagrodzenia za pracê pracowników" zastêpuje siê wyrazami" minimalnego wynagrodzenia ustalonego rozporz¹dzeniem Rady Ministrów w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracê.
7. W § 17 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
"Do cz³onków rodziny, o której mowa w pkt 2, zalicza siê
nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkuj¹cych: wspó³ma³¿onka oraz dzieci i rodziców pozostaj¹cych na jego wy³¹cznym utrzymaniu . Przez dzieci rozumie siê osoby do ukoñczenia:
1) 18 roku ¿ycia lub
2) nauki w szkole, jednak nie d³u¿ej ni¿ do ukoñczenia 21 roku
¿ycia, albo
3) 24 roku ¿ycia, je¿eli kontynuuje naukê w szkole lub
w szkole wy¿szej i legitymuje siê orzeczeniem
o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepe³nosprawnoci.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Moszczenica.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 wrzenia 2004 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy: B. Warzecha
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Uchwa³a Nr 68/XX/04
Rady Miasta Nowego Targu
z dnia 30 lipca 2004 r.

w sprawie wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Miasta Nowy Targ w latach
2004-2008.
Dzia³aj¹c na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia
08.03.1990 roku o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591 z pón. zm.) oraz art. 21ust. 1 pkt 1 i ust. 2
ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego
(Dz. U. Nr 71 poz. 733 z pón. zm.), Rada Miasta w Nowym
Targu uchwala, co nastêpuje:
§1
Przyjmuje siê do realizacji wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Nowy Targ w latach
2004 - 2008, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta
Nowy Targ.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady: Z. Siêka
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr 68/XX/04
Rady Miasta Nowy Targ
z dnia 30 lipca 2004 r.
WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA
MIESZKANIOWYM ZASOBEM MIASTA NOWY TARG
W LATACH 2004-2008
1. PROGNOZA DOTYCZ¥CA WIELKOCI ORAZ STANU TECHNICZNEGO ZASOBU MIESZKANIOWEGO GMINY W POSZCZEGÓLNYCH LATACH, Z PODZIA£EM NA LOKALE SOCJALNE I POZOSTA£E MIESZKALNE
Ocena stanu istniej¹cego
Zgodnie z ustaw¹ o ochronie praw lokatorów art. 20 ust. 1
w sk³ad zasobu mieszkaniowego wchodz¹ lokale stanowi¹ce
w³asnoæ Gminy albo komunalnych osób prawnych lub spó³ek
prawa handlowego utworzonych z udzia³em Gminy, a tak¿e
lokale pozostaj¹ce w posiadaniu samoistnym tych podmiotów.
Obecnie mieszkaniowy zasób Miasta Nowy Targ tworz¹
w wiêkszoci mieszkania po³o¿one w budynkach wielomieszkaniowych stanowi¹cych w ca³oci w³asnoæ miasta oraz lokale mieszkalne po³o¿one w budynkach bêd¹cych wspó³w³asnoci¹ miasta i innych podmiotów tj. osób fizycznych lub osób
prawnych.
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Tab. 1. Budynki i lokale mieszkalne zarz¹dzane przez ZGM stanowi¹ce w 100% w³asnoæ Miasta Nowy Targ1
loæ budynków

4

iloæ lokali mieszkalnych / pow. w m2

16 o pow. 606,91 m2

Tab. 2. Budynki i lokale mieszkalne zarz¹dzane przez ZGM stanowi¹ce przedmiot wspó³w³asnoci1
iloæ budynków

iloæ mieszkañ ogó³em
o pow. w m2

w tym mieszkañ w³asnociowych
o pow. w m2

w tym mieszkañ lokatorskich
o pow. w m2

27

1076 o pow. 45.962,12 m2

595 o pow. 25.935,59 m2

481 o pow. 20.029,53 m2

Mieszkaniowy zasób Miasta NowyTarg w listopadzie 2003 r.
obejmowa³ 497 mieszkañ, które w wiêkszoci znajduj¹ siê w budynkach wspólnot mieszkaniowych.
Ponadto Miasto dysponowa³o 52 lokalami socjalnymi wygospodarowanymi na bazie "hotelu ¿eñskiego" przy ul. Ludmierskiej 32.
Wiêkszoæ budynków, w których znajduj¹ siê mieszkania
komunalne pochodzi z lat 60-tych, wszystkie te budynki i 1 bu-

dynek wybudowany w roku 1992 wyposa¿one s¹ w instalacjê
wodno - kanalizacyjn¹, elektryczn¹ i centralnego ogrzewania.
Mieszkania w budynkach z lat 50-tych, które nie posiadaj¹ instalacji centralnego ogrzewania oraz mieszkania w budynkach
powsta³ych przed 1939 r. - ogrzewane s¹ piecami wêglowymi
b¹d elektrycznymi.

Tab. 3. Zestawienie lokali w zarz¹dzie ZGM w zale¿noci od daty ich oddania do eksploatacji1
Wyszczególnienie

przed 1939 r.

lata 50-te

lata 60-te

lata 90-te

iloæ budynków
iloæ mieszkañ
w tym mieszkania lokatorskie
mieszkania wyposa¿one w inst. c.o.
mieszkania wyposa¿one w inst. wod-kan
mieszkania wyposa¿one w inst. elektryczn¹

3
13
13
0
13
13

7
206
111
156
222
222

20
857
373
640
643
643

1
16
0
16
16
16

Fakt, ¿e wiêkszoæ budynków pochodzi z okresu miêdzy
1955 a 1965 rokiem, czyli maj¹cych od 38 do 48 lat, wiadczy o
tym, ¿e s¹ to budynki o dobrym stanie podstawowych elementów konstrukcyjnych (stopieñ zu¿ycia kszta³tuje siê na poziomie 31,6% - 40%), takich jak ciany, stropy, klatki schodowe itd.
natomiast du¿y procent zu¿ycia wykazuj¹ instalacje wewnêtrzne, których czas eksploatacji liczony jest na max 50 lat, oraz
stolarka okienna i drzwiowa nie spe³niaj¹ca wymogów normy
cieplnej. Tak¿e ciany zewnêtrzne i stropy nad piwnicami oraz
nad ostatni¹ kondygnacj¹ nie spe³niaj¹ tej normy powoduj¹c
znaczne ubytki ciep³a. Dokonana ocena stanu technicznego

budynków pozostaj¹cych w zarz¹dzie ZGM (przedstawiona
w poni¿szej tabeli) nie uwzglêdnia stanu stolarki okiennej
i drzwiowej, która praktyczne w ¿adnym budynku nie spe³nia
wymagañ normy cieplnej i wymaga wymiany. Jest to zadanie
realizowane sukcesywnie od kilku lat, jednak z powodu du¿ych
kosztów roz³o¿one w czasie. Ocena dokonana zosta³a na podstawie wyników przegl¹du technicznego i objê³a: konstrukcjê
i pokrycie dachu, kominy, rynny, rury spustowe, obróbkê blacharsk¹, elewacje, balkony i tarasy, ciany konstrukcyjne, stropy, klatki schodowe, instalacje co i kot³ownie lokalne, instalacje wodoci¹gowo-kanalizacyjn¹ oraz otoczenie obiektu.

Tab. 4. Ocena stanu technicznego budynków mieszkalnych pozostaj¹cych w zarz¹dzie ZGM.
Ocena stanu technicznego
w³asnoæ

budynki (iloæ)

z³y

redni

dobry

4
27

100%

67%

33%

100% Miasta Nowy Targ
wspólnot mieszkaniowych
Szczegó³owa ocena obiektów w za³¹czeniu.
____________________
1

Dane Urzêdu Miasta Nowy Targ  stan na dzieñ 30 listopada 2003 r..
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Wprowadzona skala ocen stanu technicznego:
z³y - najistotniejsze elementy z wymienionych powy¿ej w przewa¿aj¹cej czêci wykazywa³y z³y stan techniczny, wymagaj¹cy remontu w najbli¿szym roku,
redni - najistotniejsze z badanych elementów wymagaj¹ remontu w ci¹gu najbli¿szych lat,
dobry - obecnie nie wymaga istotnych remontów.
Z danych dotycz¹cych wskaników dla wszystkich lokali
mieszkalnych Nowego Targu - liczby mieszkañ przypadaj¹ca
na 1000 mieszkañców oraz iloci osób przypadaj¹cych na
1 mieszkanie - wynika, ¿e oko³o 15% gospodarstw domowych
nie dysponuje samodzielnym mieszkaniem i ¿e mieszkania s¹
nadmiernie zagêszczone. W obecnej sytuacji Miasto mo¿e liczyæ siê z tym, ¿e czêæ tych gospodarstw bêdzie wystêpowaæ
do gminy o mieszkanie z zasobu komunalnego.
Ju¿ obecnie jest oko³o 200 wniosków osób ubiegaj¹cych
siê o lokale komunalne, w tym 43 o lokale socjalne - oznacza to,
¿e Miasto powinno zintensyfikowaæ dzia³ania w zakresie budownictwa mieszkaniowego w Gminie, w tym budownictwa
komunalnego oraz pozyskiwania lokali mieszkalnych na wolnym rynku.
Uwarunkowania prawne
Obowi¹zuj¹ca od dnia 10 lipca 2001 r. ustawa o ochronie
praw lokatorów dopuszcza mo¿liwoæ przed³u¿enia umowy
najmu lokalu socjalnego wy³¹cznie wówczas, je¿eli poziom dochodów tego gospodarstwa domowego nie przekracza poziomu osi¹ganych dochodów okrelonych w uchwale rady gminy
uprawniaj¹cych do uzyskania lokalu socjalnego.
Miasto zobowi¹zane jest na podstawie przepisów do zabezpieczenia lokali socjalnych z nastêpuj¹cych tytu³ów:
 wyroków eksmisyjnych osób, którym s¹d przyzna³ uprawnienie do lokalu socjalnego wydanych pod rz¹dami ustawy
o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych oraz
obecnie obowi¹zuj¹cej ustawy o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie Gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
 niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i niskich dochodów uzasadniaj¹cych przyznanie lokalu socjalnego.
Do zapewnienia lokalu socjalnego na podstawie art. 14 ust. 4
ustawy o ochronie praw lokatorów, gmina zobowi¹zana jest
dla nastêpuj¹cych grup spo³ecznych:
 kobiety w ci¹¿y,
 ma³oletniego, niepe³nosprawnego w rozumieniu przepisów
z dnia 29 listopada 1990r. o pomocy spo³ecznej lub ubezw³asnowolnionego oraz sprawuj¹cego nad tak¹ osob¹ opiekê
i wspólnie z ni¹ zamieszka³¹,
 ob³o¿nie chorych,
 emerytów i rencistów spe³niaj¹cych kryteria do otrzymania
wiadczenia z pomocy spo³ecznej,
 bezrobotnych,
 osoby spe³niaj¹cej przes³anki okrelone przez radê gminy
w drodze uchwa³y - chyba, ¿e osoby te mog¹ zamieszkaæ
w innym lokalu ni¿ dotychczas u¿ywany.
W przypadku nie wywi¹zywania siê przez Miasto z obowi¹zków zapewnienia lokali socjalnych na³o¿onych przez ustawodawcê, Miasto nara¿one zostanie na roszczenia odszkodowawcze. Zgodnie, bowiem z art. 18 ust. 4 ustawy o ochronie
praw lokatorów, w³acicielom przys³uguje roszczenie odszkodowawcze od Gminy w wysokoci odpowiadaj¹cej ró¿nicy miêdzy odszkodowaniem równym czynszowi, jaki w³aciciel mo¿e
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otrzymaæ z tytu³u najmu, a odszkodowaniem p³aconym przez
by³ego lokatora, nadal zamieszkuj¹cego w lokalu w³aciciela.
Na podstawie przeprowadzonej analizy mo¿na przewidzieæ, ¿e
z roszczeniem odszkodowawczym przeciwko Miastu w okresie objêtym programem wyst¹pi ok. 30 w³acicieli, wobec których Miasto nie wywi¹za³o siê z obowi¹zku zrealizowania orzeczeñ eksmisyjnych poprzez dostarczenie uprawnionym lokalu
socjalnego.
W polityce gospodarowania swoim zasobem mieszkaniowym Miasto musi równie¿ uwzglêdniaæ koniecznoæ wykorzystania jego czêci na lokale zamienne a tak¿e zaspokajaæ potrzeby mieszkaniowe gospodarstw domowych maj¹cych niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe i osi¹gaj¹cych dochody
na poziomie uniemo¿liwiaj¹cym rozwi¹zanie problemu mieszkaniowego we w³asnym zakresie.
Za³o¿enia polityki
Miasto powinno pozyskiwaæ lokale mieszkalne w wyniku
naturalnego ruchu ludnoci, a tak¿e podejmuj¹c dzia³ania zmierzaj¹ce do odzyskania mieszkañ. W celu odzyskania mieszkañ,
po opuszczeniu lokalu przez najemcê, Miasto nie powinno zawieraæ umów najmu z osobami bliskimi zajmuj¹cymi lokal o powierzchni przewy¿szaj¹cej dwukrotnie normatywn¹ powierzchniê lokalu, przyjêt¹ w ustawie z dnia 21.06.2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.
Pozyskiwanie lokali mieszkalnych z ruchu ludnoci jest niskie. Liczba pozyskiwanych w ten sposób lokali mieszkalnych
w ramach istniej¹cego zasobu mieszkaniowego nie zabezpiecza zapotrzebowania Miasta na realizowanie na³o¿onego
ustaw¹ obowi¹zku zapewnienia lokali socjalnych, lokali zamiennych oraz wiadczenia pomocy mieszkaniowej gospodarstwom
domowym o niskich dochodach.
Prawdopodobieñstwo odzyskania i ponownie wykorzystanie lokali mieszkalnych, których umowy najmu zawarte s¹ na
czas nieoznaczony, przy obowi¹zuj¹cych rozwi¹zaniach prawnych, jest jednak niewielkie.
W oczekiwaniu na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych
gminnym lokalem mieszkalnym, osoby mog¹ podnaj¹æ lokal
na wolnym rynku i z tego tytu³u skorzystaæ z dofinansowania
Miasta do op³at mieszkaniowych w formie zasi³ku celowego.
Zasady przyznawania zasi³ków celowych w tym zakresie okrelaæ powinna stosowna uchwa³a Rady Miasta Nowego Targu.
W ostatnich latach Miasto nie zwiêksza³o w³asnego zasobu
mieszkaniowego (poza m. socjalnymi), na rozpatrzenie oczekuje sto kilkadziesi¹t wniosków o przydzia³ mieszkañ komunalnych i nale¿y siê liczyæ ze wzrostem tej liczby, dlatego te¿ konieczne jest podjêcie dzia³añ zmierzaj¹cych do powiêkszania
zasobu komunalnego.
Wobec ustawowo na³o¿onych na Miasto obowi¹zków
zabezpieczenia lokali socjalnych, lokali zamiennych oraz
w celu sprostania przynajmniej w dostatecznym stopniu
oczekiwaniom spo³ecznym w zakresie uzyskania w³asnego mieszkania, Miasto bêdzie powiêkszaæ w³asny zasób
mieszkaniowy przyjmuj¹c nastêpuj¹ce kierunki dzia³añ:
 nabywanie wyodrêbnionych lokali mieszkalnych,
 nabywanie budynków i ich adaptacja na cele mieszkalne,
 nabywanie budynków mieszkalnych - wykoñczonych lub
bêd¹cych w trakcie realizacji,
 przeznaczanie terenów Miasta pod budownictwo mieszkaniowe realizowane przez podmioty, z którymi Miasto
podejmie wspó³pracê,
 pozyskiwanie lokali w zasobach spó³dzielni mieszkaniowych poprzez nabywanie spó³dzielczego w³asnociowego prawa do lokali mieszkalnych.
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Z pozyskanych do zasobu mieszkaniowego lokali
mieszkalnych nast¹pi trwa³e wydzielenie puli lokali socjalnych.
Kontynuuj¹c te dzia³ania w zakresie pozyskania lokali
socjalnych w najbli¿szych latach Miasto podejmie kroki w
celu komunalizacji dwóch budynków hotelowych na terenie ZOZ-u, pozyskuj¹c w ten sposób do swojego zasobu ok.
60 lokali socjalnych.
W zakresie stanu technicznego zasobu mieszkaniowego Miasto bêdzie kontynuowaæ dzia³ania zwi¹zane z remontami i modernizacjami istniej¹cych budynków. Na
podstawie opracowanej w 2004r. zasady hierarchizacji i wyboru przedsiêwziêæ remontowych i modernizacyjnych zostanie wdro¿ony wieloletni plan podnoszenia standardu
lokali komunalnych.
Prognoza zmian
Obecnie z³o¿onych jest w Miecie 200 wniosków o przyznanie lokali komunalnych, w tym 43 od osób ubiegaj¹cych siê
o lokale socjalne.
W latach 2004-2008 zapotrzebowanie na lokale socjalne
wynikaæ bêdzie z tytu³u wydawanych w poszczególnych latach
orzeczeñ s¹dowych o uprawnieniu do lokalu socjalnego rednio 30 rocznie, z tytu³u wyst¹pienia klêski ¿ywio³owej, katastrofy lub po¿aru - rednio 2 rocznie, a tak¿e z tytu³u niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i niskich dochodów - rednio 10 rocznie.
Przewiduje siê znaczny wzrost zapotrzebowania na lokale
socjalne w latach 2005-2006 do 40 lokali rocznie. Wynika to
z prognozowanego zwiêkszenia liczby wyroków eksmisyjnych
z prawem do lokalu socjalnego orzeczonych wobec osób, którym na podstawie art. 11 ust. 5 ustawy o ochronie praw lokatorów, w³aciciele mog¹ wypowiedzieæ na trzy lata naprzód
stosunek najmu, je¿eli zamierzaj¹ zamieszkaæ w tym lokalu
i nie dostarczaj¹ tym osobom lokalu zamiennego. Na przewidywany wzrost wyroków nakazuj¹cych opró¿nienie dotych-
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czas zajmowanych lokali niew¹tpliwie bêdzie mia³ wp³yw poszerzony kr¹g osób uprawnionych do uzyskania lokalu socjalnego.
Najwiêksze jednak oczekiwania spo³eczne w przedmiocie
pomocy Miasta w rozwi¹zaniu problemów mieszkaniowych
dotycz¹ rodzin nieposiadaj¹cych w³asnego mieszkania i osi¹gaj¹cych tak niskie dochody, ¿e uzyskanie mieszkania bez pomocy Miasta jest dla nich niemo¿liwe. Aktualnie pomocy Miasta z tych powodów oczekuje ok. 200 wnioskodawców. Mo¿na
szacowaæ, ¿e oko³o 150 dotyczy grupy wnioskodawców, których dochody uniemo¿liwiaj¹ zaspokojenie ich potrzeb mieszkaniowych innym ni¿ gminnym zasobem.
Miasto decyduj¹c siê na realizacjê budownictwa mieszkaniowego musi uwzglêdniaæ normy obowi¹zuj¹ce i przyjête
w rozporz¹dzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie.
Zgodnie, bowiem z tymi rozwi¹zaniami prawnymi, mieszkanie
w budynku wielorodzinnym powinno spe³niaæ wymagania
dotycz¹ce pomieszczenia przeznaczonego na pobyt ludzi, niezale¿nie czy bêdzie przeznaczane na lokal socjalny czy te¿ wynajmowane na czas nieoznaczony. Jedynym, zatem dopuszczalnym kryterium zakwalifikowania lokalu jako lokalu socjalnego mo¿e byæ oferowana przez Miasto powierzchnia pokoi
w stosunku do iloci osób w kierowanej do tego lokalu rodzinie. Nastêpstwem powy¿szych rozwi¹zañ prawnych powinna
byæ kumulacja rodków finansowych przeznaczanych w Bud¿ecie Miasta na realizacjê inwestycji mieszkaniowych.
Uwzglêdniaj¹c prognozê finansow¹ w najbli¿szych 5 latach
na pozyskiwanie nowych lokali komunalnych zostanie przeznaczonych ponad 11,3% ogó³em rodków przeznaczonych na
inwestycje tj. oko³o 5 mln z³.Takie rodki pozwoli³yby na zakup
na wolnym rynku oko³o 60 mieszkañ. Uwzglêdniaj¹c rodki
pozyskane ze sprzeda¿y nieruchomoci gminnych i realizacjê
inwestycji miejskich w partnerstwie publiczno prywatnym
mo¿na siê spodziewaæ, ¿e w 2008 r. w zasobie gminnym bêdzie oko³o 600 lokali komunalnych.

Tab. 5. Prognoza dotycz¹ca wielkoci mieszkaniowego zasobu Miasta Nowy Targ w latach 2004-2008.
lata
Wyszczególnienie

Stan na 30 listopada
2003 r.

2004

2005

2006

2007

2008

Liczba lokali w mieszkaniowym zasobie Miasta
Liczba lokali socjalnych w zasobie Miasta

497
52

470
110

500
115

530
120

570
150

600
160

Powy¿sza tabela przedstawia wielkoæ zasobu mieszkaniowego uwzglêdniaj¹c jego prywatyzacjê i pozyskiwanie nowych lokali
mieszkalnych. Szczegó³owe wyliczenia dotycz¹ce rodków finansowych znajduj¹ siê w punkcie 7.

2. ANALIZA POTRZEB ORAZ PLAN REMONTÓW I MODERNIZACJI WYNIKAJ¥CY ZE STANU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW I LOKALI, Z PODZIA£EM NA KOLEJNE LATA
Ocena stanu istniej¹cego
W obiektach administrowanych przez ZGM, co roku wykonywanych jest szereg prac remontowo-konserwacyjnych. S¹
to prace niezbêdne do prawid³owego utrzymania stanu technicznego obiektów oraz ich otoczenia. Wiêkszoæ prac remontowych wykonywana jest po analizie przeprowadzonych przegl¹dów technicznych obligatoryjnych zgodnie z przepisami usta-

wy Prawo budowlane i stosownych rozporz¹dzeñ narzucaj¹cych wykonanie okrelonych czynnoci, kontroli i prac konserwacyjnych.
Zakres remontów jest ogromny z koniecznoci roz³o¿ony
na wiele lat, Miasto w zakresie remontowym stosuje zasadê
systematycznego polepszania stanu technicznego budynków
w mo¿liwie najkrótszym czasie przy równoczesnej dba³oci
o wysok¹ jakoæ zastosowaniu materia³ów i technologii. Pozwala to mieæ pewnoæ, ¿e podejmowane remonty trwale podnios¹ standard administrowanych obiektów.
W ostatnich latach szczególn¹ uwagê przyk³ada siê do zapobiegania stratom ciep³a poprzez przegrody zewnêtrzne, okna
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i drzwi, tj elementy budynku niespe³niaj¹ce coraz bardziej rygorystycznych norm cieplnych, osi¹ga siê to poprzez:
 ocieplanie stropodachów
 ocieplanie cian szczytowych budynków lub ca³ych budynków w zale¿noci od posiadanych rodków finansowych i potrzeb cieplnych poszczególnych budynków.
 zmodernizowanie i zautomatyzowanie instalacji centralnego ogrzewania, zamontowanie przygrzejnikowych zaworów
termostatycznych,
 wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
 remontowanie dachów w najnowszych technologiach zapewniaj¹cych d³ugoletni¹ eksploatacjê bez koniecznoci wykonywania remontów.
Dzia³ania te maj¹ decyduj¹cy wp³yw na zmniejszenie kosztów op³at za zu¿ycie energii cieplnej.
Ponadto w ramach prac remontowo - modernizacyjnych
finansowane s¹: projekty budowlane, nadzory budowlane,
przegl¹dy techniczne, remonty instalacji wewnêtrznych, malowanie klatek schodowych, roboty dekarskie, blacharskie, remonty, kominów, wymiany rynien, remonty elewacji.
Podejmowane dzia³ania remontowe zmierzaj¹ do wyrównania stanu technicznego mo¿liwie wszystkich budynków, g³ówna przeszkod¹ jest oczywicie brak rodków finansowych nawet pomimo tworzonych funduszy remontowych przez poszczególne wspólnoty mieszkañców. Rokrocznie wg sprawozdañ
z dzia³alnoci ZGM pieniêdzy wystarcza na oko³o 50% potrzeb
remontowych.
Za³o¿enia polityki
W ramach zasobu mieszkaniowego Nowego Targu wystêpuj¹ zarówno lokale pe³no standardowe wyposa¿one we
wszystkie media instalacyjne i zwieraj¹ce wszystkie niezbêdne pomieszczenia podstawowe i pomocnicze, jak te¿ lokale
o obni¿onym standardzie z niepe³nym zaopatrzeniem instalacyjnym i funkcjonalnym.
G³ównym celem polityki remontowej jest maksymalizacja efektów remontowych i modernizacyjnych w budynkach komunalnych w miecie Nowym Targu.
W zakresie polityki remontowej Miasto w latach objêtych programem bêdzie realizowa³o nastêpuj¹ce kierunki
dzia³añ:
 utrzymanie stanu technicznego budynku na poziomie zapewniaj¹cym bezpieczeñstwo ludzi i mienia w okresie
jego u¿ytkowania
 zapewnienie u¿ytkowania budynku i znajduj¹cych siê w
nim pomieszczeñ oraz urz¹dzeñ zwi¹zanych z budynkiem
zgodnie z przeznaczeniem, a w szczególnoci zapewnienie warunków umo¿liwiaj¹cych zaopatrzenie w wodê,
gaz, energiê elektryczn¹, ciep³o, odprowadzenie cieków,
usuwanie odpadów sta³ych oraz ochronê przeciwpo¿arow¹.
 zapewnienia mo¿liwoci racjonalizacji wykorzystania energii (dzia³ania termo modernizacyjne), zu¿ycia wody itp.
 utrzymania stanu estetycznego budynku.
Maj¹c na uwadze obni¿enie kosztów eksploatacji istniej¹cego zasobu komunalnego oraz poprawê jego standardu w 2004r, zostan¹ wytyczone kierunki w dziedzinie
remontów mieszkaniowego zasobu Miasta opracowane
jasne i przejrzyste zasady hierarchizacji i wyboru przedsiêwziêæ remontowych i modernizacyjnych, a tak¿e stworzone ramy dzia³alnoci i opracowany system organiza-
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cyjno-prawny dla jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za stan techniczny zasobu oraz poziom wiadczonych
us³ug w zakresie mieszkalnictwa. Dzia³ania te pozwol¹ na
optymalizacjê wydatkowania ograniczonych rodków finansowych.
Okresowe przegl¹dy w zakresie wymaganym przez prawo
budowlane i inne przepisy dotycz¹ce bezpieczeñstwa u¿ytkowania lokali, dokonywane przez administratorów zasobu nie
s¹ wystarczaj¹ce do okrelenia aktualnego standardu budynku mieszkalnego, gdy¿ polegaj¹ one na ocenie tylko niektórych elementów budynku.
Prawid³owe zbilansowanie potrzeb remontowo-modernizacyjnych wymaga ustanowienia standardów docelowych, które bêdzie mo¿na osi¹gn¹æ na przestrzeni lat. Do
omawianej wczeniej zasady hierarchizacji i wyboru przedsiêwziêæ remontowych i modernizacyjnych zasobu komunalnego zostanie wdro¿ony system oceny stanu technicznego opieraj¹cy siê na nastêpuj¹cych za³o¿eniach:
Przed sporz¹dzeniem zestawienia potrzeb remontowych i modernizacyjnych budynków i lokali konieczne jest:
1 - oparcie siê na wynikach i zaleceniach wynikaj¹cych
z okresowych przegl¹dów budynków, przeprowadzanych
w zakresie wymaganym przez art 62 ustawy Prawo budowlane. Co najmniej raz w roku powinien byæ sprawdzany stan technicznej sprawnoci:
 instalacji gazowej,
 przewodów kominowych,
 elementów budynków nara¿onych na szkodliwe wp³ywy czynników atmosferycznych tj. tynki, gzymsy, attyki,
balkony, balustrady, elementy odwodnienia budynku, obróbki blacharskie, pokrycia dachowe,
 elementów budynków nara¿onych na niszcz¹ce dzia³ania czynników wystêpuj¹cych podczas u¿ytkowania
obiektu, g³ównie instalacji co i ciep³ej wody u¿ytkowej,
instalacji kanalizacyjnej, przejcia przy³¹czy instalacyjnych przez ciany budynku.
Raz na piêæ lat okresowej kontroli winna byæ poddana,
sprawnoæ techniczna i wartoæ u¿ytkowa ca³ego obiektu,
w szczególnoci sprawnoæ i bezpieczeñstwo instalacji
elektrycznej i odgromowej a tak¿e estetyka budynku i jego
otoczenia.
Pe³ne i rzetelne zbilansowanie potrzeb remontowo modernizacyjnych wymaga ponadto 2 - ustanowienia standardów docelowych, które bêdzie mo¿na osi¹gn¹æ na przestrzeni lat.
Zak³adany standard budynku:
1) elementy konstrukcji budynku nie wykazuj¹ce objawów zagro¿enia (ciany, stropy, nadpro¿a, balkony, wiêby dachowe itp.),
2) szczelne pokrycie dachowe, kompletne i zakonserwowane
obróbki blacharskie i odwodnienia dachów,
3) sprawna instalacja odgromowa, badana kontrolnie co 3 lata,
4) sprawne, szczelne, i w wystarczaj¹cej iloci przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne badania raz w roku,
5) sprawna instalacja elektryczna przystosowana do aktualnie zwiêkszonych obci¹¿eñ sprzêtem gospodarstwa domowego,
6) instalacja gazowa z rur o ³¹czach spawanych i o sprawdzonej szczelnoci, kontrola szczelnoci raz w roku, g³ówny zawór (kurek ogniowy) wyniesiony na zewn¹trz,
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7) w budynkach zasilanych z zewnêtrznej sieci ciep³owniczej,
wêze³ cieplny wyposa¿ony w sprawne urz¹dzenia rozdzielcze, wymiennikowe i pompowe z pomiarem zu¿ycia ciep³a
i automatyka pogodow¹
8) budynki o liczbie kondygnacji powy¿ej piêciu - wyposa¿one w sprawne dwigi osobowe.
9) elewacja bez ubytków tynku i ok³adzin odnawiana max co 10 lat,
10) pomalowane klatki schodowe wraz z oknami i drzwiami
wejciowymi do budynku, nie rzadziej ni¿ co 7 lat.
11) budynki wyposa¿one w piwnice lokatorskie lub schowki
gospodarcze, zamykane pomieszczenia na wózki i rowery,
sprawne zamki i domofony w wejciu g³ównym lub w wejciach do zespo³ów mieszkañ,
12) zadbane elementy ma³ej architektury takie jak ³awki,
mietniki, trzepaki, dojcie do budynku, chodnik na terenie posesji.
Zak³adany standard lokalu:
1) indywidualny pomiar zu¿ycia energii elektrycznej, gazu,
zimnej i ciep³ej wody,
2) sprawne, sta³e i bezpieczne ród³a ciep³a nie zanieczyszczaj¹ce rodowiska,
3) szczelne instalacje i sprawne urz¹dzenia gazowe,
4) sprawne instalacje elektryczne
5) sprawne i nie przeciekaj¹ce instalacje centralnego ogrzewania, piony wodne i kanalizacyjne
6) wyposa¿enie lokalu w kuchniê lub wnêkê kuchenn¹, ³azienkê
z wann¹ lub kabin¹ prysznicow¹ oraz ubikacj¹ sp³ukiwan¹
7) sprawna wentylacja w kuchni i w ³azience,
8) przegrody budowlane wydzielaj¹ce lokal spe³niaj¹ce wymogi p. po¿arowe, izolacji termicznej i akustycznej,
9) okna szklone co najmniej szyba podwójn¹, wyremontowane parapety i podokienniki
10) ciany i sufity suche bez zawilgoceñ, nalotów pleni i grzybów.
W przypadku lokali socjalnych okrela siê minimalny standard. Ustawa o ochronie praw lokatorów okrela, ¿e lokal socjalny mo¿e mieæ obni¿ony standard, ale musi nadawaæ siê do
zamieszkania ze wzglêdu na stan techniczny i wyposa¿enie.
Wyposa¿enie lokalu socjalnego:
1) instalacja elektryczna z w³asnym pomiarem energii
2) woda nadaj¹ca siê do celów domowych, dostêpna w lokalu
lub w promieniu np. 30m (ewentualnie 2 min. dojcia) od
drzwi wejciowych do lokalu,
3) ustêp indywidualny b¹d zbiorowy,
4) pomieszczenie mieszkalne posiada owietlenie naturalne,
5) lokal jednoizbowy posiada mo¿liwoæ wymiany powietrza - kratka wentylacyjna, w lokalach wieloizbowych - wentylacja kuchni,
6) lokal wyposa¿ony w sta³e i bezpieczne ród³a ciep³a, kuchniê elektryczna lub wêglow¹.
Stan techniczny lokalu socjalnego:
1) lokal odmalowany,
2) tynki cian bez ubytków, zacieków, wykwitów pleni lub grzybów,

Poz. 3402

3) wierzchnie warstwy pod³ogi bez ubytków,
4) zamykaj¹ce siê drzwi i okna,
5) sprawne urz¹dzenia higieniczno- sanitarne w lokalu lub poza nim.
Prognoza zmian
Jedynym ród³em rodków finansowych na utrzymanie
mieszkaniowego zasobu Miasta i poprawê jego stanu technicznego s¹ przychody z czynszów za lokale mieszkalne i u¿ytkowe.
rodki te stanowi¹ dochody Miasta i tylko w czêci przeznaczone s¹ na utrzymanie zasobu mieszkaniowego.
Ogólny stan techniczny mieszkaniowego zasobu Miasta Nowego Targu winien ulegaæ systematycznej poprawie w miarê
dostosowywania stawek czynszu do poziomu odzwierciedlaj¹cego rzeczywiste nak³ady na utrzymanie budynków. Zaleg³oci remontowe winny byæ realizowane poprzez skuteczniejsze dzia³ania jednostki zarz¹dzaj¹cej zasobami komunalnymi i
zaanga¿owanie najemców egzekwuj¹cych dzia³anie firm w zakresie bie¿¹cej konserwacji zasobu. Maj¹c na uwadze bezpieczeñstwo u¿ytkowników lokali mieszkalnych jednostki zarz¹dzaj¹ce nieruchomociami powinny kierowaæ siê priorytetami wynikaj¹cymi z okresowych przegl¹dów technicznych, ekspertyz oraz protoko³ów pokontrolnych i nakazów instytucji zewnêtrznych.
Z analizy stanu technicznego wynika, ¿e z³y stan budynków
w podstawowych parametrach (konstrukcja i pokrycie dachu
oraz stan elewacji i ocieplenia budynków) obserwowany jest
w 4 budynkach o niskiej intensywnoci zabudowy. Wobec nich
przyjmuje siê nastêpuj¹ce dzia³ania
ul. Kolejowa 31 (6 mieszkañ) budynek zostanie przeznaczony
do rozbiórki, a teren przeznaczony na sprzeda¿ pod us³ugi
komercyjne
ul. D³uga 67 (5 mieszkañ) budynek zostanie przeznaczony na
sprzeda¿ pod us³ugi mieszkaniowe lub komercyjne
ul. w. Anny 22 (5 mieszkañ) budynek zostanie przeznaczony
na sprzeda¿ pod us³ugi mieszkaniowe lub komercyjne
ul. Ludmierska 27 (1 mieszkanie) budynek zostanie przeznaczony do rozbiórki, a teren przeznaczony na sprzeda¿ pod
us³ugi komercyjne.
Mieszkañcy zamieszkuj¹cy te budynki zostan¹ sukcesywnie przeniesieni do lokali komunalnych lub socjalnych w zale¿noci od poziomu uzyskiwanych przez nich dochodów. Uzyskane ze sprzeda¿y rodki finansowe zostan¹ przeznaczone na
zakup lokali komunalnych na wolnym rynku.
Potrzeby remontowe okrelone na postawie stanu technicznego budynków realizowane bêd¹ w ramach rodków przeznaczonych na utrzymanie mieszkaniowego zasobu w kolejnych latach. Obecnie wy³¹czaj¹c rodki konieczne na remonty
wymienionych wczeniej lokali potrzeby remontowe wynosz¹
oko³o 1,5 mln z³ - co daje kwotê rednio rocznie w ci¹gu najbli¿szych 5-lat 400 tys. z³.

Tab. 6. Szacunkowa wysokoæ wydatków na remonty budynków w zasobie mieszkaniowym Miasta Nowego Targu w latach
2004-2008, wynikaj¹cych ze stanu technicznego na dzieñ 30.11.2003 r.
prognoza na lata
Wyszczególnienie
Wysokoæ wydatków w tys. z³

2004

2005

2006

2007

2008

185

205

225

245

265
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Z prognozy wydatków na cele remontowe wynika, ¿e
w okresie objêtym planem mo¿e zostaæ wykonanych 75% zidentyfikowanych potrzeb, bez wliczania kosztów remontów budynków o ca³kowicie z³ym stanie technicznym przeznaczonych
do rozbiórki lub sprzeda¿y.
Pozostawienie ich w gminnym zasobie mieszkaniowym
bêdzie skutkowa³o koniecznoci¹ wydatkowania w najbli¿szych
latach na ich remonty i modernizacje dodatkowo oko³o
1,2 mln z³.
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3. PLANOWANA SPRZEDA¯ LOKALI W KOLEJNYCH LATACH
Ocena stanu istniej¹cego
W ostatnich 6 latach liczba mieszkañ komunalnych zmala³a
o 179 z 676 do 497.
Najwy¿szy wykup mieszkañ przeprowadzony by³ w latach
1998/1999 - w tym okresie wykupionych zosta³o 66% mieszkañ ogólnej liczby sprzedanych w ostatnich 6 latach mieszkañ
z zasobu komunalnego.

Tab. 7. Sprzeda¿ mieszkañ komunalnych w Nowym Targu w latach 1998 - 2003 wg stanu na dzieñ 4 listopada 2003 roku
Rok

Iloæ

Powierzchnia w m2

Cena sprzeda¿y w z³

Cena 1 m2 w z³

1998
1999
2000
2001
2002
2003

64
54
20
19
11
11

2 768,22
2 298,37
821,26
789,77
436,17
393,98

841 552,23
875 263,60
334 656,54
334 203,43
171 368,65
155 768,75

304,00
380,82
407,49
423,16
392,89
395,37

³¹cznie

179

7507,77

2.712.813,20

2303,73

Od kilku lat iloæ sprzedawanych mieszkañ zmniejsza siê,
a w ostatnich dwóch latach mimo stosowania preferencji ustabilizowa³a siê na poziomie 11 lokali mieszkalnych na rok.
Uwarunkowania prawne
Praktyka wykaza³a, ¿e znaczne rozproszenie udzia³ów Miasta we wspólnotach mieszkaniowych i innych wspó³w³asnociach skutkuje zwiêkszeniem kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu. Podejmowanie dzia³añ polegaj¹cych na wyprowadzaniu w³asnoci Miasta z budynków wspólnot mieszkaniowych pozwoli miêdzy innymi na zmniejszenie kosztów
utrzymania mieszkaniowego zasobu Miasta.
Budynek, z lokalami stanowi¹cymi przedmiot odrêbnej w³asnoci tworzy wspólnotê mieszkaniow¹. Zasady zarz¹dzania
budynkami wspólnot mieszkaniowych okrelaj¹ w³aciciele
lokali.
Ograniczanie iloci wspólnot z udzia³em Miasta Nowego
Targu jest uzasadnione faktem, ¿e gospodarowanie (ustalanie
priorytetów remontowych, wysokoci zaliczek na utrzymanie
nieruchomoci wspólnej, uchwalanie planów gospodarczych)
gminnymi udzia³ami w budynkach nale¿¹cych do wspólnot
mieszkaniowych nie zale¿y wy³¹cznie od woli Miasta.
W wiêkszoci przypadków bez wzglêdu na wysokoæ udzia³u w nieruchomoci wspólnej Miasto ma jeden g³os w podejmowaniu uchwa³ przez w³acicieli.
Ograniczanie iloci wspólnot mieszkaniowych z udzia³em
Miasta mo¿na osi¹gn¹æ wykorzystuj¹c rozwi¹zanie prawne
zawarte w art. 21 ust. 4 i 5 ustawy o ochronie praw lokatorów.
W myl powo³anego przepisu gmina mo¿e z³o¿yæ ofertê najemcy nabycia na w³asnoæ zajmowanego przez niego lokalu.
W przypadku, gdy najemca nie skorzysta z przys³uguj¹cego
mu pierwszeñstwa w nabyciu tego lokalu, Miasto mo¿e wypowiedzieæ najem z zachowaniem szeciomiesiêcznego terminu,
oferuj¹c jednoczenie najemcy dostarczenie lokalu spe³niaj¹cego wymagania, co najmniej takie same, jakie powinien spe³niaæ lokal zamienny. Miasto powinno uwzglêdniæ powy¿sze
rozwi¹zanie prawne przy okrelaniu zasad wynajmowania lokali mieszkalnych stanowi¹cych zasób miasta w zakresie umo¿-

liwiaj¹cym dostarczenie lokali zamiennych najemcom zajmuj¹cym lokale w budynkach wspólnot mieszkaniowych w przypadku nie skorzystania przez nich z oferty wykupienia lokalu
na w³asnoæ. Analiza dotychczasowej polityki zbywania przez
Miasto lokali mieszkalnych, wykazuj¹ca tendencje spadkowe
w zainteresowaniu najemców nabyciem lokalu na w³asnoæ,
tym bardziej uzasadnia koniecznoæ wprowadzenia i realizowania ustawowych rozwi¹zañ prawnych.
Polityka prywatyzacyjna Miasta nie mo¿e jednak pozostawaæ w kolizji z na³o¿onymi przez ustawê obowi¹zkami w zakresie tworzenia warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych cz³onków wspólnoty samorz¹dowej.
Za³o¿enia polityki
Celem sprzeda¿y lokali mieszkalnych stanowi¹cych w³asnoæ Miasta Nowego Targu jest:
 racjonalne gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Miasta Nowego Targu,
 prywatyzacja zasobu mieszkaniowego tylko w uzasadnionych finansowo i organizacyjnie przypadkach,
 pozyskiwanie rodków na rzecz mieszkalnictwa.
Miasto w okresie objêtym programem bêdzie powiêkszaæ
pulê mieszkañ komunalnych niezbêdnych dla wykonywania
zadañ w³asnych gminy, mieszkañ przeznaczonych na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych osi¹gaj¹cych dochody na poziomie uniemo¿liwiaj¹cym rozwi¹zanie problemu mieszkaniowego we w³asnym zakresie.
W zwi¹zku z tym przyjmuje siê nastêpuj¹ce kierunki
dzia³añ:
 upowa¿nienie Burmistrza do odmowy sprzeda¿y lokali mieszkalnych po³o¿onych w budynkach stanowi¹cych w ca³oci
lub w wiêkszoci w³asnoæ Miasta,
 ograniczanie iloci wspólnot z udzia³em Miasta,
 kumulowanie puli lokali komunalnych w budynkach w których wiêkszoæ stanowi¹ mieszkania bêd¹ce w³asnoci¹
Miasta,
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 zbywane w drodze przetargu lokali zwalnianych w trybie
art. 21 ust. 4 i 5 ustawy o ochronie praw lokatorów,
 dokonywanie analizy finansowo-prawno organizacyjnej zbywanych lokali komunalnych,
 opracowanie biznes planów dla sprzeda¿y dzia³ek i budynków komunalnych dla lokalizacji: ul. Kolejowa 31, ul. D³uga
67, ul. w. Anny 22, ul. Ludmierska 27,
 sprzeda¿ i zmiana przeznaczenia budynków stanowi¹cych
w³asnoæ Miasta, a bêd¹cych w bardzo z³ym stanie technicznym - w celu pozyskania rodków i partnerów do realizacji
w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego budownictwa
mieszkaniowego, w tym komunalnego.
Prognoza zmian
Uwzglêdniaj¹c powy¿ej przedstawione rozwi¹zania prawne i zaproponowany kierunek dzia³ania, zak³ada siê, ¿e sprzeda¿ lokali komunalnych w najbli¿szych 5-latach bêdzie siê kszta³towa³a na poziomie roku 2003. Przyjmuj¹c za podstawê
41,6 m2 powierzchni u¿ytkowej ka¿dego ze zbywanych lokali
mieszkalnych, sprzeda¿ mieszkañ do roku 2008 spowoduje
zmniejszenie ogólnej powierzchni zasobu o oko³o 2 tys. m2
i przychody do bud¿etu w wysokoci oko³o 850 tys. z³ (rednio
rocznie 170 tys. z³).
W pierwszej kolejnoci zostan¹ podjête dzia³ania w celu
sprzeda¿y 4 budynków komunalnych
ul. Kolejowa 31 (6 mieszkañ) budynek zostanie przeznaczony do rozbiórki, a teren przeznaczony na sprzeda¿ pod us³ugi komercyjne
ul. D³uga 67 (5 mieszkañ) budynek zostanie przeznaczony na
sprzeda¿ pod us³ugi mieszkaniowe lub komercyjne
ul. w. Anny 22 (5 mieszkañ) budynek zostanie przeznaczony
na sprzeda¿ pod us³ugi mieszkaniowe lub komercyjne
ul. Ludmierska 27 (1 mieszkanie) budynek zostanie przeznaczony do rozbiórki, a teren przeznaczony na sprzeda¿ pod
us³ugi komercyjne.
Pozosta³e mieszkania stanowi¹ce obecnie w³asnoæ Miasta bêd¹
sprzedawane po dokonanej analizie finansowo-prawnej ich stanu.
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Tab. 8. Prognoza dotycz¹ca dochodu ze sprzeda¿y mieszkañ
Miasta Nowy Targ w latach 2004-2008
Rok
2004
2005
2006
2007
2008
ogó³em

Iloæ

Dochód Miasta
ze sprzeda¿y mieszkañ

11
11
11
11
11
111

160
165
170
175
175
845

000
000
000
000
000
000

4. ZASADY POLITYKI CZYNSZOWEJ
Ocena stanu istniej¹cego
Dzia³ania podejmowane w zakresie polityki czynszowej powinny zmierzaæ do uzyskania z tego tytu³u dochodów na poziomie pozwalaj¹cym utrzymaæ zasób mieszkaniowy Gminy na
zadawalaj¹cym poziomie technicznym i estetycznym.
Nie jest to ³atwe bior¹c pod uwagê nienajlepszy stan techniczny du¿ej czêci zasobu mieszkaniowego, zaleg³oci w naprawach g³ównych oraz pogorszenie siê ci¹galnoci czynszów
i op³at niezale¿nych od w³aciciela (za dostawê energii, ciep³a,
gazu, wody, itp.) w zwi¹zku ze stale pogarszaj¹c¹ siê sytuacj¹
ekonomiczn¹ gospodarstw domowych wielu najemców. Spadek ci¹galnoci tych op³at podnosi koszty zarz¹dzania mieszkaniowym zasobem gminy.
Ustawa o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych z dnia 2 lipca 1994r. obowi¹zuj¹ca w latach 1994 2001 na³o¿y³a na gminy obowi¹zek ustalania stawek czynszu
regulowanego, ustawa ta dopuszcza³a wzrost stawek czynszu
do 3% wartoci odtworzeniowej i nie ograniczy³a podwy¿ek
czynszu w skali roku. Mimo tak znacznych mo¿liwoci, Gminy,
w tym tak¿e Nowy Targ ograniczy³y podwy¿ki i roz³o¿y³y je
w czasie uzale¿niaj¹c je od mo¿liwoci finansowej najemców.

Tab. 9. Zmiany stawki czynszu w zasobie komunalnym Nowego Targu w latach 1998-2002
Stawka czynszu
(% stawki max)

Rok

Wysokoæ wskanika
wartoci odtworzeniowej

Stawka max dopuszczalna
ustawowo*

1,30
15,4
1,50
2 153
5,38
(27,88%)
1,70
13,3
2 645,5
6,61
II pó³rocze
(25,7%)
17,6
2000
I pó³rocze
2,00
2 632,5
6,58
(30,39%)
2,15
7,5
6,47
II pó³rocze
2 795
(33,23%)
6,9
2,30
7,31
2001
I pó³rocze
2 927,5
(31,4%)
13,0
2,60
2 673
6,68
II pó³rocze
(38,9%)
2,80
7,6
2002
I pó³rocze
2 365
5,91
(47,3%)
0
2.80
II pó³rocze
2 401
6,00
(46,6%)
7,1
3,00
2 389
5,97
2003
I pó³rocze
(50,25%)
3,00
0
2 413
6,03
II pó³rocze
(49,75%)
*do III kwarta³u 2001 r. ustalana by³a jednolita wartoæ odtworzeniowa dla ca³ego województwa uaktualniana kwartalnie. Od
27.09.2001 r. stawka ustalana raz na pó³ roku ze zró¿nicowaniem wysokoci w zale¿noci od powiatu.
1999

II pó³rocze
I pó³rocze

Wzrost w %
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Tabela wskazuje na bardzo umiarkowane wykorzystywanie ustawowych mo¿liwoci regulacji czynszu (w rozumieniu
jego podwy¿ki). W analizowanym okresie stawka czynszu kszta³towa³a siê na poziomie miêdzy 1/4 a 1/2 stawki maksymalnej
mo¿liwej do ustalenie w myl obowi¹zuj¹cych przepisów.
Nowy Targ stosuje okrelenie stawki czynszu w oparciu
o stawkê bazow¹ i ró¿nicuje go w zale¿noci od wartoci u¿ytkowej obni¿aj¹c go w zale¿noci od po³o¿enia lokalu w budynku, od wyposa¿enia mieszkania w centralne ogrzewanie oraz
posiadania "jasnej" kuchni. Taka regulacja stosowana jest od
drugiej po³owy 1999r i przedstawia siê nastêpuj¹co:
Od 01.07.1999 do 31.12.1999 r.
Od 01.01.2000 do 31.06.2000 r.
obni¿enie stawki bazowej z tytu³u:
 Lokale mieszkalne usytuowane na parterze i powy¿ej
3 pietra
- 5%
 Lokale mieszkalne posiadaj¹ce ciemne kuchnie
- 20%
 Lokale mieszkalne bez centralnego ogrzewania
- 15%
Od 01.07.2000 do 31.12.2000 r.
Od 01.01.2001 do 31.06.2001 r.
obni¿enie stawki bazowej z tytu³u:
 Lokale mieszkalne usytuowane na parterze i powy¿ej
3 pietra
- 5%
 Lokale mieszkalne posiadaj¹ce ciemne kuchnie
- 20%
 Lokale mieszkalne bez centralnego ogrzewania
- 10%
Od 01.07.2001 do 31.12.2001 r.
Od 01.01.2002 do 31.06.2002 r.
obni¿enie stawki bazowej z tytu³u:
 Lokale mieszkalne usytuowane na parterze i powy¿ej
3 piêtra
- 5%
 Lokale mieszkalne posiadaj¹ce ciemne kuchnie
- 10%
 Lokale mieszkalne bez centralnego ogrzewania
- 10%
Czynsze z lokali mieszkalnych stanowi¹ g³ówn¹ sk³adow¹
dochodów Zak³adu Gospodarki Mieszkaniowej w Nowym Targu, poza tym ZGM ma dochody z czynszów z lokali u¿ytkowych
wp³ywy z hoteli, kot³owni, ewentualne dotacje z Urzêdu Miejskiego.
Porównanie ogólnego poziomu dochodów ZGM i wp³ywów
z czynszów wskazuje na niepokoj¹ce zjawisko polegaj¹ce na
tym, ¿e rokrocznie wzrastaj¹ wp³ywy z czynszów lokali mieszkalnych natomiast nie ma podobnego wzrostu globalnych dochodów z lokali mieszkalnych oznacza to, ¿e inne sk³adniki wp³ywaj¹ce na poziom dochodów z lokali mieszkalnych malej¹ a ró¿nice uzupe³niane s¹ z czynszów.
Koszty utrzymania mieszkaniowego zasobu miasta powinny byæ bilansowane wp³ywami z czynszów. Na koszty te sk³adaj¹ siê koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu w tym
miêdzy innymi: koszty administrowania, koszty utrzymania
technicznego budynku, koszty utrzymania zieleni, koszty utrzymania czêci wspólnych budynku, podatek od nieruchomoci,
oraz koszty utrzymania jednostki zarz¹dzaj¹cej zasobem mieszkaniowym czyli w przypadku Nowego Targu - Zak³adu Gospodarki Mieszkaniowej
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Na samorz¹dy lokalne spad³ g³ówny ciê¿ar odpowiedzialnoci za przygotowanie, realizacjê strategii i kierunku zmian
oraz rozwi¹zañ szczegó³owych w zakresie gminnej polityki czynszowej.
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów stanowi, ¿e do 2004 roku czynsz nie mo¿e przekroczyæ 3%
wartoci odtworzeniowej. Równoczenie ustawa znacznie ograniczy³a mo¿liwoæ podwy¿szania czynszu w poszczególnych
latach. Dochodzenie, do pu³apu 3% wartoci odtworzeniowej
mo¿e okazaæ siê bardzo trudne do zrealizowania przede wszystkim z powodu ubo¿enia spo³eczeñstwa.
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów przy ustalaniu stawek czynszu za lokale mieszkalne obliguje Miasto do uwzglêdniania czynników podwy¿szaj¹cych i obni¿aj¹cych ich wartoæ u¿ytkow¹, a w szczególnoci:
 po³o¿enie budynku,
 po³o¿enie lokalu w budynku,
 wyposa¿enie budynku i lokalu,
 ogólny stan techniczny budynku.
Za³o¿enia polityki
W celu racjonalnego gospodarowania zasobem komunalnym przyjmuje siê nastêpuj¹ce zasady ustalania stawek czynszu dla mieszkaniowego zasobu Miasta NowegoTargu:
1. Czynsz ustalany bêdzie w oparciu o opracowany przez Miasto Nowy Targ system oceny wartoci u¿ytkowej lokalu
mieszkalnego.
3. Czynnikami wp³ywaj¹cymi na okrelenie stawek czynszu
wed³ug wartoci u¿ytkowej lokali mieszkalnych s¹ cechy:
a) lokalizacji budynku
 Uci¹¿liwoæ lokalizacji
b) lokalizacji mieszkania
 Usytuowanie w budynku
c) uk³adu funkcjonalnego i wyposa¿enia mieszkania
 Samodzielnoæ mieszkania
 Wyposa¿enie mieszkania w media
 Ogrzewanie mieszkania
 Utrzymanie ciep³a w mieszkaniu i owietlenie naturalne
 Stan mieszkania z przyczyn niezale¿nych od najemcy
 Stan techniczny budynku
4. Stawkê czynszu za lokal socjalny ustala siê w wysokoci
po³owy stawki najni¿szej czynszu obowi¹zuj¹cego w gminnym zasobie mieszkaniowym.
Prognoza zmian

Uwarunkowania prawne

W racjonalnym zarz¹dzaniu zasobem gminnym stawkê
czynszu nale¿a³oby ustaliæ w wysokoci uwzglêdniaj¹cej wymogi okrelone w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych - czynsz w wysokoci, co najmniej 2%
wartoci odtworzeniowej w roku 2004, co najmniej 2,5 % do
roku 2005, spe³nienie tych warunków umo¿liwi³oby uzyskanie
od Wojewody dotacji w maksymalnej wysokoci, przeznaczonej na wyp³atê dodatków mieszkaniowych.
W przypadku Nowego Targu tak wysoki czynsz wydaje siê
ma³o prawdopodobny, jego obecna wysokoæ na poziomie 1,4%
stawki dopuszczalnej jest o 46% ni¿sza od maksymalnej
w 2004 r - 4,14 z³.

Obowi¹zuj¹ca w latach 1994 - 2001 ustawa z dnia 2 lipca
1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych na³o¿y³a na Gminy obowi¹zek ustalania stawek czynszu
regulowanego.

Bior¹c pod uwagê powy¿sze uwarunkowania oraz sytuacjê finansow¹ najemców proponuje siê dwa warianty zmian
czynszu w kolejnych latach maksymaln¹ stawkê czynszu i stawkê redni¹ (wyniki obliczeñ stawek w poni¿szej tabeli).
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Tab. 10. Proponowane rednie roczne stawki czynszu
Maksymalna stawka czynszu
rok

z³/m2

% w. odt

Stawka rednia

Wartoæ odtworzeniowa

2003
2004
2005
2006
2007
2008

4,14
4,78
5,60
6,22
7,12

2,0
2,2
2,5
2,7
2,9

3,10
3,40
3,75
4,10
4,50
4,90

2413
2485
2609
2687
2767
2850

Tab. 11. Spodziewane dochody z czynszu
rok

Max stawka czynszu

Spodziewany dochód

rednia stawka czynszu

Spodziewany dochód

2004
2005
2006
2007
2008

4,14
4,78
5,37
6,0
7,12

2.095.000
2 409 000
2 818 000
3 129 000
3 713 000

3,40
3,75
4,10
4,50
4,90

1 715 000
1 886 000
2 056 000
2 241 000
2 440 000

Bardzo wa¿ne dla poziomu technicznego zasobów mieszkaniowych jest przyjêcie zasady, ¿e wiêkszoæ wp³ywów uzyskane ze wzrostu czynszów przeznaczonych bêdzie na remont
zasobu przy jednoczesnej minimalizowaniu kosztów jego eksploatacji.
5. SPOSÓB I ZASADY ZARZ¥DZANIA LOKALAMI I BUDYNKAMI WCHODZ¥CYMI W SK£AD MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY ORAZ PRZEWIDYWANE ZMIANY W ZAKRESIE ZARZ¥DZANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY
W KOLEJNYCH LATACH

mieszkaniowego zarz¹dzanego przez ZGM niewiele ponad 40 %
stanowi w³asnoæ Miasta Nowego Targu.
Tylko w stosunku do tej niewielkiej grupy nieruchomoci
Miasto mo¿e w pe³ni realizowaæ swoj¹ wolê w gospodarowaniu nieruchomociami.
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami w art. 185 zdefiniowa³a zarz¹dzanie nieruchomociami jako podejmowanie wszelkich decyzji i dokonywanie
wszelkich czynnoci zmierzaj¹cych do utrzymania nieruchomoci w stanie nie pogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem,
jak równie¿ do uzasadnionego inwestowania w tê nieruchomoæ.

Ocena stanu istniej¹cego

Uwarunkowania prawne

W zakresie sprawowania przez ZGM zarz¹du budynkami
nie zosta³o dokonane rozdzielenie funkcji zarz¹dcy i administratora budynków. Us³ugi w zakresie administrowania mieszkaniowym zasobem Miasta wiadczy ZGM i jednoczenie sprawuje samodzielnie nadzór nad ich jakoci¹.
Podstaw¹ finansowania dzia³alnoci Zarz¹du Gospodarki
Mieszkaniowej s¹ wp³ywy z czynszów za lokale mieszkalne
i u¿ytkowe.
Decyzje w sprawach wykraczaj¹cych poza zakres czynnoci zwyk³ego zarz¹du dotycz¹ce m.in. w³asnoci, inwestycji, finansowania i dysponowania zasobem mieszkaniowym pozostaj¹ nadal w kompetencji Burmistrza Miasta
Nowego Targu.
Miasto wykonuje uprawnienia w³acicielskie w zakresie
wskazania osób, z którymi Zarz¹d Budynków Komunalnych
zawiera umowy najmu lokali mieszkalnych.

Zmieniaj¹ce siê regulacje prawne w dziedzinie zarz¹dzania nieruchomociami wprowadzi³y obowi¹zek odmiennego
specjalistycznego zachowania w zarz¹dzaniu poszczególnymi
formami w³asnoci.

Okres funkcjonowania ZGM jako zak³adu bud¿etowego wykaza³, ¿e struktura ta nie jest doskona³a. Zmieniaj¹ce siê przepisy
prawne w dziedzinie gospodarowania nieruchomociami wymagaj¹ zró¿nicowanego profesjonalnego zachowania w zarz¹dzaniu w stosunku do ró¿nych form w³asnoci nieruchomoci.
Analiza form w³asnoci budynków zarz¹dzanych przez Zarz¹d Gospodarki Mieszkaniowej wykaza³a, ¿e z ogó³u zasobu

1. Zarz¹dzanie nieruchomociami wspólnot mieszkaniowych
Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o w³asnoci lokali w art. 20
obliguje wspólnoty mieszkaniowe, w których liczba lokali jest
wiêksza ni¿ 7, do wyboru zarz¹du wskazuj¹c jednoczenie,
¿e cz³onkiem zarz¹du mo¿e byæ wy³¹cznie osoba fizyczna.
Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej w art. 7 wskazuje, ¿e dzia³alnoæ wykraczaj¹ca poza
zadania o charakterze u¿ytecznoci publicznej nie mo¿e byæ
prowadzona w formie zak³adu bud¿etowego. Wynika z tego,
¿e zak³ady bud¿etowe nie mog¹ zarz¹dzaæ budynkami
wspólnot mieszkaniowych, gdy¿ us³uga polegaj¹ca na wykonywaniu czynnoci w zakresie zarz¹dzania tymi budynkami wykracza poza zadania o charakterze u¿ytecznoci
publicznej.
Tymi zapisami gmina jako osoba prawna, bez wzglêdu na
posiadany udzia³ we wspólnocie, pozbawiona zosta³a prawa wykonywania zarz¹du budynkami wspólnot mieszkaniowych przez ZGM.
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Pamiêtaæ nale¿y, ¿e ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami w art. 185 zdefiniowa³a zarz¹dzanie nieruchomociami jako podejmowanie wszelkich decyzji i dokonywanie wszelkich czynnoci, zmierzaj¹cych do
utrzymania nieruchomoci w stanie nie pogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem, jak równie¿ do uzasadnionego inwestowania w tê nieruchomoæ.
2. Zarz¹dzanie nieruchomociami zabudowanymi stanowiacymi w³asnoæ osób nieznanych z miejsca pobytu.
Miasto zarz¹dza budynkami czynszowymi stanowi¹cymi w³asnoæ osób nieznanych z miejsca pobytu na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego o prowadzeniu cudzych spraw
bez zlecenia. Przepisy te obliguj¹ do dzia³ania na rzecz nieznanego z miejsca pobytu w³aciciela i zgodnie z jego prawdopodobn¹ wol¹.
Miasto mo¿e zwolniæ siê z prowadzenia cudzej sprawy po
ustaleniu w³aciciela nieruchomoci i stosownie do okolicznoci albo oczekiwaæ jego zleceñ, albo prowadziæ sprawê
dopóty, dopóki w³aciciel nie bêdzie móg³ sam siê ni¹ zaj¹æ.
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stosowanie struktur zarz¹dzania zasobem komunalnym do
wymogów przepisów prawa i standardów rynkowych,
 w budynkach, gdzie Miasto posiada mieszkania lokatorskie
podejmowane bêd¹ dzia³ania w celu komasacji jak najwiêkszej iloci mieszkañ lokatorskich poprzez zakup mieszkañ w³asnociowych na wolnym rynku, oraz sprzeda¿ lokali komunalnych szczególnie w tych budynkach, w których wiêkszoæ
mieszkañ stanowi¹ mieszkania w³asnociowe,
 w pozosta³ych budynkach stanowi¹cych w 100% w³asnoæ
Miasta - budynki o niskiej intensywnoci zabudowy - ze wzglêdu na z³y stan techniczny prowadzona bêdzie polityka sprzeda¿y i zmiany przeznaczenia tych nieruchomoci.

4. Zarz¹dzanie nieruchomociami zabudowanymi stanowi¹cymi w³asnoæ Skarbu Pañstwa
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami okrela ramy gospodarowania zasobem Skarbu
Pañstwa i zobowi¹zuje do wyboru zarz¹dcy nieruchomoci
stanowi¹cych zasób Skarbu Pañstwa w trybie ustawy z dnia
10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych.
Miasto nie ma swobody w zarz¹dzaniu i wykorzystywaniu
tego zasobu.

Proponowany projekt usprawnienia struktury zarz¹dzania
miejskim zasobem, opiera siê na nastêpuj¹cych za³o¿eniach:
 funkcje polegaj¹ce na wykonywaniu nadzoru nad podmiotami zarz¹dzaj¹cymi gminnym zasobem mieszkaniowym pe³niæ bêdzie komórka organizacyjna Urzêdu Miasta lub jednostka bud¿etowa gminy podlega bezporednio Burmistrzowi Miasta,
 jednostka bêdzie posiada³a nadzór merytoryczny - kontroluj¹c realizacjê umów o zarz¹dzanie oraz o pe³nienie funkcji
wynajmuj¹cego przez podmioty wy³onione przez ni¹ w drodze przetargu oraz wspó³pracuje z wy¿ej wymienion¹ jednostk¹, realizuj¹c funkcje w³acicielskie gminy,
 nadzór pod wzglêdem finansowym nad jednostk¹ oraz kontrolê finansow¹ realizacji umów o zarz¹dzanie oraz o pe³nienie funkcji wynajmuj¹cego przez podmioty wy³onione przez
ni¹ w drodze przetargu sprawowaæ bêdzie Skarbnik Miasta,
 podmioty wy³onione w drodze przetargu wykonywaæ bêd¹
zwyk³y zarz¹d nieruchomociami, stanowi¹cymi w³asnoæ
gminy oraz wspó³w³asnoæ gminy oraz osób fizycznych lub
prawnych, w zakresie okrelonym umow¹ o zarz¹dzanie,
 podmioty pe³ni¹ce funkcje wynajmuj¹cego lokale stanowi¹ce w³asnoæ gminy w budynkach wspólnot mieszkaniowych
administrowaæ bêd¹ lokalami w zakresie okrelonym
umow¹.

Za³o¿enia polityki

Prognoza zmian

Przytoczone wy¿ej regulacje prawne wymagaj¹ profesjonalnej wiedzy i odpowiedniej struktury organizacyjnej w zarz¹dzaniu nieruchomociami. ZGM jako zak³ad bud¿etowy nie
posiada kompetencji do zarz¹dzania nieruchomociami o tak
ró¿norodnych stanach prawnych.
W zwi¹zku z powy¿szym niezbêdna jest reorganizacja i dostosowanie struktur zarz¹dzania tj. Zarz¹du Gospodarki Mieszkaniowej do wymogów przepisów prawa i standardów rynkowych.
Przekazanie innym podmiotom zarz¹du budynkami wspólnot mieszkaniowych z udzia³em gminy, nastêpowaæ bêdzie sukcesywnie pocz¹wszy od zebrañ sprawozdawczych w 2003 roku
do wyboru nowych zarz¹dów.
Miasto mo¿e wspó³decydowaæ o wyborze zarz¹du lub zarz¹dcy na takich samych prawach jak w³aciciele lokali wyodrêbnionych.

Z analiz wynika, ¿e Miasto Nowy Targ posiada wiêkszoæ
zasobu mieszkaniowego w strukturze wspólnot mieszkaniowych. Czêæ zasobu budynków bêd¹cych w zarz¹dzie ZGM stanowi¹ budynki, które zosta³y ca³kowicie wykupione przez
mieszkañców.
W najbli¿szym okresie Miasto postara siê o wyodrêbnienie
tego zasobu i przekazanie go do zarz¹dzania wspólnot mieszkaniowych.

3. Zarz¹dzanie nieruchomociami zabudowanymi stanowi¹cymi przedmiot wspó³w³asnoci.
Zarz¹dzanie budynkami, w których Miasto posiada u³amkowy udzia³ we w³asnoci, opiera siê na zasadach okrelonych
przepisami Kodeksu cywilnego. Zarz¹dzanie wymaga wspó³pracy i uwzglêdniania woli pozosta³ych wspó³w³acicieli.

Prywatyzacja zarz¹dzania budynkami wspólnot mieszkaniowych powoduje koniecznoæ zabezpieczenia interesów Miasta w zarz¹dzaniu przez obce podmioty budynkami wspólnot
mieszkaniowych z Jego udzia³em. Miasto zobowi¹zane jest do
kontroli wydatkowania rodków bud¿etowych we wspólnotach
mieszkaniowych. W zwi¹zku z tym przyjmuje siê nastêpuj¹ce
kierunki dzia³añ:
 w 2004 r. opracowane zostan¹ zasady i ramy organizacyjne
reorganizacji Zarz¹du Gospodarki Mieszkaniowej oraz do-

Z analiz finansowych wynika równie¿, ¿e wysokim obci¹¿eniem dla Miasta jest utrzymywanie zarz¹dzania budynkami
przez ZGM. Ponadto w wietle obowi¹zuj¹cych obecnie uregulowañ prawnych funkcjonowanie ZGM w obecnym kszta³cie
niemo¿liwe. W zwi¹zku z tym Miasto w 2004 r. podejmie dzia³ania w celu przekszta³cenia ZGM oraz oddania zarz¹du w budynkach wspólnotom mieszkaniowym.
Zmieniaj¹ce siê uregulowania prawne w dziedzinie zarz¹dzania nieruchomociami wprowadzi³y obowi¹zek odmiennego specjalistycznego zachowania w zarz¹dzaniu poszczególnymi formami w³asnoci.
Budynki wspólnot mieszkaniowych
Gmina mo¿e wspó³decydowaæ o wyborze zarz¹du lub zarz¹dcy na takich samych prawach jak w³aciciele lokali wyod-
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rêbnionych. Te uwarunkowania prawne powoduj¹ jednak, ¿e
gmina mo¿e znaleæ siê w sytuacji, i¿ bêdzie musia³a podporz¹dkowaæ siê woli w³acicieli niezale¿nie od udzia³ów we w³asnoci.
Nale¿y wiêc d¹¿yæ do ograniczenia iloci wspólnot z udzia³em Miasta Nowego Targu gdy¿ jest bezspornym faktem, ¿e
gospodarowanie (ustalanie priorytetów remontowych, wysokoci zaliczek na utrzymanie nieruchomoci wspólnej,
uchwalanie planów gospodarczych) w budynkach nale¿¹cych
do wspólnot mieszkaniowych nie zale¿y wy³¹cznie od woli
Miasta.
Zarz¹d lub zarz¹dca danej nieruchomoci uprawniony jest
i zobowi¹zany do kierowania sprawami wspólnoty zwi¹zanymi z zarz¹dzaniem nieruchomoci¹ wspóln¹, podejmowania
czynnoci prawnych, procesowych i faktycznych, bezporednio oddzia³uj¹c na stan faktyczny nieruchomoci. Powinien tak¿e przedk³adaæ wspó³w³acicielom na corocznym zebraniu plan
gospodarczy, a decyzje, co do jego realizacji podjête zostan¹
przez wspó³w³acicieli stosown¹ uchwa³¹, której realizacjê
powierzy siê zarz¹dowi lub zarz¹dcy.Tak, wiêc z punktu widzenia w³acicieli, konsekwencje wyboru zarz¹du lub zarz¹dcy s¹
bardzo powa¿ne, gdy¿ do jego obowi¹zków oprócz prawid³owej gospodarki i prawid³owego zarz¹dzania nieruchomoci¹
wspóln¹ (dbania, by stan nieruchomoci nie uleg³ pogorszeniu
i zapewnienia prawid³owego funkcjonowania nieruchomoci)
nale¿¹ jeszcze inne czynnoci wynikaj¹ce wprost z zapisów
ustawy o w³asnoci lokali.
Z rozwi¹zaniem przez ZGM zawartych ze wspólnotami
umów o zarz¹dzanie wi¹¿e siê koniecznoæ rozliczenia finan-
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sowego z pobieranych od w³acicieli mieszkañ zaliczek eksploatacyjnych, remontowych i op³at za media. ZGM nie gromadzi³
rodków na utrzymanie nieruchomoci wspólnych na oddzielnych kontach poszczególnych wspólnot mieszkaniowych. Obecnie przy intensywnym przejmowaniu zarz¹dów przez wspólnoty mieszkaniowe okaza³o siê, ¿e brak jest stosownych kwot
na zabezpieczenie zobowi¹zañ gminy jako wspó³w³aciciela, a
dotychczasowy zarz¹dca nienale¿ycie zabezpiecza³ wp³aty uiszczane przez w³acicieli lokali wyodrêbnionych. Istotnym jest
równie¿ obowi¹zek przekazania na wskazane przez wspólnotê
konto nale¿nych od gminy bie¿¹cych i zaleg³ych zaliczek z powy¿szych tytu³ów. Powa¿nym problem bêdzie zabezpieczenie
w bud¿ecie Miasta na kolejne lata stosownych kwot na zaliczki
dla wspólnot mieszkaniowych, które zgodnie z ustaw¹ o w³asnoci maj¹ obowi¹zek uchwalaæ plan gospodarczy na dany
rok w pierwszym kwartale, a Gmina swój bud¿et na okrelony
rok ustala w ostatnim kwartale roku poprzedniego.
6. RÓD£A FINANSOWANIA GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W KOLEJNYCH LATACH
Ocena stanu istniej¹cego
Czynsze z lokali mieszkalnych stanowi¹ g³ówn¹ sk³adow¹
dochodów Zak³adu Gospodarki Mieszkaniowej w Nowym Targu, poza tym ZGM ma dochody z czynszów z lokali u¿ytkowych
wp³ywy z hoteli, kot³owni, ewentualne dotacje z Urzêdu Miejskiego.

Tab. 12. Dochody i koszty ZBM - w latach 1999 - 2002 z wyszczególnieniem danych dot. lokali mieszkalnych.
dochody

rok
1999 - ogó³em
W tym:
lokale mieszkalne
2000 ogó³em
W tym:
lokale mieszkalne
2001 - ogó³em
W tym:
lokale mieszkalne
2002 - ogó³em
W tym:
lokale mieszkalne

koszty

zyski/straty

3.597.979

3.680.101

- 82.122

2.043.465
3.643.271

2.088.610
3.661.065

- 45.145
- 17.794

3.467.467

3.403.779

+ 63.688

2.505.991
3.572.756

2.422.710
3.591.172

+ 83.281
- 18.416

2.652.505

2.602.835

+ 49.670

W ci¹gu ostatnich 4 lat zarówno dochody jak i koszty utrzymywa³y siê na porównywalnym poziomie, praktycznie nie
widaæ w tym zestawieniu wp³ywu inflacji, a zw³aszcza wp³ywu
podwy¿ek czynszu, który jakkolwiek znacznie ni¿szy ni¿ max
3% wartoci odtworzeniowej to jednak wzrós³ na przestrzeni
omawianego okresu o 75% od 1.60 z³ w 1990 r. do 2.80 z³
w 2002 r. Najwy¿szy dochód uzyskany zosta³ w 2000 r. i jest on

o nieca³e 5% wy¿szy od najni¿szego uzyskanego w 2001 r.
W pozosta³ych przypadkach ró¿nice s¹ jeszcze ni¿sze pomiêdzy 1,2% - 2%.
Bardziej znacz¹ca jest zmiana w dochodach z lokali mieszkalnych, wzrost miêdzy najni¿szym dochodem uzyskanym
w 1999 r., a najwy¿szym w 2002r wynosi 29%.

Tab. 13. Wp³ywy z czynszów z lokali mieszkalnych w latach 1999 - 2002
Rok

rednia stawka czynszu w z³

1999
1,6
2000
2,07
2,45
2001
2002
2,80
2003
3,00
* zak³adany 95 % stopieñ ci¹galnoci

Wp³ywy z czynszów*
787.800
1.020.920
1.225.260
1.400.470
1.499 900

Zmiana w %
29,4
18,4
14,3
7,1
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Porównanie danych z obu tabel wskazuje na niepokoj¹ce
zjawisko polegaj¹ce na tym, ¿e rokrocznie wzrastaj¹ wp³ywy
z czynszów lokali mieszkalnych natomiast nie ma podobnego
wzrostu globalnych dochodów z lokali mieszkalnych oznacza
to, ¿e inne sk³adniki wp³ywaj¹ce na poziom dochodów z lokali
mieszkalnych malej¹ a ró¿nice uzupe³niane s¹ z czynszów.
Koszty utrzymania mieszkaniowego zasobu miasta powinny byæ bilansowane wp³ywami z czynszów. Na koszty te sk³adaj¹ siê koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu w tym
miêdzy innymi: koszty administrowania, koszty utrzymania
technicznego budynku, koszty utrzymania zieleni, koszty utrzymania czêci wspólnych budynku, podatek od nieruchomoci,
oraz koszty utrzymania jednostki zarz¹dzaj¹cej zasobem mieszkaniowym czyli w przypadku Nowego Targu - Zak³adu Gospodarki Mieszkaniowej
Uwarunkowania prawne
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów w art. 9 okrela maksymalny wzrost stawki czynszu w danym roku. Obecnie stawki czynszu w lokalach mieszkalnych
stanowi¹cych w³asnoæ Miasta Nowego Targu w 82% mieszkañ kszta³tuj¹ siê na poziomie co najmniej redniej stawki czynszu (aktualnie 3,50 z³/m2 tj. w przedziale 1 - 2% wartoci odtworzeniowej 1 m2 p.u. lokalu).
Za³o¿enia polityki
ród³em finansowania gospodarki mieszkaniowej w latach
2004 - 2008 bêd¹:
 czynsze z lokali mieszkalnych,
 rodki finansowe z bud¿etu Miasta,
 nieruchomoci przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe.
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Prognoza zmian
Przewidywane w latach 2004-2008 wp³ywy z czynszów za
lokale mieszkalne mo¿liwe bêd¹ do osi¹gniêcia w zwi¹zku
z corocznym ustawowo dopuszczalnym wzrostem stawek
czynszowych oraz z wp³ywów czynszów za pozyskane lokale
mieszkalne pomimo przewidywanej sprzeda¿y lokali mieszkalnych.
Tab. 14. Spodziewane dochody z czynszu w latach 2004-2008
Rok
2004
2005
2006
2007
2008

Max
Spodziewany
stawka
dochód
czynszu
tys. z³
4,14
4,78
5,37
6,0
7,12

2.095
2 409
2 818
3 129
3 713

rednia
stawka
czynszu

Spodziewany
dochód
w tys. z³

3,40
3,75
4,10
4,50
4,90

1 715
1 886
2 056
2 241
2 440

Uwaga: wp³ywy przyjêto przy uwzglêdnieniu ci¹galnoci na
poziomie 95%
rodki te powinny byæ przeznaczane na remonty istniej¹cego zasobu mieszkaniowego Miasta.
Na pozyskanie nowych lokali mieszkalnych przeznaczane
bêd¹ rodki ze sprzeda¿y nieruchomoci oraz rodki pozyskane z funduszy pomocowych i kredyty z Krajowego Funduszu
Mieszkaniowego.

Bardzo wa¿ne dla poziomu technicznego zasobów mieszkaniowych jest to, aby wiêksze wp³ywy uzyskane ze wzrostu
czynszów przeznaczone by³y na remont zasobu przy minimalizowaniu kosztów jego eksploatacji.

Obni¿enie kosztów nowego budownictwa komunalnego bêdzie mo¿liwe poprzez tworzenie mieszanych podmiotów z udzia³em Miasta i wk³ad Miasta w postaci nieruchomoci przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe.

Na udzia³ Miasta w nowych inwestycjach mieszkaniowych
bêd¹ przeznaczane rodki bezporednio Bud¿etu Miasta. W celu
skutecznej realizacji polityki inwestycyjnej Miasto na zakup
nowych lokali mieszkalny przeznaczaæ bêdzie rodki inwestycyjne w wysokoci rodków uzyskiwanych rocznie ze sprzeda¿y nieruchomoci. W 2004 r. powinien zostaæ przygotowany
projekt budowy i modernizacji infrastruktury komunalnej w celu rozwoju rynku lokalnego budownictwa mieszkaniowego. Projekt powinien byæ zg³oszony do wspó³finansowania z funduszy
pomocowych Unii Europejskiej.
Ponadto Miasto podejmie dzia³ania w celu pozyskania rodków pochodz¹cych z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego.
Zasada finansowania pozyskania lokali komunalnych zale¿y w wysokim stopniu od formy organizacyjno-prawnej sposobu tworzenia gminnego zasobu mieszkaniowego. Nale¿y dokonaæ analizy i wybraæ najlepszy model pozyskiwania nowych
lokali komunalnych.
Mo¿liwymi rozwi¹zaniami w tym wzglêdzie s¹:
 udzia³ Miasta w Towarzystwach Budownictwa Mieszkaniowego,
 samodzielne budowanie mieszkañ komunalnych,
 tworzenie inicjatyw mieszkaniowych w zakresie partnerstwa
publiczno-prywatnego (utworzenie spó³ki z developerem,
udzia³ Miasta w budownictwie realizowanym w ramach Agencji Wspierania Inicjatyw Mieszkaniowych),
 pozyskiwanie mieszkañ na wolnym rynku.

Prognoza wydatków z Bud¿etu Miasta na pozyskanie nowych lokali komunalnych przedstawiona zosta³a w kolejnym
rozdziale.

7. WYSOKOÆ WYDATKÓW W KOLEJNYCH LATACH, Z PODZIA£EM NA KOSZTY BIE¯¥CEJ EKSPLOATACJI, KOSZTY REMONTÓW ORAZ KOSZTY MODERNIZACJI LOKALI
I BUDYNKÓW WCHODZ¥CYCH W SK£AD MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY, KOSZTY ZARZ¥DU NIERUCHOMOCIAMI WSPÓLNYMI, KTÓRYCH GMINA JEST JEDNYM ZE WSPÓ£W£ACICIELI, A TAK¯E WYDATKI INWESTYCYJNE
Ocena stanu istniej¹cego
Analiza danych dotycz¹cych sposobu wydatkowania rodków bêd¹cych w dyspozycji ZGM pokazuje, ¿e w ostatnich latach wydatki eksploatacyjne wynosz¹ 40-46% wydatków ogó³em. Istotn¹ informacj¹ jest równie¿ fakt, ¿e przewy¿szaj¹ one
dochody z lokali mieszkalnych. Wynika z tego, ¿e rednio oko³o
100 tys. z³ rocznie na koszty zwi¹zane eksploatacj¹ budynków
pozostaj¹cych z zarz¹dzie Zak³adu Gospodarki Mieszkaniowej
pochodzi z czynszów za lokale u¿ytkowe.
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Tab. 15. Wysokoæ wydatków w podziale na koszty eksploatacji oraz koszty modernizacji i remontów

wydatki eksploatacyjne
wydatki inwestycyjne
wydatki remontowe
dochody z czynszów z lokali mieszkalnych
udzia³ wydatków eksploatacyjnych w wydatkach
ogó³em

2000

2001

2002

1 345
21
384

1 554
78
168

1 575
146
222

1 225

1 400

1 500

39,4%

45,7%

43,4%

Wydatki remontowe i inwestycyjne to rednio 10% wydatków ogó³em. Pozosta³e wydatki stanowi zakup energii.
Koszty dzia³alnoci eksploatacyjnej obejmuj¹:
1) koszty zarz¹du nieruchomociami
w tym:
 konserwacja,
 kontrole stanu technicznego,
 utrzymanie czystoci,
 koszty utrzymania jednostki administruj¹cej,
 koszty obs³ugi lokali wynajmowanych,
 koszty zarz¹du terenami,
 podatek od nieruchomoci,
 dozór mienia,
 akcja zima,
 op³aty s¹dowe i komornicze,
2) przypadaj¹cy na Gminê udzia³ w kosztach utrzymania nieruchomoci wspólnej w budynkach wspólnot mieszkaniowych,
3) koszty utrzymania jednostki zarz¹dzaj¹cej tj. koszty osobowe oraz koszty utrzymania biura (w obecnej strukturze zarz¹dzania s¹ to koszty ZGM).
W okresie objêtym analiz¹ Miasto Nowy Targ nie prowadzi³o dzia³alnoci inwestycyjnej w celu pozyskania nowych lokali komunalnych.
Za³o¿enia polityki
Koszty utrzymania mieszkaniowego zasobu Miasta powinny byæ bilansowane wp³ywami z czynszów. Ustalanie niskich
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stawek czynszu za lokale mieszkalne skutkuje niemo¿noci¹
pokrywania kosztów zwi¹zanych z utrzymaniem budynków.
Niedobór rodków na ten cel musi byæ finansowany z innych
róde³.
Sukcesywne podnoszenie przez Miasto stawek czynszowych w ostatnich latach spowodowa³o, ¿e koszty eksploatacji i
czêæ kosztów bie¿¹cych remontów s¹ pokrywane z wp³ywów
czynszowych.
Potrzeby technicznego utrzymania budynków na poziomie
zapewniaj¹cym prawid³owe ich funkcjonowanie i zabezpieczaj¹cym przed pogarszaniem ich stanu technicznego, wymagaj¹
du¿ych nak³adów finansowych.
Dbaj¹c o efektywne zasady zarz¹dzania i gospodarowania
miejskim zasobem komunalnym Miasto bêdzie podejmowaæ
nastêpuj¹ce dzia³ania:
 sukcesywne podnoszenie stawek czynszowych i przeznaczanie ich na remonty i modernizacje istniej¹cego zasobu komunalnego,
 obni¿anie kosztów eksploatacji lokali poprzez przeprowadzanie odpowiednich remontów i modernizacji,
 obni¿enie kosztów zarz¹dzania zasobem gminnym poprzez
reorganizacjê Zak³adu Gospodarki Mieszkaniowej
 sprzeda¿ nieruchomoci gminnych i przeznaczanie corocznie
rodków w tej wysokoci na rozwój miejskiego budownictwa mieszkaniowego,
 pozyskanie partnerów w celu aktywizacji lokalnego rynku
mieszkaniowego oraz rozpoczêcie budowy mieszkañ komunalnych w formie partnerstwa publiczno-prywatbego,
 przeznaczanie na komunalne budownictwo mieszkaniowe
rednio 13% wydatków bud¿etowych ogó³em w latach 20042008,
 aktywne pozyskiwanie rodków na finansowanie komunalnego budownictwa mieszkaniowego z funduszy pomocowych, kredytów preferencyjnych oraz rodków prywatnych.
Prognoza zmian
Koszty eksploatacji budynków oraz koszty utrzymania jednostki zarz¹dzaj¹cej okrelono w skali roku, w oparciu o planowane zmiany w sposobie zarz¹dzania gminnym zasobem mieszkaniowym.

Tab. 16. Przewidywane rednie koszty utrzymania mieszkaniowego zasobu Miasta
prognoza na lata
Rodzaje kosztów

rok 2003

2004

2005

2006

2007

2008

Roczne koszty eksploatacji mieszkaniowego
zasobu w z³/m2
W tym roczne koszty utrzymania jednostki
zarz¹dzaj¹cej mieszkaniowym zasobem
w z³/m2

33,8

33,8

29,8

29,6

29,4

29,6

24,2

24,2

20,2

18,2

18,0

18,0

Tab. 17. Prognozowana powierzchnia u¿ytkowa lokali mieszkalnych.
prognoza na lata
Wyszczególnienie
Powierzchnia w m2

rok 2003

2004

2005

2006

2007

2008

20 636

20 178

19 721

19 263

18 806

18 348
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Tab. 18. Prognozowane wp³ywy i wydatki w gospodarowaniu mieszkaniowym zasobem Miasta Nowego Targu
prognoza na lata
Wyszczególnienie
Wp³ywy ze sprzeda¿y lokali mieszkalnych w (w tys. z³)*
Wp³ywy z czynszów (w tys. z³)
Koszty eksploatacji lokali mieszkalnych (w tys. z³)
rodki z lokali mieszkalnych przeznaczone na remonty i modernizacje
(w tys. z³)
Potrzeby remontowe (w tys. z³)

2004

2005

2006

2007

2008

160

165

170

175

175

1 715
682

1 886
587

2 056
570

2 241
552

2 440
543

185

205

225

245

265

300

400

450

450

400

W zwi¹zku z ograniczonymi rodkami potrzeby finansowe
na remonty budynków okrelone na podstawie aktualnego
stanu technicznego na kwotê oko³o 1,5 mln z³ bêd¹ pokryte
w latach 2004-2008 w granicach 1,1 mln z³, co stanowi 75%
potrzeb.
Z danych dotycz¹cych potrzeb w zakresie pozyskania lokali
mieszkalnych wynika, ¿e Miasto Nowy Targ w najbli¿szych latach powinno pozyskaæ oko³o 160 lokali komunalnych i 60 so-

cjalnych. Wed³ug szacunków prognozowane rodki finansowe
niezbêdne do pozyskania zak³adanej w programie iloci lokali
do mieszkaniowego zasobu Miasta wynosz¹ w najbli¿szych
5-latach ponad 9 mln z³. Poniewa¿ tak wysokie wydatkowanie
rodków nie jest mo¿liwe - przyjmuje siê, ¿e w latach 20042008 Miasto Nowy Targ bêdzie przeznaczaæ z bud¿etu miasta
rednio 1 mln z³ rocznie na pozyskiwanie mieszkañ i w ten
sposób w okresie objêtym programem pozyska oko³o 70 lokali komunalnych i 60 lokali socjalnych

Tab. 19. Prognozowane rodki finansowe niezbêdne do pozyskania zak³adanej w programie iloci lokali do mieszkaniowego
zasobu Miasta
Ogó³em wydatki
w latach 2002-2006
w (tys. z³)

Wydatki na finansowanie inwestycji w latach w (tys. z³)
2004

2005

2006

2007

2008

Pozyskiwanie lokali komunalnych
i socjalnych

5 000

300

1 000

1 200

1 500

1 000

Wydatki przeznaczane na inwestycje wg prognozy d³ugu publicznego

44 104

7 455

8 079

8 894

9 684

9 990

% rodków przeznaczanych na pozyskanie lokali komunalnych

11,3%

4,0%

12,4%

13,5%

15,5%

10,0%

8. DZIA£ANIA MAJ¥CE NA CELU POPRAWÊ WYKORZYSTANIA I RACJONALIZACJÊ GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY
Za³o¿enia programu pozyskiwania lokali mieszkalnych
Zadaniem podstawowym gminy, wynikaj¹cym z ustawy
o ochronie praw lokatorów jest pozyskiwanie do mieszkaniowego zasobu Miasta lokali socjalnych.
Zasadne jest przygotowanie i wdro¿enie programu pozyskiwania lokali socjalnych.
Miasto powinno podj¹æ dzia³ania umo¿liwiaj¹ce:
Pozyskiwanie lokali do mieszkaniowego zasobu z uwzglêdnieniem kolejnoci:
 nabywanie budynków i ich adaptacja na cele mieszkalne,
 nabywanie budynków mieszkalnych - wykoñczonych lub bêd¹cych w trakcie realizacji,

 przeznaczanie terenów Miasta pod budownictwo mieszkaniowe realizowane przez podmioty, z którymi Miasto podejmie wspó³pracê,
 pozyskiwanie lokali w zasobach spó³dzielni mieszkaniowych
poprzez przystêpowanie gminy do spó³dzielni mieszkaniowych i nabywanie spó³dzielczego w³asnociowego prawa
do lokali mieszkalnych,
 nabywanie wyodrêbnionych lokali mieszkalnych,
 rozbudowê, nadbudowê i przebudowê na cele mieszkalne
pomieszczeñ wspólnego u¿ytku w budynkach stanowi¹cych
w³asnoæ wspólnot mieszkaniowych z udzia³em Miasta Nowego Targu,
 kumulacjê rodków finansowych w Bud¿ecie Miasta na zadanie "mieszkalnictwo" bez podzia³u na lokale socjalne i na
lokale zamienne,
 pozyskiwanie zewnêtrznych rodków finansowych na budownictwo socjalne i komunalne.
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Za³o¿enia programu racjonalnego gospodarowania zasobem mieszkaniowym
Racjonalne gospodarowanie zasobem mieszkaniowym.
 opracowanie i bie¿¹ca aktualizacja informatycznej bazy danych o mieszkaniowym zasobie stanowi¹cym w³asnoæ Miasta Nowego Targu,
 podjêcia dzia³añ zmierzaj¹cych do intensywnego wychodzenia ze wspó³w³asnoci poprzez sprzeda¿,
* lokali mieszkalnych ich najemcom a w przypadku odmowy
nabycia lokalu, wykwaterowywanie i sprzeda¿ tego lokalu
na wolnym rynku w drodze przetargu,
* sprzeda¿ w drodze przetargu u³amkowych udzia³ów we
w³asnoci,
 dostosowanie struktur zarz¹dzania mieszkaniowym zasobem
Miasta do obowi¹zuj¹cych uregulowañ prawnych,
 wy³¹czenie ze sprzeda¿y z mieszkaniowego zasobu Miasta
lokali mieszkalnych w budynkach stanowi¹cych 100% w³asnoci Miasta, z wyj¹tkiem budynków, co do których wydano pozwolenie na adaptacjê powierzchni na lokale mieszkalne, przed wejciem w ¿ycie niniejszej uchwa³y,
 monitorowanie potrzeb lokalowych mieszkañców w zwi¹zku
z wypowiedzeniami najmu lokali mieszkalnych w wietle
art. 11 ust. 5 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego,
 zorganizowanie dla mieszkañców bezp³atnych punktów doradczych obs³uguj¹cych w szczególnoci mieszkañców z wypowiedzeniami lokali mieszkalnych.
Kierunki dzia³añ w zakresie pomocy w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych wspólnoty Gminy
Miasto powinno przyj¹æ nastêpuj¹ce kierunki dzia³añ w zakresie pomocy w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych:
 przeznaczenie rodków z bud¿etu Miasta na pozyskiwanie
prawa do kierowania osób do zawarcia umów najmu lokali
mieszkalnych realizowanych przez Towarzystwa Budownictwa Spo³ecznego w zamian za partycypacje Miasta w kosztach ich budowy,
 przeznaczanie terenów Miasta pod budownictwo mieszkaniowe realizowane przez Towarzystwa Budownictwa Spo³ecznego, spó³dzielnie mieszkaniowe i inne podmioty, z którymi Miasto podejmie wspó³pracê,
 tworzenie warunków umo¿liwiaj¹cych skierowanie najemców lokali w budynkach prywatnych (op³acaj¹cych czynsz
wolny za lokale, za które przed wejciem w ¿ycie ustawy
z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów op³acany by³ czynsz regulowany) jako kandydatów do zawarcia
umów najmu lokalu w zasobach Towarzystw Budownictwa
Spo³ecznego,
 wspó³praca z gminami ociennymi dla realizacji budownictwa mieszkaniowego,
 wspieranie realizacji inwestycji w trybie Lokalnych Inicjatyw
Inwestycyjnych,
 wspieranie inwestycji realizowanych przez podmioty dzia³aj¹ce w formule non-profit,
 podjêcie dzia³añ w ramach zmiany planu zagospodarowania
przestrzennego lub dokonywanie scaleñ terenów zgodnie
z ustaw¹ o gospodarce nieruchomociami,
 wynajmowanie przez Miasto NowyTarg lokali mieszkalnych
na wolnym rynku,
 rozszerzenie systemu wsparcia finansowego w zakresie po¿yczek i innych form, dla wspólnot mieszkaniowych i w³acicieli budynków.
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Towarzystwa Budownictwa Spo³ecznego
Zak³adanie Towarzystw Budownictwa Spo³ecznego umo¿liwia ustawa z dnia 26 padziernika 1995r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Stworzy³a
ona ramy prawne do powstania podmiotów do budowy i eksploatacji mieszkañ na wynajem, które dzia³aæ bêd¹ nie dla osi¹gania zysku, lecz zaspakajania potrzeb. W odró¿nieniu od spó³dzielni mieszkaniowych, posiadaj¹cych podobne za³o¿enia,TBS
mog¹ dzia³aæ w oparciu o zasady lepiej sprawdzaj¹ce siê w
gospodarce rynkowej i bardziej czytelne, a mianowicie Kodeks Handlowy.
Dotychczas Miasto Nowy Targ nie wspó³dzia³a³o Towarzystwami.
Towarzystwa Budownictwa Spo³ecznego dzia³aj¹ na podstawie:
 ustawy z dnia 26 padziernika1995 r. padziernika niektórych
formach popierania budownictwa mieszkaniowego,
 ustawy z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego,
 rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 04 lipca 2000 r w sprawie warunków trybu udzielania kredytów i po¿yczek ze rodków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego oraz niektórych
wymagañ dotycz¹cych projektowania mieszkañ finansowanych przy udziale tych rodków.
Towarzystwo Budownictwa Spo³ecznego jest to podmiot,
którego podstaw¹ dzia³alnoci jest budowa i eksploatacja
mieszkañ czynszowych przeznaczonych dla rodzin rednio zamo¿nych.
TBS realizuje budowê mieszkañ czynszowych w 70%
w oparciu o kredyt z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego,
oraz w 30% ze rodków wp³acanych z tytu³u partycypacji osób
fizycznych.
Partycypantem mog¹ byæ:
 rodzice, którzy chc¹ zapewniæ mieszkanie dzieciom lub osobom bliskim,
 pracodawcy, którzy chc¹ pozyskaæ mieszkania dla swoich
pracowników, np. w ramach funduszu socjalnego,
 w³aciciele prywatnych budynków lub kamienic, którzy chc¹
zwolniæ mieszkania w swoim budynku i przenieæ lokatorów
do mieszkañTBS,
 Gmina, chc¹c pozyskaæ mieszkania dla najbardziej potrzebuj¹cych.
Partycypant posiada prawo wskazania przysz³ego najemcy.
Prawo Partycypanta do wskazania najemców jest prawem dziedzicznym i zbywalnym. Wskazany najemca lub osoba zg³oszona do wspólnego zamieszkania w mieszkaniachTBS
nie mog¹ posiadaæ tytu³u prawnego do innego lokalu mieszkaniowego. Dochód gospodarstwa domowego w dniu zawarcia umowy najmu nie mo¿e byæ wy¿szy ni¿ 1,3 przeciêtnego
miesiêcznego wynagrodzenia w danym województwie, og³oszonego przed dniem zawarcia Umowy Najmu i powiêkszonego o:
 20% dla gospodarstwa jednoosobowego
 80% dla gospodarstwa dwuosobowego
 dalsze 40% na ka¿d¹ dodatkow¹ osobê w gospodarstwie
wiêkszej liczbie osób.
Najemca obowi¹zany jest wp³aciæ kaucjê w wysokoci
12 krotnoci czynszu dla danego lokalu. Kaucja podlega waloryzacji i jest zwrotna gdy Najemca zwalnia lokal i przekazuje
go do dyspozycji Towarzystwa.
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Na wp³atê kaucji w³aciciele ksi¹¿eczek mieszkaniowych
PKO BP S.A. mog¹ przeznaczyæ rodki uzyskane z ich likwidacji, ³¹cznie z premi¹ gwarancyjn¹.
Stawka czynszu jak¹ musi p³aciæ najemca jest ustalona przez
Radê Gminy (w skali roku nie mo¿e przekraczaæ 4% wartoci
odtworzeniowej mieszkania).
Czynsz w mieszkaniach TBS jest czynszem regulowanym
i bêdzie regulowany nawet po tak zwanym ,,uwolnieniu czynszów".
Na czynsz p³acony przez najemcê sk³adaj¹ siê
 koszty zwi¹zane z administrowaniem budynku,
 koszty utrzymania pomieszczeñ wspólnego u¿ytkowania,
 koszty utrzymania terenu wokó³ budynku
 ubezpieczenie budynku,
 bie¿¹ca eksploatacja mieszkañ,
 koszty zwi¹zane z remontem mieszkañ,
 sp³ata kredytów zaci¹gniêtego przez TBS na budowê mieszkania.
Najemca nie musi martwiæ siê o administracjê, zarz¹dzanie, sprz¹tanie i remonty. Nale¿y to do obowi¹zków TBS.
Najemca oprócz czynszu zobowi¹zany jest regulowaæ op³aty za wiadczenia tj.
 dostawê wody,
 dostawê energii elektrycznej,
 dostawê gazu,
 odbiór nieczystoci sta³ych,
 odprowadzenie cieków.
Regularne p³acenie czynszu przez Najemcê zabezpiecza go
przed usuniêciem z mieszkania a prawo do mieszkania w razie
jego mierci przechodzi na dzieci, b¹d inne osoby zamieszka³e z najemc¹.
Aby otrzymaæ mieszkanie sponsorowane przez gminê, czyli
w tym wypadku to gmina jest partycypantem nale¿y byæ:
 kandydatem znajduj¹cym siê na licie osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu sporz¹dzonej w latach ubieg³ych, których staæ na mieszkanie w lokalachTBS o wy¿szym
standardzie ni¿ oferowane przez gminê.
W tej grupie kwalifikacyjnej jako kryterium wyboru kandydatów przyjmuje siê rok objêcia list¹ i kolejny numer na licie,
 kandydatem op³acaj¹cym czynsz regulowany, w budynkach
stanowi¹cych w³asnoæ prywatn¹, (czyli z wykluczeniem
umów cywilno-prawnych), których organ nadzoru budowlanego zobowi¹za³ do opuszczenia zajmowanego lokalu z powodu niezbêdnego remontu, lub zamieszkania lokalu o warunkach szkodliwych dla zdrowia,
 kandydatem, maj¹cym niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe (np. zamieszka³ym w zagêszczeniu, lub tzw. warunkach niemieszkalnych, osobom opuszczaj¹cym domy dziecka w zwi¹zku z osi¹gniêciem pe³noletnoci),
których dochody uniemo¿liwiaj¹ skorzystanie z innej pomocy mieszkaniowej.
Podstawowym kryterium w tej grupie bêd¹: ocena warunków mieszkaniowych w oparciu o system punktowy,
 trzeba posiadaæ sta³y meldunek w danym miecie lub minimum 5 lat meldunku czasowego.
Zalety zamieszkania w mieszkaniu uzyskanym z TBS
 prawo Partycypanta do wskazania póniejszych najemców
jest prawem dziedzicznym i zbywalnym,
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 na wp³atê kaucji w³aciciele ksi¹¿eczek mieszkaniowych PKO
BP S.A. mog¹ przeznaczyæ rodki uzyskane z ich likwidacji,
³¹cznie z premi¹ gwarancyjn¹,
 stawka czynszu jak¹ musi p³aciæ Najemca jest ustalona przez
radê Gminy i w skali roku nie mo¿e przekraczaæ 4% wartoci
odtworzeniowej mieszkania,
 czynsz w mieszkaniachTBS jest czynszem regulowanym i bêdzie regulowany nawet po tak zwanym "uwolnieniu czynszów",
 najemca nie musi martwiæ siê o administracjê, zarz¹dzanie,
sprz¹tanie i remonty. Nale¿y to do obowi¹zków TBS,
 w odró¿nieniu od spó³dzielni mieszkaniowych, posiadaj¹cych
podobne za³o¿enia, TBS mog¹ dzia³aæ w oparciu o zasady
lepiej sprawdzaj¹ce siê w gospodarce rynkowej i bardziej
czytelne, a mianowicie Kodeks Handlowy.
Wady zakupu mieszkañ w systemie TBS
 wskazany najemca lub osoba zg³oszona do wspólnego zamieszkania w mieszkaniach TBS nie mog¹ posiadaæ tytu³u
prawnego do innego lokalu mieszkaniowego,
 mieszkania w TBS powstaj¹ w wiêkszoci dziêki kredytom
mieszkaniowym - oznacza to, ¿e mieszkania te jeszcze przez
wiele lat po oddaniu do u¿ytku nie s¹ w³asnoci¹ najemcy,
 czêsto wysokoæ czynszu miesiêcznego (w który oprócz utrzymania wliczana jest tak¿e sp³ata kredytu budowlanego) jest
za wysoka dla mieszkañców i bez pomocy gminy (np. w ramach pomocy spo³ecznej - dodatków mieszkaniowych) mieszkañcy nie s¹ w stanie skorzystaæ z takiej formy budownictwa.
Agencje Wspierania Inicjatyw Mieszkaniowych
Program AWIM opiera siê na idei spó³dzielczoci mieszkaniowej, jednak¿e w trochê innym rozumieniu ni¿ jestemy przyzwyczajeni przez lata funkcjonowania w Polsce wielkich, anonimowych i bezdusznych spó³dzielni mieszkaniowych. Przeciwnie - program ten skupia siê na organizacji budownictwa
w oparciu o ma³e, demokratycznie zarz¹dzane spó³dzielnie
mieszkaniowe jednorazowego inwestowania, a AWIM jest prywatn¹ firm¹ wiadcz¹c¹ profesjonalne us³ugi dla osób chc¹cych wybudowaæ dom lub mieszkanie w ramach takiej w³anie spó³dzielni. Agencje dzia³aj¹ce w ramach tego programu
powo³ywane by³y zwykle w porozumieniu Fundacji z Gminami. Patronat oraz koszt szkoleñ, pomoc techniczna oraz tzw.
know-how le¿a³y po stronie CHF-u, Gminy za czêsto udostêpnia³y agencjom w pocz¹tkowym okresie ich dzia³ania lokal lub
proponowa³y jaki rodzaj dofinansowania, wielokrotnie te¿
w ramach porozumienia przekazywa³y w jakiej formie grunty nowotworzonym spó³dzielniom.
Wspó³praca w³adz lokalnych z dzia³aj¹cymi na danym terenie agencjami nie by³a i nie jest w ¿aden sposób odgórnie
sformalizowana, dlatego te¿ cie¿ki postêpowania zale¿¹ od
wielu czynników, takich jak:
 wielkoæ miasta/miejscowoci,
 zainteresowanie w³adz gminy wspieraniem lokalnej przedsiêbiorczoci,
 potrzeby mieszkaniowe i mo¿liwoci ich zaspokojenia przez
gminê,
 otwartoæ na podejmowanie inicjatyw podmiotów prywatnych.
Zasady dzia³ania AgencjiWspierania Inicjatyw Mieszkaniowych
Agencja Wspierania Inicjatyw Mieszkaniowych AWIM jest
prywatn¹ firm¹, która wykorzystuj¹c przygotowanie merytoryczne oraz wiedzê i dowiadczenie nabyte przez jej operato-
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ra/rów w trakcie szkoleñ organizowanych przez Fundacjê CHF,
doprowadza do realizacji inwestycji mieszkaniowej w ramach
ma³ej spó³dzielni jednorazowego inwestowania.
Wspó³praca AWIMu ze spó³dzielni¹ rozpoczyna siê na samym pocz¹tku drogi inwestycyjnej i polega na zorganizowaniu grupy mieszkañców zainteresowanych budow¹ w³asnego
mieszkania lub domu w spó³dzielniê mieszkaniow¹.
Wielkoæ spó³dzielni a mo¿liwoæ demokratycznego zarz¹dzania
Istot¹ demokracji jest, jak wiadomo, mo¿liwoæ wspó³decydowania o sprawach dotycz¹cych danej spo³ecznoci w tym przypadku grupy osób zainteresowanych budow¹. Dlatego te¿ w przypadku takich demokratycznych spó³dzielni
wa¿ne jest, aby ich liczebnoæ by³a na tyle ma³a, aby organizacyjnie i technicznie mo¿na by³o zebraæ tê grupê od czasu do
czasu w celu podjêcia istotnych decyzji (w formie Walnego
Zgromadzenia cz³onków spó³dzielni) oraz, aby ta grupa mog³a w sposób przejrzysty i sprawny wy³oniæ sporód siebie
przedstawicieli (zarz¹d i radê nadzorcz¹), którzy przy zaufaniu wszystkich pozosta³ych mogliby podejmowaæ mniej istotne decyzje na poszczególnych etapach realizacji inwestycji.
Powinna byæ to zatem grupa kilkunasto- lub kilkudziesiêcioosobowa, jednak¿e nie powinna liczyæ du¿o wiêcej ni¿ stu
kilkudziesiêciu cz³onków.
Spó³dzielnia jednorazowego inwestowania
Kolejn¹ istotn¹ cech¹ takiej spó³dzielni jest to, ¿e powstaje
ona w konkretnym celu, tzn. w celu wybudowania mieszkañ
lub domów dla jej cz³onków, a wiêc jest ona rozwi¹zywana
z chwil¹ przew³aszczenia ostatniego mieszkania i przekszta³ca
siê we wspólnotê mieszkañców. Nie ma, zatem niebezpieczeñstwa zwi¹zanego z nieczytelnym przep³ywem rodków pochodz¹cych z wk³adów budowlanych jej cz³onków, gdy¿ spó³dzielnia finansuje wy³¹cznie konkretn¹ inwestycjê i po ostatecznym rozliczeniu ulega procesowi likwidacji. Nie ma bardziej
przejrzystej formy finansowania przedsiêwziêcia.
Jawnoæ dzia³ania gwarantowana statutem spó³dzielni
Ponadto demokratyczne funkcjonowanie takiej spó³dzielni
umo¿liwia jawnoæ wszelkich dzia³añ podejmowanych w ramach inwestycji i mo¿liwoæ wgl¹du ka¿dego cz³onka we
wszystkie dokumenty. Jest to zagwarantowane w statucie spó³dzielni, którego standardowy projekt, podobnie jak wzory
umów i innych wewnêtrznych i zewnêtrznych dokumentów
spó³dzielni dostarcza AWIM, jednak ostateczny kszta³t jest nadawany i zatwierdzany przez cz³onków spó³dzielni.
Rola Agencji Wspierania Inicjatyw Mieszkaniowych w procesie inwestycyjnym spó³dzielni
W radzie nadzorczej i zarz¹dzie takiej spó³dzielni, zgodnie
ze wspomnian¹ ide¹, zasiadaj¹ wy³onieni cz³onkowie spó³dzielni, i pe³ni¹ te funkcje spo³ecznie (bez wynagrodzenia), poza
w³asnymi obowi¹zkami zawodowymi. Aby wiêc taka ma³a,
demokratycznie zarz¹dzana spó³dzielnia jednorazowego inwestowania mog³a sprawnie i przy mo¿liwie najmniejszych kosztach doprowadziæ inwestycjê do udanego koñca, potrzebna
jest w³anie wspó³praca z lokaln¹ Agencj¹ Wspierania Inicjatyw Mieszkaniowych. AWIM wiadczy na rzecz spó³dzielni okrelone us³ugi, stosuj¹c wypracowany przez Fundacjê CHF model postêpowania, a mianowicie:
 organizuje grupy mieszkañców zainteresowanych okrelon¹
lokalizacj¹ inwestycji w ma³e spó³dzielnie mieszkaniowe,
 przejmuje obs³ugê biurow¹ tych spó³dzielni zapewniaj¹c im
sprawne dzia³anie w trakcie procesu inwestycyjnego,
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 przygotowuje i organizuje budowê mieszkañ lub domów obs³ugiwanych spó³dzielni (proces ten rozpoczyna siê najczêciej ju¿ na etapie rozpoznania i nabycia terenu pod budowê
i obejmuje przygotowanie dokumentacji i niezbêdnych pozwoleñ, organizacjê przetargów i ca³y etap realizacji inwestycji, a¿ do momentu ostatecznego rozliczenia),
 jednoczenie nie przejmuje ¿adnych prawnych ani finansowych kompetencji spó³dzielni.
Wspó³praca ta daje okrelone efekty w postaci:
1) bezpieczeñstwa:
 do dysponowania kontem spó³dzielni upowa¿nieni s¹ wy³¹cznie przedstawiciele spó³dzielców wybrani sporód
cz³onków spó³dzielni. AWIM nie dysponuje w ¿aden sposób pieniêdzmi spó³dzielni
 AWIM sprawdza wiarygodnoæ wszystkich firm wspó³pracuj¹cych ze spó³dzielni¹ i zapewnia bezpieczne warunki
kontraktów;
 p³atnoci spó³dzielni wobec wykonawcy/ów maj¹ miejsce
wy³¹cznie po zakoñczeniu poszczególnych etapów budowy - nie ma zaliczkowania budowy; w pe³ni zabezpiecza
to interes spó³dzielni w przypadku nierzetelnoci lub nawet bankructwa wykonawcy;
2) korzyci ekonomicznych:
 AWIM wspó³pracuj¹c ze spó³dzielniami, stosuje wypracowany przez Fundacjê CHF model postêpowania, zgodny
z amerykañskimi standardami w tej dziedzinie, pozwalaj¹cy na uzyskanie ni¿szych (czêsto o 15-20%) cen mieszkañ i domów, ni¿ istniej¹ce na lokalnym rynku
 koszty nie zwi¹zane bezporednio z budow¹ (a wiêc administracyjno-organizacyjne zwi¹zane z funkcjonowaniem
spó³dzielni oraz prowadzenie inwestycji - rodzaj inwestorstwa zastêpczego) wynosz¹ zaledwie kilka procent (ok.5%)
kosztów prac budowlanych i s¹ negocjowane pomiêdzy
spó³dzielni¹ a AWIMem i z góry okrelone ju¿ na wstêpie
w zawartej pomiêdzy nimi umowie; spó³dzielca w umowie cz³onkowskiej ma uwzglêdnione wszystkie niezbêdne do poniesienia koszty; dla porównania w tradycyjnych
spó³dzielniach koszty nie zwi¹zane bezporednio z budow¹
wynosz¹ ok. 10-20% wartoci inwestycji,
 decyzje wp³ywaj¹ce na zmianê kosztów podejmowane s¹
przez spo³ecznie dzia³aj¹cy zarz¹d spó³dzielni a najistotniejsze - przez wszystkich cz³onków.
 nie ma dodatkowych kosztów zwi¹zanych z administracj¹
spó³dzielni (zarz¹d i rada nadzorcza dzia³aj¹ spo³ecznie)
ani wynajmem lokalu - wszystkie te koszty ponosi AWIM
w ramach zawartej umowy, udostêpniaj¹c spó³dzielni swój
lokal i zapewniaj¹c obs³ugê przez swoich pracowników,
 AWIM organizuje przetarg zapewniaj¹cy maksymaln¹ konkurencyjnoæ ofert na wykonawstwo robót budowlanych
zlecanych przez spó³dzielniê, cena us³ug wykonawczych
jest z góry okrelona w zawieranej z wykonawc¹ umowie, w której precyzyjnie okrelony jest te¿ standard wykonania, wszelkie zmiany standardu, wp³ywaj¹ce na koszty wymagaj¹ decyzji wszystkich zainteresowanych cz³onków spó³dzielni,
 koszty ponoszone przez spó³dzielniê s¹ mo¿liwe do zweryfikowania nawet przez cz³onków spó³dzielni bez fachowego przygotowania - obowi¹zuje pe³na jawnoæ dokumentów spó³dzielni wobec jej cz³onków,
 inwestycja jest finansowana wy³¹cznie z pieniêdzy Spó³dzielców i rozliczana jest niezale¿nie - nie ma mo¿liwoci
powiêkszania kosztów inwestycji o wydatki z ni¹ nie zwi¹zane, jak to ma miejsce w wiêkszoci tradycyjnych spó³dzielni, inwestuj¹cych w rozliczne przedsiêwziêcia,
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 na obni¿enie kosztów inwestycji wp³ywa te¿ fakt, ¿e jest
ona realizowana w mo¿liwie najkrótszym czasie (ze wzglêdów formalno-prawnych i technologicznych), gdy¿ wszystkie strony w niej uczestnicz¹ce s¹ tym ¿ywotnie zainteresowane: spó³dzielcy - z oczywistych wzglêdów, AWIM i wykonawcy ze wzglêdu na z góry okrelone w umowach
warunki; ponadto krótki termin realizacji umo¿liwia doæ
precyzyjne przewidzenie kosztów budowy,
3) wygody
 spó³dzielnia nie zatrudnia etatowych pracowników, co poza
zmniejszeniem kosztów, wp³ywa te¿ na ograniczenie obowi¹zków pe³ni¹cych spo³ecznie swe funkcje cz³onków zarz¹du,
 AWIM dope³nia w imieniu spó³dzielni wszystkich formalnoci urzêdowych, bierze na siebie rutynowe kontakty
z bankami, wykonawcami, notariuszem, s¹dem. itp., zapewnia bezporedni¹ obs³ugê indywidualnych spraw
spó³dzielców,
 AWIM dostarcza spó³dzielni i spó³dzielcom komplet niezbêdnych informacji, rekomenduje najkorzystniejsze cie¿ki postêpowania w trakcie procesu inwestycyjnego, zapewnia wypracowane wzory dokumentów oraz sprawdzony tryb realizacji przedsiêwziêcia, pozostawiaj¹c w ich
rêkach prawo podejmowania decyzji,
Od pocz¹tku realizacji tego programu w Polsce powsta³o
kilkadziesi¹t Agencji, których operatorzy, przeszkoleni wczeniej przez Fundacjê, wspieraj¹ budownictwo spó³dzielcze.
Okres pilota¿owy, kiedy to nowopowo³ana agencja uczestniczy w szkoleniach i korzysta bezporednio z nadzoru i pomocy
technicznej Fundacji, czêsto tak¿e z funduszy gminnych (o ile
Gmina jest zainteresowana tego rodzaju forma wsparcia) na
dzia³alnoæ bie¿¹c¹, AWIMy siê usamodzielniaj¹, Okres ten trwa
mniej wiêcej oko³o roku, i pokrywa siê czêsto z realizacja pierwszej inwestycji.
Uczestnictwo gminy w tym programie oprócz poredniego wsparcia samego budownictwa mieszkaniowego, jest te¿
rodzajem pomocy w rozwoju lokalnej przedsiêbiorczoci:
AWIM korzystaj¹c z dowiadczeñ i pomocy technicznej Fundacji oraz wsparcia Gminy staje siê samodzieln¹ firm¹, prowadz¹c¹ dzia³alnoæ w warunkach rynkowych, rozwija jednoczenie jedn¹ z najbardziej ekonomicznych form budownictwa mieszkaniowego.
Oczywicie ka¿da z agencji ma swoj¹ specyfikê dzia³ania
w zale¿noci od warunków lokalnych. W ma³ych miejscowociach, gdzie rynek mieszkaniowy szybko siê nasyca, rozszerzaj¹ one sw¹ dzia³alnoæ o doradztwo dla indywidualnych
klientów, administracjê itp. W wiêkszych miastach agencje
podejmuj¹ kolejne inwestycje, tak¿e prowadz¹c je dla TBSów, lub rozwijaj¹ dzia³alnoæ w inny sposób, korzystaj¹c
z wzorców i dowiadczeñ nabytych dziêki funkcjonowaniu
w ramach programu.
Pierwsze pilota¿owe projekty w ramach programu AWIM
powsta³y w Bia³ymstoku i ¯orach. Kolejne agencje AWIM zosta³y zorganizowane w nastêpuj¹cych miejscowociach:
Bielsko-Bia³a, Bydgoszcz, Gdynia, Grójec, Hajnówka, Jastrzêbie Zdrój Kraków, Kutno, Lubañ, Lubliniec, Namys³ów,
Nowy Dwór Mazowiecki, Olsztyn, Olsztynek, Ostro³êka, Ostrów
Wlkp., Owiêcim, Piaseczno, PiotrkówTrybunalski, P³ock, Przemyl, Rybnik, Skoczów, Szczecin,Tarnów,Toruñ,Trzebinia, W³odawa, Wroc³aw, Zamoæ, Ziêbice.
Do najbardziej aktywnych AWIMów w Polsce po³udniowej
nale¿¹ AWIM-Kraków i AWIM-Tarnów.
Przewodnicz¹cy Rady: Z. Siêka

Poz. 3402, 3403, 3404
3403
Uchwa³a Nr 70/XX/04
Rady Miasta Nowego Targu
z dnia 30 lipca 2004 r.

w sprawie zmiany uchwa³y Nr 47/IX/2003 Rady Miasta Nowego Targu z dnia 11 lipca 2003 r. w sprawie nadania Statutu zak³adowi bud¿etowemu pod nazw¹ "Miejski Zak³ad Komunikacji w Nowym Targu".
Dzia³aj¹c na podstawie art. 18 ust. 1 oraz art. 40 ust. 2
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pón. zm.), Rada Miasta
Nowego Targu uchwala, co nastêpuje:
§1
W Statucie Miejskiego Zak³adu Komunikacji w NowymTargu stanowi¹cym za³¹cznik do Uchwa³y Nr 47/IX/2003 Rady
Miasta Nowego Targu z dnia 11 lipca 2003r. w sprawie nadania statutu zak³adowi bud¿etowemu pod nazw¹ "Miejski Zak³ad Komunikacji w Nowym Targu" (Dziennik Urzêdowy Województwa Ma³opolskiego z 2003r. Nr 332 poz. 3719):
1. § 3 otrzymuje brzmienie:
"§ 3
Zak³ad jest miejsk¹ jednostk¹ organizacyjn¹ powo³an¹ do
realizacji zadañ w³asnych Gminy - Miasta NowyTarg zwanej
dalej "Miastem" w zakresie okrelonym w § 8 ust. 1.".
2. § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"§ 8
1. Do podstawowych zadañ Zak³adu nale¿y zaspokajanie potrzeb ludnoci Miasta w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, administrowanie przystankami komunikacyjnymi
zlokalizowanymi w pasie dróg gminnych na terenie Gminy
Miasta Nowy Targ oraz utrzymanie czystoci dróg.".
3. § 8 ust. 3 skrela siê.
4. W Statucie wyraz "Kierownik" zastêpuje siê wyrazem "Dyrektor".
§2
Wykonanie uchwa³y zleca siê Burmistrzowi Miasta NowegoTargu.
§3
Uchwa³a podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Ma³opolskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie
14 dni od dnia jej opublikowania.
Przewodnicz¹cy Rady: Z. Siêka
3404
Uchwa³a Nr 79/XXI/04
Rady Miasta Nowego Targu
z dnia 24 wrzenia 2004 r.
w sprawie zmian w Statucie Miasta.
Dzia³aj¹c na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 w zwi¹zku z art. 3
ust. 1 oraz art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pón.
zm.), Rada Miasta Nowego Targu postanawia:
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§1
W Statucie Miasta Nowego Targu stanowi¹cego za³¹cznik
do uchwa³y Nr 27/VII/03 Rady Miasta Nowego Targu z dnia
30 kwietnia 2003 r. wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
W § 17 ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
"5) mieszkaniowa, opieki spo³ecznej i zdrowia.".
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady: Z. Siêka
3405
Uchwa³a Nr XXIII/186/2004
Rady Gminy Siepraw
z dnia 16 wrzenia 2004 r.
w sprawie okrelenia zasad zwrotu wydatków za udzielone wiadczenia z pomocy spo³ecznej w zakresie zadañ
w³asnych Gminy.
Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591
z pón. zm.) oraz art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy spo³ecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593 z pón. zm.), Rada
Gminy Siepraw uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwa³a okrela zasady zwrotu wydatków za wiadczenia
z pomocy spo³ecznej bêd¹cych zadaniami w³asnymi Gminy
Siepraw, obejmuj¹ce: us³ugi, pomoc rzeczow¹, zasi³ki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasi³ki okresowe i celowe, je¿eli
zosta³y przyznane pod warunkiem ich zwrotu w ca³oci lub
w czêci zgodnie z art. 96 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy spo³ecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593 z pón. zm.) zwanej
dalej ustaw¹.
§2
1. Wydatki poniesione przez Gminê na przyznane w ramach
pomocy spo³ecznej wiadczenia:
us³ugi, pomoc rzeczow¹, zasi³ki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasi³ki okresowe i celowe z wy³¹czeniem wydatków
na do¿ywianie dzieci, podlegaj¹ zwrotowi je¿eli, dochód na
osobê w rodzinie przekracza kwotê kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie, w nastêpuj¹cej wysokoci:
a) w ca³oci je¿eli dochód osoby przekracza 150 % kwoty
kryterium dochodu,
b) w 20 do 50 % je¿eli dochód osoby jest wy¿szy ni¿ kwota
kryterium dochodu, a nie przekracza 150% tego kryterium.
2. Kierownik Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej w Sieprawiu zwany dalej Kierownikiem Orodka, na podstawie
niniejszych zasad i maj¹c na wzglêdzie sytuacjê ¿yciow¹
osoby, zobowi¹zanej do zwrotu, orzeka w drodze decyzji o:
 wysokoci kwoty podlegaj¹cej zwrotowi;
 terminach i sposobie dokonania zwrotu wydatków.
3. Kierownik Orodka, w sytuacjach, o których mowa w ustawie mo¿e orzec, ¿e odstêpuje od orzekania zwrotu wydat-
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ków w ca³oci lub czêci oraz mo¿e odroczyæ termin dokonania zwrotu wydatków.
4.O zwrocie wydatków poniesionych przez Gminê na sprawienie pogrzebu orzeka Kierownik Orodka w drodze decyzji
kieruj¹c siê sytuacj¹ materialn¹ i ¿yciow¹ spadkobierców
i wartoci¹ spadku.
5. Zwrotu wydatków dokonuje siê przez wp³atê na rzecz Gminy ustalonej w decyzji kwoty, o której mowa w ust. 2, w kasie Urzêdu Gminy Siepraw.
§3
1. Nie podlegaj¹ zwrotowi wydatki Gminy na przyznane w ramach pomocy spo³ecznej do¿ywianie dzieci, je¿eli dochód
na osobê w rodzinie nie przekracza 150% kwoty kryterium
dochodowego, o którym mowa w ustawie.
2. Wydatki poniesione przez Gminê na przyznane w ramach
pomocy spo³ecznej wiadczenia na do¿ywianie dzieci, podlegaj¹ zwrotowi je¿eli, dochód na osobê w rodzinie przekracza 150% kwoty kryterium dochodowego, o którym mowa
w ustawie w nastêpuj¹cej wysokoci:
a) kwotê stawki ¿ywieniowej je¿eli dochód przekracza 150%
kwoty kryterium dochodu, a nie przekracza 200% tego
kryterium,
b) w ca³oci je¿eli dochód przekracza 200% kwoty kryterium dochodu.
§4
1. O zwrocie wydatków na do¿ywanie dziecka orzeka Kierownik Orodka w drodze decyzji przyznaj¹cej zasi³ek na do¿ywianie dziecka.
2. Kierownik Orodka ustala w decyzji terminy zwrotu wydatków.
3. Kierownik Orodka mo¿e zwrot wydatków roz³o¿yæ na
raty.
4. Kierownik Orodka w sytuacjach, o których mowa w ustawie mo¿e orzec, ¿e odstêpuje od orzekania zwrotu wydatków w ca³oci lub czêci oraz mo¿e odroczyæ termin dokonania zwrotu wydatków.
§5
1. wiadczenie z zakresu do¿ywiania dzieci przyznawane jest
w formie zasi³ku celowego na posi³ek spo¿ywany przez
dziecko w szkole.
2. Gminny Orodek Pomocy Spo³ecznej w Sieprawiu wspólnie
z Dyrektorami szkó³ organizuj¹ do¿ywianie dzieci w szkole
i stwarzaj¹ warunki do spo¿ycia posi³ku w szkole, w sposób
zapewniaj¹cy poszanowanie godnoci dziecka.
3. Zasi³ek na do¿ywianie przyznawany jest w okresie nauki i za
dni faktycznego korzystania z posi³ków.
4. Zasi³ek przyznawany jest jako wiadczenie d³ugotrwa³e dwa
razy w ci¹gu roku tj. w styczniu oraz we wrzeniu.
5. Wnioski o przyznanie zasi³ku winny byæ sk³adane do 15 sierpnia i do 15 grudnia ka¿dego roku.
6. Z wnioskiem o do¿ywianie wystêpuj¹ rodzice i opiekunowie.
Mog¹ równie¿ wyst¹piæ pracownicy socjalni lub placówka,
do której uczêszcza dziecko.
§6
Postêpowanie zwi¹zane z przyznawaniem zasi³ku na
dofinansowanie do wy¿ywienia odbywa siê w oparciu
o ustawê.
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§7
Zasady, o których mowa w §1 do §6 niniejszej uchwa³y dotycz¹ dzieci uczêszczaj¹cych do:
a) szkó³ podstawowych,
b) gimnazjów,
c) klas zerowych.
§8
Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Siepraw.
§9
Traci moc uchwa³a Nr XXXIV/220/2002 Rady Gminy Siepraw z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za udzielone przez Gminê wiadczenia z pomocy spo³ecznej (Dz. Urz. Woj. Ma³opolskiego Nr 79 poz. 1235).
§ 10
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni
od jej og³oszenia.
Przewodnicz¹ca Rady: W. Matoga
3406

Poz. 3405, 3406

Dzia³aj¹c na podstawie art. 24 ustawy z dnia 7 czerwca
2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym
odprowadzaniu cieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747 z pón. zm.),
Rada Gminy Siepraw uchwala, co nastêpuje:
§1
Zatwierdza siê taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodê
z wodoci¹gu stanowi¹cego w³asnoæ Gminy Siepraw i zbiorowego odprowadzania cieków na terenie Gminy Siepraw kanalizacj¹ sanitarn¹ stanowi¹c¹ w³asnoæ Gminy Siepraw okrelone w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y.
§2
Taryfy obowi¹zuj¹ od dnia 1 listopada 2004 r. do 31 padziernika 2005 r.
§3
Z dniem 31 padziernika 2004 r traci moc uchwa³a Nr XIV/
131/2003 Rady Gminy Siepraw z dnia 23 padziernika 2003 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodê i zbiorowe odprowadzenie cieków (Dz. Urz. Woj. Ma³opolskiego Nr 413 poz. 4390).
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.

Uchwa³a Nr XXIII/191/2004
Rady Gminy Siepraw
z dnia 16 wrzenia 2004 r.

Przewodnicz¹ca Rady: W. Matoga

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodê i zbiorowego odprowadzenia cieków.

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XXIII/191/2004
Rady Gminy Siepraw
z dnia 16 wrzenia 2004 r.

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodê i zbiorowego odprowadzenia cieków
Grupy taryfowe odbiorców
Rodzaj taryfy

Taryfa ilociowa
za dostarczan¹
wodê
Taryfa ilociowa
za odbiór cieków

Taryfa rycza³towa
za odbiór cieków

Taryfa ilociowa
za odbiór cieków
i osadów dowo¿onych

Sk³adnik taryfy

Cena za 1 m3 dostarczonej wody
Op³ata abonamentowa za wodomierz g³ówny lub urz¹dzenie pomiarowe
Cena za 1 m3 odprowadzanych
cieków
Op³ata abonamentowa za wodomierz g³ówny lub urz¹dzenie pomiarowe
Stawka op³at za odbiór cieków na
osobê za miesi¹c (3 m3/osobê za
miesi¹c wg przeciêtnej normy)
Op³ata abonamentowa za 1 osobê maksymalnie za 2 osoby
Cena za 1 m3 dostarczonych cieków
Op³ata abonamentowa za urz¹dzenie pomiarowe

Jednostka

Grupa I

Grupa II

Grupa III

netto

brutto

netto

brutto

netto

brutto

z³/m3
z³/miesi¹c

2,24
2,00

2,40
2,14

2,40
2,00

2,57
2,14

-

-

z³/m3

2,24

2,40

2,40

2,57

-

-

z³/miesi¹c

2,00

2,14

2,00

2,14

-

-

z³/osobê za
miesi¹c

6,72

7,19

6,72

7,19

-

-

z³/miesi¹c

2,00

2,14

2,00

2,14

-

-

z³/m3

-

-

-

-

4,00

4,28

z³/miesi¹c

-

-

-

-

3,80

4,07

Przewodnicz¹ca Rady: W. Matoga
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Informacje ogólne
Urz¹d Gminy Siepraw wykonuje us³ugi zbiorowego zaopatrzenia w wodê oraz zbiorowego odprowadzenia cieków polegaj¹cych na:
1. Dostarczaniu wody do nieruchomoci przy wykorzystaniu
sieci wodoci¹gu gminnego;
2. Odprowadzaniu cieków z nieruchomoci przy wykorzystaniu kanalizacji gminnej i oczyszczaniu w oczyszczalni
gminnej;
3. Przyjmowaniu cieków bytowych ze zbiorników bezodp³ywowych (szamb) i oczyszczaniu w oczyszczalni gminnej;
4. Przyjmowaniu osadów ciekowych z przydomowych oczyszczalni cieków bytowych i unieszkodliwianiu w procesie
oczyszczania w oczyszczalni gminnej.
Taryfowe grupy odbiorców us³ug dostarczania wody i odbioru cieków:
I grupa taryfowa obejmuje:
 odbiorców prowadz¹cych gospodarstwa domowe;
 odbiorców prowadz¹cych budowy w toku, eksploatuj¹cych
studzienki wodomierzowe.
II grupa taryfowa obejmuje:
 odbiorców us³ug prowadz¹cych dzia³alnoæ gospodarcz¹;
 pozosta³ych odbiorców us³ug niewymienionych w I grupie
taryfowej.
III grupa taryfowa obejmuje:
 dostawców:
* cieków bytowych ze zbiorników bezodp³ywowych (szamb);

Poz. 3406

* osadów ciekowych z przydomowych oczyszczalni cieków
bytowych.
Rodzaje i wysokoæ cen i stawek op³at
1. Przy rozliczeniach za dostarczon¹ wodê obowi¹zuje jeden
rodzaj taryf:
 Taryfa ilociowa dwucz³onowa:
a) cena za 1 m3 dostarczonej wody w (z³/m3);
b) op³ata abonamentowa za wodomierz g³ówny lub urz¹dzenie pomiarowe w (z³/miesi¹c).
2. Przy rozliczeniach za odbiór cieków kanalizacj¹ gminn¹ obowi¹zuj¹ dwa rodzaje taryf:
 Taryfa ilociowa dwucz³onowa:
a) cena za 1 m3 odprowadzanych cieków w (z³/m3);
b) op³ata abonamentowa za wodomierz g³ówny lub urz¹dzenie pomiarowe w (z³/miesi¹c).
 Taryfa rycza³towa dwucz³onowa:
a) stawka op³at za odbiór cieków na osobê za miesi¹c
(przyjmuje siê 3 m3/osobê za miesi¹c wg przeciêtnej
normy) w (z³/osobê za miesi¹c);
b) op³ata abonamentowa za 1 osobê maksymalnie za
2 osoby w (z³/miesi¹c).
3. Przy rozliczeniach za odbiór szamb i osadów ciekowych
obowi¹zuje jeden rodzaj taryf:
 Taryfa ilociowa dwucz³onowa:
a) cena za 1 m3 dostarczonych cieków w (z³/m3);
b) op³ata abonamentowa za urz¹dzenie pomiarowe
w (z³/miesi¹c).
Przewodnicz¹ca Rady: W. Matoga
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zainteresowane prenumerat¹ proszone s¹ o listowne zg³oszenie zamówienia do koñca roku poprzedzaj¹cego rok prenumeraty, zawieraj¹cego numer
NIP, oraz zgodê na wystawienie faktury VAT bez podpisu na adres: Dzia³ Poligraficzny Zak³adu Obs³ugi MUW, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22
Reklamacje z powodu nieotrzymania poszczególnych numerów zg³aszaæ nale¿y telefonicznie na nr: (012) 616-06-96
do Dzia³u Poligraficznego Zak³adu Obs³ugi Ma³opolskiego Urzêdu Wojewódzkiego, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22
do 10 dni po otrzymaniu nastêpnego kolejnego numeru, zg³oszenie po tym terminie nie bêdzie uwzglêdnione.
T³oczono na polecenie Wojewody Ma³opolskiego w Zak³adzie Obs³ugi Ma³opolskiego Urzêdu Wojewódzkiego, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22
tel. (012) 616-06-95, 616-06-96
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