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804
Uchwa³a Nr XLII/261/2006
Rady Powiatu Chrzanowskiego
z dnia 26 stycznia 2006 r.
w sprawie ustalenia najni¿szego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartoci jednego punktu do tabeli miesiêcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników
administracji i obs³ugi placówek owiatowych Powiatu
Chrzanowskiego.
Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorz¹dzie Powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1592, z pón. zm. ) oraz § 2 pkt. 2 i § 3 ust. 4 rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad
wynagradzania pracowników samorz¹dowych zatrudnionych
w jednostkach organizacyjnych jednostek samorz¹du terytorialnego (Dz. U Nr 146 poz. 1222) na wniosek Zarz¹du Powiatu Rada Powiatu Chrzanowskiego uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê najni¿sze wynagrodzenie zasadnicze w I kategorii zaszeregowania w kwocie 550,00 z³ oraz wartoæ jednego punktu w kwocie 5,50 z³ dla pracowników administracji
i obs³ugi, zatrudnionych w nastêpuj¹cych placówkach owiatowych Powiatu Chrzanowskiego:
1. I Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Chrzanowie
2. II Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Chrzanowie
3. Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych dla Doros³ych w Chrzanowie
4. I Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Trzebini
5. Zespó³ Szkó³ w Libi¹¿u
6. Powiatowe Centrum Edukacyjne w Chrzanowie
7. Zespó³ Szkó³ Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini
8. Zespó³ Szkó³ Mechaniczno-Elektrycznych w Trzebini
9. Specjalny Orodek Szkolno-Wychowawczy w Chrzanowie
10. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chrzanowie
11. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Trzebini
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12. M³odzie¿owy Dom Kultury w Trzebini
13. Miêdzyszkolny Orodek Sportowy w Chrzanowie.
§2
Uchyla siê uchwa³ê nr XL/251/2005 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia
najni¿szego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartoci jednego punktu do tabeli miesiêcznych stawek wynagrodzenia
zasadniczego pracowników administracji i obs³ugi placówek
owiatowych Powiatu Chrzanowskiego.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu
Chrzanowskiego.
§4
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni
od dnia og³oszenia, z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 01.01.2006 r.
Przewodnicz¹cy Rady: J. Burzej
805
Uchwa³a Nr XLII/260/2006
Rady Powiatu Chrzanowskiego
z dnia 26 stycznia 2006 r.
w sprawie ustalenia najni¿szego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartoci jednego punktu do tabeli miesiêcznych
stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie.
Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorz¹dzie Powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1592, z pón. zm.) oraz § 2 pkt. 2 i § 3 ust. 4 rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad
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wynagradzania pracowników samorz¹dowych zatrudnionych
w jednostkach organizacyjnych jednostek samorz¹du terytorialnego (Dz. U. Nr 146 poz. 1222) na wniosek Zarz¹du Powiatu Rada Powiatu Chrzanowskiego uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê najni¿sze wynagrodzenie zasadnicze w I kategorii zaszeregowania w kwocie 800,00 z³ oraz wartoæ jednego punktu w kwocie 4,00 z³ dla pracowników zatrudnionych
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie.
§2
Uchyla siê uchwa³ê nr XL/250/2005 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia
najni¿szego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartoci jednego punktu do tabeli miesiêcznych stawek wynagrodzenia
zasadniczego dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu
Chrzanowskiego.
§4
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni
od dnia og³oszenia, z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 01.01.2006 r.
Przewodnicz¹cy Rady: J. Burzej
806
Uchwa³a Nr XLII/259/2006
Rady Powiatu Chrzanowskiego
z dnia 26 stycznia 2006 r.
w sprawie ustalenia najni¿szego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartoci jednego punktu do tabeli miesiêcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Domu Pomocy Spo³ecznej w P³azie.
Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorz¹dzie Powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1592, z pón. zm.) oraz § 2 pkt. 2 i § 3 ust. 4 rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad
wynagradzania pracowników samorz¹dowych zatrudnionych
w jednostkach organizacyjnych jednostek samorz¹du terytorialnego (Dz. U Nr 146 poz. 1222) na wniosek Zarz¹du Powiatu Rada Powiatu Chrzanowskiego uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê najni¿sze wynagrodzenie zasadnicze w I kategorii zaszeregowania w kwocie 660,00 z³ oraz wartoæ jednego punktu w kwocie 3,80 z³ dla pracowników zatrudnionych
w Domu Pomocy Spo³ecznej w P³azie.
§2
Uchyla siê uchwa³ê nr XL/249/2005 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia naj-

Poz. 805, 806, 807

ni¿szego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartoci jednego
punktu do tabeli miesiêcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Domu Pomocy Spo³ecznej w P³azie.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu
Chrzanowskiego.
§4
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni
od dnia og³oszenia, z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 01.01.2006 r.
Przewodnicz¹cy Rady: J. Burzej
807
Uchwa³a Nr XLII/258/2006
Rady Powiatu Chrzanowskiego
z dnia 26 stycznia 2006 r.
w sprawie ustalenia najni¿szego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartoci jednego punktu do tabeli miesiêcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Powiatowego Zarz¹du Dróg w Chrzanowie.
Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorz¹dzie Powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1592, z pón. zm.) oraz § 2 pkt. 2 i § 3 ust. 4 rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad
wynagradzania pracowników samorz¹dowych zatrudnionych
w jednostkach organizacyjnych jednostek samorz¹du terytorialnego (Dz. U Nr 146 poz. 1222) na wniosek Zarz¹du Powiatu Rada Powiatu Chrzanowskiego uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê najni¿sze wynagrodzenie zasadnicze w I kategorii zaszeregowania w kwocie 700,00 z³ oraz wartoæ jednego punktu w kwocie 5,00 z³ dla pracowników zatrudnionych
w Powiatowym Zarz¹dzie Dróg w Chrzanowie.
§2
Uchyla siê uchwa³ê nr XL/248/2005 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia
najni¿szego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartoci jednego punktu do tabeli miesiêcznych stawek wynagrodzenia
zasadniczego dla pracowników Powiatowego Zarz¹du Dróg
w Chrzanowie.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu
Chrzanowskiego.
§4
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni
od dnia og³oszenia, z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 01.01.2006 r.
Przewodnicz¹cy Rady: J. Burzej
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808
Uchwa³a nr XLII/257/2006
Rady Powiatu Chrzanowskiego
z dnia 26 stycznia 2006 r.
w sprawie ustalenia najni¿szego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartoci jednego punktu do tabeli miesiêcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Powiatowego Urzêdu Pracy w Chrzanowie.
Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorz¹dzie Powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1592, z pón. zm.) oraz § 2 pkt. 2 i § 3 ust. 4 rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad
wynagradzania pracowników samorz¹dowych zatrudnionych
w jednostkach organizacyjnych jednostek samorz¹du terytorialnego (Dz. U Nr 146 poz. 1222) na wniosek Zarz¹du Powiatu Rada Powiatu Chrzanowskiego uchwala, co nastêpuje:

Poz. 808, 809

najni¿szego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartoci jednego punktu do tabeli miesiêcznych stawek wynagrodzenia
zasadniczego dla pracowników Powiatowego Urzêdu Pracy
w Chrzanowie.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu
Chrzanowskiego.
§4
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Ma³opolskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie
14 dni od dnia og³oszenia, z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia
01.01.2006 r.
Przewodnicz¹cy Rady: J. Burzej

§1
Ustala siê najni¿sze wynagrodzenie zasadnicze w I kategorii zaszeregowania w kwocie 500,00 z³ oraz wartoæ jednego punktu w kwocie 4,50 z³ dla pracowników zatrudnionych
w Powiatowym Urzêdzie Pracy w Chrzanowie.
§2
Uchyla siê uchwa³ê nr XL/247/2005 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia

809
Uchwa³a* Nr XCIX/1003/06
Rady Miasta Krakowa
z dnia 11 stycznia 2006 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru otoczenia Portu Lotniczego Kraków - Balice.

* Organ nadzoru, kontynuuj¹c czynnoci nadzorcze w stosunku do planu, wyst¹pi³ do Prezydenta Miasta Krakowa z pismem celem wyjanienia
nastêpuj¹cych w¹tpliwoci:
1) Wydaje siê, i¿ nie spe³niono wymogów art. 17 pkt 9 i art. 15 ust. 2 pkt 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 73 ust. 1
ustawy Prawo ochrony rodowiska z jednoczesnym naruszeniem art. 4a pkt 2 ustawy Prawo wodne - w zakresie dotycz¹cym strefy ochrony
poredniej ujêcia wody z rzeki Sanki;
2) Zdaje siê, i¿ nie spe³niono rygorów art. 17 pkt 9 i art. 15 ust. 2 pkt 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i naruszono art. 17 pkt 7
lit. a ww. ustawy - w zakresie dotycz¹cym autostrady A-4;
3) Zachodzi przypuszczenie, ¿e nie dope³niono wymogów art. 15 ust. 2 pkt 1 i 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz § 7
pkt 7 Rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - w zakresie dotycz¹cym istniej¹cego cmentarza komunalnego przy ul. Olszanickiej;
4) Istnieje domniemanie, i¿ nie spe³niono wymogu art. 15 ust. 2 pkt 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i § 7 pkt 8
Rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w zakresie okrelenia i umieszczenia na rysunku planu linii zabudowy - z uwagi na brak linii zabudowy dla terenów przeznaczonych do
zainwestowania o symbolach: UWC, ZOK, UW, UWZ, UL, UTL, U1, U2, UT, MU1, MU2, UC;
5) Jak siê zdaje istnieje niezgodnoæ zapisu § 6 ust. 1 pkt 13 tekstu uchwa³y statuuj¹cego definicjê wskanika powierzchni czynnej biologicznie z § 3
pkt 22 Rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budynki
i ich usytuowanie.
Ponadto organ nadzoru zauwa¿y³ nastêpuj¹ce omy³ki pisarskie i b³êdy:
 w § 7 ust. 1 pkt 3 lit. ³ tekstu uchwa³y wymieniono tereny zieleni otwartej o symbolu ZO, natomiast § 31 tekstu uchwa³y zapisano ustalenia dla
obszaru o nazwie tereny otwarte - ZO i w legendzie rysunku planu opisano tereny otwarte - ZO,
 w § 7 ust. 1 pkt m i w legendzie rysunku planu wymieniono tereny zieleni otwartej z obiektami i urz¹dzeniami komunikacji o symbolu ZOK, natomiast
w § 32 tekstu uchwa³y zapisano ustalenia dla obszaru o nazwie: tereny otwarte z obiektami i urz¹dzeniami komunikacji o symbolu ZOK;
 w § 11 ust. 1 pkt 3 tekstu uchwa³y wymieniono tereny o symbolu RM - które nie wystêpuj¹ w obszarze objêtym przedmiotowym planem (prawdopodobnie powinien byæ symbol RU),
 w § 17 ust. 2 pkt 6 tekstu uchwa³y zapisano: "w przypadku kolizji istniej¹cych sieci i urz¹dzeñ z planowanymi nowymi obiektami, dopuszcza siê ich
przebudowê na koszt inwestora planowanego przedsiêwziêcia".
Poza powy¿szym w¹tpliwoci organu nadzoru budzi przeznaczenie dopuszczalne ustalone dla obszarów opisanych jako "Tereny otwarte" i "Tereny
otwarte z obiektami i urz¹dzeniami komunikacji" i oznaczonych odpowiednio symbolami: ZO i ZOK w wietle przepisu art. 7 ustawy o ochronie
gruntów rolnych i lenych.
Jednoczenie zauwa¿a siê, ¿e u¿yte w planie okrelenie "tereny otwarte" nie jest ustaleniem przeznaczenia terenu.
Organ nadzoru sygnalizuje tak¿e, i¿ na za³¹cznikach nr 1, 2, 3 bêd¹cych integraln¹ czêci¹ uchwa³y brak podpisów Przewodnicz¹cego Rady
Miasta Krakowa.
W¹tpliwoci budz¹ tak¿e ustalenia zawarte w § 26 i § 27 tekstu uchwa³y, dotycz¹ce lokalizacji na terenie oznaczonym symbolem "UC" - opisanym jako
"Tereny us³ug komercyjnych" i na terenie o symbolu "UCK" opisanym jako "Tereny us³ug komercyjnych i urz¹dzeñ komunikacji " - wielkopowierzchniowych obiektów handlowych (o powierzchni sprzeda¿y powy¿ej 2000 m 2), w wietle ustaleñ obowi¹zuj¹cego Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa, w którym nie okrelono na tym terenie lokalizacji takich w³anie obiektów.
Jednoczenie organ nadzoru informuje, i¿ na podstawie udzielonych wyjanieñ organ nadzoru podejmie decyzjê w przedmiocie ewentualnego
zakwestionowania niniejszej uchwa³y na drodze postêpowania s¹dowo-administracyjnego.
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Na podstawie art. 20 ust. 1 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, Nr 141 poz. 1492,
z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1089) Rada Miasta Krakowa uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru otoczenia Portu Lotniczego Kraków - Balice
zwany dalej "planem", stwierdzaj¹c jego zgodnoæ z ustaleniami Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa uchwalonym
uchwa³¹ Nr XII/87/03 Rady Miasta Krakowa dnia 16 kwietnia 2003 r.
2. Uchwa³a dotyczy obszaru, którego granice okrelone zosta³y w uchwale Nr XXXVI/317/04 Rady Miasta Krakowa
z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru otoczenia Portu Lotniczego Kraków Balice.
3. Powierzchnia obszaru objêtego planem wynosi ok. 174 ha.
§2
1. Uchwa³a obejmuje ustalenia planu zawarte w treci uchwa³y, stanowi¹ce Tekst Planu.
2. Integralnymi czêciami uchwa³y s¹:
1) Czêæ graficzna planu, obejmuj¹ca:
a) Rysunek Planu w skali 1:2000, stanowi¹cy za³¹cznik
Nr 1, ustalaj¹cy przeznaczenie i warunki zagospodarowania terenów;
b) Rysunek Rozwi¹zañ Infrastruktury Technicznej, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 2, okrelaj¹cy zasady uzbrojenia
terenu, w tym przebiegi tras infrastruktury technicznej oraz lokalizacje zwi¹zanych z nimi urz¹dzeñ technicznych, które nale¿y traktowaæ jako orientacyjne;
szczegó³owy przebieg sieci oraz rozmieszczenie urz¹dzeñ nale¿y okrelaæ na etapie przygotowania inwestycji do realizacji i wydawania decyzji administracyjnych;
2) Rozstrzygniêcia, nie bêd¹ce ustaleniami planu, obejmuj¹ce za³¹cznik Nr 3 i Nr 4:
a) Rozstrzygniêcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w § 1, ust. 1, stanowi¹ce
za³¹cznik Nr 3;
b) Rozstrzygniêcie o sposobie realizacji zapisanych
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych Gminy,
oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowi¹ce za³¹cznik Nr 4.
§3
1. Ustalenia zawarte w tekcie Planu odnosz¹ siê odpowiednio do ustaleñ wyra¿onych w czêci graficznej planu.
2. Ustalenia zawarte w tekcie Planu oraz w czêci graficznej planu obowi¹zuj¹ ³¹cznie, w zakresie okrelonym
uchwa³¹.
3. Ustalenia planu nale¿y rozpatrywaæ i stosowaæ z uwzglêdnieniem przepisów odrêbnych.
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ROZDZIA£ I
Przepisy ogólne
§4

1. Podstawowym celem planu jest zapewnienie warunków
prawnych i funkcjonalno-przestrzennych dla rozwoju gospodarczego obszaru otoczenia Portu Lotniczego Kraków Balice jako kluczowego obszaru aktywizacji funkcji ponadlokalnych, obejmuj¹cych:
1) zdefiniowanie uk³adu urbanistycznego obszaru dla lokalizacji funkcji targowych i wystawienniczych wraz z zapewnieniem w³aciwych warunków ich organizacji i obs³ugi oraz dla lokalizacji funkcji us³ugowych zwi¹zanych
z wêz³em integracji komunikacji i transportu o charakterze ponadlokalnym;
2) ustalenie rozwi¹zañ uk³adu komunikacyjnego, w tym dostêpu do Portu Lotniczego, obs³ugi wyznaczanych terenów
i powi¹zania z ponadlokalnym uk³adem komunikacji.
2. Plan zapewnia warunki zrównowa¿onego rozwoju obszaru
poprzez zachowanie powi¹zañ ekologicznych i ochronê walorów przyrodniczo-krajobrazowych.
3. Plan uwzglêdnia powi¹zania i koordynacjê z rozwojem przestrzennym w przyleg³ych obszarach gmin s¹siednich.
§5
1. Utrzymuje siê przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze dokonane w Miejscowym Planie Ogólnym Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa, zatwierdzonym uchwa³¹ Nr XXXVI/229/88 Rady Narodowej
Miasta Krakowa z dnia 25 kwietnia 1988 r., zmienionym
uchwa³¹ Nr VIII/58/94 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 listopada 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Krakowskiego Nr 24,
poz. 108 z pón. zmianami).
2. Przeznacza siê ponadto na cele nierolnicze grunty rolne
klas: II, III i IV, o ³¹cznej powierzchni 39,2805 ha w oparciu
o uzyskane odpowiednio zgody rolnicze:
1) decyzjê Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
07.07.2005 r., znak: GZ.tr.057-602-321/05 w klasach: II i III
- 35,8605 ha;
2) decyzjê Wojewody Ma³opolskiego z dnia 01.06.2005 r.,
znak: R.VII.LS.7711-679-05 w klasach: R IVa - 0,48 ha,
R IVb - 0,21 ha, £ IV - 2,73 ha, ³¹cznie - 3,42 ha.
§6
1. Ilekroæ w uchwale jest mowa o:
1) planie - nale¿y przez to rozumieæ Tekst Planu i czêæ graficzn¹ planu;
2) Tekcie Planu - nale¿y przez to rozumieæ treæ niniejszej
uchwa³y;
3) Rysunku Planu - nale¿y przez to rozumieæ graficzny zapis planu, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do uchwa³y;
4) terenie - nale¿y przez to rozumieæ teren wyznaczony planem, ograniczony na rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi, oznaczony symbolem identyfikacyjnym
przypisanym wy³¹cznie do tego terenu, w którym obowi¹zuj¹ te same ustalenia;
5) przestrzeni publicznej - nale¿y przez to rozumieæ miejsca w strukturze funkcjonalno-przestrzennej takie jak:
ulice, place, dziedziñce, otoczenie przystanków komunikacji drogowej i kolejowej, parki i skwery - dostêpne
publicznie, w szczególnoci te, które s³u¿¹ zaspokajaniu potrzeb ogó³u u¿ytkowników;
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6) przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozumieæ
rodzaj przeznaczenia, które zosta³o ustalone planem
jako przewa¿aj¹ce na wyznaczonym terenie, na rzecz
którego nale¿y rozstrzygaæ wszelkie ewentualne konflikty przestrzenne, przy zachowaniu zgodnoci z obowi¹zuj¹cymi przepisami;
7) przeznaczeniu dopuszczalnym - nale¿y przez to rozumieæ rodzaj przeznaczenia inny ni¿ podstawowe, który
dopuszczony zosta³ na wyznaczonym terenie jako uzupe³nienie lub wzbogacenie przeznaczenia podstawowego na warunkach okrelonych w planie;
8) funkcji podstawowej - nale¿y przez to rozumieæ funkcjê
obiektu/obiektów lokalizowanych na terenie inwestycji ustalon¹ planem jako przewa¿aj¹c¹;
9) funkcji dopuszczalnej - nale¿y przez to rozumieæ funkcjê
obiektu/obiektów lokalizowanych na terenie inwestycji ustalon¹ planem jako uzupe³niaj¹c¹ lub wzbogacaj¹c¹ funkcjê podstawow¹;
10) terenie inwestycji - nale¿y przez to rozumieæ teren objêty wnioskiem o pozwolenie na budowê i granicami projektu jego zagospodarowania w rozumieniu przepisów
odrêbnych;
11) powierzchni zainwestowanej - nale¿y przez to rozumieæ
czêæ powierzchni terenu inwestycji zabudowanej kubaturowo i powierzchniowo tj. ³¹czn¹ powierzchniê zabudowy wszystkich obiektów budowlanych zlokalizowanych
na terenie inwestycji wraz z dojazdami, drogami, placami, parkingami (w tym parkingami zielonymi), chodnikami i cie¿kami rowerowymi;
12) wskaniku powierzchni zainwestowanej - nale¿y przez
to rozumieæ parametr, wyra¿ony jako maksymalny procentowy udzia³ powierzchni zainwestowanej w powierzchni terenu inwestycji;
13) wskaniku powierzchni czynnej biologicznie - nale¿y
przez to rozumieæ parametr, wyra¿ony jako minimalny
procentowy udzia³ powierzchni terenu na sta³e pokrytej
rolinnoci¹, która w powierzchni terenu inwestycji nie
mo¿e byæ zainwestowana powierzchniowo i kubaturowo;
do obliczenia wskanika powierzchni czynnej biologicznie
w terenach wyznaczonych planem, nie wlicza siê nawierzchni tarasów i stropodachów, urz¹dzonych jako trawniki lub
kwietniki oraz nie wlicza siê tzw. zielonych parkingów;
14) zielonym parkingu - nale¿y przez to rozumieæ parking
o nawierzchni a¿urowej, na terenie którego nale¿y wprowadziæ zieleñ trawiast¹;
15) powierzchni zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ sumê
powierzchni zabudowy wszystkich obiektów kubaturowych zlokalizowanych na terenie inwestycji, liczonych po
ich zewnêtrznym obrysie murów, a w przypadku nadwieszeñ, podcieni z podporami czy przejazdów - po obrysie
ich wy¿szych kondygnacji;
16) wskaniku powierzchni zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ parametr wyra¿aj¹cy stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni terenu inwestycji;
17) wysokoci budynku - nale¿y przez to rozumieæ wysokoæ mierzon¹ od poziomu terenu przy najni¿ej po³o¿onym wejciu do budynku do górnej p³aszczyzny stropu
nad kondygnacj¹ u¿ytkow¹, ³¹cznie z gruboci¹ izolacji
cieplnej i warstwy j¹ os³aniaj¹cej (w przypadku urz¹dzenia parkingu na obiekcie do powierzchni przekrycia w formie jego nawierzchni), bez wysokoci nadbudówek takich jak: maszynownie, centrale telefoniczne, centrale
wentylacyjne i klimatyzacyjne, kot³ownie gazowe, urz¹dzenia techniczne, bariery i os³ony s³u¿¹ce zabezpieczeniu parkingu na obiektach;
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18) zieleni urz¹dzonej - nale¿y przez to rozumieæ urz¹dzone
i utrzymywane zespo³y drzew, krzewów oraz zieleni niskiej (trawniki i kwietniki), w tym zieleni w pasach drogowych - skomponowane pod wzglêdem estetycznym i plastycznym wg projektu zieleni opracowanego dla zagospodarowania terenu inwestycji jako czêæ sk³adowa projektu budowlanego, a tak¿e zespo³y zieleni zagospodarowane w sposób kompleksowy w wyznaczonych terenach zieleni parkowej;
19) dojazdach nie wydzielonych - nale¿y przez to rozumieæ
nie wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi na Rysunku Planu istniej¹ce i projektowane drogi wewnêtrzne dojazdowe zapewniaj¹ce obs³ugê obiektów w ramach terenów
inwestycji;
przebieg i sposób ich rozwi¹zania okrelany bêdzie na etapie wydawania decyzji administracyjnych w drodze zawieranych umów cywilno-prawnych;
20) wielkopowierzchniowym obiekcie handlowym - nale¿y
przez to rozumieæ samodzielny obiekt handlowy lub obiekt
us³ugowy obejmuj¹cy lokale handlowe o ³¹cznej powierzchni sprzeda¿y (detalicznej lub hurtowej) powy¿ej
2000 m2;
21) reklamie wielkogabarytowej - nale¿y przez to rozumieæ
urz¹dzenia reklamowe wolnostoj¹ce lub umieszczane na
elementach konstrukcyjnych budynku o wysokoci nieprzekraczaj¹cej wysokoci nadbudówek takich jak: maszynownie, centrale telefoniczne, centrale wentylacyjne
i klimatyzacyjne, kot³ownie gazowe, urz¹dzenia techniczne, bariery i os³ony s³u¿¹ce zabezpieczeniu parkingu na
obiektach;
22) "Studium" - nale¿y przez to rozumieæ "Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa" uchwalone uchwa³¹ Nr XII/87/03 Rady
Miasta Krakowa z dnia 16 kwietnia 2003 r.;
23) decyzji o lokalizacji autostrady A-4 - nale¿y przez to rozumieæ Decyzjê Nr 3/98 Wojewody Krakowskiego o ustaleniu lokalizacji autostrady p³atnej A-4 z dnia 29 grudnia
1998 r. (na odcinku od wêz³a "Balice I" do ul. K¹pielowej).
2. Pozosta³e okrelenia u¿yte w uchwale - nale¿y rozumieæ
zgodnie z ich definicjami zawartymi w przepisach odrêbnych.
§7
1. Elementy ustaleñ na Rysunku Planu:
1) granica obszaru objêtego planem - stanowi¹ca liniê rozgraniczaj¹c¹ na obrze¿u opracowywanego planu;
2) linie rozgraniczaj¹ce - wyznaczaj¹ce granice terenów
o ró¿nym przeznaczeniu oraz zró¿nicowanych warunkach
zabudowy i zagospodarowania, stanowi¹ce jednoczenie
nieprzekraczalne linie zabudowy od strony przebiegu wyznaczonych dróg, za wyj¹tkiem nieprzekraczalnych linii
zabudowy okrelonych odrêbnie oznaczeniem graficznym na Rysunku Planu;
3) tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub o zró¿nicowanych
warunkach zabudowy i zagospodarowania - wed³ug
oznaczeñ symbolami identyfikacyjnymi zastosowanymi
w Tekcie Planu i na Rysunku Planu:
a) UWC
Tereny centrum wystawienniczego,
b) UW
Tereny wystawowe,
c) UWZ
Tereny wystawowe w zieleni,
d) UT
Tereny targowe,
e) UTL
Tereny targowe z funkcj¹ logistyczn¹,
f) UL
Tereny us³ug logistycznych,
g) U1, U2
Tereny us³ug komercyjnych o charakterze recepcyjnym i promocyjnym,
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Tereny us³ug komercyjnych,
Tereny us³ug komercyjnych i urz¹dzeñ komunikacji,
j) KU
Tereny obiektów i urz¹dzeñ komunikacji,
k) MU1, MU2 Tereny zabudowy mieszkaniowo- us³ugowej,
l) RU
Tereny gospodarstw ogrodniczych,
³) ZO
Tereny zieleni otwartej,
m) ZOK
Tereny zieleni otwartej z obiektami i urz¹dzeniami komunikacji,
n) ZK1 - ZK3 Tereny zieleni towarzysz¹cej komunikacji,
o) ZP1, ZP2
Tereny zieleni parkowej,
p) ZPI 1 - ZPI 4 Tereny zieleni parkowej o funkcji izolacyjnej,
r) ZI
Tereny zieleni izolacyjnej,
s) ZW1 - ZW6 Tereny obudowy biologicznej cieków,
t) ZWS1, ZWS2Tereny zieleni zbiornika retencyjnego,
u) WS
Tereny wód powierzchniowych ródl¹dowych,
v) KD
Tereny dróg publicznych: KD/A, KD/G, KD/Z,
KD/L, KD/D1-KD/D9,
w) KD+K
Tereny dróg publicznych z kolej¹,
x) KD/K
Tereny kolei - bocznica kolejowa,
y) E
Tereny infrastruktury technicznej - urz¹dzeñ elektroenergetycznych,
z) G
Tereny infrastruktury technicznej - urz¹dzeñ gazownictwa,
4) obowi¹zuj¹ca linia zabudowy - okrelona linia zabudowy ustalaj¹ca pierzejê ulicy, oznaczaj¹ca obowi¹zek sytuowania wszystkich budynków w tej linii, w niniejszym
planie ustalona na Rysunku Planu jako pokrywaj¹ca siê
z lini¹ rozgraniczaj¹c¹ tereny UWC, UW,UT i UTL od terenu autostrady KD/A;
5) nieprzekraczalna linia zabudowy - oznaczaj¹ca "granicê" sytuowania nowych i rozbudowywanych budynków
oraz innych obiektów kubaturowych - linia, poza któr¹
w danym terenie nie mog¹ byæ lokalizowane budynki;
6) ci¹gi planowanej zieleni wysokiej - szpalery drzew realizowane wed³ug projektu zieleni;
7) strefa regulacji przestrzennej - pas terenów wzd³u¿ autostrady, w którym budynki - pawilony targowe i wystawiennicze lub ich fragmenty powinny charakteryzowaæ
siê wysokoci¹ dominuj¹c¹ w terenach UT, UTL, UWC
i UW - zasiêg strefy okrelono na Rysunku Planu lini¹
przerywan¹, dla której dopuszcza siê mo¿liwoæ przesuniêcia do 5 m;
8) strefa regulacji urbanistycznej - okrelaj¹ca granice obszarów, w których przed przyst¹pieniem do realizacji inwestycji nale¿y opracowaæ plan zagospodarowania
dla ca³ego terenu (w rozumieniu § 6, ust. 1, pkt 4) w oparciu o ustalenia planu dotycz¹ce przeznaczenia terenu i zasad jego zagospodarowania.
2. Elementy oznaczone na Rysunku Planu - okrelone przepisami i decyzjami odrêbnymi:
1) zasiêg obszaru ponadnormatywnego oddzia³ywania
autostrady na rodowisko - zgodnie z decyzj¹ o lokalizacji autostrady A-4 - 150 m od krawêdzi jezdni, w którym zawieraj¹ siê strefy: I - oddzia³ywañ ekstremalnych (20 m od krawêdzi jezdni), II - zagro¿eñ (50 m od
krawêdzi jezdni), III - uci¹¿liwoci (150 m od krawêdzi
jezdni);
2) strefa od obiektów nawigacyjnych - obszar ograniczeñ
zabezpieczaj¹cy warunki pracy obiektów nawigacyjnych; w granicach strefy projektowana zabudowa wymaga ka¿dorazowo uzgodnienia z Wojewódzkim Sztabem Wojskowym;
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3) strefa zewnêtrznego podejcia portu lotniczego - obszar z ograniczeniem wysokoci zabudowy od rzêdnej
286 m n.p.m. w p³aszczynie obni¿aj¹cej siê w kierunku
osi strefy ze spadkiem 1:10; w zasiêgu strefy wszelka projektowana zabudowa wymaga ka¿dorazowo uzgodnienia z Wojewódzkim Sztabem Wojskowym;
4) strefa ochrony poredniej ujêcia wody z rzeki Sanki ustanowiona decyzj¹ Wojewody Krakowskiego z dnia
20.12.1996 r., znak: OS.III.6210-1-29)96;
5) strefa techniczna gazoci¹gu wysokoprê¿nego - strefa istniej¹cego gazoci¹gu wysokiego cinienia, okrelona
w Rozporz¹dzeniu Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca
2001 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 97, poz.1055) - obowi¹zuj¹ca
do czasu jego ewentualnej modernizacji lub przebudowy, wprowadzaj¹ca ograniczenia dla lokalizacji planowanych obiektów budowlanych tj. koniecznoæ zachowania minimalnych odleg³oci podstawowych od zewnêtrznej krawêdzi gazoci¹gu;
6) strefa techniczna linii energetycznej - strefa transterytorialnej linii elektroenergetycznej 110 kV, do planowanej
stacji 110)15 kV (GPZ), w której obowi¹zuj¹ ograniczenia dla lokalizacji planowanych w otoczeniu obiektów,
okrelone przepisami odrêbnymi;
7) stanowiska archeologiczne - znajduj¹ce siê w ewidencji
stanowisk archeologicznych Wojewódzkiego Urzêdu
Ochrony Zabytków w Krakowie;
8) granica Bielañsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego w Zespole Jurajskich Parków Krajobrazowych, dla którego wraz
z otulin¹ zasady zagospodarowania i wykorzystania oraz
ograniczenia, zakazy i nakazy okrelone zosta³y Rozporz¹dzeniem Nr 6 Wojewody Krakowskiego z dnia 16 maja
1997 r. w sprawie ochrony Zespo³u Jurajskich Parków Krajobrazowych w województwie krakowskim (Dz. Urz.
Woj. Krakowskiego z dnia 5 czerwca 1997 r. Nr 18 poz. 113).
3. Elementy informacyjne oznaczone na Rysunku Planu - nie
stanowi¹ce ustaleñ planu:
1) punkty widokowe - miejsca eksponowane, posiadaj¹ce
warunki niezak³óconego widoku, dalekiego i bliskiego;
2) ci¹gi widokowe lokalne - pole/rejon obserwacji zapewniaj¹cy widok panoramiczny bliskiego krajobrazu;
3) osie widokowe lokalne - kierunki widoku na bliski krajobraz (le¿¹cy w niedalekiej g³êbi, a stanowi¹cy g³ówny
przedmiot percepcji);
4) osie widokowe na dalekie widoki zewnêtrzne - kierunki
widoku na daleki krajobraz (le¿¹cy w dalekiej g³êbi,
a stanowi¹cy g³ówny przedmiot percepcji);
5) ci¹gi powi¹zañ ekologicznych - tereny zapewniaj¹ce po³¹czenie miêdzy siedliskami przyrodniczymi;
6) teren istniej¹cego cmentarza parafialnego (pó³nocny
fragment);
7) granice dzia³ek ewidencyjnych (stan na 2004 r.);
8) osie proponowanych przebiegów jezdni dróg;
9) proponowany i modernizowany przebieg linii kolejowych i bocznic kolejowych;
10) pas drogowy rezerwowany pod przebudowê autostrady.
ROZDZIA£ II
Ustalenia obowi¹zuj¹ce
dla ca³ego obszaru objêtego planem
§8
1. Utrzymanie b¹d przebudowa istniej¹cej oraz realizacja nowej zabudowy i zainwestowania, a tak¿e zmiany zagospodarowania i u¿ytkowania terenów - nie mog¹ naruszaæ:
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1) przepisów odrêbnych,
2) praw w³acicieli i u¿ytkowników terenów s¹siaduj¹cych,
3) norm technicznych, sanitarnych i przeciwpo¿arowych,
4) innych wymagañ, a w szczególnoci dotycz¹cych ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego, ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej - okrelonych w niniejszym rozdziale oraz w Rozdziale III.
2. Istniej¹ce obiekty budowlane i tereny mog¹ byæ u¿ytkowane w sposób dotychczasowy, do czasu realizacji zagospodarowania terenu zgodnie z planem, o ile ustalenia uchwa³y nie stanowi¹ inaczej.
3. Obszar objêty planem w ca³oci po³o¿ony jest w rejonie,
w którym nie wystêpuj¹ zagro¿enia osuwania siê mas ziemnych; w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji obowi¹zuj¹ przepisy odrêbne - odpowiednio do kategorii geotechnicznej gruntu dla projektowanych obiektów.
§9
1. W granicach obszaru objêtego planem obowi¹zuje zakaz:
1) przekroczenia wysokoci obiektów budowlanych powy¿ej rzêdnej 286 m n.p.m.,
2) lokalizacji przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko, które zgodnie z przepisami odrêbnymi wymagaj¹ sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu
na rodowisko, za wyj¹tkiem inwestycji komunikacyjnych
dotycz¹cych modernizacji lub przebudowy autostrady,
3) usuwania i naruszania istniej¹cego drzewostanu z wyj¹tkiem wycinania pojedynczych drzew i zabiegów pielêgnacyjnych przy uwzglêdnieniu przepisów odrêbnych
zw³aszcza z zakresu realizacji inwestycji komunikacyjnych
i z zakresu infrastruktury technicznej,
4) w zakresie iluminacji i owietlenia:
a) iluminacji nocnej, skierowanej w niebo,
b) instalacji obiektów emituj¹cych silne wiat³o w kierunku poziomym (np. tablice reklamowe), w szczególnoci poziomej emisji wiat³a w kierunkach: wschód,
po³udniowy-wschód, po³udnie oraz w kierunkach porednich,
c) w owietleniu zewnêtrznym przekroczenia 75W mocy
wymaganych do zastosowania pomarañczowych lamp
sodowych o wietle skupionym w dó³,
d) instalacji okien dachowych w obiektach o silnie owietlonym wnêtrzu.
2. Dla lokalizacji przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko, dla których zgodnie z przepisami odrêbnymi obowi¹zek sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu
na rodowisko mo¿e byæ wymagany sporz¹dzenie tego raportu powinno byæ obowi¹zkowe.
3. W zewnêtrznym terenie ochrony poredniej oznaczonym
na Rysunku Planu granic¹ strefy ochrony ujêcia wody z rzeki
Sanki ustanowionej decyzj¹ Wojewody Krakowskiego z dnia
20.12.1996 r., znak: OS.III.6210-1-29/96 obowi¹zuje nakaz
uzgadniania inwestycji z Regionalnym Zarz¹dem Gospodarki Wodnej.
§ 10
Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego
Dla zapewnienia ³adu przestrzennego ustala siê zasady
jego ochrony i kszta³towania:
1) wprowadzenie nowej struktury funkcjonalno-przestrzennej
przy:
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a) wywa¿eniu proporcji zainwestowania wkomponowywanego w otaczaj¹cy krajobraz,
b) kontynuacji form wspó³czesnej architektury w odniesieniu do obiektów zrealizowanych i realizowanych obecnie na terenie Portu Lotniczego, zapewniaj¹cej harmonijne kszta³towanie wspó³czesnego krajobrazu kulturowego w obszarze otuliny Zespo³u Jurajskich Parków Krajobrazowych;
2) stworzenie czytelnego funkcjonalnie i atrakcyjnego przestrzennie uk³adu komunikacyjnego poprzez:
a) wprowadzenie szerokich korytarzy drogowych eksponuj¹cych strukturê uk³adu,
b) lokalizacjê obiektów in¿ynierskich spe³niaj¹cych rolê dominant przestrzennych uk³adu urbanistycznego,
c) niet³umienie "wiat³a" korytarzy drogowych obiektami
wielkogabarytowych reklam;
3) uporz¹dkowanie struktury funkcjonalno-przestrzennej obszaru poprzez:
a) sukcesywn¹ eliminacjê z obszaru planu funkcji produkcyjnych (budowlanych i rolniczych) oraz magazynowosk³adowych, jak równie¿ administracyjnych i handlowych,
nie zwi¹zanych z funkcjami wystawienniczo-targowymi
- zakaz utrwalania tych funkcji,
b) stopniow¹ adaptacjê istniej¹cych w rejonie Borów Olszañskich budynków mieszkalnych na funkcjê pensjonatow¹ i dope³nienie terenu nowymi obiektami zabudowy
pensjonatowej, przy spe³nieniu warunku realizacji urz¹dzeñ technicznych - ekranów akustycznych w zasiêgu terenu autostrady (KD)A), wzd³u¿ jej przebiegu na odcinku
terenu MU2, zapewniaj¹cych w³aciwe warunki klimatu
akustycznego,
c) zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych z wyj¹tkiem
przekryæ namiotowych i pow³ok pneumatycznych dla
funkcji wystawienniczej, przy zastosowaniu wspó³czesnych technik ich wykonania,
d) nakaz stosowania rozwi¹zañ technicznych: konstrukcyjnych i wykoñczeniowych o wysokich wspó³czesnych standardach,
e) w granicach ca³ego obszaru objêtego planem dopuszcza siê lokalizowanie nie wyznaczonych na Rysunku Rozwi¹zañ Infrastruktury technicznej (stanowi¹cym za³¹cznik Nr 2 do uchwa³y) sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej, pod warunkiem, ¿e ich lokalizacja nie pozostaje
w sprzecznoci z pozosta³ymi ustaleniami planu;
4) ustalenie planem strefy regulacji przestrzennej (w rozumieniu § 7, ust.1, pkt 7);
5) ustalenie planem strefy regulacji urbanistycznej (w rozumieniu § 7, ust.1, pkt 8).
§ 11
Zasady ochrony rodowiska,
przyrody i krajobrazu kulturowego
1. W zakresie ochrony rodowiska ustala siê:
1) W celu zapewnienia prawid³owego funkcjonowania i spe³nienia wymogów sanitarnych w ramach realizacji poszczególnych inwestycji z zakresu przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego, ustala siê obowi¹zek równoczenie
lub wyprzedzaj¹co wyposa¿enia terenów w sieci i urz¹dzenia infrastruktury technicznej, w szczególnoci w zakresie odprowadzenia cieków i wód opadowych z wykorzystaniem terenów komunikacji (pasów drogowych).
2) Pokrycie potrzeb cieplnych obiektów, które nie bêd¹ pod³¹czone do miejskiej sieci ciep³owniczej nale¿y zapew-
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niæ poprzez stosowanie paliw "ekologicznie czystych"
(gaz, lekki olej opa³owy, energia elektryczna).
3) Zgodnie z przepisami Prawo Ochrony rodowiska w zakresie ochrony przed ha³asem wyznaczone w planie tereny MU, RM zaliczone s¹ do terenów przeznaczonych
pod zabudowê na cele mieszkaniowo-us³ugowe; dla pozosta³ych terenów wyznaczonych planem, kategorii
w tym zakresie nie ustala siê.
4) Ochrona przed polami elektromagnetycznymi zwi¹zanymi z obiektami elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi winna byæ realizowana wed³ug wymagañ przepisów odrêbnych.
5) Gospodarkê odpadami nale¿y prowadziæ zgodnie
z uwzglêdnieniem segregacji odpadów u róde³ ich powstawania, z jednoczesnym wyodrêbnieniem odpadów
niebezpiecznych, zgodnie z przepisami odrêbnymi.
2. W zakresie ochrony wartoci przyrodniczych, krajobrazowych i ochrony zieleni ustala siê:
1) Z uwagi na po³o¿enie ca³ego obszaru objêtego planem
w ustalonej w "Studium" strefie kszta³towania systemu przyrodniczego, w odniesieniu szerszym ni¿ obszar planu, zak³ada siê podporz¹dkowanie planowanego zainwestowania
ochronie przyrodniczej i krajobrazowej, zw³aszcza w zakresie walorów widokowych (punkty i osie widokowe na dalekie widoki zewnêtrzne oraz wgl¹d na i do wnêtrza obszaru).
2) Dla zachowania powi¹zañ ekologicznych na kierunku pó³noc-po³udnie wprowadza siê pas terenów zieleni parkowej oznaczonych symbolami ZP1, ZP2, o szerokoci
ok. 100 m, który umo¿liwi w tym rejonie zachowanie ci¹g³oci terenów otwartych.
3) Wprowadza siê nakaz wyposa¿enia ci¹gów komunikacyjnych w tzw. przepusty ekologiczne lub inne odpowiednie urz¹dzenia, umo¿liwiaj¹ce pokonanie przez zwierzêta istniej¹cych i planowanych barier ekologicznych.
4) Wzd³u¿ istniej¹cych i projektowanych ci¹gów komunikacyjnych nale¿y wprowadziæ pasma zadrzewieñ o charakterze szpalerowym, wed³ug kompleksowego projektu zieleni, poprzez odpowiedni dobór gatunkowy drzew.
5) Niezabudowane powierzchnie w zespo³ach zabudowy nale¿y zagospodarowaæ jako tereny zieleni urz¹dzonej (skwery, zieleñce) z uwzglêdnieniem obiektów ma³ej architektury, wed³ug kompleksowo opracowywanych projektów.
6) Sposób zagospodarowania czêci obszaru objêtego planem, wchodz¹cego w sk³ad Zespo³u Jurajskich Parków
Krajobrazowych uwzglêdnia: ogólne zasady zagospodarowania i wykorzystania Parków Krajobrazowych
wraz z otulin¹ oraz ograniczenia i zakazy (okrelone w
Rozporz¹dzeniu Nr 6 Wojewody Krakowskiego z dnia 16
maja 1997 r. w sprawie ochrony Zespo³u Jurajskich Parków Krajobrazowych w województwie krakowskim).
§ 12
Ustalenia w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej
1. Na Rysunku Planu oznaczone zosta³y obiekty i obszary rodowiska kulturowego objête ochron¹ konserwatorsk¹
wg przepisów odrêbnych, tj.:
1) Budynki o charakterze zabudowy tradycyjnej i obiekty
zawarte w ewidencji obiektów zabytkowych Wojewódzkiego Urzêdu Ochrony Zabytków w Krakowie:
a) zagroda (budynek mieszkalny, stodo³a, ogród) ul. Amazonek 2,
b) cmentarz parafialny przy ul. Olszanickiej (fragment);
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2) Stanowiska archeologiczne zawarte w ewidencji Wojewódzkiego Urzêdu Ochrony Zabytków w Krakowie opisane - nr stanowiska w obszarze (nr stanowiska w miejscowoci):
a) 27 (133) Kraków - Olszanica dz. Krowodrza,
b) 15 (100) Kraków - Olszanica dz. Krowodrza,
c) 16 (101) Kraków - Olszanica dz. Krowodrza,
d) 17 (102) Kraków - Olszanica dz. Krowodrza,
e) 18 (103) Kraków - Olszanica dz. Krowodrza,
f) 19 (104) Kraków - Olszanica dz. Krowodrza,
g) 26 (132) Kraków - Olszanica dz. Krowodrza,
h) 20 (105) Kraków - Olszanica dz. Krowodrza.
2. Wszelkie dzia³ania inwestycyjne w obrêbie terenów, na których znajduj¹ siê obiekty, o których mowa w ust. 1 wymagaj¹ postêpowania zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami
odrêbnymi, odnosz¹cymi siê do obszarów i obiektów objêtych ochron¹ konserwatorsk¹ - wymagaj¹ uzgodnienia
z Ma³opolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków
w Krakowie.
§ 13
Ustalenia w zakresie wymagañ
dotycz¹cych kszta³towania przestrzeni publicznych
1. Okrela siê jako przestrzenie publiczne:
1) drogi publiczne: istniej¹ce i projektowane, dla których
zak³ada siê wysoki standard ich realizacji i utrzymania
oraz kompleksowe dzia³ania w zakresie zagospodarowania pasów drogowych w liniach rozgraniczaj¹cych, polegaj¹ce m.in. na:
a) racjonalnym prowadzeniu ci¹gów uzbrojenia,
b) dba³oci o planowanie, realizacjê i utrzymywanie pasów zieleni towarzysz¹cej drogom,
c) zapewnieniu przejrzystoci przestrzennej tras drogowych poprzez wykluczenie lokalizacji noników reklamowych;
2) tereny przeznaczone planem dla celów wystawienniczych
i targowych maj¹ charakter publiczny, ogólnie-dostêpny; zagospodarowanie tych terenów zawiera przestrzenie publiczne takie jak:
a) wewnêtrzne drogi dojazdowe,
b) ci¹gi piesze i cie¿ki rowerowe,
c) place i dziedziñce,
d) tereny zieleni urz¹dzonej (skwery, zieleñce) - wydzielone kompozycyjnie, dla których zastosowane rozwi¹zania winny usprawniaæ funkcjonowanie obiektów wystawowych i targowych oraz podnosiæ estetykê zagospodarowania ich najbli¿szego otoczenia;
3) zieleñ parkowa - ogólnie-dostêpne zielone wnêtrze urbanistyczne w formie parku, stanowi¹ce powi¹zania pomiêdzy elementami struktury przestrzennej terenów
us³ugowych, jak równie¿ organicznie spajaj¹ce przestrzenie otwarte pe³ni¹c rolê korytarza ekologicznego.
2. Ustala siê zasady zagospodarowania przestrzeni publicznych:
1) tworzenie pierzei nowej zabudowy kszta³tuj¹ linie zabudowy, okrelone jako: obowi¹zuj¹ce i nieprzekraczalne wg okreleñ zawartych w § 7, ust. 1, pkt 4 i 5
oraz szczególny sposób jej kszta³towania poprzez realizacjê pierzei a¿urowej, o której mowa w § 20, ust. 2,
pkt 5 lit. g;
2) wzd³u¿ ulic (dróg publicznych), ci¹gów pieszych i cie¿ek rowerowych nale¿y wprowadziæ pasma zadrzewieñ
i zakrzewieñ, wg projektów opracowanych w sposób
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kompleksowy, które winny uwzglêdniaæ wymogi ekspozycji krajobrazowej i osi widokowych;
3) owietlenie uliczne nale¿y wykonaæ wed³ug projektu,
dla wyodrêbnionych przestrzeni publicznych;
4) reklamy, znaki informacyjne, napisy oraz obiekty ma³ej
architektury maj¹ mieæ ujednolicony charakter i nale¿y
je wykonaæ wed³ug ca³ociowego projektu, dla poszczególnych zespo³ów zabudowy lub wnêtrz urbanistycznych:
ulic, placów, itp.
§ 14
Ustalenia w zakresie parametrów,
wskaników i zasad kszta³towania zabudowy
1. Dla ucilenia ustaleñ dotycz¹cych warunków zabudowy
i zagospodarowania terenu okrela siê zasady, o których
mowa w § 10 oraz ustala siê elementy regulacji przestrzennej: obowi¹zuj¹ce linie zabudowy i nieprzekraczalne linie
zabudowy.
2. W odniesieniu do powierzchni terenu inwestycji, odrêbnie
dla poszczególnych terenów wyznaczonych planem uchwa³y okrelony zosta³ w Rozdziale III - wskanik powierzchni
zainwestowanej ustalony do zastosowania jako maksymalny i wskanik powierzchni czynnej biologicznie ustalony
do zastosowania jako minimalny.
3. Wysokoæ projektowanej zabudowy zosta³a okrelona odrêbnie dla poszczególnych terenów, wyznaczanych planem,
w Rozdziale III uchwa³y.
4. Na obszarze po³o¿onym na po³udnie od strefy urz¹dzeñ nawigacyjnych obiekty: masztów, anten i s³upów (w tym reklamowych) nie mog¹ przekroczyæ wysokoci 271 m n.p.m.
5. W obszarze planu nale¿y stosowaæ: wysokostandardowe
materia³y wykoñczeniowe, kolorystykê w jasnych tonacjach,
preferowane zastosowanie elementów przeszklonych; projekty budowlane powinny zawieraæ szczegó³owe rozwi¹zania materia³owe i kolorystyczne.
6. W zasiêgu Bielañsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego
nie nale¿y wprowadzaæ zabudowy agresywnej krajobrazowo; formy zabudowy powinny nawi¹zywaæ do form zabudowy powsta³ej w otoczeniu i do krajobrazu.
§ 15
Zasady i warunki podzia³u nieruchomoci
objêtych planem miejscowym
1. Dla funkcji zwi¹zanych z wystawiennictwem i targami
oraz z logistyk¹ i us³ugami - nie ustala siê minimalnej
lub maksymalnej wielkoci dzia³ek.
2. Dla terenów zabudowy mieszkaniowo-us³ugowej (MU1,
MU2) o pensjonatowej funkcji obiektów, ustala siê minimaln¹ powierzchniê wyznaczanej dzia³ki - 900 m2; w istniej¹cej zabudowie mieszkaniowej (zagrodowej i jednorodzinnej), okrelonej do stopniowego przekszta³cenia na
zabudowê pensjonatow¹ wskazane s¹ dope³nienia istniej¹cej powierzchni dzia³ek, co najmniej do tej wielkoci.
§ 16
Zasady modernizacji, rozbudowy
i budowy uk³adu komunikacyjnego
1. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi obszaru planu przez docelowy uk³ad drogowy przedstawiony na Rysunku Planu:
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1) Uk³ad drogowy podstawowy obejmuje:
a) autostradê (KD/A), z wêz³em Balice II,
b) drogê g³ówn¹ (KD/G +K) - Trasa Balicka ³¹cznie z lini¹
kolejow¹,
c) drogê zbiorcz¹ (KD/Z) - ul. Olszanicka,
d) drogê wojewódzk¹ nr 774, w klasie drogi g³ównej,
³¹cz¹c¹ ww. drogi, po³o¿on¹ poza granic¹ planu,
dla której plan wyznacza pas terenu (KD/G) umo¿liwiaj¹cy uzyskanie stosownych do jej klasy parametrów.
2) Zakres przedstawiony w pkt 1 okrela docelowy stan uk³adu, wymagany przy zagospodarowaniu zgodnym z planowanym przeznaczeniem terenów. Jego osi¹gniêcie
wymaga budowy Trasy Balickiej i rozbudowy elementów ³¹cznicowych wêz³a autostradowego, w tym - skrzy¿owañ z drog¹ krajow¹ nr 774 (czêciowo po³o¿onych
poza granicami planu) z zapewnieniem mo¿liwoci jej
modernizacji.
3) Uk³ad drogowy obs³uguj¹cy obszar planu obejmuje:
a) drogê lokaln¹ planowan¹ - KD/L,
b) drogi dojazdowe istniej¹ce i planowane - KD/D i KD/
D+K ³¹cznie z lini¹ kolejow¹.
4) W obecnym uk³adzie obs³uguj¹cym funkcjonuj¹ drogi
dojazdowe: w po³udniowo-zachodniej czêci obszaru ulice: Na Borach i Amazonek (tereny MU1 i MU2)
oraz we wschodniej czêci obszaru - ul. Powstania Styczniowego (teren RU). Pozosta³a czêæ uk³adu, niezbêdna
dla obs³ugi planowanego zagospodarowania wymaga
zrealizowania wraz z budow¹ lub przebudow¹ skrzy¿owañ z drogami uk³adu podstawowego. Wa¿nym ³¹cznikiem dwóch czêci obszaru planu rozdzielonych autostrad¹, bêdzie planowana droga KD/L przekraczaj¹ca autostradê, ³¹cz¹caTrasê Balick¹ z drog¹ wojewódzk¹ nr 774
i porednio - z ul. Olszanick¹.
5) Ulice winny mieæ zapewnione wymagane parametry przestrzenne (w tym dla obs³ugi towarowej) i dostêpnoæ zgodnie z przepisami odrêbnymi oraz winny byæ wyposa¿one w urz¹dzenia, o których mowa w § 11, ust.2, pkt 3.
6) Nie wyznaczone w planie liniami rozgraniczaj¹cymi drogi
wewnêtrzne i dojazdy nale¿y wytyczaæ w drodze umów
zawieranych pomiêdzy w³acicielami gruntów. Zakres
przestrzenny projektu winien obejmowaæ tereny znajduj¹ce siê w s¹siedztwie, ze wskazaniem dostêpu do drogi
publicznej, zgodnego z ustaleniami planu i przepisami
odrêbnymi oraz z uwzglêdnieniem mo¿liwoci prowadzenia lokalnej sieci uzbrojenia technicznego.
7) Wymagane drogi po¿arowe do budynków i obiektów budowlanych powinny byæ okrelone w projektach i uzgadniane w trybie przewidzianym przepisami odrêbnymi.
8) Projekty przebudowy i budowy uk³adu drogowego powinny uwzglêdniaæ potrzeby w zakresie budowy uk³adu
cie¿ek rowerowych z wykorzystaniem uk³adu komunikacyjnego i towarzysz¹cej zieleni. W procedurach dotycz¹cych przygotowania inwestycji i remontów, które mog³yby mieæ wp³yw na uk³ad komunikacji rowerowej, jednostki
Urzêdu Miasta Krakowa s¹ zobowi¹zane poddaæ ich rozwi¹zania ocenie - zgodnie z przepisami wewnêtrznymi.
9) Przystanki szybkiej kolei aglomeracyjnej powinny zostaæ
zaprojektowane z uwzglêdnieniem ich integracji z komunikacj¹ autobusow¹ i piesz¹.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady lokalizacji i obs³ugi parkingowej obszaru:
1) Parkingi bêd¹ lokalizowane na terenach us³ug i na terenach urz¹dzeñ obs³ugi transportu drogowego przeznaczonych dla jednostek transportu towarowego.
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2) W oparciu o przyjête wskaniki iloci miejsc parkingowych dla samochodów osobowych, plan okrela minimalne iloci miejsc parkingowych wymagane do realizacji, w celu zapewnienia optymalnej obs³ugi w tym zakresie w poszczególnych terenach:
a) UWC, UW, UT - na i pod obiektami w iloci 35 miejsc
na 100 zatrudnionych i 40 miejsc na 1000 m2 powierzchni u¿ytkowej; w oparciu o te za³o¿enia przyjêto w planie dla ka¿dego z tych terenów po
min. 2500 miejsc parkingowych, proporcjonalnie do
terenu inwestycji tj. ³¹cznie wymóg zapewnienia
min. 7500 miejsc parkingowych,
b) UCK - pod obiektami w formie wielopoziomowych parkingów w iloci 40 miejsc na 100 zatrudnionych
i 45 miejsc na 1000 m2 powierzchni u¿ytkowej; w oparciu o te za³o¿enia przyjêto w planie dla tego terenu
wymóg zapewnienia min. 2500 miejsc parkingowych,
c) UWZ - na poziomie terenu w iloci 35 miejsc na 100 zatrudnionych i 40 miejsc na 1000 m2 powierzchni u¿ytkowej, w oparciu o te za³o¿enia przyjêto w planie dla
tego terenu wymóg zapewnienia min. 1000 miejsc parkingowych,
d) UC - na poziomie terenu w iloci 35 miejsc na 100
zatrudnionych i 40 miejsc na 1000 m2 powierzchni u¿ytkowej; w oparciu o te za³o¿enia przyjêto w planie dla
tego terenu wymóg zapewnienia min. 400 miejsc parkingowych,
e) ZOK - na poziomie terenu w iloci 35 miejsc na 100 zatrudnionych i 40 miejsc na 1000 m2 powierzchni u¿ytkowej; w oparciu o te za³o¿enia przyjêto w planie dla
tych terenów wymóg zapewnienia min. 600 miejsc parkingowych,
f) U1, U2 - na poziomie terenu i pod obiektami (z dopuszczeniem w stosunku 1:1) w formie wielopoziomowych parkingów w iloci 40 miejsc na 100 zatrudnionych i 45 miejsc na 1000 m2 powierzchni u¿ytkowej,
g) UTL, UL - na poziomie terenu w iloci 25 miejsc
na 100 zatrudnionych i dla UL 20 miejsc na 1000 m2
powierzchni u¿ytkowej,
h) MU1, MU2, RU - na poziomie terenu w iloci 6 miejsc
na 1 pensjonat lub 4 miejsca na 1 gospodarstwo
ogrodnicze.
3) Miejsca parkingowe dla samochodów osobowych nale¿y bilansowaæ w ramach przedsiêwziêcia inwestycyjnego w wyznaczonych planem terenach.
4) Miejsca do parkowania dla samochodów osobowych powinny byæ projektowane tak¿e w obrêbie terenów KD/D
i KD/L - jako pasy i zatoki postojowe, co w wyniku przyjêtego rozwi¹zania ³¹cznie plan okrela wymóg zapewnienia min. 3000 miejsc parkingowych.
5) Wed³ug przyjêtych za³o¿eñ i rozwi¹zañ, plan okrela
³¹czn¹ liczbê miejsc parkingowych dla samochodów
osobowych w terenach ogólnie dostêpnych dla u¿ytkowników terenów wystawienniczo-targowych wymagan¹ do zrealizowania w celu zapewnienia w³aciwego
standardu obs³ugi w iloci min. 15 000 miejsc parkingowych.
6) Miejsca parkingowe dla samochodów transportu towarowego lokalizowane bêd¹ na parkingach w terenach targowych z funkcj¹ logistyczn¹ UTL, w terenach us³ug logistyki UL oraz w terenach us³ug komercyjnych UC, które realizowane bêd¹ na warunkach wynikaj¹cych ze specyfiki pojazdów towarowych zwi¹zanej z zakresem wiadczonych us³ug transportowych - ustalanych na etapie projektu budowlanego.
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7) Miejsca parkingowe dla autokarów lokalizowane bêd¹
w terenach U na poziomie terenu jako wewnêtrzne
dla potrzeb inwestorów-realizatorów wyznaczonej funkcji i w terenach UCK pod i w obiektach jako parkingi ogólnodostêpne: publiczne i komercyjne.
§ 17
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów infrastruktury technicznej
1. W celu zapewnienia prawid³owego funkcjonowania obszaru, w tym spe³nienia wymogów sanitarnych, ustala siê
zasady obs³ugi obszaru objêtego planem w zakresie infrastruktury technicznej, w dostosowaniu do potrzeb poszczególnych rodzajów przeznaczenia trenów.
2. Jako generalne zasady obowi¹zuj¹ce w ca³ym obszarze
opracowania ustala siê:
1) Tereny przeznaczone pod zainwestowanie nale¿y wyposa¿yæ w pe³ne uzbrojenie techniczne.
2) Sieci i urz¹dzenia infrastruktury technicznej nale¿y rozbudowywaæ przy uwzglêdnieniu kolejnoci realizacji zabudowy na obszarze objêtym planem.
3) Prowadzenie nowych ci¹gów uzbrojenia oraz lokalizowanie obiektów i urz¹dzeñ w obrêbie linii rozgraniczaj¹cych istniej¹cych i projektowanych dróg, ulic, dojæ
pieszych i pieszo-jezdnych; z uzasadnionych powodów
technicznych i ekonomicznych dopuszcza siê inne trasy
infrastruktury technicznej pod warunkiem, ¿e nie bêd¹
naruszaæ pozosta³ych ustaleñ planu.
4) Ucilenie lokalizacji urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej nastêpowaæ bêdzie na etapie wydawania decyzji administracyjnych dla poszczególnych inwestycji.
Szczegó³owy przebieg planowanych sieci infrastruktury technicznej zostanie okrelony w projekcie budowlanym, a ustalony w decyzji o pozwoleniu na budowê
dla poszczególnych inwestycji.
5) W granicach ca³ego terenu objêtego planem dopuszcza siê lokalizowanie niewyznaczonych na rysunku planu podziemnych urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej, niezbêdnych dla inwestycji zlokalizowanych na tym
terenie.
6) W przypadku kolizji istniej¹cych sieci i urz¹dzeñ z planowanymi nowymi obiektami, dopuszcza siê ich przebudowê na koszt inwestora planowanego przedsiêwziêcia, zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez
operatora sieci.
3. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej dla poszczególnych zakresów
okrelono w zapisach ustaleñ ust. 4 - ust. 10 niniejszego
paragrafu uchwa³y oraz na Rysunku Rozwi¹zañ Infrastruktury Technicznej, stanowi¹cym za³¹cznik Nr 2 do uchwa³y.
4. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady modernizacji, rozbudowy
i budowy systemu zaopatrzenia w wodê:
1) W³¹czenie ca³ego obszaru w zasiêg obs³ugi wodoci¹gu
komunalnego Miasta Krakowa, poprzez realizacjê sieci
wodoci¹gowej:
a) w czêci pó³nocnej obszaru zaopatruj¹cej w wodê
z podstawowej strefy cinieñ pracuj¹cej w oparciu
o ZUW Rudawa, o rzêdnej linii cinieñ 255 m n.p.m.,
zasilanej od ul. Balickiej ruroci¹giem f 300 mm, przechodz¹cym od ul. Zakliki z Mydlnik w ruroci¹g
f 150 mm,
b) w pozosta³ej czêci obszaru zaopatruj¹cej w wodê
ze strefy podwy¿szonego cinienia pracuj¹cej w opar-
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ciu o hydroforniê w Olszanicy, o rzêdnej linii cinieñ
295 m n.p.m.
2) Realizacjê sieci wodoci¹gowej rozdzielczej w pó³nocnej czêci obszaru; dla zasilania obiektów zlokalizowanych w terenach zieleni otwartej ZOK oraz w terenie
centrum wystawienniczego UWC planuje siê przed³u¿enie ruroci¹gu f 100 mm projektowanego w ul. Jantarowej i ul. Powstania Styczniowego w projektowanej
drodze KD/D2 i dalej w kierunku pó³nocnym w projektowanej drodze KD/D3.
3) Realizacjê sieci wodoci¹gowej rozdzielczej w pozosta³ej czêci obszaru; zasilanie w wodê poprzez odga³êzienie od projektowanego ruroci¹gu w ul. Olszanickiej
wzd³u¿ projektowanej ulicy KD/D2 oraz KD/L do po³¹czenia z istniej¹cymi koñcówkami sieci w rejonie ulic
Olszanickiej - Na Borach - Amazonek, zasilanej z wodoci¹gu w Kryspinowie, co pozwoli na stworzenie piercieniowego uk³adu zasilania.
4) Od ruroci¹gu, o którym mowa w pkt 3 nale¿y przewidzieæ drugorzêdne obwody ruroci¹gów zapewniaj¹ce
mo¿liwoæ doprowadzenia wody do poszczególnych terenów przeznaczonych pod zabudowê.
5) Ruroci¹gi wodoci¹gowe nale¿y prowadziæ w terenach
przeznaczonych pod trasy uk³adu komunikacyjnego,
w granicach linii rozgraniczaj¹cych ulic z zachowaniem
wymaganych odleg³oci od elementów zagospodarowania:
a) 3,0 m od zabudowy,
b) 1,0 m od elementów ma³ej architektury i zadrzewieñ.
5. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady modernizacji, rozbudowy
i budowy systemu odprowadzania cieków sanitarnych:
1) Docelowo ca³y obszar zostanie skanalizowany w systemie rozdzielczym, z odprowadzeniem cieków sanitarnych do centralnego uk³adu kanalizacji Miasta Krakowa.
2) Odbiornikiem cieków sanitarnych bêdzie projektowany kolektor "G" Osiedla Olszanica z pompowni¹ sieciow¹ P1 zlokalizowan¹ w rejonie ulic Powstania Styczniowego - Szaserów - Insurekcji Kociuszkowskiej, sprowadzaj¹c¹ cieki do kolektora OTK Rz¹ska.
3) Uk³ad kanalizacji sanitarnej lokalnej oparty jest na
dwóch g³ównym kana³ach sanitarnych:
a) kana³ biegn¹cy wzd³u¿ projektowanej drogi KD/L, dalej w kierunku pó³nocnym wzd³u¿ projektowanej drogi KD/D3 do lokalnej pompowni P2,
b) kana³ biegn¹cy wzd³u¿ projektowanej drogi KD/G+K,
dalej KD/D4 oraz KD/D2, odbieraj¹cy cieki sanitarne
z terenu lotniska i pó³nocno-zachodniej czêci obszaru planu.
4) Z pompowni P2 nast¹pi transport cieków ruroci¹giem
t³ocznym wzd³u¿ lewego brzegu potoku Olszanickiego
do pompowni P1, kieruj¹cej cieki do kolektora OTK Rz¹ska.
5) Przebieg g³ównych kana³ów sanitarnych dostosowano
do przebiegu projektowanych ulic i dróg, ruroci¹g t³oczny odsun¹æ nale¿y od potoku Olszanickiego poza obrêb projektowanego zbiornika retencyjnego.
6) cieki sanitarne z terenu zabudowy UC w po³udniowej
czêci obszaru nale¿y sprowadziæ grawitacyjnie do kanalizacji Kryspinowa lub poprzez lokaln¹ pompowniê
w³¹czyæ do projektowanego kana³u w ul. Na Borach.
7) Odprowadzenie cieków sanitarnych z obszaru ZOK
po pó³nocnej stronie torów kolejowych oraz z rejonu
wêz³a autostradowego wymaga realizacji dodatkowego kana³u sanitarnego sprowadzaj¹cego cieki do pompowni P2 lub bezporednio do P1.
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8) W terenach, w których brak jest miejskiej sieci kanalizacyjnej dopuszcza siê zastosowanie, na koszt inwestorów, tymczasowych rozwi¹zañ technicznych o zasiêgu
lokalnym, które funkcjonowaæ bêd¹ do czasu realizacji
miejskiego systemu kanalizacji.
9) Kolektory i sieci kanalizacyjne nale¿y prowadziæ w terenach przeznaczonych pod trasy uk³adu komunikacyjnego, w granicach linii rozgraniczaj¹cych ulic z zachowaniem wymaganych odleg³oci od elementów zagospodarowania:
a) 5,0 m od zabudowy,
b) 1,0 m od elementów ma³ej architektury i zadrzewieñ.
6. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady modernizacji, rozbudowy
i budowy systemu odprowadzania wód opadowych:
1) Odprowadzenie wód opadowych z terenów zainwestowanych nast¹pi poprzez system kanalizacji opadowej,
zorganizowany w siedmiu niezale¿nych uk³adach, z kana³ami prowadzonymi w projektowanych ulicach, z wylotami do potoku Olszanickiego lub jego dop³ywu (jeden wylot do rowu w Kryspinowie).
2) Realizacji kanalizacji opadowej uwarunkowana jest
wczeniejszym uregulowaniem potoku Olszanickiego
oraz uporz¹dkowaniem ca³ej jego zlewni wraz z realizacj¹ zbiorników retencyjnych dla zwiêkszenia mo¿liwoci przejêcia wód opadowych.
3) Dla powierzchni szczelnej terenów zabudowy us³ugowej, terenów bazy paliwowej oraz ci¹gów komunikacyjnych klasy: KD/A, KD/G, KD/Z, KD/L i KD/D, a tak¿e
utwardzonych parkingów o powierzchni powy¿ej 0,1 ha
obowi¹zuje realizacja kanalizacji deszczowej wyposa¿onej w osadniki zanieczyszczeñ i separatory substancji ropopochodnych.
4) Dla pozosta³ych terenów obowi¹zuje zasada powierzchniowego odprowadzania wód opadowych i wprowadzania ich do odbiorników lub do gruntu, przy uwzglêdnieniu przepisów odrêbnych, pod warunkiem nienaruszania stosunków wodnych terenu lub uzyskania w tym
zakresie wymaganych przepisami odrêbnymi rozstrzygniêæ administracyjnych.
5) Kolektory i sieci kanalizacyjne nale¿y prowadziæ w terenach przeznaczonych pod trasy uk³adu komunikacyjnego, w granicach linii rozgraniczaj¹cych ulic z zachowaniem wymaganych odleg³oci od elementów zagospodarowania:
a) 5,0 m od zabudowy,
b) 1,0 m od elementów ma³ej architektury i zadrzewieñ.
7. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady modernizacji, rozbudowy
i budowy systemu gazowniczego na terenie objêtym planem:
1) Utrzymuje siê przebieg gazoci¹gu wysokiego cinienia
Dn 250 mm CN 6,3 MPa relacji Korabniki - Zabierzów
wraz z odga³êzieniem Dn 100 mm.
2) Utrzymuje siê lokalizacjê stacji redukcyjno-pomiarowej
I° Bory Olszañskie.
3) Obszar zasilany jest w gaz z sieci gazowej redniego
cinienia, istniej¹cy uk³ad sieci tworz¹ gazoci¹gi:
a) f 50 PE zasilaj¹cy istniej¹c¹ zabudowê mieszkaniow¹
w Borach Olszañskich,
b) f 160 PE wyprowadzony ze stacji redukcyjno-pomiarowej I° Bory Olszañskie w kierunku zachodnim.
4) Istniej¹ce gazoci¹gi nie zapewniaj¹ mo¿liwoci dostawy gazu dla celów komunalno-bytowych i ogrzewania
dla planowanych odbiorców. Planuje siê wyprowadzenie gazoci¹gu redniego cinienia od stacji SRP I° Bory
Olszañskie w kierunku wschodnim, wzd³u¿ drogi KD/L,
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a¿ do po³¹czenia z istniej¹c¹ sieci¹ na osiedlu Olszanica (po³¹czenie na terenie RU). rednica gazoci¹gu w dostosowaniu do zapotrzebowania na gaz, w granicach
Dn 200 - Dn 110. Gazoci¹g stanowiæ bêdzie podstawê
rozbudowy sieci rozdzielczych, wzd³u¿ ci¹gów komunikacyjnych wyprowadzone zostan¹ siêgacze w kierunku
pó³nocnym i po³udniowym zasilaj¹ce projektowan¹ zabudowê.
5) Projektowana zabudowa zasilana bêdzie bezporednio z sieci redniego cinienia, w przypadku obiektów, dla których zapotrzebowanie gazu bêdzie wy¿sze
od 60 Nm3/h, przewiduje siê budowê punktów redukcyjnych gazu II° wraz z pomiarem iloci gazu, które
zlokalizowane bêd¹ na dzia³kach tych obiektów w dostosowaniu do zagospodarowania terenu, z zachowaniem strefy zagro¿enia wybuchem oraz odleg³oci
bezpiecznych do obiektów zgodnie z przepisami odrêbnymi.
6) Dla istniej¹cych gazoci¹gów redniego cinienia
przy ustalaniu lokalizacji obiektów i dróg nale¿y zachowaæ odleg³oci podstawowe zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami odrêbnymi.
7) Dla planowanych gazoci¹gów nale¿y ustaliæ strefy kontrolowane, w których nie nale¿y wznosiæ budynków,
urz¹dzaæ sta³ych sk³adów i magazynów, sadziæ drzew
oraz podejmowaæ ¿adnej dzia³alnoci mog¹cej zagroziæ trwa³oci gazoci¹gu. Szerokoæ stref kontrolowanych, których linia rodkowa pokrywa siê z osi¹ gazoci¹gu, dla planowanych gazoci¹gów redniego cinienia powinna byæ zgodna z obowi¹zuj¹cymi przepisami odrêbnymi.
8) Dopuszcza siê mo¿liwoæ przebudowy gazoci¹gu wysokiego cinienia Dn 250 mm CN 6,3 MPa relacji Korabniki - Zabierzów na koszt inwestora, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami odrêbnymi i wówczas strefa
kontrolowana dla gazoci¹gu bêdzie mniejsza ni¿ dla
istniej¹cego.
8. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady modernizacji, rozbudowy
i budowy systemów ciep³owniczych:
1) Utrzymany zostanie istniej¹cy sposób ogrzewania
obiektów i przygotowania ciep³ej wody u¿ytkowej
w oparciu o indywidualne ród³a ciep³a i lokalne systemy grzewcze. Nie jest planowane w³¹czenie obszaru
objêtego planem w zasiêg miejskiego systemu ciep³owniczego. Dla zasilania w ciep³o ustala siê budowê lokalnych róde³ energii cieplnej, opalanych paliwem czystym ekologicznie.
2) Ze wzglêdu na ochronê powietrza atmosferycznego
wyklucza siê stosowanie w lokalnych ród³ach energii
cieplnej - paliw i technologii powoduj¹cych tzw. "nisk¹
emisjê".
9. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady modernizacji, rozbudowy
i budowy systemu elektroenergetycznego:
1) Obszar zasilany jest w energiê elektryczn¹ w oparciu o sieæ elektroenergetyczn¹ redniego napiêcia
wyprowadzon¹ z RS Cholerzyn, GPZ Zabierzów i GPZ
Balicka, poprzez stacje transformatorowe SN/nn. Istniej¹ca sieæ elektroenergetyczna nie zapewnia mo¿liwoci dostawy energii elektrycznej dla planowanych
odbiorców.
2) Dla zapewnienia realizacji potrzeb w zakresie elektroenergetyki ustala siê lokalizacjê nowej stacji 110/15
kV (GPZ Balice) na wyodrêbnionym terenie oznaczonym E wraz z doprowadzeniem linii elektroenergetycznej 110 kV.
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3) Ze wzglêdu na obowi¹zuj¹cy na terenie Bielañsko Tynieckiego Parku Krajobrazowego zakaz budowy ci¹gów energetycznych powoduj¹cych trwa³¹ dewastacjê krajobrazu zaleca siê wykonanie linii elektroenergetycznej 110 kV jako kablowej.
4) Ze stacji GPZ Balice planuje siê wyprowadzenie kabli
15 kV w kierunku zachodnim wzd³u¿ drogi oznaczonej
KD/L, w kierunku wschodnim wzd³u¿ ulicy Olszanickiej oraz w kierunku pó³nocnym wzd³u¿ drogi oznaczonej KD/L, dla których rezerwuje siê trasy w pasach
drogowych (w granicach linii rozgraniczaj¹cych dróg).
5) Wskazuje siê lokalizacjê 9 nowych stacji transformatorowych SN/nn wraz z w³¹czeniem ich do sieci SN.
Lokalizacja i iloæ dodatkowych linii i stacji SN/nn
wynikaæ bêdzie z bilansu potrzeb na dostawê mocy
i energii elektrycznej przez przewidywanych w planie
odbiorców. Dopuszcza siê inne lokalizacje stacji transformatorowych i prowadzenie linii kablowych redniego napiêcia 15 kV trasami ustalonymi w wyniku
szczegó³owych rozwi¹zañ technicznych, nie naruszaj¹cych pozosta³ych ustaleñ planu.
6) Nowe stacje transformatorowo-rozdzielcze 15/0,4 kV
nale¿y budowaæ wy³¹cznie w wykonaniu wnêtrzowym:
a) jako stacje umieszczane wewn¹trz obiektów kubaturowych istniej¹cych lub realizowanych w ramach
przeznaczenia podstawowego lub dopuszczalnego
terenów,
b) dopuszcza siê ma³ogabarytowe stacje wolnostoj¹ce o wystroju harmonizuj¹cym z otaczaj¹c¹ zabudow¹.
7) Zasilanie nowych odbiorców wymagaæ bêdzie rozbudowy sieci niskiego napiêcia. Szczegó³owy przebieg
linii niskiego napiêcia zostanie okrelony w projekcie
budowlanym, a ustalony w decyzji o pozwoleniu
na budowê dla poszczególnych inwestycji.
8) W ramach prowadzonej modernizacji istniej¹ce napowietrzne linie redniego i niskiego napiêcia nale¿y
sukcesywnie wymieniaæ na linie kablowe doziemne,
nie dopuszcza siê przebudowy i rozbudowy istniej¹cych linii napowietrznych.
9) Linie kablowe nale¿y uk³adaæ w obrêbie pasa drogowego istniej¹cych i projektowanych dróg. Z uzasadnionych przyczyn technicznych i ekonomicznych dopuszcza siê inne trasy linii kablowych.
10) W obrêbie pasa drogowego dopuszcza siê lokalizowanie wolnostoj¹cych urz¹dzeñ (szaf z urz¹dzeniami)
aparatury i osprzêtu infrastruktury elektroenergetyki.
11) Przy ustalaniu lokalizacji obiektów i dróg nale¿y zachowaæ strefy ograniczonego u¿ytkowania, które wynosz¹:
 dla linii napowietrznych 110 kV 36 m licz¹c po 18 m
od osi linii,
 dla linii kablowych SN i nn 1 m od skrajnego przewodu.
Podane odleg³oci w ka¿dym przypadku zapewniaj¹
brak przekroczenia dopuszczalnych wartoci natê¿enia pola elektromagnetycznego okrelonego w³aciwymi przepisami. Inny sposób lokalizacji budowli wymagaæ bêdzie wykonania pomiarów sprawdzaj¹cych
natê¿enia pola elektromagnetycznego kosztem i staraniem inwestora.
10. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady modernizacji, rozbudowy
i budowy systemów telekomunikacyjnych:
1) Zaspokojenie potrzeb w zakresie telekomunikacji nast¹pi w oparciu o istniej¹c¹ i planowan¹ infrastrukturê
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telekomunikacyjn¹. Pod³¹czenie nowych odbiorców wymagaæ bêdzie rozbudowy urz¹dzeñ infrastruktury i sieci telekomunikacyjnej. Sieæ telekomunikacyjn¹ nale¿y
rozbudowywaæ przy uwzglêdnieniu kolejnoci zabudowy obszaru objêtego planem.
2) Nowe linie sieci telekomunikacyjnych nale¿y prowadziæ
wy³¹cznie jako doziemne kablowe lub w kanalizacji teletechnicznej i uk³adaæ w obrêbie pasa drogowego istniej¹cych i projektowanych ulic. Z uzasadnionych powodów technicznych i ekonomicznych dopuszcza siê
inne trasy linii. Szczegó³owy przebieg planowanej sieci
telekomunikacyjnej zostanie okrelony w projekcie budowlanym, a ustalony w decyzji o pozwoleniu na budowê dla poszczególnych inwestycji.
3) W obrêbie pasa drogowego istniej¹cych i projektowanych ulic dopuszcza siê lokalizacjê szafek rozdzielczych
sieci przewodowej.
4) Urz¹dzenia infrastruktury telekomunikacji nale¿y
umieszczaæ w obiektach kubaturowych lub w budynkach wolnostoj¹cych o zminimalizowanych gabarytach
i wystroju architektonicznym harmonizuj¹cym z otaczaj¹c¹ zabudow¹, lokalizowanych stosownie do warunków wynikaj¹cych ze szczegó³owych rozwi¹zañ technicznych nie koliduj¹cych z innymi ustaleniami planu.
5) W przypadku koniecznoci budowy wiêkszych kontenerowych obiektów telekomunikacji, nale¿y je otaczaæ zieleni¹
(wysokimi, gêstymi krzewami), eliminuj¹c¹ niekorzystny
wp³yw tych obiektów na walory estetyczne przestrzeni.
6) Na obszarze objêtym planem istniej¹c¹ napowietrzn¹
sieæ telekomunikacyjn¹ nale¿y przebudowaæ na sieæ kablow¹ doziemn¹. Ustala siê sukcesywn¹ jej przebudowê, w miarê postêpuj¹cego zainwestowania terenów.
Nie dopuszcza siê rozbudowy istniej¹cych linii napowietrznych.
ROZDZIA£ III
Ustalenia szczegó³owe
Przeznaczenie terenów i zasady ich zagospodarowania
§ 18
1. Ustalenia okrelone w Rozdziale III obejmuj¹:
1) przeznaczenie podstawowe w rozumieniu § 6, ust. 1,
pkt 6;
2) przeznaczenie dopuszczalne w rozumieniu § 6, ust. 1,
pkt 7;
3) warunki i standardy wykorzystania terenu i realizacji inwestycji:
a) okrelenie wskanika powierzchni zainwestowanej
w rozumieniu § 6, ust. 1, pkt 12,
b) okrelenie wskanika powierzchni czynnej biologicznie w rozumieniu § 6, ust. 1, pkt 13,
c) okrelenie maksymalnych parametrów wysokoci projektowanej zabudowy.
2. Teren o ustalonym w planie przeznaczeniu jest okrelony
na rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi i symbolem
identyfikacyjnym, o których mowa w § 7, ust. 1, pkt 3.
3. Tereny wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi przeznacza siê
wy³¹cznie na funkcje zawieraj¹ce siê w przeznaczeniu podstawowym, a przy spe³nieniu warunków okrelonych planem i przepisami odrêbnymi, na cele przeznaczenia dopuszczalnego.
4. Ustalonymi liniami regulacyjnymi s¹ okrelone na Rysunku Planu:
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1) obowi¹zuj¹ce linie zabudowy w rozumieniu § 7, ust. 1,
pkt 4,
2) nieprzekraczalne linie zabudowy w rozumieniu § 7, ust.
1, pkt 5,
3) ci¹gi planowanej zieleni wysokiej w rozumieniu § 7,
ust. 1, pkt 6.
5. Ustalonymi strefami regulacyjnymi s¹ okrelone na Rysunku Planu:
1) strefa regulacji przestrzennej wzd³u¿ autostrady w rozumieniu § 7, ust. 1, pkt 7,
2) strefa regulacji urbanistycznej w rozumieniu § 7, ust. 1,
pkt 8.
§ 19
1. Wyznacza siêTereny centrum wystawienniczego - oznaczone symbolem - UWC.
2. W granicach wyznaczonego terenu ustala siê:
1) przeznaczenie podstawowe - lokalizacja wielkopowierzchniowego, wielofunkcyjnego obiektu jako budynku u¿ytecznoci publicznej o funkcji podstawowej centrum wystawienniczego, umo¿liwiaj¹cego organizacjê
imprez o charakterze marketingowym na du¿¹ skalê (wystawy, pokazy oraz wiadczenie wszelkich us³ug zwi¹zanych z promocj¹, reklam¹ lub przekazem informacji handlowych, ekonomicznych, technicznych) wraz z urz¹dzeniami s³u¿¹cymi realizacji tej funkcji tj. zaplecza socjalnego, administracyjnego i gastronomicznego opartych
na rozwi¹zaniach mobilnych;
2) przeznaczenie dopuszczalne - lokalizacja urz¹dzeñ uzupe³niaj¹cych i wzbogacaj¹cych zagospodarowanie terenu, nie naruszaj¹ce wymogów realizacji przeznaczenia
podstawowego; w szczególnoci takie jak:
a) ci¹gi piesze i cie¿ki rowerowe,
b) zieleñ urz¹dzona,
c) urz¹dzenia komunikacji zwi¹zane wy³¹cznie z obs³ug¹
i zagospodarowaniem wyznaczonego terenu: dojcia
i podjazdy do obiektów i urz¹dzeñ, wewnêtrzne drogi
dojazdowe i zatoki postojowe,
d) sieci i urz¹dzenia infrastruktury technicznej zwi¹zane
z obs³ug¹ i zagospodarowaniem terenu;
3) funkcja podstawowa obiektu: centrum wystawiennicze;
4) funkcje dopuszczalne w obiekcie: zwi¹zane z dzia³alnoci¹ marketingow¹ i us³ugow¹ komercyjn¹, w szczególnoci takie jak:
a) centra informacji oraz centra ³¹cznoci technicznej
i spo³ecznej, biura, punkty reklamy i inne s³u¿¹ce w³aciwej organizacji imprezy,
b) lokale i punkty gastronomiczne;
funkcje dopuszczalne nie mog¹ ³¹cznie stanowiæ
wiêcej ni¿ 25% powierzchni ca³kowitej obiektu wystawowego i nie mog¹ naruszaæ wymogów realizacji jego funkcji podstawowej, nale¿y stosowaæ rozwi¹zania mobilne umo¿liwiaj¹ce uzyskiwanie efektów aran¿acji uto¿samianych z organizacj¹ zakresu
danej imprezy;
5) warunki i standardy wykorzystania terenu i realizacji inwestycji:
a) teren UWC w ca³oci zawiera siê w strefie regulacji
urbanistycznej (§ 7 ust. 1, pkt 8), w której dla realizacji
wielkopowierzchniowego budynku u¿ytecznoci publicznej ustala siê teren inwestycji o powierzchni nie
mniejszej ni¿ 4,5 ha, dla którego inwestor winien
owiadczyæ o prawie do dysponowania nim w ustalonej wielkoci,
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b) wskanik powierzchni zainwestowanej max. 90%,
c) wskanik powierzchni czynnej biologicznie min. 10%,
d) wskanik powierzchni zabudowy 0,8,
e) iloæ kondygnacji oraz ich wysokoæ w dostosowaniu
do potrzeb funkcjonalno-technologicznych obiektu,
f) wzd³u¿ autostrady wyznacza siê obowi¹zuj¹c¹ liniê
zabudowy,
g) okrela siê wysokoæ budynku w strefie regulacji przestrzennej wzd³u¿ autostrady, w ci¹gu obowi¹zuj¹cej
linii zabudowy - 14 m, dopuszcza siê powiêkszenie
lub pomniejszenie wysokoci budynku o max. 5%,
h) okrela siê wysokoæ budynku poza stref¹ regulacji
przestrzennej w liniach rozgraniczaj¹cych wyznaczonego terenu - 11 m, dopuszcza siê powiêkszenie lub
pomniejszenie wysokoci budynku o max. 5%,
i) pierzeja wzd³u¿ autostrady zwarta, o detalu czytelnym
dla przeje¿d¿aj¹cego autostrad¹,
j) forma architektoniczna tworz¹ca zintegrowan¹ przestrzeñ, stosowna do lat, w których powstaje, zmierzaj¹ca do uzyskania wysokiej jakoci architektonicznej w obszarze - kreacja formy wielocz³onowa, modularna zawieraj¹ca w sobie niezbêdn¹ treæ funkcjonaln¹,
k) realizacja inwestycji preferuj¹ca najnowsze technologie,
l) zasady lokalizacji i obs³ugi parkingowej terenu wed³ug zapisu § 16, ust. 2, pkt 2, lit. a.
§ 20
1. Wyznacza siê Tereny wystawowe - oznaczone symbolem UW.
2. W granicach wyznaczonego terenu ustala siê:
1) przeznaczenie podstawowe - lokalizacja obiektów jako budynków u¿ytecznoci publicznej w formie wielofunkcyjnych pawilonów wystawowych i urz¹dzeñ s³u¿¹cych funkcjom wystawienniczym umo¿liwiaj¹cych
organizacjê imprez o charakterze marketingowym (wystawy, pokazy oraz wiadczenie wszelkich us³ug zwi¹zanych z promocj¹, reklam¹ lub przekazem informacji
handlowych, ekonomicznych i technicznych);
2) przeznaczenie dopuszczalne - lokalizacja urz¹dzeñ uzupe³niaj¹cych i wzbogacaj¹cych zagospodarowanie terenu, nie naruszaj¹ce wymogów realizacji przeznaczenia
podstawowego; w szczególnoci takich jak:
a) ci¹gi piesze i cie¿ki rowerowe,
b) zieleñ urz¹dzona,
c) urz¹dzenia komunikacji zwi¹zane wy³¹cznie z obs³ug¹
i zagospodarowaniem wyznaczonego terenu: dojcia
i podjazdy do obiektów i urz¹dzeñ, wewnêtrzne drogi
dojazdowe i zatoki postojowe,
d) sieci i urz¹dzenia infrastruktury technicznej zwi¹zane
z obs³ug¹ i zagospodarowaniem terenu;
3) funkcja podstawowa obiektów: wystawiennicza;
4) funkcje dopuszczalne w obiektach: zwi¹zane z dzia³alnoci¹ marketingow¹ i us³ugow¹ komercyjn¹, w szczególnoci takie jak:
a) biura, punkty reklamy i informacji oraz inne s³u¿¹ce
w³aciwej organizacji imprezy,
b) bran¿owe salony sprzeda¿y,
c) lokale i punkty gastronomiczne;
funkcje dopuszczalne nie mog¹ ³¹cznie stanowiæ wiêcej
ni¿ 25% powierzchni ca³kowitej obiektu wystawowego i
nie mog¹ naruszaæ wymogów realizacji jego funkcji podstawowej;
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5) warunki i standardy wykorzystania terenu i realizacji
inwestycji:
a) teren UW w ca³oci zawiera siê w strefie regulacji urbanistycznych (§ 7 ust. 1, pkt 8), w której dla realizacji
max. dwóch wielkopowierzchniowych budynków u¿ytecznoci publicznej ustala siê teren inwestycji dla ka¿dego z nich, o powierzchni nie mniejszej ni¿ 2,5 ha,
dla którego inwestor winien owiadczyæ o prawie do
dysponowania nim w ustalonej wielkoci,
b) wskanik powierzchni zainwestowanej max. 80%,
c) wskanik powierzchni czynnej biologicznie min. 20%,
d) wskanik powierzchni zabudowy max. 0,7,
e) iloæ kondygnacji oraz ich wysokoæ w dostosowaniu
do potrzeb funkcjonalno- technologicznych obiektu,
f) wzd³u¿ autostrady wyznacza siê obowi¹zuj¹c¹ liniê
zabudowy jako pokrywaj¹c¹ siê z lini¹ rozgraniczaj¹c¹,
g) wzd³u¿ projektowanych dróg KD/L i KD/D2 na odcinkach ich przebiegu oznaczonych graficznie na Rysunku Planu pierzeje zabudowy powinny byæ kszta³towane w sposób szczególny, tj. tworz¹c pierzeje a¿urowe
uzyskane poprzez zastosowanie uskoków i rozcz³onkowañ oraz wykorzystanie elementów konstrukcyjnych, detalu architektonicznego i materia³u wykoñczeniowego dla uzyskania efektów przewitów i odbiæ;
realizacja a¿urowej pierzei ma na celu podniesienie
walorów jej rozwi¹zañ w powi¹zaniu z s¹siaduj¹cymi
terenami zieleni parkowej (ZP2) i z terenami wystawowymi w zieleni (UWZ),
h) okrela siê wysokoæ budynków w strefie regulacji
przestrzennej w ci¹gu obowi¹zuj¹cej linii zabudowy 14 m, dopuszcza siê powiêkszenie lub pomniejszenie
wysokoci budynku o max. 5%,
i) okrela siê wysokoæ budynków poza stref¹ regulacji
przestrzennej w liniach rozgraniczaj¹cych wyznaczonego terenu - 11 m, dopuszcza siê powiêkszenie lub
pomniejszenie wysokoci budynku o max. 5%,
j) pierzeja wzd³u¿ autostrady - zwarta, o detalu czytelnym dla przeje¿d¿aj¹cego autostrad¹,
k) forma architektoniczna tworz¹ca zintegrowan¹ przestrzeñ, stosowna do lat, w których powstaje, zmierzaj¹ca do uzyskania wysokiej jakoci architektonicznej
w obszarze - kreacja formy wielocz³onowa, modularna zawieraj¹ca w sobie niezbêdn¹ treæ funkcjonaln¹,
l) realizacja inwestycji preferuj¹ca najnowsze technologie,
m) zasady lokalizacji i obs³ugi parkingowej terenu wg zapisu § 16, ust. 2, pkt 2, lit a.
§ 21
1. Wyznacza siê Tereny wystawowe w zieleni - oznaczone symbolem - UWZ.
2. W granicach wyznaczonego terenu ustala siê:
1) przeznaczenie podstawowe - lokalizacja obiektów jako
budynków u¿ytecznoci publicznej w formie wielofunkcyjnych, wolnostoj¹cych pawilonów wystawowych i urz¹dzeñ s³u¿¹cych realizacji funkcji wystawienniczej, sytuowanych na dzia³kach o du¿ym nasyceniu zieleni
wraz z zielonymi parkingami (w rozumieniu § 6, ust. 1,
pkt 14) oraz tymczasowych pawilonów wystawowych
rozstawianych na czas trwania wystawy w miejscu zielonego parkingu, umo¿liwiaj¹cych realizacjê przedsiêwziêæ o charakterze marketingowym (wystawy, pokazy
oraz wiadczenie wszelkich us³ug zwi¹zanych z promocj¹,
reklam¹ lub przekazem informacji handlowych, ekonomicznych i technicznych);
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2) przeznaczenie dopuszczalne - obiekty i urz¹dzenia zwi¹zane z dzia³alnoci¹ us³ugow¹ komercyjn¹, towarzysz¹c¹:
wystawom, pokazom, w szczególnoci obiekty i urz¹dzenia takie jak:
a) ci¹gi piesze i cie¿ki rowerowe,
b) zieleñ urz¹dzona,
c) urz¹dzenia komunikacji zwi¹zane wy³¹cznie z obs³ug¹
i zagospodarowaniem wyznaczonego terenu: wewnêtrzne dojcia i podjazdy do obiektów i urz¹dzeñ,
wewnêtrzne drogi dojazdowe i zatoki postojowe,
d) sieci i urz¹dzenia infrastruktury technicznej zwi¹zane
z obs³ug¹ i zagospodarowaniem terenu;
3) funkcja podstawowa obiektów: wystawiennicza;
4) funkcje dopuszczalne w obiektach: zwi¹zane z dzia³alnoci¹ us³ugow¹ komercyjn¹, towarzysz¹c¹: wystawom, pokazom, które wzbogacaj¹ i usprawniaj¹ funkcjonowanie
przeznaczenia podstawowego; w szczególnoci takie jak:
a) bran¿owe salony sprzeda¿y,
b) oddzia³y banków, biura,
c) lokale i punkty gastronomiczne;
funkcje dopuszczalne nie mog¹ ³¹cznie stanowiæ wiêcej
ni¿ 25% powierzchni ca³kowitej obiektu wystawowego
i nie mog¹ naruszaæ wymogów realizacji jego funkcji
podstawowej;
5) warunki i standardy wykorzystania terenu i realizacji
inwestycji:
a) teren UWZ w czêci zasadniczej zawiera siê w strefie regulacji urbanistycznych (§ 7 ust. 1, pkt 8), w której dla realizacji obiektów u¿ytecznoci publicznej
ustala siê teren inwestycji o powierzchni nie mniejszej ni¿ 1,5 ha, dla którego inwestor winien owiadczyæ o prawie do dysponowania nim w ustalonej
wielkoci,
b) wskanik powierzchni zainwestowanej max. 70%,
c) wskanik powierzchni czynnej biologicznie min. 30%,
d) wskanik powierzchni zabudowy 0,2,
e) iloæ kondygnacji oraz ich wysokoæ w dostosowaniu
do potrzeb funkcjonalno - technologicznych obiektu,
f) w wyznaczonym terenie okrela siê wysokoæ obiektów na 6 m, z dopuszczeniem powiêkszenia lub pomniejszenia wysokoci budynku o max. 5%,
g) forma architektoniczna tworz¹ca zintegrowan¹ przestrzeñ, stosowna do lat, w których powstaje, zmierzaj¹ca do uzyskania wysokiej jakoci architektonicznej
w obszarze - kreacja formy wielocz³onowa, modularna zawieraj¹ca w sobie niezbêdn¹ treæ funkcjonaln¹,
h) realizacja inwestycji preferuj¹ca najnowsze technologie,
i) zasady lokalizacji i obs³ugi parkingowej terenu wg zapisu § 16, ust. 2, pkt 2, lit. c.
§ 22
1. Wyznacza siê Tereny targowe - oznaczone symbolem - UT.
2. W granicach wyznaczonego terenu ustala siê:
1) przeznaczenie podstawowe - lokalizacja obiektów jako budynków u¿ytecznoci publicznej w formie wielofunkcyjnych, wolnostoj¹cych pawilonów targowych
i urz¹dzeñ s³u¿¹cych realizacji funkcji targowej, umo¿liwiaj¹cych ekspozycjê po³¹czon¹ ze sprzeda¿¹ towarów;
2) przeznaczenie dopuszczalne - obiekty i urz¹dzenia zwi¹zane z dzia³alnoci¹ us³ugowo komercyjn¹ towarzysz¹c¹
targom, które wzbogacaj¹ i usprawniaj¹ funkcjonowanie przeznaczenia podstawowego, w szczególnoci takie jak:
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a) ci¹gi piesze i cie¿ki rowerowe,
b) zieleñ urz¹dzona,
c) urz¹dzenia komunikacji zwi¹zane wy³¹cznie z obs³ug¹
i zagospodarowaniem wyznaczonego terenu: dojcia
i podjazdy do obiektów i urz¹dzeñ, wewnêtrzne drogi
dojazdowe i zatoki postojowe,
d) sieci i urz¹dzenia infrastruktury technicznej zwi¹zane
z obs³ug¹ i zagospodarowaniem terenu;
3) funkcja podstawowa obiektów: targowa;
4) funkcje dopuszczalne w obiektach: zwi¹zane z dzia³alnoci¹ us³ugow¹ komercyjn¹, towarzysz¹c¹: targom, które wzbogacaj¹ i usprawniaj¹ funkcjonowanie przeznaczenia podstawowego; w szczególnoci takie jak:
a) bran¿owe salony sprzeda¿y,
b) oddzia³y banków, biura,
c) lokale i punkty gastronomiczne;
funkcje dopuszczalne nie mog¹ ³¹cznie stanowiæ wiêcej
ni¿ 25% powierzchni ca³kowitej obiektu i nie mog¹ naruszaæ wymogów realizacji jego funkcji podstawowej;
5) warunki i standardy wykorzystania terenu i realizacji
inwestycji:
a) teren UT w ca³oci zawiera siê w strefie regulacji urbanistycznych (§ 7 ust. 1, pkt 8), w której dla realizacji
max. dwóch wielkopowierzchniowych budynków u¿ytecznoci publicznej ustala siê teren inwestycji dla ka¿dego z nich, o powierzchni nie mniejszej ni¿ 2,5 ha,
dla którego inwestor winien owiadczyæ o prawie do
dysponowania terenem w ustalonej wielkoci,
b) wskanik powierzchni zainwestowanej max. 90%,
c) wskanik powierzchni czynnej biologicznie min. 10%,
d) wskanik powierzchni zabudowy 0,8,
e) iloæ kondygnacji oraz ich wysokoæ w dostosowaniu
do potrzeb funkcjonalno- technologicznych obiektu,
f) wzd³u¿ autostrady wyznacza siê obowi¹zuj¹c¹ liniê
zabudowy,
g) okrela siê wysokoæ budynków w strefie regulacji
przestrzennej wzd³u¿ autostrady w ci¹gu obowi¹zuj¹cej linii zabudowy - 14 m, dopuszcza siê powiêkszenie
lub pomniejszenie wysokoci budynku o max. 5%,
h) okrela siê wysokoæ budynków poza stref¹ regulacji
przestrzennej wzd³u¿ autostrady w liniach rozgraniczaj¹cych wyznaczonego terenu - 11 m, dopuszcza siê powiêkszenie lub pomniejszenie wysokoci budynku
o max. 5%,
i) pierzeja wzd³u¿ autostrady zwarta, o detalu czytelnym
dla przeje¿d¿aj¹cego autostrad¹,
j) forma architektoniczna tworz¹ca zintegrowan¹ przestrzeñ, stosowna do lat, w których powstaje, zmierzaj¹ca do uzyskania wysokiej jakoci architektonicznej
w obszarze - kreacja formy wielocz³onowa, modularna zawieraj¹ca w sobie niezbêdn¹ treæ funkcjonaln¹,
k) realizacja inwestycji preferuj¹ca najnowsze technologie,
l) zasady lokalizacji i obs³ugi parkingowej terenu wg zapisu § 16, ust. 2, pkt 2, lit. a.
§ 23
1. Wyznacza siê Tereny targowe z funkcj¹ logistyczn¹ - oznaczone symbolem - UTL.
2. W granicach wyznaczonego terenu ustala siê:
1) przeznaczenie podstawowe - lokalizacja obiektów sk³adowych i administracyjnych zaplecza technicznego terenów targowych i wystawowych, powi¹zanych funkcjonalnie z terminalem towarowym Portu Lotniczego, linia-
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mi kolejowymi oraz drogami krajowymi i wojewódzkimi
wraz z ich organizacj¹, w których realizowane s¹ funkcje
logistyczne zwi¹zane z przyjmowaniem, magazynowaniem, rozdzia³em, wydawaniem towarów wraz z towarzysz¹cymi us³ugami, w tym handlu hurtowego oraz z towarzysz¹c¹ infrastruktur¹, w tym parkingi dla pojazdów
transportu towarowego;
2) przeznaczenie dopuszczalne - urz¹dzenia do zapewnienia prawid³owego funkcjonowania obiektów, w szczególnoci takie jak:
a) urz¹dzenia komunikacji zwi¹zane wy³¹cznie z obs³ug¹
i zagospodarowaniem wyznaczonego terenu: dojcia
i podjazdy do obiektów i urz¹dzeñ, wewnêtrzne drogi
dojazdowe i zatoki postojowe,
b) stacje paliw,
c) sieci i urz¹dzenia infrastruktury technicznej zwi¹zane
z obs³ug¹ i zagospodarowaniem terenu,
d) przeznaczenie dopuszczalne nie mo¿e naruszaæ wymogów realizacji przeznaczenia podstawowego;
3) funkcja podstawowa obiektów: sk³adowa;
4) funkcje dopuszczalne w obiektach: zwi¹zane z dzia³alnoci¹ administracyjno-us³ugow¹ i techniczn¹, towarzysz¹c¹: magazynowaniu i rozdzia³owi towarów przygotowywanych do organizacji wystaw i targów, które usprawniaj¹ funkcjonowanie obiektu sk³adowego, w szczególnoci takie jak:
a) administracja i hotelarstwo,
b) dozór i obs³uga techniczna;
funkcje dopuszczalne nie mog¹ ³¹cznie stanowiæ wiêcej ni¿
10% powierzchni ca³kowitej obiektu sk³adowego i nie mog¹
naruszaæ wymogów realizacji jego funkcji podstawowej;
5) warunki i standardy wykorzystania terenu i realizacji
inwestycji:
a) zakaz utrwalania dotychczasowego zagospodarowania terenu tj. obiektów i urz¹dzeñ produkcyjno-sk³adowych bazy drogowej (wytwórni mas bitumicznych),
b) teren UTL w ca³oci zawiera siê w strefie regulacji
urbanistycznych (§ 7 ust. 1, pkt 8), w której dla realizacji max. czterech wielkopowierzchniowych obiektów,
ustala siê teren inwestycji dla ka¿dego z nich, o powierzchni nie mniejszej ni¿ 3 ha, dla którego inwestor
winien owiadczyæ o prawie do dysponowania nim
w ustalonej wielkoci,
c) wskanik powierzchni zainwestowanej max. 95%,
d) wskanik powierzchni czynnej biologicznie min. 5%,
e) wskanik powierzchni zabudowy 0,8,
f) iloæ kondygnacji oraz ich wysokoæ w dostosowaniu
do potrzeb funkcjonalno- technologicznych obiektu,
g) wzd³u¿ autostrady wyznacza siê obowi¹zuj¹c¹ liniê zabudowy,
h) okrela siê wysokoæ budynków w strefie regulacji
przestrzennej w ci¹gu obowi¹zuj¹cej linii zabudowy 14 m, dopuszcza siê powiêkszenie lub pomniejszenie
wysokoci budynku o ok. 5%,
i) okrela siê wysokoæ budynków poza stref¹ regulacji
przestrzennej w liniach rozgraniczaj¹cych wyznaczonego terenu - 11 m, dopuszcza siê powiêkszenie lub
pomniejszenie wysokoci budynku o max. 5%,
j) pierzeja wzd³u¿ autostrady zwarta, o detalu czytelnym
dla przeje¿d¿aj¹cego autostrad¹,
k) forma architektoniczna tworz¹ca zintegrowan¹ przestrzeñ, stosowna do lat, w których powstaje, zmierzaj¹ca do uzyskania wysokiej jakoci architektonicznej
w obszarze - kreacja formy wielocz³onowa, modularna zawieraj¹ca w sobie niezbêdn¹ treæ funkcjonaln¹,
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l) realizacja inwestycji preferuj¹ca najnowsze technologie,
m) zasady lokalizacji i obs³ugi parkingowej terenu wg zapisu § 16, ust. 2, pkt 2, lit. g oraz pkt 6.
§ 24

1. Wyznacza siê Tereny us³ug logistycznych - oznaczone symbolem - UL.
2. W granicach wyznaczonego terenu ustala siê:
1) przeznaczenie podstawowe - lokalizacja obiektów przestrzennie zdefiniowanych funkcj¹ magazynow¹ wraz z infrastruktur¹ i organizacj¹, które realizuj¹ us³ugi logistyczne zwi¹zane z przyjmowaniem, magazynowaniem, rozdzia³em, wydawaniem towarów oraz us³ugi towarzysz¹ce, wiadczone przez podmioty gospodarcze wraz z zapleczem parkingowym dla pojazdów transportu towarowego oraz z zieleni¹ o charakterze izolacyjnym;
2) przeznaczenie dopuszczalne - obiekty i urz¹dzenia obs³ugi technicznej motoryzacji oraz stacje paliw wraz z towarzysz¹c¹ ich zakresowi funkcj¹ handlow¹, sieci i urz¹dzenia infrastruktury technicznej, zieleñ parkowa;
przeznaczenie dopuszczalne nie mo¿e stanowiæ wiêcej
ni¿ 25% powierzchni terenu przeznaczenia podstawowego, ma je wzbogacaæ i usprawniaæ jego funkcjonowanie
i nie mo¿e naruszaæ wymogów realizacji przeznaczenia
podstawowego;
3) warunki i standardy wykorzystania terenu i realizacji
inwestycji:
a) zabudowê istniej¹cej bazy paliwowej zwi¹zanej z magazynowaniem, sk³adowaniem, handlem hurtowym
i us³ugami transportowymi utrzymuje siê do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z docelowym przeznaczeniem podstawowym,
b) docelowo zak³ada siê przekszta³cenie obecnego zagospodarowania w zespó³ zabudowy logistycznej o poszerzonym lub zmienionym zakresie funkcji logistycznych w stosunku do obecnych, przy racjonalnym, zintensyfikowanym wykorzystaniu przestrzeni, uporz¹dkowaniu uk³adu urbanistycznego - rehabilitacja substancji zdegradowanej (np. zdyskwalifikowanej technologicznie) w swej dotychczasowej specjalistycznej
funkcji,
c) wskanik powierzchni zainwestowanej max. 90%,
d) wskanik powierzchni czynnej biologicznie min. 10%,
e) wskanik powierzchni zabudowy max. 0,7,
f) iloæ kondygnacji oraz ich wysokoæ w dostosowaniu
do potrzeb funkcjonalno- technologicznych obiektu,
g) okrela siê wysokoæ budynków w liniach rozgraniczaj¹cych wyznaczonego terenu 16 m; dopuszcza siê
powiêkszenie lub pomniejszenie wysokoci budynku
o max. 5%,
h) forma architektoniczna tworz¹ca zintegrowan¹ przestrzeñ, stosowna do lat, w których powstaje, zmierzaj¹ca do uzyskania wysokiej jakoci architektonicznej
w obszarze - kreacja formy wielocz³onowa, modularna zawieraj¹ca w sobie niezbêdn¹ treæ funkcjonaln¹,
i) realizacja inwestycji preferuj¹ca najnowsze technologie,
j) zasady lokalizacji i obs³ugi parkingowej terenu wg zapisu § 16, ust. 2, pkt 2, lit. g oraz pkt 6.
§ 25
1. Wyznacza siê Tereny us³ug komercyjnych o charakterze
recepcyjnym i promocyjnym - oznaczone symbolami U1, U2.
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2. W granicach wyznaczonego terenu ustala siê:
1) przeznaczenie podstawowe - lokalizacja obiektów jako ogólnodostêpnych budynków us³ugowych o charakterze reprezentacyjnym: recepcyjnym i promocyjnym, zorientowanych na obs³ugê ruchu turystycznego i biznesowego, w szczególnoci z zakresu hotelarstwa, gastronomii, turystyki, rozrywki, us³ug biurowych i bankowych;
2) przeznaczenie dopuszczalne - obiekty i urz¹dzenia wzbogacaj¹ce i usprawniaj¹ce funkcjonowanie przeznaczenia
podstawowego w szczególnoci takie jak:
a) ci¹gi piesze,
b) zieleñ urz¹dzona,
c) urz¹dzenia komunikacji zwi¹zane wy³¹cznie z obs³ug¹
i zagospodarowaniem wyznaczonego terenu, dojcia
i podjazdy do obiektów i urz¹dzeñ, wewnêtrzne drogi
dojazdowe i zatoki postojowe,
d) sieci i urz¹dzenia infrastruktury technicznej zwi¹zane
z obs³ug¹ i zagospodarowaniem terenu;
przeznaczenie dopuszczalne nie mo¿e stanowiæ wiêcej
ni¿ 25% powierzchni terenu przeznaczenia podstawowego i nie mo¿e naruszaæ wymogów jego realizacji;
3) warunki i standardy wykorzystania terenu i realizacji inwestycji
a) zakaz utrwalania dotychczasowego zagospodarowania terenu - obiektów i urz¹dzeñ bazy drogowej,
b) tereny U1 i U2 w ca³oci zawieraj¹ siê w strefie regulacji urbanistycznych (§ 7 ust. 1, pkt 8), w której dla
realizacji obiektów, ustala siê teren inwestycji dla ka¿dego z nich, o powierzchni nie mniejszej ni¿ 1 ha, dla
którego inwestor winien owiadczyæ o prawie do dysponowania nim w ustalonej wielkoci,
c) wskanik powierzchni zainwestowanej max. 85%,
d) wskanik powierzchni czynnej biologicznie min. 15%,
e) wskanik powierzchni zabudowy max. 0,7,
f) iloæ kondygnacji oraz ich wysokoæ w dostosowaniu
do potrzeb funkcjonalno- technologicznych obiektu,
g) okrela siê wysokoæ budynków w liniach rozgraniczaj¹cych wyznaczonego terenu 14 m; dopuszcza siê
powiêkszenie lub pomniejszenie wysokoci budynku
o max. 5%,
h) forma architektoniczna tworz¹ca zintegrowan¹ przestrzeñ, stosowna do lat, w których powstaje, zmierzaj¹ca do uzyskania wysokiej jakoci architektonicznej
w obszarze - kreacja formy wielocz³onowa, modularna zawieraj¹ca w sobie niezbêdn¹ treæ funkcjonaln¹,
i) realizacja inwestycji preferuj¹ca najnowsze technologie,
j) zasady lokalizacji i obs³ugi parkingowej terenu wg zapisu § 16, ust. 2, pkt 2, lit. f.
§ 26
1. Wyznacza siê Tereny us³ug komercyjnych - oznaczone symbolem - UC.
2. W granicach wyznaczonego terenu ustala siê:
1) przeznaczenie podstawowe - lokalizacja wielkopowierzchniowych obiektów handlowych w rozumieniu § 6,
ust. 1, pkt 20, s³u¿¹cego realizacji funkcji komercyjnych
w zakresie prowadzenia detalicznej i hurtowej dzia³alnoci handlowej wraz z towarzysz¹cymi obiektami magazynowymi realizuj¹cymi us³ugi logistyczne;
2) przeznaczenie dopuszczalne - obiekty us³ug gastronomicznych i hotelarskich, obiekty us³ug technicznych motoryzacji oraz stacje paliw; sieci i urz¹dzenia infrastruktury technicznej;
3) funkcja podstawowa obiektów: us³ugi komercyjne;
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4) funkcje dopuszczalne w obiektach: towarzysz¹ce prowadzeniu dzia³alnoci handlowej, które wzbogacaj¹
i usprawniaj¹ funkcjonowanie przeznaczenia podstawowego; w szczególnoci takie jak:
a) lokale i punkty gastronomiczne,
b) biura, punkty reklamy i informacji, punkty dozoru i obs³ugi technicznej
funkcje dopuszczalne nie mog¹ ³¹cznie stanowiæ wiêcej
ni¿ 25% powierzchni ca³kowitej obiektu handlowego i nie
mog¹ naruszaæ wymogów realizacji jego funkcji podstawowej;
5) warunki i standardy wykorzystania terenu i realizacji
inwestycji:
a) wskanik powierzchni zainwestowanej max. 95%,
b) wskanik powierzchni czynnej biologicznie min. 5%,
c) wskanik powierzchni zabudowy max. 0,75,
d) zakaz utrwalania dotychczasowego u¿ytkowania terenów tj. upraw rolnych, ogrodów dzia³kowych, budownictwa rekreacyjno - wypoczynkowego,
e) iloæ kondygnacji oraz ich wysokoæ w dostosowaniu
do potrzeb funkcjonalno- technologicznych obiektu,
f) okrela siê wysokoæ budynków - 12 m,
g) forma architektoniczna tworz¹ca zintegrowan¹ przestrzeñ, stosowna do lat, w których powstaje, zmierzaj¹ca do uzyskania wysokiej jakoci architektonicznej
w obszarze - kreacja formy wielocz³onowa, modularna zawieraj¹ca w sobie niezbêdn¹ treæ funkcjonaln¹,
h) realizacja inwestycji preferuj¹ca najnowsze technologie,
i) zasady lokalizacji i obs³ugi parkingowej terenu wg zapisu § 16, ust. 2, pkt 2, lit. d,
j) dopuszcza siê bezporedni¹ obs³ugê komunikacyjn¹
terenu z ul. Olszanickiej przy uwzglêdnieniu wymagañ
przepisów odrêbnych.
§ 27
1. Wyznacza siê Tereny us³ug komercyjnych i urz¹dzeñ komunikacji - oznaczone symbolem - UCK.
2. W granicach wyznaczonego terenu ustala siê:
1) przeznaczenie podstawowe - lokalizacja wielkopowierzchniowego obiektu handlowego w rozumieniu § 6,
ust. 1, pkt 20, o charakterze reprezentacyjnego centrum
komercyjno - komunikacyjnego, z dzia³alnoci¹ handlow¹ wy³¹cznie nad wielopoziomowym parkingiem oraz
urz¹dzenia komunikacji zbiorowej;
2) przeznaczenie dopuszczalne - obiekty us³ug technicznych
motoryzacji oraz stacje paliw, sieci i urz¹dzenia infrastruktury technicznej oraz zawê¿ony do koniecznie niezbêdnego zakres bazy drogowej zwi¹zanej z bie¿¹cym utrzymaniem dróg krajowych
przeznaczenie dopuszczalne dla lokalizacji obiektów us³ug
technicznych motoryzacji oraz stacji paliw, sieci i urz¹dzeñ
infrastruktury technicznej nie mo¿e stanowiæ wiêcej
ni¿ 15% powierzchni terenu przeznaczenia podstawowego
i nie mo¿e naruszaæ wymogów jego realizacji;
zakres przeznaczenia dopuszczalnego dla utrzymania bazy
drogowej zwi¹zanej z bie¿¹cym utrzymaniem dróg krajowych, w zale¿noci od przyjêtej koncepcji rozwi¹zañ zagospodarowania terenu (w rozumieniu § 6, ust. 1, pkt 4);
3) warunki i standardy wykorzystania terenu i realizacji
inwestycji:
a) zakaz utrwalania dotychczasowego zagospodarowania - baz drogowych i obiektów magazynowo-transportowych nie zwi¹zanych z bie¿¹cym utrzymaniem
dróg krajowych,
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b) wskanik powierzchni zainwestowanej max. 95%,
c) wskanik powierzchni czynnej biologicznie min. 5%,
d) wskanik powierzchni zabudowy max. 0,8 ,
e) iloæ kondygnacji oraz ich wysokoæ w dostosowaniu
do potrzeb funkcjonalno- technologicznych obiektu,
f) okrela siê wysokoæ budynków w liniach rozgraniczaj¹cych wyznaczonego terenu 14 m, dopuszcza siê powiêkszenie lub pomniejszenie wysokoci bry³y budynku o max. 5%,
g) forma architektoniczna tworz¹ca zintegrowan¹ przestrzeñ, stosowna do lat, w których powstaje, zmierzaj¹ca do uzyskania wysokiej jakoci architektonicznej w obszarze - kreacja formy wielocz³onowa, modularna zawieraj¹ca w sobie niezbêdn¹ treæ funkcjonaln¹,
h) realizacja inwestycji preferuj¹ca najnowsze technologie,
i) zakaz realizacji nisko-standardowych obiektów budowlanych,
j) zasady lokalizacji i obs³ugi parkingowej terenu wg zapisu § 16, ust. 2, pkt 2, lit. b.
§ 28
1. Wyznacza siê Tereny obiektów i urz¹dzeñ obs³ugi komunikacji - oznaczone symbolem - KU.
2. W granicach wyznaczonego terenu ustala siê:
1) przeznaczenie podstawowe - lokalizacja obiektów i urz¹dzeñ zwi¹zanych z obs³ug¹ komunikacji, w tym z utrzymaniem istniej¹cej stacji paliwowej i motelu oraz istniej¹cej infrastruktury technicznej i komunikacyjnej;
2) przeznaczenie dopuszczalne - sieci i urz¹dzenia infrastruktury technicznej, zieleñ urz¹dzona;
3) warunki i standardy wykorzystania terenu i realizacji
inwestycji:
a) rozbudowa i przebudowa istniej¹cych obiektów poprzez racjonalne wykorzystanie przestrzeni, uporz¹dkowanie uk³adu urbanistycznego i zastosowanie rozwi¹zañ architektonicznych zabudowy wysokiej jakoci,
b) utrzymanie istniej¹cego wjazdu do stacji paliwowej
i motelu,
c) wskanik powierzchni zainwestowanej max. 95%,
d) wskanik powierzchni czynnej biologicznie min. 5%,
e) wskanik powierzchni zabudowy max. 0,2,
f) iloæ kondygnacji oraz ich wysokoæ w dostosowaniu
do potrzeb funkcjonalno - technologicznych obiektu,
przy zakazie przekroczenia wysokoci istniej¹cego
obiektu stacji paliwowej i motelu,
g) forma architektoniczna stosowna do lat, w których powstaje, zmierzaj¹ca do uzyskania wysokiej jakoci architektonicznej w obszarze,
h) realizacja inwestycji preferuj¹ca najnowsze technologie.
§ 29
1. Wyznacza siê Tereny zabudowy mieszkaniowo - us³ugowej
- oznaczone symbolami - MU1, MU2.
2. W granicach wyznaczonego terenu ustala siê:
1) przeznaczenie podstawowe - zespo³y zabudowy mieszkaniowo - us³ugowej o funkcji pensjonatowej;
2) przeznaczenie dopuszczalne - obiekty i funkcje us³ugowe wbudowane (handel, gastronomia), sieci i urz¹dzenia infrastruktury technicznej;
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3) warunki i standardy wykorzystania terenu i realizacji
inwestycji:
utrzymanie istniej¹cych zasobów zabudowy mieszkaniowo-gospodarczej i mieszkaniowej jednorodzinnej
wraz z zieleni¹ przy za³o¿eniu ewoluowania funkcji w kierunku zespo³ów zabudowy pensjonatowej, w sposób racjonalny wykorzystuj¹cej przestrzeñ, przy uwzglêdnieniu
w terenie MU2 warunków: decyzji, o której mowa w § 6,
ust. 1, pkt 23 i zapisu § 10, pkt 3, lit. b;
a) wskanik powierzchni zainwestowanej max. 45%,
b) wskanik powierzchni czynnej biologicznie min. 55%,
c) wskanik powierzchni zabudowy max. 0,25,
d) powierzchnia dzia³ki dla funkcji pensjonatowej
min. 900 m2,
e) iloæ kondygnacji oraz ich wysokoæ w dostosowaniu
do potrzeb funkcjonalno- technologicznych obiektu,
f) okrela siê wysokoæ budynków w liniach rozgraniczaj¹cych wyznaczonego terenu 11 m, dopuszcza siê
powiêkszenie lub pomniejszenie wysokoci budynku
o max. 5%,
g) forma architektoniczna stosowna do lat, w których powstaje, zmierzaj¹ca do podniesienia jakoci architektonicznej w terenie,
h) dopuszcza siê mo¿liwoæ rozbudowy i przebudowy
istniej¹cej zabudowy i jej funkcji,
i) zasady lokalizacji i obs³ugi parkingowej terenu wg zapisu § 16, ust. 2, pkt 2, lit. h.
§ 30
1. Wyznacza siê Tereny gospodarstw ogrodniczych - oznaczone symbolem - RU.
2. W granicach wyznaczonego terenu ustala siê:
1) przeznaczenie podstawowe - gospodarstwa produkcji ogrodniczej z lokalizacj¹ obiektów zwi¹zanych
z ich obs³ug¹: mieszkalnych, sk³adowych i obs³ugi
technicznej;
2) przeznaczenie dopuszczalne - obiekty i funkcje us³ugowe wbudowane (handel, obs³uga techniczna), sieci
i urz¹dzenia infrastruktury technicznej;
3) warunki i standardy wykorzystania terenu i realizacji
inwestycji:
utrzymanie istniej¹cej zabudowy zwi¹zanej z produkcj¹
roln¹ o specjalnoci ogrodniczej - budynki mieszkalne,
sk³ady, magazyny wraz z upraw¹ ogrodnicz¹ o charakterze plantacyjnym; zak³ada siê ewoluowanie funkcji w kierunku specjalistycznych zespo³ów zabudowy o racjonalnie wykorzystanej przestrzeni, uporz¹dkowanym uk³adzie
urbanistycznym:
a) wskanik powierzchni zainwestowanej max. 15%,
b) wskanik powierzchni czynnej biologicznie min. 85%,
c) wskanik powierzchni zabudowy max. 0,1,
d) iloæ kondygnacji oraz ich wysokoæ w dostosowaniu
do potrzeb funkcjonalno- technologicznych obiektu,
e) okrela siê wysokoæ budynków w liniach rozgraniczaj¹cych wyznaczonego terenu 9 m, dopuszcza siê
powiêkszenie lub pomniejszenie wysokoci budynku
o max. 5%,
f) forma architektoniczna stosowna do lat, w których
powstaje, zmierzaj¹ca do podniesienia jakoci architektonicznej terenu,
g) mo¿liwoæ rozbudowy i przebudowy istniej¹cej zabudowy i jej funkcji,
h) zasady lokalizacji i obs³ugi parkingowej terenu wg zapisu § 16, ust. 2, pkt 2, lit. h.
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§ 31
1. Wyznacza siê Tereny otwarte - oznaczone symbolem - ZO.
2. W granicach wyznaczonego terenu ustala siê:
1) przeznaczenie podstawowe - u¿ytkowanie rolnicze i zieleñ niska bez prawa zabudowy i grodzenia;
2) przeznaczenie dopuszczalne - czêciowo - urz¹dzona
ogólnodostêpna zieleñ niska z ci¹gami spacerowymi
nie wyznaczonymi na Rysunku Planu; sieci i urz¹dzenia
infrastruktury technicznej;
3) warunki wykorzystania terenu - realizacja czêciowo urz¹dzonej ogólnodostêpnej zieleni niskiej z ci¹gami
spacerowymi pod warunkiem utrzymania charakteru terenu otwartego w celu zachowania widoku i niedopuszczenia do jego przes³oniêcia wzglêdnie zak³ócenia, ze
wzglêdów: przyrodniczych (ci¹g ekologiczny), krajobrazowych i zwi¹zanych ze wzglêdami eksploatacyjnymi lotniska.
§ 32
1. Wyznacza siê Tereny otwarte z obiektami i urz¹dzeniami
komunikacji - oznaczone symbolem - ZOK.
2. W granicach wyznaczonego terenu ustala siê:
1) przeznaczenie podstawowe - zieleñ otwarta generalnie
realizuj¹ca funkcje korytarza ekologicznego o kierunku
pó³noc-po³udnie w pamie wi¹¿¹cym tereny lene
i otwarte parków krajobrazowych: Tenczyñskiego i Bielañsko-Tynieckiego;
2) przeznaczenie dopuszczalne - obiekty o charakterze komercyjnym realizuj¹ce obs³ugê w zakresie komunikacji,
lokalizowane w formie zespo³ów us³ug w zieleni powi¹zanych ci¹gami pieszymi, w szczególnoci: urz¹dzenia
komunikacji zbiorowej, parkingi, obiekty us³ug technicznych motoryzacji, stacji paliw wraz z funkcjami gastronomiczno - handlowymi oraz sieci i urz¹dzenia infrastruktury technicznej;
3) warunki i standardy wykorzystania terenu i realizacji
inwestycji:
a) wskanik powierzchni zainwestowanej max. 35%,
b) wskanik powierzchni czynnej biologicznie min. 65%,
c) wskanik powierzchni zabudowy max. 0,1,
d) powierzchnia dzia³ki min. 1 ha,
e) dopuszcza siê u¿ytkowanie tymczasowe w postaci zielonych parkingów s³u¿¹cych okazjonalnie obs³udze terenów wystawienniczo - targowych,
f) zakaz realizacji placów sk³adowych i manewrowych
s³u¿¹cych dzia³alnoci handlowej,
g) wysokoæ budynków - 4 m; dopuszcza siê powiêkszenie lub pomniejszenie wysokoci budynku
o max 5%,
h) forma architektoniczna stosowna do lat, w których
powstaje, zmierzaj¹ca do uzyskania wysokiej jakoci
architektonicznej w obszarze,
i) realizacja inwestycji preferuj¹ca najnowsze technologie,
j) zakaz realizacji niskostandardowych obiektów budowlanych,
k) zakaz realizacji ogrodzeñ,
l) zasady lokalizacji i obs³ugi parkingowej terenu wg zapisu § 16, ust. 2, pkt 2, lit. e.
§ 33
1. Wyznacza siê Tereny zieleni towarzysz¹cej komunikacji oznaczone symbolami - ZK1, ZK2, ZK3.
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2. W granicach wyznaczonego terenu ustala siê:
1) przeznaczenie podstawowe - zieleñ urz¹dzona towarzysz¹ca trasom i wêz³om komunikacyjnym, w szczególnoci zieleñ w wêle autostradowym, bez prawa zabudowy i bez mo¿liwoci wprowadzania zainwestowania i zagospodarowania nie zwi¹zanego z utrzymaniem i funkcjonowaniem tras komunikacyjnych oraz obiektów in¿ynieryjnych tych tras;
2) przeznaczenie dopuszczalne - sieci i urz¹dzenia infrastruktury technicznej zwi¹zane z utrzymaniem i funkcjonowaniem tras komunikacyjnych wraz z obiektami in¿ynieryjnymi, w szczególnoci autostrady z wêz³em Balice II.
§ 34
1. Wyznacza siê Tereny zieleni parkowej - oznaczone symbolami - ZP1, ZP2.
2. W granicach wyznaczonego terenu ustala siê:
1) przeznaczenie podstawowe - zieleñ urz¹dzona jako zieleñ parkowa, ogólnie dostêpna, zapewniaj¹ca powi¹zania ekologiczne (skwery, zieleñce, ci¹gi zieleni wysokiej);
2) przeznaczenie dopuszczalne - pojedyncze plenerowe,
ogólnodostêpne obiekty kultury i ekspozycji, obiekty ma³ej architektury, ci¹gi spacerowe, sieci i urz¹dzenia infrastruktury technicznej;
przeznaczenie dopuszczalne nie mo¿e stanowiæ wiêcej ni¿
20% powierzchni terenu;
3) warunki i standardy wykorzystania terenu i realizacji
inwestycji:
a) zagospodarowanie terenów ma umo¿liwiæ utrzymanie powi¹zañ ci¹gów ekologicznych,
b) zakaz realizacji ogrodzeñ,
c) wskanik powierzchni zainwestowanej max. 5%,
d) wskanik powierzchni czynnej biologicznie min. 95%,
e) wskanik powierzchni zabudowy max. 0,01,
f) iloæ kondygnacji oraz ich wysokoæ w dostosowaniu
do potrzeb funkcjonalno- technologicznych obiektu,
g) okrela siê wysokoæ budynków w liniach rozgraniczaj¹cych wyznaczonego terenu 4 m; dopuszcza siê
powiêkszenie lub pomniejszenie wysokoci budynku
o max. 5%,
h) forma architektoniczna stosowna do lat, w których powstaje, zmierzaj¹ca do uzyskania wysokiej jakoci architektonicznej w obszarze,
i) realizacja inwestycji preferuj¹ca najnowsze technologie.
§ 35
1. Wyznacza siê Tereny zieleni parkowej z funkcj¹ izolacyjn¹
- oznaczone symbolami - ZPI 1, ZPI 2, ZPI 3, ZPI 4.
2. W granicach wyznaczonego terenu ustala siê:
1) przeznaczenie podstawowe - zieleñ czêciowo-urz¹dzona o funkcjach zieleni izolacyjnej, ogólnie dostêpna, realizuj¹ca funkcje korytarza ekologicznego o kierunku pó³noc-po³udnie z za³o¿eniem ewoluowania jej zagospodarowania w formê zieleni parkowej w tzw. systemie parków rzecznych - bez prawa zabudowy;
2) przeznaczenie dopuszczalne - sieci i urz¹dzenia infrastruktury technicznej, ci¹gi spacerowe;
3) warunki i standardy wykorzystania terenu i realizacji
inwestycji:
a) wskanik powierzchni zainwestowanej max. 5%,
b) wskanik powierzchni czynnej biologicznie min. 95%,
c) zakaz realizacji ogrodzeñ.
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§ 36
1. Wyznacza siê Tereny zieleni izolacyjnej - oznaczonej symbolem - ZI.
2. W granicach wyznaczonego terenu ustala siê:
1) przeznaczenie podstawowe - zieleñ urz¹dzona pe³ni¹ca
funkcjê izolacyjn¹ wzd³u¿ terenów dróg publicznych,
ogólnie dostêpna, bez prawa zabudowy;
2) przeznaczenie dopuszczalne - sieci i urz¹dzenia infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, ci¹gi spacerowe,
utrzymanie istniej¹cej zieleni urz¹dzonej w formie cmentarza;
3) warunki i standardy wykorzystania terenu i realizacji
inwestycji:
a) wskanik powierzchni zainwestowanej max. 15%,
b) wskanik powierzchni czynnej biologicznie min. 85%,
c) zakaz realizacji ogrodzeñ za wyj¹tkiem zieleni cmentarza,
d) urz¹dzenie miejsc postojowych na przedpolu dopuszczonego do utrzymania cmentarza, powinno byæ rozwi¹zane w formie parkingu zielonego.
§ 37
1. Wyznacza siê Tereny obudowy biologicznej cieków - oznaczone symbolami - ZW1, ZW2, ZW3, ZW4, ZW5, ZW6.
2. W granicach wyznaczonego terenu ustala siê:
1) przeznaczenie podstawowe - zieleñ naturalna stanowi¹ca obudowê biologiczn¹ cieków, ³¹cznie z zagospodarowaniem cieków wodnych (potok Olszanicki), ogólnie dostêpna, realizuj¹ca funkcje korytarza ekologicznego o kierunku pó³noc-po³udnie, z za³o¿eniem ewoluowania jej zagospodarowania w formê zieleni parkowej w tzw. systemie parków rzecznych - bez prawa zabudowy, z dojazdami w celach obs³ugi eksploatacyjnej
(niewydzielonymi);
2) przeznaczenie dopuszczalne - sieci i urz¹dzenia infrastruktury technicznej, dojazdy dla celów eksploatacyjnych, ci¹gi spacerowe;
3) warunki i standardy wykorzystania terenu i realizacji
inwestycji:
a) wskanik powierzchni zainwestowanej max. 5%,
b) wskanik powierzchni czynnej biologicznie min. 95%,
c) zakaz realizacji ogrodzeñ,
d) zagospodarowanie terenu winno uwzglêdniaæ wymagania ochrony przeciwpowodziowej, w tym pasy komunikacyjne szerokoci 3 m dla zapewnienia w³aciwej obs³ugi eksploatacyjnej cieku.
§ 38
1. Wyznacza siê Teren zbiornika retencyjnego - oznaczone symbolem - ZWS 1, ZWS 2.
2. W granicach wyznaczonego terenu ustala siê:
1) przeznaczenie podstawowe - realizacji zbiornika retencyjnego dla zabezpieczenia odbioru wód deszczowych
w stanach zagro¿enia powodziowego, z zagospodarowaniem wzd³u¿ potoku zieleni urz¹dzonej, ogólniedostêpnej w stanach poza zagro¿eniem;
2) przeznaczenie dopuszczalne - ci¹gi spacerowe i urz¹dzenia rekreacyjne na gruncie;
3) warunki i standardy wykorzystania terenu i realizacji
inwestycji:
a) dla realizacji zbiornika zak³ada siê rzêdn¹ piêtrzenia
na wysokoci - 228 m n.p.m.,
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b) funkcjonowanie i warunki eksploatacyjne zbiornika
w stanach zagro¿enia powodziowego przy d³ugotrwa³ych opadach na warunkach okrelonych w przepisach
odrêbnych,
c) w okresach poza zagro¿eniem powodziowym urz¹dzenie pasów komunikacyjnych szerokoci 3 m dla zapewnienia w³aciwej obs³ugi eksploatacyjnej cieku,
d) zakaz realizacji ci¹gów spacerowych o nawierzchni
trwa³ej,
e) zakaz realizacji trwa³ych urz¹dzeñ rekreacyjnych,
f) zakaz realizacji ogrodzeñ.
§ 39

1. Wyznacza siê Tereny wód powierzchniowych ródl¹dowych
- oznaczone symbolem - WS.
2. W granicach wyznaczonego terenu ustala siê:
1) przeznaczenie podstawowe - wody otwarte - istniej¹cy
potok Olszanicki przewidziany do uregulowania i pe³nienia funkcji odbiornika wód opadowych w zaprojektowanym systemie kanalizacji opadowej obejmuj¹cym uporz¹dkowanie ca³ej jego zlewni; w granicach planu realizacja jednego ze zbiorników (oznaczonego ZWS) retencyjnych przewidzianych dla zwiêkszenia mo¿liwoci przejêcia wód opadowych przez potok Olszanicki;
2) przeznaczenie dopuszczalne - zieleñ towarzysz¹ca potokowi ³¹cznie z zagospodarowaniem potoku.
§ 40
1. Wyznacza siê Tereny dróg, dróg z kolej¹ i kolei - oznaczone
symbolem KD, KD+K, KD/K:
1) tereny dróg publicznych:
a) tereny autostrady, oznaczone symbolem KD/A,
b) tereny drogi g³ównej oznaczone symbolem KD/G,
c) tereny drogi g³ównej wspólne z kolej¹, oznaczone symbolem KD/G+K,
d) tereny drogi zbiorczej KD/Z,
e) tereny drogi lokalnej oznaczone symbolem KD/L,
f) tereny dróg dojazdowych oznaczone symbolem KD/
D1 - KD/D9,
g) tereny dróg dojazdowych wspólne z kolej¹ oznaczone symbolem KD/D+K;
2) tereny dróg wewnêtrznych - bocznica kolejowa oznaczona symbolem KD/K;
3) obiekty in¿ynierskie - skrzy¿owania dwupoziomowe:
a) KI-1 - przebieg autostrady KD/A nad drog¹ dojazdow¹
i kolej¹ KD/D+K,
b) KI-2 - przebieg drogi lokalnej KD/L nad autostrad¹ KD/
A,
c) KI-3 - przebieg drogi zbiorczej KD/Z nad autostrad¹ KD/
A,
d) KI-4 - przebieg drogi dojazdowej KD/D1 nad drog¹
g³ówn¹ i kolej¹ KD/G+K.
2. W terenach: drogi g³ównej z kolej¹, oznaczonej symbolem
KD/G+K i drogi dojazdowej z kolej¹ oznaczonej symbolem
KD/D+K w zakresie kolei stanowi¹cych wojskow¹ bocznicê
kolejow¹ niezbêdn¹ na cele obronnoci i bezpieczeñstwa
pañstwa, wszelkie inwestycje z ni¹ zwi¹zane, zw³aszcza
mog¹ce mieæ wp³yw na ci¹g³oæ ruchu nale¿y ka¿dorazowo uzgadniaæ z: Dowódc¹ Jednostki Wojskowej 1155, Kraków-Balice i z Agencj¹ Mienia Wojskowego, Oddzia³ Terenowy w Krakowie ul. Bosacka 13, 30-965 Kraków;
(podstawa: § 1, pkt 3, Rozp. Rady Min. z dnia 24.08.2004 r.
w sprawie okrelenia rodzajów nieruchomoci uznanych
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za niezbêdne na cele obronnoci i bezpieczeñstwa pañstwa
- Dz. U. Nr 207 z dnia 22.09.2004 r. poz. 2107).
3. W granicach wyznaczonych terenów KD ustala siê:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) elementy dróg i urz¹dzenia obs³ugi uczestników ruchu: jezdnie, chodniki, torowiska kolejowe, cie¿ki rowerowe, pasy i zatoki postojowe, pasy zieleni, przejcia piesze i przejazdy rowerowe, zatoki, perony i zadaszenia przystankowe,
b) urz¹dzenia techniczne dróg: odwodnienie i owietlenie dróg, bariery i wygrodzenia, znaki drogowe, urz¹dzenia sterowania ruchem, obiekty i urz¹dzenia s³u¿¹ce ograniczeniu uci¹¿liwoci komunikacyjnej.
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) ci¹gi, obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej,
nie zwi¹zanej funkcjonalnie z miejscami parkingowymi i dojazdami,
b) obiekty zwi¹zane z obs³ug¹ pasa¿erów, w ramach zagospodarowania przystanków,
c) obiekty ma³ej architektury zwi¹zane z obs³ug¹ u¿ytkowników/pasa¿erów;
3) warunkiem lokalizacji elementów, o których jest mowa
w ust. 3, pkt 2, jest:
a) uzyskanie zgody zarz¹dcy drogi,
b) dostosowanie ich do charakteru, skali i wymogów przeznaczenia podstawowego, szczególnie do warunków
bezpieczeñstwa ruchu;
4) standardy realizacji dróg:
a) szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych zgodnie z okrelon¹ na Rysunku Planu, w szczególnoci dla: KD/D1,
KD/D2 i KD/L - 24 m,
b) wzd³u¿ KD/D i KD/L lokalizacja pasów i zatok postojowych wg zapisów § 16, ust. 2, pkt 4.
4. W granicach wyznaczonych terenów KD+K ustala siê:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) drogi szynowe, obiekty in¿ynierskie, rampy, perony,
place ³adunkowe, skrzy¿owania linii kolejowych z drogami publicznymi, przejcia dla pieszych,
b) urz¹dzenia zasilania elektrotrakcyjnego, urz¹dzenia
zabezpieczenia i sterowania ruchem, urz¹dzenia
elektroenergetyki nietrakcyjnej oraz sieci i urz¹dzenia techniczne oraz inne budowle s³u¿¹ce do prowadzenia ruchu kolejowego i utrzymania linii kolejowej;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) us³ugi komercyjne lokalizowane w bezporednim
s¹siedztwie przystanków oraz wêz³ów komunikacyjnych,
b) obiekty zwi¹zane z obs³ug¹ pasa¿erów, w ramach zagospodarowania peronów,
c) sieci i urz¹dzenia infrastruktury technicznej, nie zwi¹zanej funkcjonalnie z kolej¹,
d) obiekty ma³ej architektury zwi¹zane z obs³ug¹ pasa¿erów;
3) warunkiem lokalizacji elementów, o których jest mowa
w ust. 3, pkt 2 jest:
a) uzyskanie zgody zarz¹du kolei,
b) dostosowanie ich do charakteru, skali i wymogów
przeznaczenia podstawowego, szczególnie do warunków bezpieczeñstwa ruchu;
4) standardy realizacji dróg - szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych zgodnie z okrelon¹ na Rysunku Planu.
5. Przeznaczenie dopuszczalne nie mo¿e stanowiæ wiêcej
ni¿ 10% powierzchni wyznaczonego terenu.
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6. Ci¹gi komunikacyjne realizowane w terenach, o których
mowa w ust. 1 wymagaj¹ realizacji urz¹dzeñ, o których
mowa w § 11, ust. 2, pkt 3.
§ 41
1. Wyznacza siê Tereny infrastruktury technicznej - urz¹dzeñ
elektroenergetycznych - oznaczone symbolem - E.
2. W granicach wyznaczonego terenu ustala siê:
przeznaczenie podstawowe - lokalizacja urz¹dzeñ elektroenergetycznych, w szczególnoci planowanej stacji GPZ
wraz z infrastruktur¹ techniczn¹ i komunikacyjn¹.
§ 42
1. Wyznacza siê Tereny infrastruktury technicznej - urz¹dzeñ
gazownictwa oznaczone symbolem - G.
2. W granicach wyznaczonego terenu ustala siê:
przeznaczenie podstawowe - lokalizacja urz¹dzeñ gazownictwa, w szczególnoci stacji redukcyjnej gazu wraz z infrastruktur¹ techniczn¹ i komunikacyjn¹.
ROZDZIA£ IV
Przepisy koñcowe
§ 43
Stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci, w zwi¹zku z uchwaleniem planu,
ustala siê w wysokoci 10% dla terenów MU i 30% dla pozosta³ych.
§ 44
W obszarze objêtym planem traci moc zmiana miejscowego planu zatwierdzona uchwa³¹ Nr CXXII/1092/98 Rady
Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 1998 r. w sprawie zmiany
miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa w zakresie ustaleñ dotycz¹cych Obszarów Urz¹dzeñ Komunikacyjnych (Dz. Urz. Woj. Krakowskiego Nr 17 poz. 110).
§ 45
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta
Krakowa.
§ 46
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady: P. Pytko
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Poz. 809
Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XCIX/1003/06
Rady Miasta Krakowa
z dnia 11 stycznia 2006 r.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
OBSZARU OTOCZENIA PORTU LOTNICZEGO KRAKÓW-BALICE
RYSUNEK PLANU
skala 1:2000
LEGENDA:
ELEMENTY USTALEÑ PLANU
Granica obszaru objêtego planem pokrywaj¹ca
siê z granic¹ administracyjn¹ Gminy Miejskiej
Kraków, stanowi¹ca linie rozgraniczaj¹ce na
obrze¿u opracowania planu
Granica obszaru objêtego planem stanowi¹ca
liniê rozgraniczaj¹ce na obrze¿u opracowania
planu
Linie rozgraniczaj¹ce
UWC
UW
UWZ

Tereny wystawowe

UTL

Tereny targowe z funkcj¹ logistyczn¹

U1, U2
UC
UCK
KU

Tereny us³ug logistycznych

E

Tereny infrastruktury technicznej - urz¹dzeñ
elektroenergetycznych

G

Tereny infrastruktury technicznej - urz¹dzeñ
gazownictwa

LINIE I STEFY REGULACYJNE
Obowi¹zuj¹ca linia zabudowy pokrywaj¹ca siê
z lini¹ rozgraniczaj¹c¹
Nieprzekraczalna linia zabudowy
Pierzeja a¿urowa



Strefa regulacji przestrzennej
Strefa regulacji urbanistycznej

Tereny us³ug komercyjnych

Ci¹gi planowanej zieleni wysokiej

Tereny us³ug komercyjnych i urz¹dzeñ komunikacji
Tereny obiektów i urz¹dzeñ komunikacji

RU

Tereny gospodarstw ogrodniczych

ZO

Tereny otwarte

ZK1-ZK3

Tereny wód powierzchniowych ródl¹dowych

Tereny us³ug komercyjnych o charakterze recepcyjnym i promocyjnym

MU1, MU2 Tereny zabudowy mieszkaniowo-us³ugowej

ZOK

WS

Tereny wystawowe w zieleni
Tereny targowe

Tereny obudowy biologicznej cieków

ZWS1,ZWS2 Tereny zbiornika retencyjnego

Tereny centrum wystawienniczego

UT

UL

ZW1-ZW6

Tereny zieleni otwartej z obiektami i urz¹dzeniami komunikacji

TERENY TRAS KOMUNIKACYJNYCH
Drogi publiczne
KD/A

Klasy autostrady

KD/G

Klasy g³ównej

KD/G+K

Klasy g³ównej z kolej¹

KD/Z

Klasy zbiorczej

KD/L

Klasy lokalnej

Tereny zieleni towarzysz¹cej komunikacji

KD/D1..8

Klasy dojazdowej

ZPI1-ZPI4

Tereny zieleni parkowej o funkcji izolacyjnej

KD/D+K

Klasy dojazdowej z kolej¹

ZP1, ZP2

Tereny zieleni parkowej

ZI

Tereny zieleni izolacyjnej

KD/K

Bocznica kolejowa
cie¿ki rowerowe

Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 127

 4150 

OBIEKTY IN¯YNIERSKIE
KI-1

KI-2

KI-3

Poz. 809

ELEMENTY INFORMACYJNE OZNACZONE NA RYSUNKU
PLANU NIE STANOWI¥CE USTALEÑ PLANU

KI-4

Punkty widokowe

ELEMENTY OZNACZONE NA RYSUNKU PLANU - OKRELONE PRZEPISEM I DECYZJAMI ODRÊBNYMI

Osie widokowe lokalne

Strefa od obiektów nawigacyjnych

Osie widokowe na dalekie widoki zewnêtrzne

Strefa zewnêtrznego podejcia portu lotniczego

Ci¹gi widokowe lokalne

G

Strefa techniczna gazoci¹gu wysokoprê¿nego

Ci¹gi powi¹zañ ekologicznych

E

Strefa techniczna linii energetycznej

Teren istniej¹cego cmentarza parafialnego

Granica Bielañsko -Tynieckiego Parku Krajobrazowego

Granica dzia³ek ewidencyjnych



17(102)

Osie proponowanych przebiegów jezdni dróg

Zasiêg obszaru ponadnormatywnego oddzia³ywania autostrady na rodowisko

Proponowane i istniej¹ce jezdnie dróg

Strefa ochrony poredniej z ujêcia wody z rzeki
Sanki

Proponowany i modernizowany przebieg linii
kolejowych i bocznic kolejowych

Stanowiska archeologiczne wg ewidencji Wojewódzkiego Urzêdu Ochrony Zabytków w Krakowie (1-8)

Pas drogowy rezerwowany pod przebudowê
autostrady zgodnie z decyzj¹ ULA

UK£AD SEKCJI
1

2

3

4

5

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

1
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5

Przewodnicz¹cy Rady: P. Pytko
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Poz. 809
Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr XCIX/1003/06
Rady Miasta Krakowa
z dnia 11 stycznia 2006 r.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
OBSZARU OTOCZENIA PORTU LOTNICZEGO KRAKÓW-BALICE
RYSUNEK ROZWI¥ZAÑ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
skala 1:2000
LEGENDA:
ELEMENTY USTALEÑ PLANU
Granica obszaru objêtego planem pokrywaj¹ca
siê z granic¹ administracyjn¹ Gminy Miejskiej
Kraków, stanowi¹ca linie rozgraniczaj¹ce na
obrze¿u opracowania planu
Granica obszaru objêtego planem stanowi¹ca
liniê rozgraniczaj¹ce na obrze¿u opracowania
planu
Linie rozgraniczaj¹ce
UWC
UW

ZW1-ZW6

Tereny obudowy biologicznej cieków

ZWS1,ZWS2 tereny zbiornika retencyjnego
WS
E
G

Tereny wód powierzchniowych ródl¹dowych
Tereny infrastruktury technicznej - urz¹dzeñ elektroenergetycznych
Tereny infrastruktury technicznej - urz¹dzeñ gazownictwa

Tereny centrum wystawienniczego

TERENY TRAS KOMUNIKACYJNYCH

Tereny wystawowe

Drogi publiczne

Tereny wystawowe w zieleni

KD/A

Klasy autostrady

UT

Tereny targowe

KD/G

Klasy g³ównej

UTL

Tereny targowe z funkcj¹ logistyczn¹

UWZ

UL
U1, U2
UC
UCK
KU

KD/G+K

Klasy g³ównej z kolej¹

Tereny us³ug logistycznych

KD/Z

Klasy zbiorczej

Tereny us³ug komercyjnych o charakterze recepcyjnym i promocyjnym

KD/L

Klasy lokalnej

Tereny us³ug komercyjnych
Tereny us³ug komercyjnych i urz¹dzeñ komunikacji
Tereny obiektów i urz¹dzeñ komunikacji

MU1, MU2 Tereny zabudowy mieszkaniowo-us³ugowej

KD/D1..8

Klasy dojazdowej

KD/D+K

Klasy dojazdowej z kolej¹

KD/K

Bocznica kolejowa

OBIEKTY IN¯YNIERSKIE
KI-1

KI-2

KI-3

KI-4

LINIE I STREFY REGULACYJNE

RU

Tereny gospodarstw ogrodniczych

ZO

Tereny otwarte

Obowi¹zuj¹ca linia zabudowy pokrywaj¹ca siê
z lini¹ rozgraniczaj¹c¹

Tereny zieleni otwartej z obiektami i urz¹dzeniami komunikacji

Nieprzekraczalna linia zabudowy

ZOK
ZK1-ZK3

Tereny zieleni towarzysz¹cej komunikacji



Strefa regulacji przestrzennej

ELEMENTY OZNACZONE NA RYSUNKU PLANU - OKRELONE PRZEPISEM I DECYZJAMI ODRÊBNYMI

ZPI1-ZPI4

Tereny zieleni parkowej o funkcji izolacyjnej

ZP1, ZP2

Tereny zieleni parkowej

G

Strefa techniczna gazoci¹gu wysokoprê¿nego

Tereny zieleni izolacyjnej

E

Strefa techniczna linii energetycznej

ZI
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ELEMENTY INFORMACYJNE OZNACZONE NA RYSUNKU
PLANU NIE STANOWI¥CE USTALEÑ PLANU

Projektowana sieæ wodoci¹gowa podwy¿szonej
strefy cinieñ "Olszanica"

Proponowane i istniej¹ce jezdnie dróg

Projektowana sieæ wodoci¹gowa podstawowej
strefy cinieñ zasilanej od ul. Balickiej

Proponowany i modernizowany przebieg linii
kolejowych i bocznic kolejowych

Granica stref cinienia podstawowego i podwy¿szonego

Pas drogowy rezerwowany pod przebudowê
autostrady zgodnie z decyzj¹ ULA
ELEKTROENERGETYKA

Planowany zbiornik retencyjny
KANALIZACJA

Istniej¹ca linia elektroenergetyczna kablowa
redniego napiêcia

Istniej¹ca kanalizacja
Planowa kanalizacja sanitarna

Istniej¹ca linia elektroenergetyczna redniego
napiêcia do likwidacji

Kierunek sprowadzania cieków

Planowana linia elektroenergetyczna kablowa
redniego napiêcia

Planowana kanalizacja opadowa
Planowany ruroci¹g t³oczny kanalizacji sanitarnej

Istniej¹ca stacja transformatorowa

P2

Do likwidacji

Planowana pompownia cieków sanitarnych

Planowana stacja transformatorowa
Planowana linia energetyczna 110 kV (ze stref¹
ochronn¹)

UK£AD SEKCJI

Planowany GPZ Balice
TELEKOMUNIKACJA

1

2

Istniej¹ca linia teletechniczna

_ .. _ .. _

Planowana linia teletechniczna
Istniej¹ca szafa kablowa

GAZOWNICTWO

3

Istniej¹cy gazoci¹g wysokiego cinienia (ze
stref¹ ochronn¹)
4

Istniej¹cy gazoci¹g redniego cinienia
Gazoci¹g wysokiego cinienia nieczynny

5

6

Gazoci¹g redniego cinienia do likwidacji
Istniej¹ca stacja redukcyjno-pomiarowa i stopnia - Bory Olszañskie

_._._._

Projektowany gazoci¹g redniego cinienia

WODOCI¥GI
Istniej¹ca sieæ wodoci¹gowa
Istniej¹ce studnie
Kierunek zasilania sieci wodoci¹gowej

Plan w podanej skali znajduje siê w siedzibie Urzêdu Gminy,
którego niniejsze opracowanie terenowe dotyczy.
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Za³¹cznik Nr 3
do uchwa³y Nr XCIX/1003/96
Rady Miasta Krakowa
z dnia 11 stycznia 2006 r.

ROZSTRZYGMÊCIE O SPOSOBIE ROZPATRZEMA UWAG
DOTYCZ¥CYCH PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWAMA PRZESTRZENNEGO OBSZARU
OTOCZENIA PORTU LOTNICZEGO KRAKÓW-BALICE
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru otoczenia Portu Lotniczego Kraków-Balice zosta³ wy³o¿ony do publicznego wgl¹du w okresie od 8 sierpnia 2005 r. do 6 wrzenia 2005 r. W wyznaczonym terminie
wnoszenia uwag dotycz¹cych projektu planu, tj. do dnia
20 wrzenia 2005 r. wp³ynê³y 23 uwagi.
Ilekroæ w niniejszym Rozstrzygniêciu mowa o:
 "projekcie planu", nale¿y przez to rozumieæ projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru otoczenia Portu Lotniczego Kraków-Balice,
 "ustawie", nale¿y przez to rozumieæ ustawê z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80 poz. 717 pón. zm.),
 "Studium ", nale¿y przez to rozumieæ Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa przyjête uchwa³¹ NrXlll87/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 kwietnia 2003 r.
Prezydent Miasta Krakowa Zarz¹dzeniem Nr 1833/2005
z dnia 11 padziernika 2005 r. rozpatrzy³ uwagi dotycz¹ce projektu planu i wprowadzi³ zmiany do projektu planu wynikaj¹ce ze sposobu uwzglêdnienia uwag.
W zakresie uwag nieuwzglêdnionych i nieuwzglêdnionych
czêciowo przez Prezydenta Miasta Krakowa w w/w Zarz¹dzeniu, Rad¹ Miasta Krakowa postanawia przyj¹æ nastêpuj¹cy sposób ich rozpatrzenia.
1. Uwaga Nr 2
dotyczy terenów okrelonych w projekcie planu jako tereny
zieleni parkowej (ZP)
[...]*
wnios³a uwagê, która dotyczy³a:
Przesuniêcia pasa zieleni i usytuowanie go w bezporednim
s¹siedztwie autostrady, a nie jak zaprojektowano - pomiêdzy
drog¹ a terenem stacji benzynowej.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjanienie:
Wyznaczony w projekcie planu pas zieleni (tereny zieleni parkowej "ZP") zosta³ ustalony z uwagi na koniecznoæ zachowania korytarza ekologicznego o minimalnej szerokoci 100 m
(odpowiadaj¹cego usytuowaniu zgodnym z jego przebiegiem), zgodnie z zaleceniami opracowania ekofizjograficznego, bêd¹cego materia³em okrelaj¹cym uwarunkowania do
rozwi¹zañ planu, m.in. w zakresie utrzymania zasad "zrównowa¿onego rozwoju" wymaganych ustaw¹, a w tym tak¿e
uwzglêdnienia warunków przyrodniczych i krajobrazowych.
2. Uwaga Nr 4
dotyczy terenów okrelonych w projekcie planu jako tereny
zieleni otwartej z obiektami i urz¹dzeniami komunikacji (ZOK)
oraz terenów otwartych (ZO).

_____________
* W zwi¹zku z ustaw¹ z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) z tekstu uchwa³y dla
celów publikacji zosta³y usuniête dane osobowe.
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[...]*
wniós³ uwagê, która dotyczy³a:
Pod³¹czenia ul. Krzy¿ówka do projektowanego planu (do drogi
oznaczonej KD/D1).
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
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o du¿ym promieniu skrêtu - do terenów targowo-wystawienniczych oraz do terenów us³ug logistycznych (aktualnie ukierunkowanych na dowóz paliw i innych materia³ów ³atwopalnych).
Lokalizacja innych funkcji generuj¹cych dodatkowy, wzmo¿ony
ruch komunikacyjny nie powinna byæ dopuszczona.
5. Uwaga Nr 7

Wyjanienie:
Pó³nocn¹ granicê obszaru planu stanowi zewnêtrzna krawêd
dzia³ki, po której przebiega ulica Krzy¿ówka. Projekt planu nie
przewiduje wykorzystania jej przebiegu dla celów obs³ugi komunikacyjnej terenów po pó³nocnej stronie torów kolejowych.
Sposób wykorzystania ul. Krzy¿ówka jako drogi dojazdowej
do pól w projekcie planu nie zosta³ zmieniony. Zapewnienie
dojazdów i obs³ugi komunikacyjnej terenów pozostaj¹cych
poza obszarem planu reguluj¹ przepisy odrêbne.

dotyczy dzia³ki nr 410 obr. 53, która w projekcie planu zawiera siê
w terenach zieleni parkowej (ZP), dróg publicznych klasy dojazdowej (KD/D2) oraz terenach wystawowych w zieleni (UWZ).
[...]*
wniós³ uwagê, w której:
Nie wyra¿a zgody na przeznaczenie jego dzia³ki na "zieleñ parkow¹" i postuluje o zmianê przeznaczenia' dzia³ki na "strefê
pod dzia³alnoæ gospodarcz¹, us³ugow¹, przemys³ow¹ Iub jak¹kolwiek tego typu".

3. Uwaga Nr 5

Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.

dotyczy dzia³ek nr 16011, 161/1 i 161/5 obr. 53, które w projekcie planu zawieraj¹ siê w terenach zieleni towarzysz¹cej
komunikacji (ZK).
[...]*
wniós³ uwagê, która dotyczy³a:
Przekwalifikowania terenów dzia³ek tak, by by³a mo¿liwa budowa motelu noclegowego.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjanienie:
Projekt planu przewiduje w wêle Balice II wy³¹cznie tereny
zieleni towarzysz¹ce komunikacji, które nie mog¹ byæ wykorzystane na inne cele. Wymogi zapewnienia bezpiecznych
i sprawnych warunków obs³ugi komunikacyjnej wêz³a (p³ynnoæ ruchu, bezpieczeñstwo transportu ludzi i towarów w bezporednim s¹siedztwie Portu Lotniczego) wykluczaj¹ lokalizacjê w tym terenie jakichkolwiek innych funkcji generuj¹cych
ruch i powoduj¹cych potencjalne kolizje w funkcjonowaniu
wêz³a i jego po³¹czeñ z s¹siednimi terenami.
4. Uwaga Nr 6
dotyczy dzia³ki nr 430 obr. 53, która w projekcie planu zawiera siê w terenach przeznaczonych pod drogi publiczne klasy
lokalnej (KD/L).
[...]*
wniós³ uwagê, w której:
Nie wyra¿a zgody na przeznaczenie jego dzia³ki na drogê,
gdy¿ chce j¹ wykorzystaæ pod budowê restauracji po³¹czonej
z motelem.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjanienie:
Projekt planu przewiduje w miejscu lokalizacji dzia³ki wêze³
drogowy ³¹cz¹cy ul. Olszanick¹ klasy zbiorczej KD/Z z drog¹
o klasie lokalnej KD/L wraz z przebiegiem cie¿ki rowerowej.
Rozwi¹zania wêz³a przewidywaæ musz¹ sprawn¹ i bezpieczn¹
organizacjê ruchu w terenach o jego du¿ym nasileniu.
Wielkoæ wêz³a i jego przekroje zdominowane s¹ ich funkcj¹,
wymagaj¹c¹ rozwi¹zañ zapewniaj¹cych niezbêdne parametry
dla transportu dostaw towarów samochodami ciê¿arowymi

Wyjanienie:
Wyznaczony w projekcie planu pas zieleni (tereny zieleni parkowej "ZP") zosta³ ustalony z uwagi na koniecznoæ zachowania korytarza ekologicznego o minimalnej szerokoci 100 m
(w usytuowaniu odpowiadaj¹cym przebiegowi tego korytarza), zgodnie z zaleceniami opracowania ekofizjograficznego,
bêd¹cego materia³em okrelaj¹cym uwarunkowania do rozwi¹zañ planu, m.in. w zakresie utrzymania zasad "zrównowa¿onego rozwoju" wymaganych ustaw¹, a w tym tak¿e
uwzglêdnienia warunków przyrodniczych i krajobrazowych.
6. Uwaga Nr 8
dotyczy dziatki nr 430 obr. 53, która w projekcie planu zawiera siê w terenach przeznaczonych pod drogi publiczne klasy
lokalnej (KD/L).
[...]*
wnios³a uwagê, w której:
Nie wyra¿a zgody na przeznaczenie jej dzia³ki na drogê,
gdy¿ chce j¹ wykorzystaæ pod budowê restauracji po³¹czonej z
motelem.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjanienie:
Projekt planu przewiduje w miejscu lokalizacji dzia³ki wêze³
drogowy ³¹cz¹cy ul. Olszanick¹ klasy zbiorczej KD/Z z drog¹
o klasie lokalnej KD/L wraz z przebiegiem cie¿ki rowerowej.
Rozwi¹zania wêz³a przewidywaæ musz¹ sprawn¹ i bezpieczn¹
organizacjê ruchu w terenach o jego du¿ym nasileniu.
Wielkoæ wêz³a i jego przekroje uwarunkowane s¹ uwzglêdnieniem funkcji koniecznych dostaw towarów samochodami
ciê¿arowymi o du¿ym promieniu skrêtu, dostarczaj¹cych towary na tereny targowo - wystawiennicze oraz na tereny us³ug
logistycznych (aktualnie ukierunkowanych na dowóz paliw i innych materia³ów ³atwopalnych).
Lokalizacja jakichkolwiek funkcji generuj¹cych ruch w ramach
wêz³a nie jest mo¿liwa.
7. Uwaga Nr 9
dotyczy dzia³ki nr 410 obr. 53, która w projekcie planu zawiera siê w terenach zieleni parkowej (ZP), dróg publicznych kla-
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sy dojazdowej (KD/D2) oraz terenach wystawowych w zieleni
(UWZ).
[...]*
wnios³a uwagê, w której:
Nie wyra¿a zgody na przeznaczenie tej dzia³ki na "zieleñ parkow¹" i postuluje o zmianê przeznaczenia dzia³ki na "strefê
pod dzia³alnoæ gospodarcz¹, us³ugow¹, przemys³ow¹ lub jak¹kolwiek tego typu".
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjanienie:
Wyznaczony w projekcie planu pas zieleni (tereny zieleni parkowej "ZP") zosta³ ustalony z uwagi na koniecznoæ zachowania korytarza ekologicznego o minimalnej szerokoci 100 m
(w usytuowaniu odpowiadaj¹cym jego przebiegowi), zgodnie z zaleceniami opracowania ekofizjograficznego, bêd¹cego materia³em okrelaj¹cym uwarunkowania do rozwi¹zañ
planu, m.in. w zakresie utrzymania zasad "zrównowa¿onego
rozwoju" wymaganych ustaw¹, a w tym tak¿e uwzglêdnienia
warunków przyrodniczych i krajobrazowych.
8. Uwaga Nr 10
dotyczy dziatek nr 240, 242/1, 242/4, 242/6, 243, 244/1, 245/
1, 246; 247, 248/1, 249/1, 250, 251, 252/1; obr. 53, które w
projekcie planu zawieraj¹ siê w terenach us³ug komercyjnych
o charakterze recepcyjnym i promocyjnym (Ln, terenach targowych (UT), terenach targowych z funkcj¹ logistyczn¹ (UTL),
drogach publicznych klasy dojazdowej (KD/D2, KD/D7) i lokalnej (KD/L) oraz w terenach zabudowy mieszkaniowe - us³ugowej (MU).
[...]*
wnios³a uwagê, która dotyczy³a:
1) Przesuniêcia projektowanej drogi KD/D2 na dzia³kê nr 253/1,
tj. poza teren projektowanego przez sk³adaj¹cego uwagê
"Centrum sortowniczego paczek",
2) Zmiany trasy odcinka drogi KD/L odcinaj¹cego pó³nocnewschodni naro¿nik terenu "Centrum sortowniczego paczek".
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjanienie:
Ad 1) Poprowadzenie drogi w granicach dzia³ki nr 253/1 nie jest
mo¿liwe z uwagi na brak mo¿liwoci kontynuacji jej dalszego
przebiegu, w kierunku pó³nocnym (utrzymanie lokalizacji istniej¹cej stacji redukcyjne-pomiarowej gazu I stopnia; potwierdzone przez PGN i G S.A., Regionalny Oddzia³ Przesy³a w Tarnowie, Terenowa Jednostka Obs³ugi w Krakowie), a tym samym mo¿liwoci prawid³owego rozwi¹zania skrzy¿owania
z drog¹ klasy lokalnej - KD/L.
Ad 2) Korekta przebiegu drogi klasy lokalnej KDlL nie jest
mo¿liwa z uwagi na poprowadzenie jej jako drogi ³¹cznikowej miêdzy terenami wystawienniczo - targowymi po
obydwu stronach autostrady, zaplanowanej jako przejcie
autostradowe - w konkretnie okrelonym miejscu, uzgodnionym z GDDKiA - tj. w po³owie d³ugoci odcinka autostrady pomiêdzy wêz³em Balice II a wiaduktem ul. Olszanickiej.
Ponadto zak³adany (do³¹czony do wniesionej uwagi) program i technologia "Centrum sortowniczego paczek" nie realizuje celów i zapisów Studium, w szczególnoci dotycz¹cych przeznaczenia terenów i lokalizacji inwestycji o charak-
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terze recepcyjnym i promocyjnym, o ponadlokalnym i metropolitalnym znaczeniu.
9. Uwaga Nr 11
dotyczy dzia³ek nr 164/6, 170/9, 186, 187, 188, 189, 192/2,
193/4, 194, 195/5, 196/5, 200/4. obr. 53, które w projekcie planu zawieraj¹ siê w terenach centrum wystawienniczego
(IJWC), terenach wystawowych (UW), terenach us³ug komercyjnych i urz¹dzeñ komunikacji (UCK), drogach publicznych
klasy dojazdowej (KD/D2, KD/D3), klasy dojazdowej z kolej¹
(KI7/D+K) oraz klasy autostrady (KD/A). Wykazane dzia³ki w
wiêkszoci dotycz¹ - terenów UWC a nie jak opisano w uwadze - "terenów UTL".
[...]*
wniós³ uwagê, która dotyczy³a:
Poszerzenia zapisu w projekcie planu dotycz¹cy "terenów
UTL" o:
a) dzia³alnoæ produkcyjn¹,
b) us³ugi motoryzacyjne,
c) magazynowanie,
d) obiekty biurowe,
e) stacje paliw,
f) handel hurtowy i detaliczny,
g) przesuniêcie drogi KD/D2 w granice dzia³ek.
Prezydent Miasta Krakowa uwzglêdni³ uwagê z zastrze¿eniem w zakresie pkt d) oraz nie uwzglêdnia uwagi w zakresie punktu a), b), c), e), f), g).
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona w zakresie pkt a), b), c),
e), f), g) oraz w zakresie mo¿liwoci lokalizacji odrêbnych
obiektów okrelonych w pkt d).
Wyjanienie:
W zakresie pkt a), b), c), e), f):
Tereny oznaczone w projekcie planu symbolem "UWC, LTW,
UCK" wg Studium wskazane zosta³y do sporz¹dzenia planu
obszaru otoczenia Portu Lotniczego Kraków Balice, w którym
przewiduje siê realizacjê inwestycji o istotnym ponadlokalnym (metropolitalnym) znaczeniu dla osi¹gniêcia celów rozwoju miasta, podlegaj¹cych skoordynowanej polityce przestrzennej zwi¹zanej z metropolitaln¹ funkcj¹ tego rejonu i
"wêz³em integracji systemów transportu". Wykorzystanie
obszaru Otoczenia Portu Lotniczego Kraków Balice zgodnie z
kierunkami rozwoju wg Studium powinno realizowaæ cele
zwi¹zane z obs³ug¹ lotniska i jego otoczenia, wystawiennicze, targowe, logistyczne. Nie mo¿na przyj¹æ, ¿e zaproponowane rozszerzenie programu o funkcje produkcyjne, magazynowa i us³ugowe zwi¹zane z napraw¹ pojazdów, lokalizacj¹
stacji paliw oraz sprzeda¿¹ hurtow¹ i detaliczn¹ bêdzie zgodne z tymi celami rozwoju obszaru i zapisami Studium, w szczególnoci dotycz¹cymi przeznaczenia terenów i lokalizacji inwestycji o charakterze recepcyjnym i promocyjnym jak i równie¿ wystawienniczym.
W zakresie pkt g):
Zmiana przebiegu drogi klasy dojazdowej KD/D2 nie jest mo¿liwa. Uk³ad dróg publicznych w obszarze planu zosta³ zaplanowany w sposób zapewniaj¹cy prawid³ow¹ obs³ugê komunikacyjn¹ opart¹ na sieci dróg wyznaczaj¹c efektywne wielkociowo kwarta³y zabudowy o powierzchniach odpowiednich do zaplanowanych funkcji w terenie wystawowym jak i
równie¿ w terenie centrum wystawienniczego.
W zakresie pkt d):
W terenach centrum wystawienniczego funkcja biurowa jest
dopuszczona, lecz nie jako odrêbne "obiekty biurowe", ale
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jako funkcje "wbudowane" w kompleks obiektu centrum wystawienniczego.
10. Uwaga Nr 12
dotyczy dziatek nr 195/3, 198/7, 199/7, 201/2, 202, 203, 204, 209,
210, 228/2, 229/2, 230/2 230/3, 214/2, 215, 216, 217/2, 218/2,
219, 220/2, 221/2, 222, 223/2, 224/2, 225, 226/2, 227/2, 234/2
obr. 53, które w projekcie planu zawieraj¹ siê w terenach targowych z funkcj¹ logistyczn¹ (UTL), drogach publicznych klasy
dojazdowej z kolej¹ (KD/D+K) oraz klasy autostrady (KD/A).
[...]*
wniós³ uwagê, która dotyczy³a:
Poszerzenia zapisu w projekcie planu dotycz¹cy terenu UTL
o:
a) magazynowanie, sortowanie i dystrybucjê towarów,
b) handel hurtowy i detaliczny,
c) obiekty biurowe,
d) obiekty hotelowe,
e) stacje paliw.
Prezydent Miasta Krakowa:
1) nie uwzglêdni³ uwagi w zakresie handlu detalicznego,
o którym mowa w punkcie b) uwagi,
2) uwzglêdni³ uwagê z zastrze¿eniem dotycz¹cym:
 w odniesieniu do punktów a) do d) spe³nienia warunku
podporz¹dkowania prowadzonej dzia³alnoci funkcjom
targowo-wystawienniczym,
 w odniesieniu do punktów c) i d) - spe³nienia warunku
realizacji funkcji "biurowych" i "hotelowych" wy³¹cznie
jako "wbudowanych" w kompleksy obiektów sk³adowych.
W zakresie punktu e) uwaga zosta³a uwzglêdniona.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona w zakresie handlu detalicznego, o którym mowa w punkcie b) oraz czêciowo nieuwzglêdniona w zakresie punktów a) do d).
Wyjanienie:
W zakresie punktów od a) do d):
Zapisy projektu planu w trenach targowych z funkcj¹ logistyczn¹ (UTL) przewiduj¹ prowadzenie dzia³alnoci obejmuj¹cej magazynowanie, sortowanie i dystrybucjê towarów,
lecz podporz¹dkowan¹ funkcjom targowo-wystawienniczym:
Realizacja funkcji biurowo administracyjnych dopuszczona
jest jako "wbudowanych" w kompleksy obiektów sk³adowych.
W zakresie dopuszczenia handlu hurtowego i funkcji hotelarskich, równie¿ jako funkcji "wbudowanych", zosta³a wprowadzona odpowiednia modyfikacja zapisów ustaleñ planu.
Dopuszczenie funkcji handlu detalicznego, o której mowa
w punkcie b) uwagi, by³oby niezgodne z podstawowym przeznaczeniem terenu oraz charakterem i istot¹ funkcji targowej
i logistycznej.
W zakresie pkt e):
W terenach o podstawowym przeznaczeniu ustalonym w planie - UTL; odpowiednia modyfikacja zapisów ustaleñ planu
w zakresie lokalizacji stacji paliw jako przeznaczenia dopuszczalnego zosta³a wprowadzona.
11. Uwaga Nr 13
dotyczy dzia³ek nr 1/3, 1/4, 2/1, 2/3, 2/4, 3/1, 3/2, 4/2, 5, 6, 7/
1, 7/4, 8/4, 9/2 obr. 52, które w projekcie planu zawieraj¹ siê
w terenach us³ug komercyjnych (UC), drogach publicznych klasy autostrady (KD/A).
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[...]*
wniós³ uwagê, która dotyczy³a:
1) Rozszerzenia zapisu ustaleñ planu o funkcjê us³ug logistycznych w taki sposób, aby alternatywnie mog³y funkcjonowaæ obie funkcje:
a) funkcja us³ug komercyjnych o parametrach zgodnych
z zapisami projektu planu,
b) funkcja us³ug logistycznych pozwalaj¹ca na usytuowanie obiektów przestrzennych, zdefiniowanych funkcj¹ magazynow¹ wraz z infrastruktur¹ i organizacj¹, któr¹ realizuj¹ us³ugi logistyczne zwi¹zane z przyjmowaniem,
magazynowaniem, rozdzia³em, wydawaniem towarów
oraz us³ugi towarzysz¹ce, wiadczone przez niezale¿ne
w stosunku do nadawcy lub odbiorcy podmioty gospodarcze wraz z zapleczem parkingowym dla pojazdów
transportu towarowego, z uwzglêdnieniem dla funkcji
logistycznej 25 miejsc parkingowych dla 100 zatrudnionych oraz 20 miejsc na 1000 m2 powierzchni u¿ytkowej na poziomie terenu.
2) W zakresie kszta³towania formy i gabarytu podniesienia
maksymalnej wysokoæ do 12 metrów (zgodnie z decyzj¹
WZiZT) oraz zlikwidowania zapisu § 26 ust. 2 pkt 5 ppkt f,
mówi¹cego o tolerancji 5% odnonie powiêkszenia i pomniejszenia tej wysokoci.
3) Usuniêcia zapisu § 14 ust. 6 w czêci o treci "...formy zabudowy powinny nawi¹zywaæ do form zabudowy powsta³ej w otoczeniu i do krajobrazu" wobec faktu braku jakiejkolwiek zabudowy znajduj¹cej siê w urbanistycznym kontekcie tego terenu.
4) Dopisania w § 26 ust. 2 pkt 5: "dopuszcza siê wykonanie
bezporedniej obs³ugi komunikacyjnej z ul. Olszanickiej
oznaczonej KD/Z, poprzez wykonanie nasypu lub konstrukcji in¿ynierskiej ³¹cz¹cej wyznaczony teren z ul. Olszanick¹.
5) W § 16 ust. 2 pkt 6 projektu planu po "(...) i w terenach
us³ug logistyki ul. (...)" dodaæ: "(...) oraz Terenach us³ug komercyjnych UC (...)".
Prezydent Miasta Krakowa:
 uwzglêdni³ uwagê w zakresie punktów: 1), 2), 4) i 5),
 nie uwzglêdni³ uwagi w zakresie punktu 3),
 nie uwzglêdni³ uwagi w odniesieniu do dzia³ki nr 9/2 obr. 52.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona w zakresie punktu 3) oraz
w odniesieniu do dzia³ki nr 9/2 obr. 52.
Wyjanienie:
W zakresie punktów: 1), 2), 4), 5) wprowadzone zosta³y korekty w zapisach ustaleñ planu.
Zakres ustaleñ planu okrelony w punkcie 3) wymaga utrzymania, poniewa¿ ustalenia planu s¹ realizowane w okresie
wieloletnim, w którym kolejno realizowane inwestycje (zabudowa) powinny nawi¹zywaæ do ju¿ zrealizowanych.
W odniesieniu do dzia³ki 9/2 obr. 52 uwaga nie mo¿e byæ
uwzglêdniona, poniewa¿ dzia³ka ta le¿y poza granicami obszaru objêtego planem.
12. Uwaga Nr 14
dotyczy terenów zieleni towarzysz¹cej komunikacji (ZK).
[...]*
wniós³ uwagê, która dotyczy³a:
Wyznaczenia terenów us³ug komercyjnych o charakterze recepcyjnym i promocyjnym (U) na wzór § 25 projektu planu
w granicach terenu zieleni towarzysz¹cej komunikacji oznaczonej w projekcie planu - ZK.
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Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjanienie:
Projekt planu przewiduje w wêle Balice II wy³¹cznie tereny zieleni towarzysz¹ce komunikacji, które nie mog¹ byæ
wykorzystane na inne cele. Wymogi zapewnienia bezpiecznych i sprawnych warunków obs³ugi komunikacyjnej wêz³a (p³ynnoæ ruchu, bezpieczeñstwo transportu ludzi i towarów w bezporednim s¹siedztwie Portu Lotniczego) wykluczaj¹ lokalizacjê - w tym terenie jakichkolwiek innych
funkcji generuj¹cych ruch oraz powoduj¹cych potencjalne
kolizje w funkcjonowaniu wêz³a i jego po³¹czeñ z s¹siednimi terenami.
13. Uwaga Nr 15
dotyczy terenów zieleni towarzysz¹cej komunikacji (ZK).
[...]*
wniós³ uwagê, która dotyczy³a:
Wyznaczenia terenów us³ug komercyjnych o charakterze recepcyjnym i promocyjnym (U) na wzór § 25 projektu planu
w granicach terenu zieleni towarzysz¹cej komunikacji oznaczonej w projekcie planu - ZK.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjanienie:
Projekt planu przewiduje w wêle Balice II wy³¹cznie tereny zieleni towarzysz¹ce komunikacji, które nie mog¹ byæ
wykorzystane na inne cele. Wymogi zapewnienia bezpiecznych i sprawnych warunków obs³ugi komunikacyjnej wêz³a (p³ynnoæ ruchu, bezpieczeñstwo transportu ludzi i towarów w bezporednim s¹siedztwie Portu Lotniczego) wykluczaj¹ lokalizacjê w tym terenie jakichkolwiek innych funkcji generuj¹cych ruch oraz powoduj¹cych potencjalne kolizje w funkcjonowaniu wêz³a i jego po³¹czeñ z s¹siednimi
terenami.
14. Uwaga Nr 16
dotyczy terenów zieleni towarzysz¹cej komunikacji (ZK).
[...]*
wnios³a uwagê, która dotyczy³a:
Wyznaczenia terenów us³ug komercyjnych o charakterze recepcyjnym i promocyjnym (U) na wzór § 25 projektu planu
w granicach terenu zieleni towarzysz¹cej komunikacji oznaczonej w projekcie planu - ZK.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjanienie:
Projekt planu przewiduje w wêle Balice II wy³¹cznie tereny zieleni towarzysz¹ce komunikacji, które nie mog¹ byæ
wykorzystane na inne cele. Wymogi zapewnienia bezpiecznych i sprawnych warunków obs³ugi komunikacyjnej wêz³a (p³ynnoæ ruchu, bezpieczeñstwo transportu ludzi i towarów w bezporednim s¹siedztwie Portu Lotniczego) wykluczaj¹ lokalizacjê w tym terenie jakichkolwiek innych funkcji generuj¹cych ruch oraz powoduj¹cych potencjalne kolizje w funkcjonowaniu wêz³a i jego po³¹czeñ z s¹siednimi
terenami.
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15. Uwaga Nr 17
dotyczy terenów zieleni towarzysz¹cej komunikacji (ZK).
[...]*
wnios³a uwagê, która dotyczy³a:
Wyznaczenia terenów us³ug komercyjnych o charakterze recepcyjnym i promocyjnym (U) na wzór § 25 projektu planu
w granicach terenu zieleni towarzysz¹cej komunikacji oznaczonej w projekcie planu - ZK.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjanienie:
Projekt planu przewiduje w wêle Balice II wy³¹cznie tereny
zieleni towarzysz¹ce komunikacji, które nie mog¹ byæ wykorzystane na inne cele. Wymogi zapewnienia bezpiecznych
i sprawnych warunków obs³ugi komunikacyjnej wêz³a (p³ynnoæ ruchu, bezpieczeñstwo transportu ludzi i towarów w bezporednim s¹siedztwie Portu Lotniczego) wykluczaj¹ lokalizacjê w tym terenie jakichkolwiek innych funkcji generuj¹cych
ruch oraz powoduj¹cych potencjalne kolizje w funkcjonowaniu wêz³a i jego po³¹czeñ z s¹siednimi terenami.
16. Uwaga Nr 18
dotyczy terenów zieleni towarzysz¹cej komunikacji (ZK).
[...]*[...]*
wnieli uwagê, która dotyczy³a:
Wyznaczenia terenów us³ug komercyjnych o charakterze recepcyjnym i promocyjnym (U) na wzór § 25 projektu planu
w granicach terenu zieleni towarzysz¹cej komunikacji oznaczonej w projekcie planu - ZK.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjanienie:
Projekt planu przewiduje w wêle Balice II wy³¹cznie tereny
zieleni towarzysz¹ce komunikacji, które nie mog¹ byæ wykorzystane na inne cele. Wymogi zapewnienia bezpiecznych
i sprawnych warunków obs³ugi komunikacyjnej wêz³a (p³ynnoæ ruchu, bezpieczeñstwo transportu ludzi i towarów w bezporednim s¹siedztwie Portu Lotniczego) wykluczaj¹ lokalizacjê w tym terenie jakichkolwiek innych funkcji generuj¹cych
ruch oraz powoduj¹cych potencjalne kolizje w funkcjonowaniu wêz³a i jego po³¹czeñ z s¹siednimi terenami.
17. Uwaga Nr 19
dotyczy terenów zieleni towarzysz¹cej komunikacji (ZK).
[...]*
wniós³ uwagê, która dotyczy³a:
Wyznaczyæ tereny us³ug komercyjnych o charakterze recepcyjnym i promocyjnym (U) na wzór § 25 projektu planu w
granicach terenu zieleni towarzysz¹cej komunikacji oznaczonej w projekcie planu - ZK.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjanienie:
Projekt planu przewiduje w wêle Balice II wy³¹cznie tereny
zieleni towarzysz¹ce komunikacji, które nie mog¹ byæ wykorzystane na inne cele. Wymogi zapewnienia bezpiecznych
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i sprawnych warunków obs³ugi komunikacyjnej wêz³a (p³ynnoæ ruchu, bezpieczeñstwo transportu ludzi i towarów w bezporednim s¹siedztwie Portu Lotniczego) wykluczaj¹ lokalizacjê w tym terenie jakichkolwiek innych funkcji generuj¹cych
ruch oraz powoduj¹cych potencjalne kolizje w funkcjonowaniu wêz³a i jego po³¹czeñ z s¹siednimi terenami.
18. Uwaga Nr 20
dotyczy terenów zieleni towarzysz¹cej komunikacji (ZK).
[...]*[...]*
wnieli uwagê, która dotyczy³a:
Wyznaczenia terenów us³ug komercyjnych o charakterze recepcyjnym i promocyjnym (LT) ha wzór § 25 projektu planu
w granicach terenu zieleni towarzysz¹cej komunikacji oznaczonej w projekcie planu - ZK.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjanienie:
Projekt planu przewiduje w wêle Balice II wy³¹cznie tereny zieleni towarzysz¹ce komunikacji, które nie mog¹ byæ
wykorzystane na inne cele. Wymogi zapewnienia bezpiecznych i sprawnych warunków obs³ugi komunikacyjnej wêz³a (p³ynnoæ ruchu, bezpieczeñstwo transportu ludzi i towarów w bezporednim s¹siedztwie Portu Lotniczego) wykluczaj¹ lokalizacjê w tym terenie jakichkolwiek innych funkcji generuj¹cych ruch oraz powoduj¹cych potencjalne kolizje w funkcjonowaniu wêz³a i jego po³¹czeñ z s¹siednimi
terenami.
19. Uwaga Nr 21
dotyczy terenów zieleni towarzysz¹cej komunikacji (ZK).
[...]*[...]*
wnieli uwagê, która dotyczy³a:
Wyznaczenia terenów us³ug komercyjnych o charakterze recepcyjnym i promocyjnym (U) na wzór § 25 projektu planu
w granicach terenu zieleni towarzysz¹cej komunikacji oznaczonej w projekcie planu - ZK.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjanienie:
Projekt planu przewiduje w wêle Balice II wy³¹cznie tereny
zieleni towarzysz¹ce komunikacji, które nie mog¹ byæ wykorzystane na inne cele. Wymogi zapewnienia bezpiecznych
i sprawnych warunków obs³ugi komunikacyjnej wêz³a (p³ynnoæ ruchu, bezpieczeñstwo transportu ludzi i towarów w bezporednim s¹siedztwie Portu Lotniczego) wykluczaj¹ lokalizacjê w tym terenie jakichkolwiek innych funkcji generuj¹cych
ruch oraz powoduj¹cych potencjalne kolizje w funkcjonowaniu wêz³a i jego po³¹czeñ z s¹siednimi terenami.
20. Uwaga Nr 22
dotyczy terenów zieleni towarzysz¹cej komunikacji (ZK).
[...]*
wniós³ uwagê, która dotyczy³a:
Wyznaczenia terenów us³ug komercyjnych o charakterze recepcyjnym i promocyjnym (U) na wzór § 25 projektu planu
w granicach terenu zieleni towarzysz¹cej komunikacji oznaczonej w projekcie planu - ZK.
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Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjanienie:
Projekt planu przewiduje w wêle Balice II wy³¹cznie tereny
zieleni towarzysz¹ce komunikacji, które nie mog¹ byæ wykorzystane na inne cele. Wymogi zapewnienia bezpiecznych
i sprawnych warunków obs³ugi komunikacyjnej wêz³a (p³ynnoæ ruchu, bezpieczeñstwo transportu ludzi i towarów w bezporednim s¹siedztwie Portu Lotniczego) wykluczaj¹ lokalizacjê w tym terenie jakichkolwiek innych funkcji generuj¹cych
ruch oraz powoduj¹cych potencjalne kolizje w funkcjonowaniu wêz³a i jego po³¹czeñ z s¹siednimi terenami.
21. Uwaga Nr 23
dotyczy terenów zieleni towarzysz¹cej komunikacji (ZK).
[...]*
wnios³a uwagê, która dotyczy³a:
Wyznaczenia terenów us³ug komercyjnych o charakterze recepcyjnym i promocyjnym (U) na wzór § 25 projektu planu
w granicach terenu zieleni towarzysz¹cej komunikacji oznaczonej w projekcie planu - ZK.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjanienie:
Projekt planu przewiduje w wêle Balice II wy³¹cznie tereny
zieleni towarzysz¹ce komunikacji, które nie mog¹ byæ wykorzystane na inne cele. Wymogi zapewnienia bezpiecznych
i sprawnych warunków obs³ugi komunikacyjnej wêz³a (p³ynnoæ ruchu, bezpieczeñstwo transportu ludzi i towarów w bezporednim s¹siedztwie Portu Lotniczego) wykluczaj¹ lokalizacjê w tym terenie jakichkolwiek innych funkcji generuj¹cych
ruch oraz powoduj¹cych potencjalne kolizje w funkcjonowaniu wêz³a i jego po³¹czeñ z s¹siednimi terenami.
Przewodnicz¹cy Rady: P. Pytko
Za³¹cznik Nr 4
do uchwa³y Nr XCIX/1003/06
Rady Miasta Krakowa
z dnia 11 stycznia 2006 r.
ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE REALIZACJI
INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NALE¯¥CYCH DO ZADAÑ W£ASNYCH GMINY
ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA
W MIEJSCOWYM PLANIE
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
OBSZARU OTOCZENIA
PORTU LOTNICZEGO KRAKÓW -BALICE
I. Inwestycje infrastruktury technicznej objête ustaleniami i
obszarem planu
Zasady obs³ugi oraz charakterystyka rozwi¹zañ infrastruktury technicznej, w tym komunikacyjnej, obszaru otoczenia
Portu Lotniczego Kraków - Balice zosta³y okrelone w ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - tj. w uchwale w sprawie uchwalenia planu oraz w czêci
graficznej planu (stanowi¹cej integraln¹ czêæ uchwa³y).
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W zakresie nale¿¹cym do zadañ w³asnych Gminy Miejskiej Kraków zapisano w planie inwestycje infrastrukturalne:
1. Modernizacja, rozbudowa i budowa uk³adu komunikacyjnego obejmuj¹ca:
1) Uk³ad drogowy podstawowy - powi¹zania zewnêtrzne:
a) droga g³ówna (w terenie KD/G+K) - odcinek tzw. "Trasy
Balickiej",
b) droga zbiorcza (w terenie KD/Z) - odcinek ul. Olszanickiej;
2) Uk³ad drogowy obs³uguj¹cy obszar planu:
a) droga lokalna (w terenie KD/L) ³¹cznie z obiektami i urz¹dzeniami przekroczenia Austostrady-A4 (w terenie KI-2),
b) drogi dojazdowe (w terenach: AD/D, KD/D+K) ³¹cznie
z obiektami i urz¹dzeniami przekroczenia drogi g³ównej
oraz odcinka linii kolejowej (w terenie KI-4);
3) Uk³ad transportu publicznego, szynowego - odcinek po³¹czenia kolejowego - centrum miasta z Portem Lotniczym
(odcinek okrelonej w Studium "szybkiej kolei aglomeracyjnej") - przebudowa i rozbudowa istniej¹cych bocznic kolejowych (w ramach terenów KD/G+K i UCK), wraz z infrastruktur¹ techniczn¹ i publiczn¹, w tym przystankami obs³uguj¹cymi transport zbiorowy:
4) cie¿ki rowerowe uk³adu podstawowego (w ul. Olszanickiej oraz w projektowanej drodze lokalnej, w terenie KD/L).
Ca³oæ inwestycji komunikacyjnych obejmuje tak¿e urz¹dzenia towarzysz¹ce, w tym m.in.: urz¹dzenia ochrony terenów przyleg³ych przed tzw. "zanieczyszczeniami komunikacyjnymi", urz¹dzenia infrastruktury technicznej i spo³ecznej
przystanków transportu zbiorowego, chodniki, zieleñ, miejsca parkowania w pasach drogowych, owietlenie, sygnalizacjê i urz¹dzenia sterowania ruchem.
2. Modernizacja, rozbudowa i budowa pozosta³ych systemów
infrastruktury technicznej, obejmuj¹cych:
1) Zaopatrzenie w wodê:
a) Zasilanie w wodê obszaru objêtego planem z:
 strefy podstawowej cinieñ, pracuj¹cej w oparciu
o ZUW Rudawa, zasilanej od ul. Balickiej ruroci¹giem
f 300 mm, przechodz¹cym od ul. Zakliki z Mydlnik
w ruroci¹gu f 150 mm - pó³nocna czêæ obszaru,
 strefy podwy¿szonego cinienia pracuj¹cej w oparciu o hydroforniê w Olszanicy - pozosta³a czêæ obszaru;
b) Rozbudowa sieci wodoci¹gowej rozdzielczej poprzez:
 planowane przed³u¿enie ruroci¹gu f 100 mm projektowanego w ul. Jantarowej i ul. Powstania Styczniowego w projektowanej drodze (w terenie KD/D2)
i dalej w kierunku pó³nocnym w projektowanej drodze (w terenie KD/D3) - pó³nocna czêæ obszaru,
 odga³êzienie od projektowanego ruroci¹gu w ul. Olszanickiej wzd³u¿ projektowanych dróg (w terenach
KD/D2 oraz KD/I,) do po³¹czenia z istniej¹cymi koñcówkami sieci w rejonie ulic Olszanickiej Na Borach
- Amazonek, zasilanych z wodoci¹gu w Kryspinowie
(pozwala to na stworzenie piercieniowego uk³adu
zasilania) pozosta³a czêæ obszaru.
2) Odprowadzenie cieków i wód opadowych
Rozbudowa systemów kanalizacji w oparciu o docelowy system kanalizacji rozdzielczej:
a) cieki sanitarne z odprowadzeniem do centralnego
uk³adu kanalizacji Miasta Krakowa:
 odbiornikiem bêdzie projektowany kolektor "G" Osiedla Olszanica z pompowni¹ sieciow¹ "P1" zlokalizowan¹ w rejonie ulic Powstania Styczniowego - Sza-
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serów - Insurekcji Kociuszkowskiej, sprowadzaj¹c¹
cieki do kolektora "OTK" Rz¹ska,
 uk³ad oparty na dwóch g³ównych kana³ach:
 kana³ biegn¹cy wzd³u¿ projektowanej drogi (w terenie KD/L), dalej w kierunku pó³nocnym wzd³u¿ projektowanej drogi (w terenie KD/D3) do lokalnej pompowni "P2" (z pompowni "P2" transport cieków ruroci¹giem t³ocznym do pompowni P1, kieruj¹cej
cieki do kolektora OTK - Rz¹ska),
 kana³ biegn¹cy wzd³u¿ projektowanych dróg (w terenach KD/G+K, dalej KD/D4 oraz KD/D2), odbieraj¹cy cieki sanitarne z terenu lotniska w pó³nocno zachodniej czêci obszaru planu,
 w po³udniowej czêci obszaru cieki sprowadzane
bêd¹ grawitacyjnie do kanalizacji Kryspinowa (Gmina Liszki) lub poprzez lokaln¹ pompowniê w³¹czone
do projektowanego kana³u w ul. Na Borach;
b) wody opadowe - z odprowadzeniem do zlewni potoku Olszanickiego lub jego dop³ywów:
 poprzez siedem niezale¿nych uk³adów, z kana³ami
prowadzonymi w projektowanych ulicach (jeden z
wylotów do rowu w Kryspinowie),
 dla zatrzymania i regulacji odp³ywu wód opadowych
z czêci obszaru objêtego planem przewiduje siê
mo¿liwoæ lokalizacji zbiorników retencyjnych (teren
oznaczony jako ZWS), wraz z uregulowaniem Potoku Olszanickiego.

II. Zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych Gminy.
Finansowanie inwestycji bêdzie odbywaæ siê poprzez:
1) Wydatki z bud¿etu miasta,
2) Finansowanie i wspó³finansowanie rodkami zewnêtrznymi, poprzez bud¿et miasta w ramach, m.in.:
a) finansowania i wspó³finansowania inwestycji drogowych
(modernizacji i przebudowy uk³adu drogowego podstawowego, wêz³ów i skrzy¿owañ) w zakresie dróg pozostaj¹cych w zarz¹dzie GDDKiA oraz w zarz¹dzie Województwa Ma³opolskiego,
b) dotacji samorz¹du województwa,
c) dotacji unijnych,
d) dotacji i po¿yczek z funduszy celowych,
e) innych kredytów i po¿yczek bankowych,
f) innych rodków zewnêtrznych,
g) programu Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne,
3) Udziale inwestorów w finansowaniu w ramach porozumieñ
o charakterze cywilno-prawnym (lub w formie "partnerstwa
publiczno-prywatnego" - "PPP", jeli zostanie ona unormowana i wdro¿ona).
Mo¿liwe jest uzyskanie powa¿nego wsparcia finansowego ze rodków pozostaj¹cych w dyspozycji Wojewody Ma³opolskiego i Zarz¹du Województwa Ma³opolskiego, z uwagi na
ponadlokalne ("metropolitalne") znaczenie rozwoju obszaru
objêtego planem i jego s¹siedztwa.
III. Przygotowanie, realizacja i finansowanie inwestycji nale¿¹cych do zadañ w³asnych Gminy
Inwestycje komunikacyjne - bezporednie przygotowanie, realizacjê i obs³ugê finansowania prowadz¹ miejskie jednostki
organizacyjne: Zarz¹d Dróg i Komunikacji, oraz Zarz¹d Gospodarki Komunalnej. W zakresie inwestycji o ponadlokalnym
znaczeniu; jednostki te wpó³pracuj¹ odpowiednio z GDDKiA i
Zarz¹dem Województwa Ma³opolskiego.
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Inwestycje odwodnienia terenów i odprowadzenia wód opadowych - bezporednie przygotowanie, realizacjê i obs³ugê
finansowania prowadzi miejska jednostka organizacyjna Zarz¹d Gospodarki Komunalnej (we wspó³pracy z Zarz¹dem
Województwa Ma³opolskiego).
Inwestycje zaopatrzenia w wodê i kanalizacjê (z wy³¹czeniem
odwodnienia terenów) bezporednie przygotowanie, realizacja i finansowanie nale¿y do spó³ki miejskiej Miejskie Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji S.A.
Zak³ada siê mo¿liwoæ wy³¹cznego finansowania inwestycji
z zakresu sieci kanalizacji sanitarnej ze rodków MPWiK S.A.
Przyjmuje siê mo¿liwoæ wy³¹cznego finansowania inwestycji z zakresu sieci wodoci¹gowej ze rodków MPWiK S.A. zgodnie z przyjêtym programem "Woda dla wszystkich".

nadwymiarowe i godziny zastêpstw doranych, dla nauczycieli zatrudnionych w szko³ach i przedszkolach prowadzonych przez Gminê Miechów. Regulamin okrela tak¿e wysokoæ i warunki przyznawania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli za ich osi¹gniêcia dydaktyczno - wychowawcze a tak¿e szczegó³owe zasady
przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

W realizacji inwestycji, w ich planowaniu, przygotowaniu
i koordynacji bêd¹ wykorzystane funkcjonuj¹ce i planowane
"programy sektorowe" okrelone w przyjêtej "Strategii Rozwoju Miasta" - z zakresu m.in.:
a) modernizacji i rozwoju uk³adu drogowego oraz polityki parkingowej,
b) rozwoju transportu publicznego,
c) rozwoju i modernizacji urz¹dzeñ wodoci¹gowo-kanalizacyjnych (MPWiK S.A) wraz z programem "woda dla wszystkich",
d) polityki rozbudowy, modernizacji i eksploatacji systemu
odwodnienia terenów,
e) programu ochrony rodowiska,
f) za³o¿eñ planu zaopatrzenia w ciep³o, energiê elektryczn¹
i paliwa gazowe (z uwzglêdnieniem planów i programów
w³aciwych zarz¹dców i dysponentów mediów),
g) organizacji, realizacji i dofinansowywania lokalnych inicjatyw inwestycyjnych,
h) realizacji inwestycji o znaczeniu spo³eczno-gospodarczym
w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.
Ponadto, w programowaniu realizacji i finansowania inwestycji o znaczeniu ponadlokalnym mog¹ byæ wykorzystane programy zapisane w Strategii Rozwoju Województwa Ma³opolskiego oraz w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Ma³opolskiego, a tak¿e - w sporz¹dzanym
Planie Rozwoju Obszaru Metropolitalnego.
Ustalenia realizacyjne, wynikaj¹ce z planowania i koordynowania zakresu i finansowania inwestycji, dokonane
z uwzglêdnieniem ww. "programów sektorowych" oraz corocznych bud¿etów miasta - okrelaj¹ce terminy, zakresy (w
tym etapowanie) realizacji oraz wielkoæ i strukturê finanso4vania inwestycji, dokonywane zgodnie z przepisami o finansach publicznych oraz wewnêtrznymi uregulowaniami
obowi¹zuj¹cym w Gminie Miejskiej Kraków - nie wymagaj ¹
wprowadzania zmian do niniejszego rozstrzygniêcia.

§1

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie Gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z pón. zm.) oraz art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 118,
poz. 1112, Nr 137, poz. 1304 i Nr 179, poz. 1845) Rada Miejska w Miechowie uchwala co nastêpuje:

Przyjmuje siê regulaminu wynagradzania, okrelaj¹cy wysokoæ dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegó³owe warunki przyznawania dodatku za wys³ugê lat, a tak¿e szczegó³owe warunki obliczania i wyp³acania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
zastêpstw doranych, dla nauczycieli zatrudnionych w szko³ach i przedszkolach prowadzonych przez Gminê Miechów.
Regulamin okrela tak¿e wysokoæ i warunki przyznawania
nagród ze specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli
za ich osi¹gniêcia dydaktyczno - wychowawcze a tak¿e szczegó³owe zasady przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
§2
Regulamin Wynagradzania stanowi za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy
i Miasta Miechów.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2006 r.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej: J. Marczuk
Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XXXIII/ 290 /2005
Rady Miejskiej w Miechowie
z dnia 28 listopada 2005 r.

Przewodnicz¹cy Rady: P. Pytko
810
Uchwa³a Nr XXXIII/290/2005
Rady Miejskiej w Miechowie
z dnia 28 listopada 2005 r.
w sprawie Przyjêcia regulaminu wynagradzania, okrelaj¹cego wysokoæ dodatku motywacyjnego, funkcyjnego
i za warunki pracy oraz szczegó³owe warunki przyznawania dodatku za wys³ugê lat, a tak¿e szczegó³owe warunki
obliczania i wyp³acania wynagrodzenia za godziny po-

Regulamin wynagradzania
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§1
Regulamin okrela wysokoæ dodatku motywacyjnego,
funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegó³owe warunki ich
przyznawania, szczegó³owe warunki przyznawania dodatku
za wys³ugê lat, a tak¿e szczegó³owe warunki obliczania i wyp³acania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i go-
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dziny doranych zastêpstw dla nauczycieli zatrudnionych
w szko³ach i placówkach owiatowo - wychowawczych prowadzonych przez Gminê Miechów. Regulamin okrela tak¿e
wysokoæ i warunki przyznawania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli za ich osi¹gniêcia dydaktyczno - wychowawcze a tak¿e szczegó³owe zasady przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
Rozdzia³ II
Szczegó³owe zasady przyznawania i wysokoci dodatku
motywacyjnego
§1
1. Warunkiem przyznania nauczycielowi zatrudnionemu
w szkole, placówce owiatowo - wychowawczej prowadzonej przez Gminê Miechów, z zastrze¿eniem ust. 2, dodatku
motywacyjnego jest:
1) Uzyskiwanie szczególnych osi¹gniêæ dydaktycznych, wychowawczych i opiekuñczych, a w szczególnoci:
a. uzyskiwanie przez uczniów, z uwzglêdnieniem ich mo¿liwoci oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych
osi¹gniêæ dydaktyczno - wychowawczych potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach i olimpiadach.
b. Umiejêtne rozwi¹zywanie problemów wychowawczych uczniów we wspó³pracy z ich rodzicami,
c. Pe³ne rozpoznanie rodowiska wychowawczego
uczniów, aktywne i efektywne dzia³anie na rzecz
uczniów potrzebuj¹cych szczególnej opieki.
2) Jakoæ wiadczonej pracy, w tym zwi¹zanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, a w szczególnoci:
a. systematyczne i efektywne przygotowywanie siê do
przydzielonych obowi¹zków,
b. podnoszenie kwalifikacji i umiejêtnoci zawodowych,
c. dba³oæ o estetykê i sprawnoæ powierzonych pomieszczeñ, pomocy dydaktycznych lub urz¹dzeñ
szkolnych,
d. prawid³owe prowadzenie dokumentacji szkolnej,
w tym pedagogicznej,
e. rzetelne i terminowe wywi¹zywanie siê z poleceñ s³u¿bowych i powierzonych obowi¹zków.
3) Posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy lub pozytywnej oceny dorobku zawodowego.
4) Zaanga¿owanie w realizacjê czynnoci i zajêæ, o których
mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r. - Karta Nauczyciela, zwanej dalej "Kart¹ Nauczyciela", a w szczególnoci:
a. udzia³ w organizowaniu imprez i uroczystoci szkolnych,
b. udzia³ w komisjach przedmiotowych i innych,
c. opieka nad samorz¹dem uczniowskim lub organizacjami uczniowskimi dzia³aj¹cymi na terenie szko³y,
d. prowadzenie lekcji kole¿eñskich, przejawianie innych
form aktywnoci w ramach wewn¹trz szkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,
e. aktywny udzia³ w realizacji innych zadañ statutowych
szko³y.
2. Warunkiem przyznania nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze w szkole lub placówce dodatku
motywacyjnego jest ;
1) uzyskiwanie szczególnych osi¹gniêæ w realizacji zadañ
wynikaj¹cych ze statutu placówki,
2) jakoæ wiadczonej pracy, w tym zwi¹zanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, a w szczególnoci:
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a. podnoszenie kwalifikacji i umiejêtnoci zawodowych,
b. rzetelne i terminowe wywi¹zywanie siê z poleceñ s³u¿bowych i powierzonych obowi¹zków,
3) posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy lub pozytywnej oceny dorobku zawodowego,
4) zaanga¿owanie w realizacjê czynnoci i zajêæ, o których
mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty Nauczyciela,
a w szczególnoci:
a. aktywny udzia³ w szkoleniach, naradach i konferencjach,
b. aktywny udzia³ w realizacji innych zadañ statutowych
placówki.
3. Dodatek motywacyjny dla nauczycieli stanowi 3 % kwoty planowanej na wynagrodzenia zasadnicze dla tych nauczycieli,
4. Dodatek motywacyjny przyznaje siê na czas okrelony,
nie krótszy ni¿ 3 miesi¹c i nie d³u¿szy ni¿ 6 miesi¹ce, w wysokoci do 20 % otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego.
5. Wysokoæ dodatku motywacyjnego dla nauczyciela, o którym mowa w ust. 1 i 2 ustala dyrektor szko³y, a dla dyrektora szko³y - organ prowadz¹cy szko³ê.
Rozdzia³ III
Szczegó³owe zasady przyznawania i wysokoci dodatków: funkcyjnych dla dyrektorów szkó³ oraz innych osób,
którym powierzono stanowiska kierownicze w szko³ach
i placówkach.
§1
1. Nauczycielom poszczególnych stopni awansu zawodowego, którym powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szko³y (placówki) albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szko³y, przys³uguje dodatek
funkcyjny.
2. Wysokoæ dodatku funkcyjnego dla dyrektora szko³y ustala organ prowadz¹cy szko³ê (placówkê), a dla nauczyciela
zajmuj¹cego inne stanowisko kierownicze - dyrektor szko³y, uwzglêdniaj¹c wielkoæ szko³y, jej strukturê organizacyjn¹, z³o¿onoæ zadañ wynikaj¹cych z zajmowanego stanowiska, liczbê stanowisk kierowniczych w szkole, wyniki
pracy szko³y oraz warunki demograficzne i geograficzne,
w jakich szko³a funkcjonuje.
3. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia
miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nast¹pi³o
powierzenie stanowiska kierowniczego, a je¿eli powierzenie
stanowiska nast¹pi³o pierwszego dnia miesi¹ca - od tego dnia.
4. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze
na czas okrelony, traci prawo do dodatku funkcyjnego
z up³ywem okresu powierzenia, a w razie wczeniejszego
odwo³ania - z koñcem miesi¹ca, w którym nast¹pi³o odwo³anie, a je¿eli odwo³anie nast¹pi³o pierwszego dnia miesi¹ca - od tego dnia.
5. Dodatek funkcyjny nie przys³uguje od pierwszego dnia
miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nauczyciel zaprzesta³ pe³nienia z innych przyczyn obowi¹zków
zwi¹zanych z powierzonym stanowiskiem, a je¿eli zaprzestanie obowi¹zków nast¹pi³o pierwszego dnia miesi¹caod tego dnia.
6. Dodatek funkcyjny w wysokoci ustalonej dla dyrektora
przys³uguje równie¿ wicedyrektorowi od pierwszego dnia
miesi¹ca kalendarzowego nastêpuj¹cego po trzech miesi¹cach nieobecnoci dyrektora szko³y z przyczyn innych ni¿
urlop wypoczynkowy.
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7. Wysokoæ przys³uguj¹cego dodatku funkcyjnego okrela
tabela nr 1.
Tabela Nr 1 - wysokoæ dodatków funkcyjnych dla dyrektorów i wicedyrektorów szkó³.
1. dyrektor szko³y licz¹cej do 3 oddzia³ów - od 10 do 20 % wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego
2. dyrektor szko³y licz¹cej od 4 - 5 oddzia³ów od 15 do 25 %
wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego
3. dyrektor szko³y licz¹cej od 6 - 16 oddzia³ów od 20 do 30 %
wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego
4. dyrektor szko³y licz¹cej od 17 - 19 oddzia³ów od 25 do 35 %
wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego
5. dyrektor szko³y licz¹cej powy¿ej 19 oddzia³ów -od 30 do 40 %
wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego
6. wicedyrektor szko³y - bez wzglêdu na liczbê oddzia³ów od
10 do 20 % wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego.
§2
1. Nauczycielom poszczególnych stopni awansu zawodowego, którym powierzono wychowawstwo klasy, sprawowanie funkcji doradcy metodycznego, opiekuna sta¿u, przys³uguje dodatek funkcyjny.
2. wysokoæ dodatków funkcyjnych o których mowa w § 2
pkt. 2 okrela tabela nr 2
Tabela Nr 2- Wysokoæ dodatków funkcyjnych
1) wychowawstwo klasy
2) opiekun sta¿u
3) doradca metodyk

- 50 z³.
- 30 z³.
- 50 z³.

3. Wysokoæ dodatku funkcyjnego dla nauczycieli ustala dyrektor szko³y (placówki) a dla dyrektora szko³y - organ prowadz¹cy szko³ê. Przepisy § 1 ust. 3 - 5 stosuje siê odpowiednio.
4. Nauczycielowi, o którym mowa w § 1 ust.1 sprawuj¹cemu
funkcje wymienione w ust.1, przys³uguje jeden dodatek
funkcyjny w wysokoci uwzglêdniaj¹cej zajmowanie stanowiska kierowniczego oraz sprawowanie funkcji.
Rozdzia³ IV
Szczegó³owe zasady przyznawania dodatków za warunki
pracy
§1
1. Nauczycielom poszczególnych stopni awansu zawodowego przys³uguje dodatek za warunki z tytu³u pracy w trudnych, uci¹¿liwych lub szkodliwych dla zdrowia warunkach,
okrelonych w odrêbnych przepisach, w wysokoci od 5 do
15 % otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia
zasadniczego.
2. Wysokoæ dodatku za warunki pracy dla nauczyciela ustala dyrektor szko³y (placówki), a dla dyrektora - organ prowadz¹cy, bior¹c pod uwagê stopieñ trudnoci, uci¹¿liwoci lub szkodliwoci dla zdrowia realizowanych zadañ lub
wykonywanych prac.
3. Dodatek za warunki pracy, przys³uguje w okresie faktycznego wykonywania pracy, z któr¹ dodatek jest zwi¹zany,
oraz w okresie niewykonywania pracy, za któr¹ przys³uguje wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego.

Poz. 810

4. Dodatek za warunki pracy wyp³aca siê w ca³oci, je¿eli
nauczyciel realizuje w warunkach trudnych, uci¹¿liwych
lub szkodliwych dla zdrowia ca³y obowi¹zuj¹cy go wymiar
zajêæ.
5. Dodatek wyp³aca siê w wysokoci proporcjonalnej, je¿eli
nauczyciel realizuje w warunkach trudnych, uci¹¿liwych
lub szkodliwych dla zdrowia tylko czêæ obowi¹zuj¹cego
wymiaru zajêæ lub je¿eli jest zatrudniony w niepe³nym wymiarze godzin.
Rozdzia³ V
Zasady przyznawania dodatku za wys³ugê lat
dla nauczyieli
§1
1. Dodatek za wys³ugê lat przys³uguje:
1) pocz¹wszy od pierwszego dnia miesi¹ca kalendarzowego nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nauczyciel naby³ prawo do dodatku lub wy¿szej stawki dodatku, je¿eli nabycie prawa nast¹pi³o w ci¹gu miesi¹ca.
2) za dany miesi¹c, je¿eli nabycie prawa do dodatku lub
wy¿szej stawki dodatku nast¹pi³o pierwszego dnia miesi¹ca,
2. Dodatek za wys³ugê lat przys³uguje za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie oraz za dni nieobecnoci w pracy z powodu niezdolnoci do pracy wskutek
choroby lub koniecznoci osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym cz³onkiem rodziny, za które
nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasi³ek z ubezpieczenia spo³ecznego.
Rozdzia³ VI
Zasady przyznawania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny zastêpstw doranych
§1
1. Wynagrodzenie za jedn¹ godzinê ponadwymiarow¹ i godzinê doranego zastêpstwa oblicza siê, z zastrze¿eniem
ust. 2, dziel¹c przyznan¹ stawkê wynagrodzenia zasadniczego (³¹cznie z dodatkiem za warunki pracy, je¿eli praca
w godzinach ponadwymiarowych oraz doranego zastêpstwa odbywa siê w warunkach trudnych, uci¹¿liwych lub
szkodliwych dla zdrowia) przez miesiêczn¹ liczbê godzin
tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru zajêæ, ustalonego dla rodzaju zajêæ dydaktycznych, wychowawczych lub
opiekuñczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub doranego zastêpstwa nauczyciela.
2. Dla nauczycieli realizuj¹cych tygodniowy obowi¹zkowy
wymiar zajêæ na podstawie art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za godzinê doranego zastêpstwa oblicza siê dziel¹c przyznan¹ nauczycielowi stawkê wynagrodzenia zasadniczego ( ³¹cznie z dodatkiem za warunki pracy, je¿eli praca w godzinach doranego zastêpstwa odbywa siê w warunkach trudnych, uci¹¿liwych lub szkodliwych
dla zdrowia) przez miesiêczn¹ liczbê godzin realizowanego
wymiaru zajêæ.
3. Miesiêczn¹ liczbê godzin obowi¹zkowego lub realizowanego wymiaru zajêæ nauczyciela, o której mowa w ust. 1
i 2, ustala siê mno¿¹c tygodniowy obowi¹zkowy lub realizowany wymiar zajêæ przez 4,16 z zaokr¹gleniem do pe³nych godzin, w ten sposób, ¿e czas zajêæ do 0,5 godziny
pomija siê, a co najmniej 0,5 godziny liczy siê za pe³n¹
godzinê.
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4. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przys³uguje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajêæ z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, usprawiedliwionej nieobecnoci w pracy.
5. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadaj¹ dni usprawiedliwionej nieobecnoci w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy, oraz w tygodniach, w których zajêcia rozpoczynaj¹ siê lub koñcz¹ w rodku tygodnia - za
podstawê ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych
przyjmuje siê tygodniowy obowi¹zkowy wymiar zajêæ
okrelony w art. 42 ust. 3 lub ustalony na podstawie
art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego
wymiaru ( lub 1, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzieñ pracy) za ka¿dy dzieñ usprawiedliwionej
nieobecnoci w pracy lub dzieñ ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przys³uguje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie mo¿e byæ jednak wiêksza ni¿ liczba godzin przydzielonych w planie
organizacyjnym.
Rozdzia³ VII
Nagrody ze specjalnego funduszu nagród
§1
1. Fundusz nagród wynosi 1 % planowego rocznego funduszu na wynagrodzenia nauczycieli.
2. Podzia³ funduszu jest nastêpuj¹cy:
a. 30 % - fundusz nagród do dyspozycji Burmistrza.
b. 70 % do dyspozycji dyrektora szko³y
3. Nagrody s¹ wrêczane co roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Mog¹ byæ równie¿ wrêczane z okazji wa¿nych
wydarzeñ w ¿yciu placówki np. jubileusz, nadanie imienia itp.
4. Nagroda Burmistrza nie mo¿e byæ wy¿sza ni¿ 150 % wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego,
natomiast nagroda Dyrektora nie mo¿e byæ wy¿sza ni¿
100 % wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego
5. Szczegó³owe zasady przyznawania nagród reguluje regulamin nagród który stanowi za³¹cznik do uchwa³y Nr XXI/
192/2004 Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2004 r.
Rozdzia³ VIII
Zasady przyznawania i wyp³acania nauczycielskiego
dodatku mieszkaniowego

Poz. 810

i Polityki Socjalnej, zwanego dalej "najni¿szym wynagrodzeniem"- dla jednej osoby.
b. 8% miesiêcznej stawki najni¿szego wynagrodzenia za
pracê pracowników, ustalonego przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, zwanego dalej "najni¿szym wynagrodzeniem"- dla dwóch osób
c. 10 % miesiêcznej stawki najni¿szego wynagrodzenia za
pracê pracowników, ustalonego przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, zwanego dalej "najni¿szym wynagrodzeniem"- dla trzech osób
d. 12 % miesiêcznej stawki najni¿szego wynagrodzenia za
pracê pracowników, ustalonego przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, zwanego dalej "najni¿szym wynagrodzeniem"- dla czterech i wiêcej osób.
2. kwoty przypadaj¹cego dodatku zaokr¹gla siê do pe³nych
z³otych w ten sposób, ¿e kwotê do 0,49 z³. pomija siê, a kwotê od 0,50 z³. zaokr¹gla do pe³nego z³otego.
3. Do osób, o których mowa w ust 1 zalicza siê nauczyciela oraz
wspólnie z nim zamieszkuj¹cych wspó³ma³¿onka oraz dzieci.
4. Nauczycielowi i jego wspó³ma³¿onkowi bêd¹cego tak¿e nauczycielem stale z nim zamieszkuj¹cym, przys³uguje tylko jeden dodatek w wysokoci okrelonej w ust. 1. Ma³¿onkowie
wspólnie okrelaj¹ pracodawcê, który bêdzie im wyp³aca³
dodatek.
5. Dodatek przys³uguje nauczycielowi niezale¿nie od tytu³u
prawnego do zajmowania przez niego lokalu.
6. Dodatek przys³uguje od pierwszego dnia miesi¹ca, nastêpuj¹cego po miesi¹cu w którym z³o¿ono wniosek o jego
przyznanie.
§3
Dodatek przys³uguje w okresie wykonywania pracy, a tak¿e w okresach:
a. nie wiadczenia pracy, za który przys³uguje wynagrodzenie.
b. Pobierania zasi³ku z ubezpieczenia spo³ecznego.
c. Korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego
w odrêbnych przepisach.
§4
1. Dodatek przyznaje siê na wniosek nauczyciela lub wspólny
wniosek nauczycieli bêd¹cych wspó³ma³¿onkami,
z uwzglêdnieniem § 2.
2. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor szko³y, a dyrektorowi szko³y organ prowadz¹cy szko³ê.

§1

Postanowienia koñcowe

Dodatek mieszkaniowy przyznaje siê nauczycielom posiadaj¹cym kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela,
zatrudnionego w wymiarze nie mniejszym ni¿ po³owa obowi¹zuj¹cego wymiaru zajêæ, w szko³ach po³o¿onych na terenach
wiejskich oraz miastach licz¹cych do 5 tys. Mieszkañców.

§1

§2
1. Nauczycielom, o których mowa w § 1 przys³uguje nauczycielski dodatek mieszkaniowy zwany dalej "dodatkiem"
w wysokoci uzale¿nionej od liczby cz³onków rodziny, wyp³acany, co miesi¹c w wysokoci:
a. 6 % miesiêcznej stawki najni¿szego wynagrodzenia za
pracê pracowników, ustalonego przez Ministra Pracy

1. Regulamin zosta³ uzgodniony z zak³adowymi organizacjami zwi¹zkowymi.
2. Regulamin obowi¹zuje od dnia 1 stycznia 2006 r. i bêdzie
obowi¹zywa³ do dnia 31 grudnia 2006 r.
3. W przypadku nie uchwalenia do dnia 31 grudnia danego
roku regulaminu na kolejny rok kalendarzowy, stosuje siê
regulamin obowi¹zuj¹cy w roku poprzednim nie d³u¿ej jednak ni¿ przez okres dwóch miesiêcy od dnia og³oszenia ustawy bud¿etowej.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
w Miechowie: J. Marczuk
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Uchwa³a Nr XLII/586/06
Rady Miejskiej w Niepo³omicach
z dnia 25 stycznia 2006 r.
w sprawie wyra¿enia zgody na udzielenie bonifikaty od
op³aty z tytu³u przekszta³cenia prawa u¿ytkowania wieczystego przys³uguj¹cego osobom fizycznym w prawo
w³asnoci nieruchomoci

Poz. 811, 812

stra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r.
w sprawie wysokoci minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracê w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181),
Rada Miejska uchwala co nastêpuje:
§1

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o przekszta³ceniu prawa u¿ytkowania wieczystego w prawo
w³asnoci nieruchomoci (Dz.U. Nr 175 poz. 1459) w zwi¹zku z art. 68 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomociami (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 261
poz. 2603 z pón. zm.) Rada Miejska w Niepo³omicach
uchwa1a, co nastêpuje:

Rada Miejska przyjmuje Regulamin okrelaj¹cy wysokoæ
oraz szczegó³owe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wys³ugê lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, zasady wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doranych zastêpstw i innych sk³adników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w placówkach owiatowych, dla których organem prowadz¹cym jest Gmina Niepo³omice, zgodnie z treci¹ za³¹cznika nr 1, stanowi¹cego integraln¹ czêæ niniejszej uchwa³y.

§1

§2

1. Wyra¿a siê zgodê na udzielenie bonifikaty w wysokoci
20% od op³aty za przekszta³cenie prawa u¿ytkowania wieczystego przys³uguj¹cego osobom fizycznym w prawo
w³asnoci nieruchomoci wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe, z zastrze¿eniem ustêpu 2.
2. Wyra¿a siê zgodê na udzielenie bonifikaty w wysokoci
40% od op³aty za przekszta³cenie prawa u¿ytkowania wieczystego przys³uguj¹cego osobom fizycznym w prawo
w³asnoci nieruchomoci wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe w przypadku uiszczenia
op³aty jednorazowo.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta
i Gminy Niepo³omice.

§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta
i Gminy Niepo³omice.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej: S. Ptak
812
Uchwa³a Nr XLI/571/06
Rady Miejskiej w Niepo³omicach
z dnia 19 grudnia 2005 r.
w sprawie przyjêcia Regulaminu okrelaj¹cego wysokoæ
oraz szczegó³owe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wys³ugê lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za
warunki pracy, zasady wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doranych zastêpstw i innych sk³adników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych
w placówkach owiatowych, dla których organem prowadz¹cym jest Gmina Niepo³omice.
Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie Gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591
z 2001 r. z pón. zm.), oraz art. 30, ust. 6 i 6b ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 118, poz. 1112
z 2003 r. z pón. zm.), oraz przepisów Rozporz¹dzenia Mini-

§3
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego i wchodzi w ¿ycie 14 dni od jej og³oszenia, z moc¹ od 1 stycznia 2006 r.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy: S. Ptak
Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XLI/571/05
Rady Miejskiej w Niepo³omicach
z dnia 19 grudnia 2005 r.
REGULAMIN
okrelaj¹cy wysokoæ oraz szczegó³owe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wys³ugê lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, zasady wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doranych
zastêpstw i innych sk³adników wynagrodzenia nauczycieli
zatrudnionych w placówkach owiatowych, dla których organem prowadz¹cym jest Gmina Niepo³omice.
§1
Ilekroæ w przepisach jest mowa bez bli¿szego okrelenia o:
1. szkole - nale¿y przez to rozumieæ przedszkole, szko³ê lub
placówkê owiatow¹ albo zespól szkól, dla których organem prowadz¹cym jest Gmina Niepo³omice,
2. dyrektorze lub wicedyrektorze - nale¿y przez to rozumieæ
dyrektora lub wicedyrektora jednostki, o której mowa
w pkt. 1,
3. roku szkolnym - nale¿y przez to rozumieæ okres pracy szko³y od 1 wrzenia danego roku do 31 sierpnia roku nastêpnego,
4. klasie - nale¿y przez to rozumieæ tak¿e oddzia³ lub grupê,
5. uczniu - nale¿y przez to rozumieæ tak¿e wychowanka przedszkola, s³uchacza szko³y dla doros³ych,
6. tygodniowym obowi¹zkowym wymiarze godzin - nale¿y
przez to rozumieæ tygodniowy obowi¹zkowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust.3 Karty Nauczyciela.
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§2

Poz. 812

Dodatek za wys³ugê lat

wymiaru zajêæ (czasu pracy), oraz okresy pracy, o których
mowa w art. 22 ust. 3 Karty Nauczyciela.
7. Do okresów pracy uprawniaj¹cych do dodatku za wys³ugê lat wlicza siê tak¿e inne okresy, je¿eli z mocy odrêbnych przepisów podlegaj¹ one wliczeniu do okresu pracy, od którego zale¿¹ uprawnienia pracownicze.
8. Dodatek za wys³ugê lat przys³uguje:
1) pocz¹wszy od pierwszego dnia miesi¹ca kalendarzowego nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nauczyciel naby³ prawo do dodatku lub wy¿szej stawki dodatku, je¿eli nabycie prawa nast¹pi³o w ci¹gu
miesi¹ca,
2) za dany miesi¹c, je¿eli nabycie prawa do dodatku lub
wy¿szej stawki dodatku nast¹pi³o od pierwszego dnia
miesi¹ca.
9. Dodatek za wys³ugê lat przys³uguje równie¿ za dni nieobecnoci w pracy z powodu niezdolnoci do pracy wskutek choroby b¹d koniecznoci osobistego sprawowania
opieki nad dzieckiem lub chorym cz³onkiem rodziny, za
które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasi³ek
z ubezpieczenia spo³ecznego.
10. Dodatek za wys³ugê lat wyp³aca siê z góry, w terminie
wyp³aty wynagrodzenia.

§3

Dodatek motywacyjny

1. Wynagrodzenie nauczycieli sk³ada siê z:
1) wynagrodzenia zasadniczego,
2) dodatków: za wys³ugê lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy,
3) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
doranych zastêpstw,
4) nagród i innych wiadczeñ wynikaj¹cych ze stosunku pracy, z wy³¹czeniem wiadczeñ z zak³adowego funduszu
wiadczeñ socjalnych i dodatków socjalnych okrelonych
w art. 54 ustawy "Karty Nauczyciela".
2. Wysokoæ stawek wynagrodzeñ, o których mowa w ust. 1
pkt. 1 i 4 ustala ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - "Karta
Nauczyciela" (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 118,
poz. 1112) zwana dalej "Kart¹ Nauczyciela", oraz wydane
na jej podstawie przepisy wykonawcze.
3. Do obliczenia redniej wynagrodzeñ nauczycieli, o której
mowa w art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela, przyjmuje siê liczbê nauczycieli pracuj¹cych, w przeliczeniu na etaty kalkulacyjne.

1. Nauczycielom przys³uguje dodatek za wys³ugê lat w wysokoci 1 % wynagrodzenia zasadniczego za ka¿dy rok
pracy, wyp³acany w okresach miesiêcznych poczynaj¹c od
czwartego roku pracy, z tym ¿e dodatek ten nie mo¿e przekroczyæ 20 % wynagrodzenia zasadniczego.
2. Do okresów pracy uprawniaj¹cych do dodatku za wys³ugê lat wlicza siê okresy poprzedniego zatrudnienia we
wszystkich zak³adach pracy, w których stosunek pracy zosta³ rozwi¹zany lub wygas³, bez wzglêdu na sposób ustania stosunku pracy (zakoñczone okresy zatrudnienia).
3. Nauczycielowi pozostaj¹cemu jednoczenie w wiêcej ni¿
jednym stosunku pracy okresy uprawniaj¹ce do dodatku
za wys³ugê lat ustala siê odrêbnie dla ka¿dego stosunku
pracy, z zastrze¿eniem ust. 4 i 5. Do okresu zatrudnienia
uprawniaj¹cego do dodatku za wys³ugê lat nie wlicza siê
okresu pracy w innym zak³adzie pracy, w którym pracownik jest lub by³ jednoczenie zatrudniony. Do okresu dodatkowego zatrudnienia nie podlegaj¹ zaliczeniu okresy
podstawowego zatrudnienia.
4. Nauczycielowi zatrudnionemu jednoczenie w kilku szko³ach w wymiarze ³¹cznie nie przekraczaj¹cym obowi¹zuj¹cego nauczyciela wymiaru zajêæ, do okresów uprawniaj¹cych do dodatku za wys³ugê lat w ka¿dej szkole zalicza
siê okresy zatrudnienia, o których mowa w ust. 2.
5. Nauczycielowi mianowanemu lub dyplomowanemu, który
przeszed³ do pracy w urzêdzie administracji rz¹dowej kuratorium owiaty, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej,
okrêgowej komisji egzaminacyjnej, w specjalistycznej jednostce nadzoru oraz organach sprawuj¹cych nadzór nad
zak³adami poprawczymi, schroniskami dla nieletnich
i orodkami diagnostyczno konsultacyjnymi na stanowisko wymagaj¹ce kwalifikacji pedagogicznych, do okresów
pracy uprawniaj¹cych do dodatku za wys³ugê lat wlicza
siê okresy pracy zaliczane do dodatku za wys³ugê lat
w szkole, w której nauczyciel otrzyma³ urlop bezp³atny na
czas zajmowania tego stanowiska.
6. Do okresów pracy wymaganych do nabycia prawa do dodatku za wys³ugê lat zalicza siê okresy pracy wykonywanej w wymiarze nie ni¿szym ni¿ potowa obowi¹zuj¹cego

§4
1. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:
1) uzyskanie szczególnych osi¹gniêæ dydaktycznych, wychowawczych i opiekuñczych, a w szczególnoci:
 uzyskiwanie przez uczniów, z uwzglêdnieniem ich mo¿liwoci oraz warunków pracy nauczyciela dobrych osi¹gniêæ dydaktyczno - wychowawczych potwierdzonych
wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach,
zawodach, olimpiadach, itp.,
 umiejêtne rozwi¹zywanie problemów wychowawczych
uczniów we wspó³pracy z ich rodzicami,
 pe³ne rozpoznanie rodowiska wychowawczego
uczniów, aktywne i efektywne dzia³anie na rzecz
uczniów potrzebuj¹cych szczególnej opieki,
2) jakoæ wiadczonej pracy, w tym zwi¹zanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zajêciem, a w szczególnoci:
 systematyczne i efektywne przygotowanie do przydzielonych obowi¹zków,
 podnoszenie kwalifikacji, umiejêtnoci zawodowych udzia³ w doskonaleniu warsztatu pracy oraz ró¿nych
form doskonalenia zawodowego,
 wzbogacanie w³asnego warsztatu pracy,
 dba³oæ o mienie szko³y i polepszenie bazy dydaktycznej, - prawid³owe prowadzenie dokumentacji szkolnej,
 rzetelne i terminowe wywi¹zywanie siê z poleceñ s³u¿bowych, - zdobywanie dodatkowych rodków finansowych dla szko³y,
 prawid³owe realizowanie planu finansowego szko³y,
 dobra wspó³praca z rad¹ pedagogiczn¹, rodzicami oraz
rodowiskiem lokalnym,
3) posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy lub pozytywnej oceny dorobku zawodowego.
4) zaanga¿owanie w realizacjê czynnoci i zajêæ, o których
mowa w art. 42 ust. 2 pkt. Z i 3 Karty Nauczyciela,
a w szczególnoci:
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 udzia³ w organizowaniu imprez i uroczystoci szkolnych, - udzia³ w pracach zespo³ów problemowo- zadaniowych,
 prowadzenie kó³ zainteresowañ, przygotowywanie
uczniów do konkursów, olimpiad i - pe³nienie funkcji opiekuna samorz¹du uczniowskiego, wspó³dzia³anie z innymi organami dzia³aj¹cymi na terenie
szko³y,
 przejawianie innych form aktywnoci w ramach wewn¹trzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 aktywny udzia³ w realizowaniu innych zadañ statutowych szko³y.
2. Warunkiem przyznania nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze w szkole dodatku motywacyjnego jest:
1) uzyskanie szczególnych osi¹gniêæ w realizacji zadañ wynikaj¹cych ze statutu szko³y.
2) jakoæ wiadczonej pracy, w tym zwi¹zanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, a w szczególnoci:
 podnoszenie kwalifikacji i umiejêtnoci zawodowych
 rzetelne i terminowe wywi¹zywanie siê z poleceñ s³u¿bowych i powierconych obowi¹zków
3) zaanga¿owanie w realizacje czynnoci i zajêæ o których
mowa w art. 42 ust. 2 pkt. 2 i 3 Karty Nauczyciela,
a w szczególnoci:
 aktywny udzia³ w szkoleniach i naradach
 aktywny udzia³ w realizacji innych zadañ statutowych
szko³y.
3. rodki na dodatki motywacyjne:
 dla nauczycieli danej szko³y stanowi¹ co najmniej 3 %
sumy wynagrodzeñ zasadniczych nauczycieli zatrudnionych w danej szkole,

Lp.
1.

2.

3.
4.

 dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko dyrektora, stanowi¹ 10 % stawki wynagrodzenia zasadniczego dyrektora
4. Dodatek motywacyjny przyznaje siê na czas okrelony, nie
krótszy ni¿ 3 miesi¹ce i nie d³u¿szy ni¿ 6 miesiêcy.
5. Dodatek motywacyjny dla:
a) dyrektora szko³y - nie mo¿e przekroczyæ 20% stawki jego
wynagrodzenia zasadniczego,
b) nauczyciela - nie mo¿e przekroczyæ 10 % jego wynagrodzenia zasadniczego.
6. Wysokoæ dodatku motywacyjnego oraz okres na jaki zostaje przyznany, w ramach posiadanych rodków finansowych, dla dyrektora szko³y ustala Burmistrz Niepo³omic,
a dla nauczycieli i osób zajmuj¹cych inne stanowiska kierownicze w szkole ustala dyrektor szko³y.
7. Nauczycielom uzupe³niaj¹cym etat w innej szkole dodatek
motywacyjny przyznaje dyrektor szko³y macierzystej
w uzgodnieniu z dyrektorem szko³y, w której uzupe³nia etat.
8. Dodatek motywacyjny wyp³aca siê z góry, w terminie wyp³aty wynagrodzenia.
9. Dodatek motywacyjny za lipiec i sierpieñ jest wyp³acany
na podstawie przeciêtnego wynagrodzenia z okresu roku
szkolnego, tj. od wrzenia do czerwca.
Dodatek funkcyjny
§5
1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szko³y albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szko³y, przys³uguje dodatek
funkcyjny.
2. Wysokoæ dodatku funkcyjnego dla dyrektora szko³y okrela poni¿sza tabela:

Stanowisko kierownicze

Miesiêcznie z³otych od - do

Przedszkola:
dyrektor przedszkola licz¹cego,
- do 50 wychowawców
- od 51 do 100 wychowawców
- powy¿ej 101 wychowanków
Szko³y:
dyrektor szko³y licz¹cej:
- do 100 uczniów
- od 101 do 150 uczniów
- od 151 do 200 uczniów
- od 201 do 250 uczniów
- od 251 do 300 uczniów
- powy¿ej 301 uczniów
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
M³odzie¿owego Obserwatorium Astronomicznego

3. Wysokoæ dodatków funkcyjnych dla wicedyrektorów szkó³
ustala siê w wysokoci nie wiêkszej ni¿ 60 % dodatku funkcyjnego dyrektora.
Dla osób zajmuj¹cych inne stanowiska kierownicze
w szko³ach wysokoæ dodatku funkcyjnego ustala siê
w wysokoci nie wiêkszej ni¿ 40 % dodatku funkcyjnego
dyrektora.
4. Dodatek funkcyjny przys³uguje nauczycielom, którym powierzono obowi¹zki kierownicze w zastêpstwie. W tych
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100-250
200-300
300-450
100-300
150-350
200-400
250-450
300-500
350-600
200-350
200-350

przypadkach prawo do dodatku powstaje od pierwszego
dnia miesi¹ca po up³ywie jednomiesiêcznego okresu pe³nienia tych obowi¹zków i ganie z pierwszym dniem miesi¹ca nastêpuj¹cego po zaprzestaniu pe³nienia tych obowi¹zków.
5. Dodatek funkcyjny przys³uguje równie¿ nauczycielowi
z tytu³u:
1) sprawowania funkcji opiekuna sta¿u, w wysokoci 25 z³ miesiêcznie,
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2) powierzenia wychowawstwa klasy:
 w klasach licz¹cych do 20 uczniów w wysokoci 50 z³ miesiêcznie
 w klasach licz¹cych od 21 do 28 uczniów w wysokoci
- 70 z³ miesiêcznie
 w klasach licz¹cych powy¿ej 29 uczniów w wysokoci
- 90 z³ miesiêcznie
3) doradcy metodycznego, w wysokoci 20 % jego wynagrodzenia zasadniczego.
6. Dodatek funkcyjny dla dyrektorów przyznaje Burmistrz
Niepo³omic, a dla wicedyrektorów oraz innych nauczycieli uprawnionych, dyrektor szko³y uwzglêdniaj¹c miêdzy innymi wielkoæ szko³y, jej warunki organizacyjne, z³o¿onoæ
zadañ wynikaj¹cych z funkcji kierowniczej, liczbê stanowisk kierowniczych w szkole, wyniki pracy szko³y.
7. Dodatek funkcyjny przyznaje siê na okres roku szkolnego.
§6
1. Nauczycielowi, który z uwagi na wykonywane zadania
posiada prawo do dwu lub wiêcej dodatków funkcyjnych,
o jakich mowa w § 5 ust. 2, 3 i 5 dodatki te ulegaj¹ sumowaniu.
2. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego
dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nast¹pi³o powierzenie stanowiska kierowniczego, a je¿eli powierzenie stanowiska nast¹pi³o pierwszego dnia miesi¹ca - od tego dnia.
3. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze lub zadanie okrelone w § 5 ust. 5 tego regulaminu
na czas okrelony, traci prawo do dodatku funkcyjnego
z up³ywem tego okresu, a w razie wczeniejszego odwo³ania - z koñcem miesi¹ca, w którym nast¹pi³o odwo³anie, a je¿eli odwo³anie nast¹pi³o pierwszego dnia miesi¹ca od tego dnia.
4. Dodatek funkcyjny nie przys³uguje w okresie nieusprawiedliwionej nieobecnoci w pracy, w okresach, za które nie
przys³uguje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym
nauczyciel zaprzesta³ pe³nienia z innych powodów obowi¹zków, do których jest przypisany ten dodatek, a je¿eli zaprzestanie pe³nienia obowi¹zków nast¹pi³o od pierwszego
dnia miesi¹ca - od tego dnia.
5. Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dyrektora szko³y
przys³uguje wicedyrektorowi od pierwszego dnia miesi¹ca kalendarzowego nastêpuj¹cego po trzech miesi¹cach zastêpstwa. 6. Dodatek funkcyjny wyp³aca siê z góry, w terminie wyp³aty wynagrodzenia.
Dodatek za warunki pracy
§7
1. Nauczycielom przys³uguje dodatek za trudne warunki pracy z tytu³u pracy w trudnych, uci¹¿liwych lub szkodliwych
dla zdrowia warunkach, okrelonych w odrêbnych przepisach, w wysokoci 5% otrzymywanego przez nauczyciela
wynagrodzenia zasadniczego.
2. Dodatek za warunki pracy, przys³uguje w okresie faktycznego wykonywania pracy, z któr¹ dodatek jest zwi¹zany,
oraz w okresie niewykonywania pracy, za który przys³uguje wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego.
3. Dodatek za warunki pracy wyp³aca siê w ca³oci, je¿eli
nauczyciel realizuje w warunkach trudnych, uci¹¿liwych
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lub szkodliwych dla zdrowia ca³y obowi¹zuj¹cy go wymiar
zajêæ. Dodatek wyp³aca siê w wysokoci proporcjonalnej,
je¿eli nauczyciel realizuje w warunkach trudnych, uci¹¿liwych lub szkodliwych dla zdrowia tylko czêæ obowi¹zuj¹cego wymiaru zajêæ lub je¿eli jest zatrudniony w niepe³nym wymiarze godzin.
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
oraz za godziny doranych zastêpstw.
§8
1. W szczególnych wypadkach, podyktowanych wy³¹cznie
koniecznoci¹ realizacji programu nauczania w szko³ach
lub zapewnienia opieki w placówkach owiatowych nauczyciel mo¿e byæ zobowi¹zany do odp³atnej pracy w godzinach ponadwymiarowych, w pierwszej kolejnoci zgodnie z posiadan¹ specjalnoci¹, których liczba nie mo¿e
przekroczyæ jedn¹ czwart¹ tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru godzin
2. Wynagrodzenie za jedn¹ godzinê ponadwymiarow¹ i godzinê doranego zastêpstwa za nauczyciela nieobecnego
oblicza siê dziel¹c stawkê wynagrodzenia zasadniczego
(³¹cznie z dodatkami za warunki pracy, je¿eli praca w tej
godzinie zosta³a zrealizowana w warunkach uprawniaj¹cych do dodatku) przez miesiêczn¹ liczbê godzin obowi¹zkowego wymiaru zajêæ ustalonego dla rodzaju zajêæ dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuñczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub zastêpstwa doranego nauczyciela.
3. Miesiêczn¹ liczbê godzin obowi¹zkowego wymiaru zajêæ
nauczyciela, o której mowa w ust. 2, uzyskuje siê mno¿¹c
tygodniowy obowi¹zkowy wymiar godzin przez 4,16 z zaokr¹gleniem do pe³nych godzin w ten sposób, ¿e czas zajêæ do 0,5 godziny pomija siê, a co najmniej 0,5 godziny
liczy siê za pe³n¹ godzinê.
4. Godziny ponadwymiarowe przypadaj¹ce w dniach, w których nauczyciel nie móg³ ich zrealizowaæ z przyczyn le¿¹cych
po stronie pracodawcy, a w szczególnoci w zwi¹zku z:
1) zawieszeniem zajêæ z powodu epidemii lub mrozów,
2) wyjazdem dzieci na wycieczki lub zawody sportowe traktuje siê jak godziny faktycznie odbyte.
5.a) nauczycielom którzy w dniu wolnym od pracy realizuj¹
planowane i odpowiednio udokumentowane zorganizowane zajêcia dydaktyczne i opiekuñczo - wychowawcze, przys³uguje inny dzieñ wolny od pracy, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach zamiast dnia wolnego nauczyciel otrzymuje odrêbne wynagrodzenie,
zgodnie z ustaw¹ Karta Nauczyciela.
b) za pracê nauczyciela wymagaj¹c¹ ca³odobowej opieki
nad uczniami np. Zielona Szkota, przys³uguje wynagrodzenie: za 7 pe³nych dni opieki, jak za 10 godzin ponadwymiarowych, a pobyt krótszy lub d³u¿szy, proporcjonalnie do liczby dni.
6. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadaj¹ dni usprawiedliwionej nieobecnoci w pracy nauczyciela lub w dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach, w których zajêcia rozpoczynaj¹ siê lub koñcz¹ w rodku tygodnia - za podstawê ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje siê obowi¹zkowy tygodniowy wymiar zajêæ, okrelony w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5
tego wymiaru (lub 1/4, gdy dla nauczyciela ustalono 4 dniowy tydzieñ pracy), za ka¿dy dzieñ usprawiedliwionej nie-
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obecnoci w pracy lub dzieñ ustawowo wolny od pracy.
Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przys³uguje
wynagrodzenie w takim tygodniu nie mo¿e byæ jednak wiêksza ni¿ liczba godzin przydzielonych nauczycielowi w planie organizacyjnym.
7. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i zastêpstwa dorane wyp³aca siê z do³u w ostatnim dniu miesi¹ca. Je¿eli ostatni dzieñ miesi¹ca jest dniem ustawowo wolnym od pracy wynagrodzenie wyp³acane jest
w dniu poprzedzaj¹cym ten dzieñ, a w przypadkach szczególnie uzasadnionych wynagrodzenie mo¿e byæ wyp³acone w jednym z ostatnich 5 dni miesi¹ca lub w dniu
wyp³aty wynagrodzenia, o którym mowa w art. 39, ust. 3
Karty Nauczyciela.
Fundusz nagród
§9
1. Tworzy siê specjalny fundusz nagród Burmistrza i Dyrektora dla nauczycieli za ich osi¹gniêcia dydaktyczno-wychowawcze, w wysokoci 1% planowanych rocznych wynagrodzeñ osobowych nauczycieli.
2. Na pagody Burmistrza przeznacza siê 30%, a na nagrody
Dyrektorów 70% funduszu o którym mowa w pkt. 1.
3. rodki przeznaczone na nagrody Burmistrza stanowi¹ jeden wspólny fundusz dla wszystkich placówek, natomiast
rodki na nagrody Dyrektora s¹ zabezpieczane w bud¿etach poszczególnych placówek owiatowych.
4. Szczegó³owe kryteria i tryb przyznawania nagród Burmistrza i Dyrektora okrela za³¹cznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
5. Nagroda Burmistrza wynosi jednorazowo: - dla nauczycieli - od 500 z³ do 1.000 z³ - dla dyrektora - od 1.000 z³ do
2.000 z³
6. Nagroda Dyrektora dla nauczycieli wynosi jednorazowo od 200 z³ do 500 z³.
Dodatek mieszkaniowy
§ 10
1. Nauczycielom zatrudnionym w wymiarze co najmniej
1/2 etatu, na terenie wiejskim Gminy Niepo³omice, posiadaj¹cym kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, przys³uguje nauczycielski dodatek mieszkaniowy zwany dalej dodatkiem.
2. Nauczycielowi, o którym mowa w ust. 1 przys³uguje
dodatek mieszkaniowy w wysokoci uzale¿nionej od
liczby cz³onków rodziny wyplatany miesiêcznie w wysokoci:
a) 2 % miesiêcznej stawki wynagrodzenia nauczyciela mianowanego z przygotowaniem pedagogicznym zwanego dalej "wynagrodzeniem" - dla jednej
osoby,
b) 3 % wynagrodzenia dla dwóch osób, c) 4 % wynagrodzenia dla trzech osób,
d) 5 % wynagrodzenia dla 4 i wiêcej osób.
3. Do osób, o których mowa w ust. 2 zalicza siê nauczyciela
oraz wspólnie z nim zamieszkuj¹cy: wspó³ma³¿onka oraz
dzieci, a tak¿e rodziców, pozostaj¹cych na jego wy³¹cznym utrzymaniu.
4. Nauczycielowi i jego wspó³ma³¿onkowi, bêd¹cemu tak¿e
nauczycielem stale z nim zamieszkuj¹cemu, przys³uguje
tylko jeden dodatek w wysokoci okrelonej w ust. 2, ma³-
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¿onkowie wspólnie okrelaj¹ pracodawcê, który bêdzie
im wyp³aca³ dodatek.
5. Dodatek przys³uguje w okresie wykonywania pracy, a tak¿e
w okresach: nie wiadczenia pracy (obowi¹zywania umowy o pracê), za które przys³uguje wynagrodzenie, pobierania zasi³ku z ubezpieczenia spo³ecznego, korzystania
z urlopu wychowawczego przewidzianego w odrêbnych
przepisach.
6. Dodatek przyznaje siê na wniosek nauczyciela, dyrektora
szko³y lub na wspólny wniosek nauczycieli bêd¹cych
wspó³ma³¿onkami.
7. Dodatek przys³uguje od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nauczyciel z³o¿y³ wniosek o jego przyznanie.
8. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor szko³y, a dyrektorowi szko³y- Burmistrz Niepo³omic, lub upowa¿niona przez niego osoba.
9. Prawo do dodatku wygasa:
1) z ostatnim dniem miesi¹ca kalendarzowego, w którym usta³y warunki uprawniaj¹ce do pobierania zasi³ku,
2) z ostatnim dniem miesi¹ca kalendarzowego, w którym nast¹pi³o wyganiêcie lub rozwi¹zanie stosunku
pracy z nauczycielem.
10. Wyp³acanie przys³uguj¹cego dodatku ulega zawieszeniu
na okres:
1) urlopu bezp³atnego nauczyciela d³u¿szego ni¿ jeden
miesi¹c,
2) umieszczenia dziecka, od posiadania którego uzale¿nione jest prawo nauczyciela do dodatku, w placówce opiekuñczo-wychowawczej,
3) zaprzestania sprawowania opieki nad dzieckiem, od
posiadania którego uzale¿nione jest prawo nauczyciela
do dodatku.
11. Wznowienie wyp³acania dodatku po ustaniu przyczyny zawieszenia, nastêpuje po z³o¿eniu przez nauczyciela, pisemnego wniosku na zasadach okrelonych
w ust. 8.
12. Nauczyciel, któremu wyp³acany jest dodatek, obowi¹zany jest zawiadomiæ niezw³ocznie pracodawcê o okolicznociach powoduj¹cych utratê prawa do dodatku lub
zawieszenia jego wyp³acania.
13. Dodatek przys³uguj¹cy za niepe³ne miesi¹ce kalendarzowe wyp³aca siê w wysokoci 1/30 ze ka¿dy dzieñ.
14. Organ prowadz¹cy szko³ê mo¿e podwy¿szyæ dodatek,
o którym mowa w ust. 2, w granicach posiadanych
rodków.
15. Dodatki socjalne, np., mieszkaniowy i wiejski, nie
uwzglêdnia siê przy ustalaniu podstawy wymiaru zasi³ku chorobowego.
§ 11
Regulamin zosta³ uzgodniony ze zwi¹zkami zawodowymi zrzeszaj¹cymi nauczycieli: Zwi¹zkiem Nauczycielstwa Polskiego i NSZZ "Solidarnoæ" Pracowników
Owiaty.
§ 12
Regulamin wchodzi w ¿ycie od dnia i stycznia 2006 roku
i bêdzie obowi¹zywa³ do dnia 31 grudnia 2006 roku.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej: S. Ptak
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Za³¹cznik Nr 1
do Regulaminu okrelaj¹cego
wysokoæ oraz szczegó³owe warunki...
Kryteria i tryb przyznawania nagród Burmistrza
i Dyrektora dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach
owiatowych na terenie Miasta i Gminy Niepo³omice.
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 zapewnia uczniom pomoc i opiekê w trudnej sytuacji materialnej i ¿yciowej,
 organizuje udzia³ rodziców uczniów w ¿yciu szko³y lub placówki,
 wspó³pracuje z rodzicami uczniów, s³u¿b¹ zdrowia i policj¹ w zakresie zapobiegania zjawiskom patologicznym
wród uczniów i wychowanków,
 podejmuje dzia³ania w celu pozyskania rodków ze róde³
pozabud¿etowych.

1.

7.

Tworzy siê specjalny fundusz nagród Burmistrz i Dyrektora dla nauczycieli za ich osi¹gniêcia dydaktyczno-wychowawcze, w wysokoci 1 % planowanych rocznych wynagrodzeñ
osobowych nauczycieli.

Nauczyciel któremu przyznano nagrodê otrzymuje pismo
gratulacyjne, którego kopiê umieszcza siê w jego teczce akt
osobowych.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej: S. Ptak

2.
a. Na nagrody Burmistrza przeznacza siê 30%, a na nagrody
Dyrektorów 70% funduszu, o którym mowa w § 1.
b. rodki przeznaczone na nagrody Burmistrza stanowi¹ jeden wspólny fundusz dla wszystkich placówek, natomiast
rodki na nagrody Dyrektora s¹ zabezpieczane w bud¿etach poszczególnych placówek owiatowych.
3.
Nagroda mo¿e byæ przyznana nauczycielowi po przepracowaniu co najmniej 1 roku w placówce owiatowej na terenie Miasta i Gminy Niepo³omice.
4.
1. Kandydatów do nagrody Burmistrza zg³aszaj¹
1) Dyrektorzy - dla nauczycieli podleg³ych placówek
2) Z-ca Burmistrza - dla Dyrektorów poszczególnych placówek owiatowych.
2. Wnioski o nagrodê Burmistrza opiniuje Rada Pedagogiczna, a w przypadku nagrody dla Dyrektora tak¿e Komisja
Owiaty Rady Miejskiej.
3. Decyzja Burmistrza o przyznaniu nagrody jest ostateczna.
5.
Nagrody Burmistrza i Dyrektora przyznawane s¹ raz w roku
z okazji Dnia Edukacji Narodowej, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, tak¿e w innych terminach.
6.
Nagroda mo¿e byæ przyznana nauczycielowi lub dyrektorowi placówki owiatowej który posiada wyró¿niaj¹c¹ ocenê
pracy, oraz spe³nia nastêpuj¹ce kryteria
 osi¹ga dobre wyniki nauczania potwierdzone w sprawdzianach i egzaminach uczniów,
 nauczani przez niego uczniowie uzyskuj¹ czo³owe lokaty
w konkursach przedmiotowych i sportowych na terenie Powiatu lub województwa,
 czynnie w³¹cza siê w organizacjê i prowadzenie zajêæ wychowawczych lub sportowo-rekreacyjnych w okresie ferii zimowych i wakacji,
 czynnie uczestniczy w organizowaniu Gminnych uroczystociach patriotycznych, artystycznych i sportowych,
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Uchwa³a Nr XLV/602/06
Rady Miejskiej w Niepo³omicach
z dnia 3 marca 2006 r.
w sprawie przyjêcia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepo³omice na obszarze bêd¹cym w³asnoci¹ firmy MAN w Pod³ê¿u
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 41 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.); art. 20 ust. 1, art. 27
ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z pón. zm.) oraz
w zwi¹zku z uchwa³¹ Nr XLIV/596/06 Rady Miejskiej w Niepo³omicach z dnia 24 lutego 2006 roku w sprawie przyst¹pienia
do sporz¹dzenia zmiany projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepo³omice na obszarze bêd¹cym w³asnoci¹ firmy MAN w Pod³ê¿u - Rada Miejska w Niepo³omicach na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy
Niepo³omice uchwala, co nastêpuje:
Zmienia siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepo³omice zwany "zmian¹ punktow¹ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta
i Gminy Niepo³omice dla obszaru po³o¿onego w Niepo³omicach i w Pod³ê¿u wpisanego pomiêdzy liniê kolejow¹
Kraków - Tarnów a ul. Grabsk¹ oraz nieczynn¹ liniê kolejow¹ Pod³ê¿e - Niepo³omice a ulice: Pod³êsk¹ w Niepo³omicach i Grabsk¹ w Pod³ê¿u" uchwalony Uchwa³¹ Nr XVII/
408/2004 Rady Miejskiej w Niepo³omicach z dnia 16 lipca
2004 roku og³oszon¹ w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego nr 238/04.
§1
Zmienia siê rysunek planu stanowi¹cy za³¹cznik graficzny
do Uchwa³y Nr XVII/408/2004 Rady Miejskiej w Niepo³omicach z dnia 16 lipca 2004 roku w obszarach oznaczonych symbolem KL (tereny komunikacji drogowej) i przekszta³ca siê je
na tereny dzia³alnoci produkcyjno - technicznej oznaczaj¹c
je na rysunku planu symbolem PT, a tym samym likwiduje
siê wewnêtrzne linie rozgraniczaj¹ce na dzia³kach o numerach 12, 116/1, 116/2, 117, 118 oraz 119 w Pod³ê¿u (obrêb ewidencyjny Pod³ê¿e).
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§2
Zmiany pokazano na rysunku planu w skali 1:2000 stanowi¹cym za³¹cznik graficzny do niniejszej uchwa³y.
§3
Tekst Uchwa³y Nr XVII/408/2004 Rady Miejskiej w Niepo³omicach z dnia 16 lipca 2004 roku pozostawia siê bez zmian.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta
i Gminy Niepo³omice.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej: S. Ptak

Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XLV/602/06
Rady Miejskiej w Niepo³omicach
z dnia 3 marca 2006 r.

RYSUNEK PLANU
skala 1:2000
LEGENDA:
PT

Tereny produkcyjno-techniczne
Granica zmiany planu

Plan w podanej skali znajduje siê w siedzibie Urzêdu Gminy,
którego niniejsze opracowanie terenowe dotyczy.
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Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej: S. Ptak
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Zarz¹dzenie Nr 5/2006
Starosty Chrzanowskiego
z dnia 6 lutego 2006 r.
w sprawie ustalenia miesiêcznego kosztu utrzymania mieszkañca w domu pomocy spo³ecznej oraz dziecka w rodzinnej placówce opiekuñczo-wychowawczej w powiecie chrzanowskim w 2006 roku.
Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt 2 oraz art. 86 ust. 7 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej (Dz. U. z 2004 r.,
Nr 64, poz. 593 z pón. zmianami) Starosta Chrzanowski zarz¹dza, co nastêpuje:
§1
Ustala siê redni miesiêczny koszt utrzymania mieszkañca
w Domu Pomocy Spo³ecznej w P³azie - w roku 2006 - w wysokoci 1.975,03 z³.
§2
Ustala siê redni miesiêczny koszt utrzymania dziecka
w Rodzinnej Placówce Opiekuñczo-Wychowawczej w Libi¹¿u, ul. Owiêcimska 80 - w roku 2006 - w wysokoci
1.779,15 z³.

Starosta Chrzanowski
og³asza
mo¿liwoæ zg³aszania przez:
 organizacje pozarz¹dowe
 fundacje
 jednostki samorz¹du terytorialnego Powiatu chrzanowskiego oraz Gmin
kandydatów
do pe³nienia funkcji cz³onka Powiatowej Spo³ecznej Rady
do Spraw Osób Niepe³nosprawnych w Chrzanowie, w terminie 14 dni od dnia ukazania siê niniejszego og³oszenia.
Zg³oszenia kandydatów przyjmowane s¹ w:
POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE
W CHRZANOWIE
UL. TOPOLOWA 16
32-500 CHRZANÓW
codziennie w godzinach:
poniedzia³ek
wtorek
roda
czwartek
pi¹tek

9:00 -17:00
7:00 -15:00
7:00 -15:00
7:00 -15:00
7:00 -15:00

§3

Starosta: K. Boroñ

Wykonanie zarz¹dzenia powierza siê Dyrektorowi Domu
Pomocy Spo³ecznej w P³azie oraz Dyrektorowi Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie.
§4
Zarz¹dzenie podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Ma³opolskiego.
§5
Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia, z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2006 r.
Starosta: K. Boroñ
815
Og³oszenie
Starosty Chrzanowskiego
w sprawie uzupe³nienia sk³adu Powiatowej Spo³ecznej
Rady do Spraw Osób Niepe³nosprawnych
Zgodnie z § 9 ust 1 Rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 25 marca 2003 r.
w sprawie organizacji oraz trybu dzia³ania wojewódzkich
i Powiatowych spo³ecznych rad do spraw osób niepe³nosprawnych (Dz.U. Nr 62 poz. 560) w celu uzupe³nienia sk³adu Powiatowej Spo³ecznej Rady do Spraw Osób Niepe³nosprawnych
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Sprawozdanie
Starosty Chrzanowskiego
z dzia³alnoci Komisji Bezpieczeñstwa i Porz¹dku
w 2005 roku
Komisja Bezpieczeñstwa i Porz¹dku realizowa³a
w 2005 roku zadania ustawowe w poszerzonym sk³adzie
osobowym zgodnie z zarz¹dzeniem Starosty Chrzanowskiego nr 43/2005 z dnia 30 maja 2005 roku. G³ównym celem
pracy komisji by³a poprawa poczucia bezpieczeñstwa wród
spo³eczeñstwa Powiatu. Zasadniczy wysi³ek pracy komisji
skupia³ siê nad projektem "Powiatowego Programu Zapobiegania Przestêpczoci oraz Porz¹dku Publicznego i Bezpieczeñstwa Obywateli". W minionych latach komisja opracowa³a za³o¿enia do w/w programu, które by³y podstaw¹
do opracowania programu ramowego obejmuj¹cego szeroki zakres zagadnieñ zwi¹zanych z popraw¹ bezpieczeñstwa. G³ówna uwaga prac komisji zosta³a skierowana na
bezpieczeñstwo dzieci i m³odzie¿y w szko³ach oraz ich najbli¿szym otoczeniu, ograniczenie uzale¿nieñ, przemocy i innych patologii. W miesi¹cu styczniu og³oszono konkurs dla
agencji ochrony osób i mienia pn. "Certyfikat Jakoci Bezpieczny Powiat". Konkurs og³oszono na podstawie regulaminu opracowanego przez grupê robocz¹ komisji
w 2004 roku i zatwierdzonego przez Zarz¹d Powiatu. G³ównym celem konkursu by³o zapewnienie jakoci i efektywnoci udzia³u agencji osób i mienia w przedsiêwziêciach
na rzecz poprawy stanu bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego, szczególnie w najbli¿szym otoczeniu szkó³ i placówek owiatowych, w ramach realizowanych programów
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bezpieczeñstwa. Niestety, mimo i¿ trzy agencje pobra³y
materia³u konkursowe, ¿adna z nich nie z³o¿y³a oficjalnego
zg³oszenia do konkursu w zwi¹zku z czym konkurs nie odby³
siê. W ocenie komisji wiadczy to o tym, ¿e agencje ochrony osób i mienia dzia³aj¹ce na terenie Powiatu nie do koñca rozumiej¹ swoj¹ rolê, jak¹ mog¹ odegraæ w poprawie
bezpieczeñstwa mimo du¿ych mo¿liwoci oddzia³ywania na
rodowisko, w którym funkcjonuj¹.
W minionym roku w programach posiedzeñ umieszczano
zagadnienia zwi¹zane z bezpieczeñstwem powszechnym oraz
jego popraw¹. G³ównie dotyczy³y one:
 uszczegó³owienia mapy zagro¿eñ Powiatu oraz programów
poprawy bezpieczeñstwa realizowanych w Gminach;
 zakoñczenia prac nad za³o¿eniami do programu bezpieczny
Powiat i przedstawienia go do zatwierdzenia przez Radê Powiatu i Rady Gmin;
 analizy kosztów ponoszonych przez Gminy i policjê, zwi¹zanych z dowozem osób nietrzewych do izb wytrzewieñ znajduj¹cych siê poza Powiatem oraz koniecznoci utworzenia
izby na terenie Powiatu;
 zaawansowania prac zwi¹zanych z tworzeniem Centrum Powiadamiania Ratunkowego na bazie Powiatowego Stanowiska Kierowania PSP;
 opracowania wspólnie z pedagogami szkolnymi i policj¹
programu "Bezpieczna Szko³a" i wdro¿enia go do realizacji;
 opracowania informatora zawieraj¹cego szczegó³owy wykaz placówek zajmuj¹cych siê udzielaniem pomocy i wsparcia nieletnim, ofiarom przemocy i uzale¿nieñ, który zostanie rozpowszechniony na terenie Powiatu;
 tworzenia grup roboczych sk³adaj¹cych siê z cz³onków komisji oraz zaproszonych do jej prac specjalistów, które zajm¹
siê opracowaniem merytorycznych zagadnieñ w ramach realizowanych programów.
Po zorganizowaniu i przeprowadzeniu piêciu posiedzeñ
komisji oraz dwóch posiedzeñ grup roboczych przyjêto nastêpuj¹ce wnioski do realizacji:
1. Przyjêto za³o¿enia do "Projektu Powiatowego Programu
Zapobiegania Przestêpczoci oraz Porz¹dku Publicznego
i Bezpieczeñstwa Obywateli", jako ramowego programu
bezpieczeñstwa.
2. Powiatowe s³u¿by inspekcje i stra¿e przygotuj¹ do koñca
stycznia 2006 aktualne analizy i oceny bezpieczeñstwa stanowi¹ce aneks do programu bezpieczeñstwa.
3. Odrzucono propozycjê utworzenia izby wytrzewieñ na terenie Powiatu jako nie maj¹c¹ uzasadnienia praktycznego
i ekonomicznego.
4. Komisja wyst¹pi³a z wnioskiem do Rady Powiatu o zaplanowanie rodków finansowych na kontynuacjê budowy
CPR oraz realizacjê programów bezpieczeñstwa.
5. Opracowaæ program "Bezpieczna szko³a" i rozpocz¹æ jego
realizacjê w 2006 roku.
6. Opracowaæ, wydaæ i rozpowszechniæ informator pomocy
nieletnim, ofiarom przemocy i uzale¿nieñ.
7. Przedstawiæ do zatwierdzenia Radzie Powiatu "Projekt Programu Zapobiegania Przestêpczoci oraz Porz¹dku Publicznego i Bezpieczeñstwa Obywateli".
Starosta jako przewodnicz¹cy Komisji zwróci³ uwagê na
koniecznoæ takiego organizowania jej prac, aby zachowaæ
ci¹g³oæ realizacji przyjêtych zadañ. W roku 2006 wygasaj¹
mandaty radnych bêd¹cych cz³onkami komisji, co nie mo¿e
mieæ negatywnego wp³ywu na dzia³alnoæ Komisji. W celu
w³aciwego oddzia³ywania na poprawê bezpieczeñstwa i re-
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alizacjê przyjêtych programów oraz ich rozwijanie nale¿y organizowaæ wspólne posiedzenia Komisji z Powiatowym Zespo³em Reagowania Kryzysowego a szczególnie ze sta³ymi
grupami roboczymi tego zespo³u. W celu dobrego przygotowania i realizacji Powiatowego programu bezpieczeñstwa
oraz podprogramów z niego wynikaj¹cych nale¿y kontynuowaæ tworzenie grup roboczych do ich realizacji. G³ównymi
zadaniami do realizacji w 2006 roku przez Komisjê bêdzie
przedstawienie Radzie Powiatu do zatwierdzenia "Programu
Zapobiegania Przestêpczoci oraz Porz¹dku Publicznego
i Bezpieczeñstwa Obywateli" oraz realizacja podprogramu
"Bezpieczna Szko³a".
Starosta: K. Boroñ
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