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Uchwa³a Nr XV/127/07
Rady Miejskiej w Dobczycach
z dnia 30 paŸdziernika 2007 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "Sieraków-1", po³o¿onego w miejscowoœci Sieraków na terenie Gminy Dobczyce - projekt.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z póŸn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póŸn. zm.), Rada Miejska w Dobczy-

cach, po stwierdzeniu zgodnoœci projektu planu ze studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Dobczyce, uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru, po³o¿onego w miejscowoœci Sieraków,
obejmuj¹cego dzia³ki Nr 509/1, 509/2 oraz czêœci dzia³ek
Nr 169, 457, 458, 459, 460, 464, 465/3, 465/4, 470/1, 474, 475,
476, 477, 478, 480, 481, 482, 483/2, 483/3, 484/1, 485 i 486,
zwanego dalej obszarem "Sieraków-1".
2. Granice obszaru objêtego ustaleniami planu okreœla rysunek planu stanowi¹cy, jako Za³¹cznik Nr 1 do niniejszej
uchwa³y, integraln¹ czêœæ planu.
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3. Ustalenia planu zawarte s¹ w treœci niniejszej uchwa³y oraz
na rysunku planu, o którym mowa w ust. 2.
4. Za³¹cznikiem do niniejszej uchwa³y jest ponadto Za³¹cznik
Nr 2 - Rozstrzygniêcia Rady Miejskiej w Dobczycach w sprawie sposobu realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych Gminy oraz zasad ich finansowania.
§2
1. Ilekroæ w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) planie - rozumie siê przez to miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "Sieraków-1", o którym mowa w § 1 ust. 1,
2) ustawie - rozumie siê przez to przepisy Ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póŸn. zm.),
3) wysokoœci zabudowy - rozumie siê przez to wymiar liczony od poziomu terenu przyleg³ego do budynku do najwy¿ej po³o¿onej krawêdzi dachu (kalenicy) lub punktu zbiegu
po³aci dachowych,
4) przebudowie - rozumie siê przez to prace budowlane prowadzone w obrêbie istniej¹cej kubatury budynki, nie prowadz¹ce do powiêkszenia powierzchni zabudowy i wysokoœci obiektu.
2. U¿yte w planie terminy, których znaczenie definiuj¹ przepisy
odrêbne, interpretuje siê wg stanu prawnego obowi¹zuj¹cego w dniu uchwalenia planu.
3. Wszelkie zmiany zagospodarowania terenu, polegaj¹ce
w szczególnoœci na rozbudowie, przebudowie lub lokalizacji
nowych obiektów budowlanych, dopuszczalne s¹ pod warunkiem zgodnoœci:
1) z ustaleniami planu,
2) z przepisami powszechnie obowi¹zuj¹cymi oraz z przepisami prawa miejscowego.
4. Ustalenia, o których mowa w art. 15, ust. 2 Ustawy zawarte
s¹ w §§ 3 - 10 planu.
§3
1. Rysunek planu zawiera:
1) oznaczenia formalne, w tym w szczególnoœci granice obszarów objêtych ustaleniami planu, okreœlenie skali rysunku planu i legendê,
2) oznaczenia dyspozycji przestrzennych ustaleñ planu, obejmuj¹ce w szczególnoœci tereny o okreœlonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania,
3) oznaczenia o charakterze informacyjnym, nie bêd¹ce ustaleniami planu,
4) wyrys ze studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobczyce, z oznaczeniem
granic obszaru objêtego ustaleniami planu.
2. W granicach obszarów objêtych ustaleniami planu wyznacza siê tereny o okreœlonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, wyodrêbnione na rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi i oznaczone symbolami:
1) "1.GR" - teren gospodarki rybnej (§ 4),
2) "1.ZL", "2.ZL" - tereny lasów i zadrzewieñ (§ 5),
3) "1.Z£", "2.Z£" - tereny zieleni nieurz¹dzonej (§ 6),
4) "1.WS" - teren wód powierzchniowych (§ 7).
§4
1. Teren gospodarki rybnej ("1.GR") przeznacza siê dla realizacji stawów rybnych wraz z niezbêdnymi dla ich prowadze-

Poz. 259

nia obiektami i urz¹dzeniami, jak: urz¹dzenia zasilaj¹ce stawy w wodê, niezbêdne obiekty i urz¹dzenia infrastruktury
technicznej i komunikacji.
2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala siê nastêpuj¹ce
zasady zagospodarowania:
1) stawy mog¹ byæ realizowane jako odtworzenie stawów
istniej¹cych w tej lokalizacji, z wykorzystaniem istniej¹cych grobli, b¹dŸ jako nowe obiekty,
2) zaopatrzenie stawów w wodê z potoku Rosochatka, na
warunkach okreœlonych przez zarz¹dcê cieku,
3) dopuszcza siê lokalizacjê niekubaturowych obiektów s³u¿¹cych rekreacji, jak zadaszenia, obiekty ma³ej architektury, przy czym powierzchnia terenu wykorzystywanego
dla celów rekreacyjnych nie mo¿e byæ wiêksza ni¿ 5 %
powierzchni terenu "1.GR",
4) teren nale¿y wyposa¿yæ w dojazd techniczny oraz co najmniej 3 miejsca postojowe.
§5
1. Tereny lasów i zadrzewieñ ("1.ZL", "2.ZL") przeznacza siê dla:
1) gospodarki leœnej,
2) gospodarki wodnej w bezpoœrednim s¹siedztwie koryta
cieku wodnego,
3) utrzymania i wprowadzania obudowy biologicznej wód
p³yn¹cych w postaci zieleni ³êgowej, zadrzewieñ i zakrzewieñ.
2. W terenach, o których mowa w ust. 1 wyklucza siê lokalizacjê nowych obiektów budowlanych, z wyj¹tkiem niezbêdnych dla potrzeb lokalnych urz¹dzeñ komunikacji, infrastruktury technicznej i gospodarki wodnej, w tym obiektów i urz¹dzeñ zasilaj¹cych w wodê stawy rybne.
§6
1. Tereny zieleni nieurz¹dzonej ("1.Z£", "2.Z£") przeznacza siê dla:
1) gospodarki rolnej z preferencj¹ dla u¿ytków zielonych,
2) zadrzewieñ i zalesieñ gruntów o ma³ej przydatnoœci
rolniczej,
3) utrzymania i wprowadzania obudowy biologicznej wód
p³yn¹cych w postaci zieleni ³êgowej, zadrzewieñ i zakrzewieñ,
4) utrzymania istniej¹cej zabudowy mieszkaniowej.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania:
1) dopuszcza siê lokalizacjê:
a) urz¹dzeñ komunikacji (dojazdów), infrastruktury technicznej, gospodarki wodnej,
b) niekubaturowych obiektów s³u¿¹cych rekreacji, jak zadaszenia, obiekty ma³ej architektury,
2) wyklucza siê lokalizacjê nowych obiektów kubaturowych,
3) nakazuje siê ochronê istniej¹cego drzewostanu i zaleca
maksymalne nasycenie terenu zieleni¹, zw³aszcza wysok¹.
3. W terenie oznaczonym symbolem "1.Z£" dopuszcza siê mo¿liwoœæ poprawy standardów, w tym przebudowy i rozbudowy istniej¹cej zabudowy mieszkaniowej, z uwzglêdnieniem
wymagañ okreœlonych poni¿ej:
1) forma i gabaryty budynku powinny nawi¹zywaæ do tradycyjnego budownictwa regionu,
2) wysokoœæ zabudowy ogranicza siê do 9 m,
3) dach powinien byæ dwuspadowy, symetryczny, o nachyleniu po³aci od 37 –: 45, o nadwieszonych okapach. Zalecanym pokryciem dachu jest dachówka lub elementy
o fakturze dachówek. Kolorystyka: dachu - ciemna (czerwieñ, br¹z, szaroœæ), œcian - jasna.
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§7
1. Teren wód powierzchniowych ("1.WS") przeznacza siê dla
gospodarki wodnej zwi¹zanej z w³aœciwym utrzymaniem koryta potoku Rosochatka oraz dzia³añ zwi¹zanych z ochron¹
przeciwpowodziow¹ i przeciwerozyjn¹.
2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala siê nastêpuj¹ce
zasady zagospodarowania:
1) dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ gospodarki wodnej, ochrony przeciwpowodziowej oraz komunikacji
i infrastruktury technicznej dla potrzeb lokalnych,
w tym obiektów i urz¹dzeñ s³u¿¹cych zasilaniu w wodê
stawów rybnych,
2) wyklucza siê lokalizacjê obiektów innych, ni¿ wymienione
w pkt 1.
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temie zaopatrzenie w ciep³o obiektów, ustala siê koniecznoœæ wykorzystania niskoemisyjnych noœników energii jak
energia elektryczna, lekki olej opa³owy, itp.
2. W zakresie usuwania odpadów ustala siê:
1) zasadê odbioru odpadów w systemie zorganizowanym
pod nadzorem Gminy lub na zasadzie indywidualnych
umów z odbiorc¹ odpadów zgodnie z przepisami o odpadach oraz o utrzymaniu porz¹dku i czystoœci w gminach,
2) w przypadku powstawania odpadów stanowi¹cych jakiekolwiek zagro¿enie œrodowiska, ich czasowe sk³adowanie, do czasu przewiezienia na miejsce utylizacji, winno spe³niaæ szczególne wymogi zabezpieczenia, w tym
w zakresie ochrony wód podziemnych i powierzchniowych; segregacja odpadów z wyodrêbnieniem odpadów
niebezpiecznych winna odbywaæ siê w granicach dzia³ki
u¿ytkownika.

§8
§ 10
1. Z uwagi na po³o¿enie ca³ego obszaru objêtego ustaleniami
planu w granicach strefy "OWO" (wysokiej ochrony zbiornika wód podziemnych w dolinie Raby) wyklucza siê takie
zmiany zagospodarowania terenu, które mog³yby powodowaæ zanieczyszczenie wód podziemnych.
2. Zakazuje siê odprowadzania do wód lub do ziemi œcieków
zawieraj¹cych substancje zanieczyszczaj¹ce w iloœciach przekraczaj¹cych dopuszczalne wskaŸniki okreœlone w przepisach odrêbnych.
3. Wyklucza siê lokalizacjê zabudowy w odleg³oœci mniejszej ni¿ 15 metrów od krawêdzi skarpy brzegowej potoku
Rosochatka.
4. Sposób zaopatrzenia stawów rybnych w wodê z potoku Rosochatka powinien uwzglêdniaæ bezpieczn¹ i efektywn¹ migracjê lokalnych gatunków ryb.
5. Tereny mog¹ byæ wykorzystywane w sposób dotychczasowy do czasu zagospodarowania zgodnie planem.
6. Nie przewiduje siê scalania i podzia³u nieruchomoœci; dopuszcza siê mo¿liwoœæ podzia³u nieruchomoœci na zasadach
okreœlonych w przepisach odrêbnych.
§9
1. W zakresie zasad kszta³towania systemów infrastruktury
technicznej ustala siê:
1) utrzymanie istniej¹cych ci¹gów uzbrojenia z mo¿liwoœci¹ ich
rozbudowy, przebudowy i modernizacji, w szczególnoœci:
a) zachowanie i utrzymanie obecnego systemu zaopatrzenia w wodê odbiorców na obszarze so³ectwa opartego na bazie wodoci¹gu "Raba" poprzez wodoci¹g
"Sieraków - Nowa Wieœ",
b) utrzymanie i rozbudowê istniej¹cego uk³adu kanalizacji sanitarnej,
c) zachowanie i utrzymanie w obszarze opracowania planu istniej¹cego uk³adu sieci energetycznej niskiego
i œredniego napiêcia,
d) rozbudowê sieci SN i NN, budowê nowych stacji transformatorowych dla pokrycia wzrastaj¹cych potrzeb na
energiê, zapewnienia niezawodnoœci dostaw oraz odpowiednich jej parametrów,
e) mo¿liwoœæ instalacji urz¹dzeñ elektroenergetyki opartych na energii wodnej,
2) mo¿liwoœæ realizacji nowych systemów infrastruktury
technicznej, przy zachowaniu wymagañ okreœlonych
w przepisach szczególnych,
3) w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeñ do powietrza
z procesów spalania paliw sta³ych w indywidualnym sys-

Wysokoœæ stawki procentowej s³u¿¹cej naliczeniu op³aty,
o której mowa w art. 36 ust. 4 Ustawy, ustala siê na 30 %.
§ 11
W granicach obszaru objêtego ustaleniami planu trac¹
moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Dobczyce - so³ectwo Sieraków,
zatwierdzonego uchwa³¹ Nr XXXIII/360/04 Rady Miejskiej
w Dobczycach z dnia 26 paŸdziernika 2004 (Dz. U. Woj. Ma³op.
Nr 459 poz. 5150).
§ 12
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy
i Miasta Dobczyce.
§ 13
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od og³oszenia
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej: T. Bochnia
Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XV/127/07
Rady Miejskiej w Dobczycach
z dnia 30 paŸdziernika 2007 r.
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZEENEGO DLA OBSZARU "SIERAKÓW - 1"
(SO£ECTWO SIERAKÓW, GMINA DOBCZYCE)
LEGENDA
Granica so³ectwa Sieraków
Granica obszaru objêtego ustaleniami planu
Linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu
1.GR
1.2.ZL

Teren gospodarki rybnej
Tereny lasów i zadrzewieñ
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1.2.Z£

Tereny zieleni nieurz¹dzonej

1.WS

Tereny wód powierzchniowych
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OZNACZENIA INFORMACYJNE DOTYCZ¥CE TERENÓW PRZYLEG£YCH DO OBSZARU ORACOWANIA
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MR
NO(p)

Linia rozgraniczaj¹ce oraz oznaczenia terenów
w obowi¹zuj¹cym planie miejscowym
Rejon projektowanej przepompowni œcieków
Szlak rowerowy

RYSUNEK PALNU

Plan w podanej skali znajduje siê w siedzibie Urzêdu Gminy, którego niniejsze opracowanie terenowe dotyczy.
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WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAÑ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA
I GMINY DOBCZYCE
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- zachowanie i utrzymanie w obszarze opracowania planu
istniej¹cego uk³adu sieci energetycznej niskiego i œredniego napiêcia,
- rozbudowê sieci SN i NN, budowê nowych stacji transformatorowych dla pokrycia wzrastaj¹cych potrzeb na energiê, zapewnienia niezawodnoœci dostaw oraz odpowiednich jej parametrów,
2) mo¿liwoœæ realizacji nowych systemów infrastruktury technicznej, przy zachowaniu wymagañ okreœlonych w przepisach szczególnych.
Zasady realizacji inwestycji:
Zak³ada siê realizacjê i rozbudowê istniej¹cych systemów infrastruktury technicznej, stosownie do wystêpuj¹cych potrzeb, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami,
z uwzglêdnieniem ustaleñ obowi¹zuj¹cych planów miejscowych, tj. planu dla obszaru "Sieraków-1" oraz planu
zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Dobczyce so³ectwo Sieraków.
•ród³a finansowania:
•ród³ami finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej bêd¹:
- œrodki w³asne Gminy,
- œrodki pozyskane z funduszy krajowych i funduszy strukturalnych,
- œrodki uzyskane z partycypacji mieszkañców w kosztach realizacji inwestycji.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej: T. Bochnia
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Rady Miejskiej w Dobczycach
z dnia 30 paŸdziernika 2007 r.

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej: T. Bochnia
Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr XV/127/07
Rady Miejskiej w Dobczycach
z dnia 30 paŸdziernika 2007 r.
Rozstrzygniêcia Rady Miejskiej w Dobczycach
o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych Gminy oraz
zasadach ich finansowania,
zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru "Sieraków-1", po³o¿onego
w miejscowoœci Sieraków na terenie Gminy Dobczyce
Do inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, nale¿¹cych do zadañ w³asnych Gminy, zalicza siê:
1) utrzymanie istniej¹cych ci¹gów uzbrojenia z mo¿liwoœci¹
ich rozbudowy, przebudowy i modernizacji, w szczególnoœci:
- zachowanie i utrzymanie obecnego systemu zaopatrzenia
w wodê odbiorców na obszarze so³ectwa opartego na
bazie wodoci¹gu "Raba" poprzez wodoci¹g "Sieraków Nowa Wieœ",
- utrzymanie i rozbudowê istniej¹cego uk³adu kanalizacji sanitarnej,

w sprawie okreœlenia œrodków finansowych i ustalenia dla oœwiatowych jednostek organizacyjnych prowadzonych przez Gminê Dobczyce regulaminu funduszu
zdrowotnego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i 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 póŸn. zm.) oraz
art. 72 ust. 1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta
Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 97 poz. 674 z póŸn.
zm.) oraz po uzyskaniu w dniu 23 paŸdziernika 2007 r. opinii zwi¹zków zawodowych, Rada Miejska w Dobczycach
uchwala co nastêpuje:
§1
Œrodki finansowe na pomoc zdrowotn¹ powstaj¹ corocznie z odpisu w wysokoœci 0,2 % planowanej rocznej sumy œrodków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli
zatrudnionych w szko³ach i placówkach , dla których organem
prowadz¹cym jest Gmina Dobczyce.
§2
Ustala siê dla jednostek organizacyjnych oœwiaty Gminy
Dobczyce Regulamin funduszu zdrowotnego (gospodarowa-
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Rozdzia³ II

nia œrodkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotn¹ dla nauczycieli ) stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do niniejszej Uchwa³y.

Tryb przyznawania pomocy zdrowotnej

§3

§3

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy
i Miasta Dobczyce.

1. Fundusz Zdrowotny tworz¹ œrodki wyodrêbnione w bud¿ecie Gminy Dobczyce, przeznaczone na pomoc zdrowotn¹
dla nauczycieli.
2. Wysokoœæ œrodków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotn¹ dla nauczycieli okreœla corocznie Rada Miejska w Dobczycach

§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej: T. Bochania

Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XV/130/07
Rady Miejskiej w Dobczycach
z dnia 30 paŸdziernika 2007 r.

Regulamin funduszu zdrowotnego
Rozdzia³ I
Postanowienia wstêpne
§1
1. Niniejszy regulamin stosuje siê w szko³ach i placówkach prowadzonych przez Gminê Dobczyce
2. Regulamin okreœla :
1) tryb przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli,
2) wymagane dokumenty do podania o przyznanie pomocy
zdrowotnej,
3) zadania Komisji opiniuj¹cej wnioski,
4) szczegó³owe zasady i warunki przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, w tym osoby uprawnione do korzystania z pomocy zdrowotnej.
§2
Ilekroæ w regulaminie jest mowa bez bli¿szego okreœlenia o:
1) regulaminie - nale¿y przez to rozumieæ " Regulamin Funduszu Zdrowotnego",
2) organie prowadz¹cym - nale¿y przez to rozumieæ Gminê
Dobczyce
3) szkole - nale¿y przez to rozumieæ szko³ê, przedszkole lub
placówkê dla których organem prowadz¹cym jest Gmina
Dobczyce.
4) dyrektorze - nale¿y przez to rozumieæ dyrektora jednostki
organizacyjnej o której mowa w pkt 3,
5) nauczycielu bez bli¿szego okreœlenia - nale¿y przez to
rozumieæ nauczycieli wymienionych w art. 1 Karty Nauczyciela zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych wymienionych w pkt 3 oraz rencistów i emerytowanych nauczycieli jednostek organizacyjnych wymienionych w pkt 3,
6) tygodniowym obowi¹zkowym wymiarze godzin - nale¿y
przez to rozumieæ tygodniowy obowi¹zkowy wymiar godzin
okreœlony w art. 42 Karty Nauczyciela.

§4
1. Œrodkami , o których mowa w § 3 zarz¹dza Burmistrz Gminy
i Miasta Dobczyce.
2. W celu racjonalnego i jawnego gospodarowania Funduszem
Zdrowotnym Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce powo³uje
Komisjê ds. Funduszu Zdrowotnego w sk³adzie:
1) trzech przedstawicieli organu prowadz¹cego, w tym jednego jako przewodnicz¹cego,
2) po dwóch przedstawiciel zwi¹zków zawodowych zrzeszaj¹cych nauczycieli.
§5
1. Rozpatrywanie wniosków odbywa siê raz na kwarta³, w uzasadnionych przypadkach tak¿e czêœciej.
2. Podania (wnioski) nauczycieli o przyznanie pomocy z funduszu zdrowotnego wraz z wymagan¹ dokumentacja nale¿y sk³adaæ do dyrektora szko³y w terminie odpowiednio do dnia 20 marca, 20 czerwca, 20 wrzeœnia, 20 listopada danego roku.
3. Dyrektor szko³y przekazuje podania ( wnioski) nauczycieli , o
których mowa w ust. 2 do Komisji ds. Funduszu Zdrowotnego do koñca powy¿szych miesiêcy.
Rozdzia³ III
Zadania Komisji ds. Funduszu Zdrowotnego
§6
1. Do zadañ Komisji ds. Funduszu Zdrowotnego nale¿y przyjmowanie i opiniowanie wniosków o przyznanie pomocy finansowej z Funduszu Zdrowotnego.
2. Opinie Komisji ds. Funduszu Zdrowotnego s¹ podejmowane
zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów, przy udziale co najmniej po³owy cz³onków Komisji. W przypadku równej liczby g³osów
rozstrzyga g³os Przewodnicz¹cego.
3. Komisja ds. Funduszu Zdrowotnego proponuje kwotê pomocy finansowej i uzasadnia sw¹ decyzjê.
4. Cz³onkowie Komisji sk³adaj¹ oœwiadczenia o zachowaniu tajemnicy danych osób ubiegaj¹cych siê o przyznanie pomocy zdrowotnej.
5. Wnioski s¹ ewidencjonowane w rejestrze wg wzoru stanowi¹cego za³¹cznik Nr 2 do regulaminu.
6. Z posiedzenia Komisji ds. Funduszu Zdrowotnego jest sporz¹dzony protokó³ , uwzglêdniaj¹cy w szczególnoœci wyniki
pracy Komisji, uzasadnienie proponowanej kwoty pomocy
finansowej i podpisy cz³onków Komisji.
7. Obs³ugê administracyjno-organizacyjn¹ Komisji ds. Funduszu Zdrowotnego zapewnia Zak³ad Obs³ugi Bud¿etowej Jednostek Organizacyjnych w Dobczycach.
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8. O terminie posiedzenia cz³onkowie Komisji ds. Funduszu
Zdrowotnego oraz dyrektorzy szkó³ i przedszkoli informowani bêd¹ przez przewodnicz¹cego Komisji ds. Funduszu
Zdrowotnego z siedmiodniowym wyprzedzeniem.
Rozdzia³ IV
Zasady i warunki przyznawania pomocy zdrowotnej.
§7
Ze œwiadczeñ Funduszu Zdrowotnego mog¹ korzystaæ:
1) nauczyciele zatrudnieni w szko³ach prowadzonych przez
Gminê Dobczyce, w wymiarze co najmniej po³owy obowi¹zuj¹cego wymiaru godzin, przy czym przepis art. 22 ust. 3
Karty Nauczyciela stosuje siê odpowiednio,
2) nauczyciele ww. szkó³ po przejœciu na emeryturê lub rentê
bez wzglêdu na datê przejœcia na emeryturê lub rentê.
§8
1. Pomoc zdrowotna jest udzielana w formie jednorazowego,
bezzwrotnego œwiadczenia pieniê¿nego.
2. Pomoc zdrowotna udzielana jest raz w roku bud¿etowym.
W uzasadnionych przypadkach mo¿e byæ przyznana powtórnie w danym roku.
3. Pomoc zdrowotna przyznawana jest w zwi¹zku z:
1) zwiêkszonymi kosztami leczenia spowodowanymi ciê¿k¹
lub przewlek³¹ chorob¹ nauczyciela,
2) zwiêkszonymi kosztami leczenia w innej miejscowoœci z powodu braku placówki s³u¿by zdrowa w ich Gminie,
3) korzystaniem z pomocy specjalistycznej ( specjalistyczne
badania np. tomografem ),
4) koniecznoœci¹ zakupu sprzêtu do rehabilitacji, korekcji,
w tym szkie³ korekcyjnych, zakupu zwiêkszonej iloœci œrodków higieny osobistej, itp.
5) koniecznoœci¹ skorzystania z us³ug protetyki dentystycznej, ze wzglêdów estetycznych i zdrowotnych,
6) stosowaniem profilaktyki zdrowotnej, w tym szczepieñ
ochronnych,
7) koszty leczenia sanatoryjnego.
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4. Wysokoœæ przyznanej pomocy z wyj¹tkiem spraw losowych
(tj. wypadki, choroby onkologiczne i inne) uzale¿niona jest
od mo¿liwoœci finansowych Funduszu oraz:
1) wp³ywu choroby na sytuacjê materialn¹ nauczyciela
(przebieg choroby, specjalistyczne badania, dodatkowa
opieka, dieta, dojazdy),
2) wysokoœci udokumentowanych kosztów leczenia poniesionych przez nauczyciela,
3) sytuacji materialnej nauczyciela uwzglêdniaj¹cej poniesione koszty.
5. Warunkiem przyznania pomocy zdrowotnego jest z³o¿enie
przez nauczyciela wniosku o jej przyznanie wg wzoru stanowi¹cego za³¹cznik Nr 1 do niniejszego regulaminu.
6. Do wniosku nale¿y do³¹czyæ:
1) aktualne zaœwiadczenie lekarskie o chorobie nauczyciela,
2) dokumenty potwierdzaj¹ce poniesione koszty leczenia
(faktury vat, rachunki za leczenie, badania specjalistyczne, zakup lekarstw, sprzêtu rehabilitacyjnego lub œrodków higieny osobistej),
3) oœwiadczenie o dochodach na jednego cz³onka rodziny (przeciêtne miesiêczne dochody na jednego cz³onka rodziny ze wszystkich Ÿróde³ przychodu osi¹gniêtych w roku kalendarzowym poprzedzaj¹cym z³o¿enie podania).
7. Wniosek o przyznanie pomocy mo¿e z³o¿yæ równie¿ dyrektor szko³y, przedstawiciel zwi¹zków zawodowych,
przedstawiciel opieki spo³ecznej lub opiekun prawny osoby niezdolnej do podejmowania czynnoœci w tym
zakresie.
§9
1. Ostateczn¹ decyzjê w sprawie przyznania pomocy zdrowotnej podejmuje Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce
2. Wyp³ata przyznanej pomocy zdrowotnej bêdzie dokonywana w kasie Urzêdu Gminy i Miasta Dobczyce lub na rachunek bankowy nauczyciela.
3.Odmowa przyznania pomocy zdrowotnej powinna byæ uzasadniona.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej: T. Bochania
Za³¹cznik Nr 1
do Regulaminu
Funduszu Zdrowotnego

wzór podania (wniosku)

Podanie (wniosek) o przyznanie pomocy zdrowotnej
...........................................
(imiê i nazwisko)
...........................................
(adres zamieszkania)
...........................................
(nazwa i adres szko³y)
Zwracam siê z proœb¹ o przyznanie pomocy zdrowotnej z Funduszu Zdrowotnego.
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Uzasadnienie:
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
W za³¹czeniu przedk³adam:
- zaœwiadczenie lekarskie o chorobie,
- dokumenty potwierdzaj¹ce poniesione koszty leczenia,
- oœwiadczenie o dochodach przypadaj¹cych na jednego cz³onka rodziny.

................................................
miejscowoœæ i data

.......................................................
podpis wnioskodawcy

Opinia Komisji ds. Funduszu Zdrowotnego i proponowana wysokoœæ pomocy finansowej:
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
Podpisy cz³onków Komisji ds. Funduszu Zdrowotnego:
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
...................................................................
(miejscowoœæ i data)

Decyzja Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce
Decyzj¹ z dnia ................................................Nr ............................................. Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce przyzna³ Pani/Panu
............................................................................................................................pomoc zdrowotna w wysokoœci .................................................
(s³ownie z³otych :.............................................................................................................).

...................................................................................
(podpis Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce
lub osoby upowa¿nionej)
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej: T. Bochania
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Za³¹cznik Nr 2
do Regulaminu
Funduszu Zdrowotnego

wzór rejestru
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Uchwa³a Nr XV/140/07
Rady Miejskiej w Dobczycach
z dnia 30 paŸdziernika 2007 r.

w sprawie okreœlenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póŸn. zm.) oraz art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z póŸn. zm.), Rada Miejska
w Dobczycach uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Uchwa³a okreœla:
1) warunki ubiegania siê o dotacjê na sfinansowanie prac
konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;

2) rodzaj danych i informacji, które nale¿y zawrzeæ we wniosku o dotacjê;
3) tryb postêpowania z wnioskiem o udzielenie dotacji;
4) postanowienia, jakie winna zawieraæ umowa o udzielenie
dotacji;
5) zasady rozliczania, kontrolki zwrotu dotacji;
6) sposób ewidencjonowania i upowszechniania informacji
o udzielonych dotacjach.
2. Znaczenie u¿ytych w uchwale pojêæ dotycz¹cych zabytków lub czynnoœci z nimi zwi¹zanych okreœlaj¹ przepisy
Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz rozporz¹dzeñ wydanych na podstawie tej Ustawy.
3. Ilekroæ w uchwale jest mowa o:
1) pracach lub robotach budowlanych przy zabytku - nale¿y
przez to rozumieæ prace konserwatorskie, restauratorskie
lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;
2) beneficjencie - nale¿y przez to rozumieæ podmiot, któremu na zasadach okreœlonych niniejsz¹ uchwa³¹ przyznano dotacjê z bud¿etu Gminy i Miasta Dobczyce na prace
lub roboty budowlane przy zabytku;
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3) œrodkach publicznych - nale¿y przez to rozumieæ publiczne
œrodki finansowe okreœlone przepisami o finansach publicznych.
4) Gminie - nale¿y przez to rozumieæ Gminê i Miasto Dobczyce.
5) Radzie Miejskiej - nale¿y przez to rozumieæ Radê Miejsk¹
w Dobczycach.
6) Burmistrzu - nale¿y przez to rozumieæ Burmistrza Gminy
i Miasta Dobczyce.
§2
Z bud¿etu Gminy mog¹ byæ udzielane dotacje celowe na
sfinansowanie prac lub robót budowlanych przy zabytku ruchomym lub nieruchomym, je¿eli zabytek ten ³¹cznie spe³nia
nastêpuj¹ce kryteria:
1) znajduje siê na sta³e na obszarze Gminy;
2) jest dostêpny publicznie;
3) posiada istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub kulturowe dla mieszkañców Gminy;
4) jest wpisany do rejestru zabytków.
2. Dotacja na prace lub roboty budowlane przy zabytku mo¿e
finansowaæ nak³ady obejmuj¹ce:
1) sporz¹dzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;
2) przeprowadzenie badañ konserwatorskich, architektonicznych lub archeologicznych;
3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;
4) opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;
5) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami
prawa budowlanego;
6) sporz¹dzenie projektu odtworzenia kompozycji wnêtrz;
7) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;
8) stabilizacjê konstrukcyjn¹ czêœci sk³adowych zabytku lub
ich odtworzenie w zakresie niezbêdnym dla zachowania
tego zabytku;
9) odnowienie lub uzupe³nienie tynków i ok³adzin architektonicznych albo ich ca³kowite odtworzenie, z uwzglêdnieniem
charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;
10) odtworzenie zniszczonej przynale¿noœci zabytku, je¿eli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej
przynale¿noœci;
11) odnowienie lub ca³kowite odtworzenie okien, w tym oœcie¿nic i okiennic, zewnêtrznych odrzwi i drzwi, wiêŸby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;
12) modernizacjê instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadaj¹ oryginalne, wykonane z drewna czêœci sk³adowe i przynale¿noœci;
13) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
14) uzupe³nianie narysów ziemnych dzie³ architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o w³asnych formach krajobrazowych;
15) dzia³ania zmierzaj¹ce do wyeksponowania istniej¹cych,
oryginalnych elementów zabytkowego uk³adu parku lub
ogrodu;
16) zakup materia³ów konserwatorskich i budowlanych, niezbêdnych do wykonania prac i robót budowlanych przy zabytku
wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7-15;
17) zakup i monta¿ instalacji przeciww³amaniowej oraz przeciwpo¿arowej i odgromowej.
§3
1. O dotacjê mo¿e siê ubiegaæ ka¿dy podmiot bêd¹cy w³aœcicielem lub posiadaczem zabytku, a tak¿e podmiot, który do
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tego zabytku posiada tytu³ prawny wynikaj¹cy z u¿ytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwa³ego zarz¹du albo stosunku zobowi¹zaniowego z uwzglêdnieniem zapisu § 2 ust. 1.
2. Dotacja mo¿e byæ udzielona na sfinansowanie prac lub robót budowlanych przy zabytku, które wnioskodawca zamierza wykonaæ w roku z³o¿enia wniosku o udzielenie dotacji
albo w roku z³o¿enia wniosku i w roku nastêpnym.
3. Na zasadach okreœlonych w niniejszej uchwale wnioskodawca mo¿e równoczeœnie wyst¹piæ z kilkoma wnioskami
o dotacje do prac lub robót budowlanych przy wiêcej ni¿
jednym zabytku.
§4
1. Dotacja z bud¿etu Gminy na wykonanie prac lub robót budowlanych przy jednym i tym samym zabytku mo¿e byæ
udzielona w wysokoœci do 50% ogó³u nak³adów na te prace lub roboty.
2. Je¿eli zabytek posiada wyj¹tkow¹ wartoœæ historyczn¹, artystyczn¹ lub naukow¹ albo wymaga przeprowadzenia z³o¿onych pod wzglêdem technologicznym prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, albo gdy sytuacja wymaga niezw³ocznego podjêcia prac lub robót budowlanych przy zabytku, dotacja mo¿e byæ udzielona w wysokoœci do 100% nak³adów koniecznych na wykonanie tych
prac lub robót budowlanych.
3. W przypadku gdy beneficjent na prace lub roboty budowlane przy zabytku otrzymuje równie¿ inne œrodki publiczne,
kwota dotacji przyznanej z bud¿etu Gminy wraz z kwotami
przyznanych na ten cel innych œrodków publicznych nie mo¿e
przekraczaæ 100% nak³adów koniecznych na wykonanie tych
prac lub robót.
§5
1. We wniosku o przyznanie dotacji nale¿y wskazaæ:
1) imiê, nazwisko, miejsce zamieszkania wnioskodawcy
lub nazwê, adres i siedzibê wnioskodawcy bêd¹cego
jednostk¹ organizacyjn¹;
2) dane obiektu uwidocznione w rejestrze zabytków;
3) fotograficzn¹ dokumentacjê zabytku;
4) tytu³ prawny wnioskodawcy do w³adania zabytkiem;
5) wnioskowan¹ kwotê dotacji i proponowany termin jej
przekazania;
6) zakres prac lub robót budowlanych, które maj¹ byæ
objête dotacj¹;
7) termin zakoñczenia prac objêtych wnioskiem;
8) harmonogram przewidywanych prac lub robót budowlanych ze wskazaniem Ÿróde³ ich finansowania; %
9) informacjê o œrodkach publicznych przyznanych z innych Ÿróde³ na te same prace lub roboty budowlane
przy zabytku oraz informacjê o wyst¹pieniu o takie œrodki
z³o¿onym do innych podmiotów;
10) wykaz prac lub robót budowlanych wykonanych przy
danym zabytku w okresie 3 lat poprzedzaj¹cych dzieñ
z³o¿enia wniosku z podaniem ³¹cznej wysokoœci nak³adów, w tym wysokoœci i Ÿróde³ dofinansowania otrzymanego ze œrodków publicznych;
11) okreœlenie organu, u którego ubiega siê o dotacjê.
2. Do wniosku o udzielenie dotacji do³¹cza siê:
1) dokument potwierdzaj¹cy tytu³ prawny do zabytku,
2) decyzje o wpisie zabytku do rejestru zabytków,
3) decyzjê w³aœciwego organu ochrony zabytków zezwalaj¹c¹ na przeprowadzenie prac lub robót budowla-
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nych przy zabytku oraz pozwolenie na budowê, gdy
wniosek dotyczy prac lub robót budowlanych przy zabytku nieruchomym lub program prac, gdy wniosek
dotyczy prac przy zabytku ruchomym;
4) kosztorys robót z uwzglêdnieniem cen zakupów materia³ów niezbêdnych do ich przeprowadzenia.
2. W przypadku gdy wnioskodawca jest przedsiêbiorc¹ do
wniosku o udzielenie dotacji winien do³¹czyæ informacjê
o pomocy publicznej otrzymanej przed dniem z³o¿enia
wniosku -sporz¹dzon¹ w zakresie i wed³ug zasad okreœlonych w art. 37 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postêpowaniu w sprawach dotycz¹cych pomocy publicznej
(Dz. U. Nr 123, poz. 1291).
3. Udzielenie dotacji na prace lub roboty budowlane podmiotu, o którym mowa w ust. 2, dokonywane jest zgodnie
z przepisami niniejszej uchwa³y z uwzglêdnieniem zasad
okreœlonych w przepisach prawa reguluj¹cych udzielanie
pomocy publicznej dla przedsiêbiorców.
§6
1. Wnioski o dotacjê kieruje siê do Burmistrza w terminie
przez niego wyznaczonym, og³oszonym w Biuletynie
Informacji Publicznej oraz na tablicy og³oszeñ Urzêdu
Miasta.
2. Wnioski o przyznanie dotacji po ich przekazaniu Burmistrzowi s¹ przedstawiane do zaopiniowania komisji
Rady Miejskiej w³aœciwej do spraw kultury oraz komisji
w³aœciwej do spraw bud¿etu.
§7
1. Przy ocenie wniosków bêd¹ stosowane nastêpuj¹ce kryteria:
1) dostêpnoœæ zabytku dla ogó³u spo³ecznoœci lokalnej i turystów oraz rola zabytku w kszta³towaniu przestrzeni
publicznej,
2) promowanie kultury oraz historii Gminy,
3) ranga zabytkowo-artystyczna obiektu,
4) stan zachowania obiektu,
5) fakt kontynuowania prac,
6) wysokoœæ zaanga¿owanych œrodków w³asnych,
7) sytuacja finansowa i maj¹tkowa wnioskodawcy.
2. Preferowane bêd¹ prace kompleksowe mo¿liwe do realizacji w ci¹gu jednego roku.
§8
1. Dotacjê przyznaje Rada Miejska w uchwale okreœlaj¹cej:
1) nazwê podmiotu otrzymuj¹cego dotacjê;
2) prace lub roboty budowlane przy obiekcie zabytkowym,
na których wykonanie przyznano dotacjê;
3) kwotê dotacji do przekazania w roku bud¿etowym, oraz
ewentualnie kwotê do przekazania w roku nastêpnym.
2. Przy ustalaniu wysokoœci przyznawanych dotacji Rada Miejska uwzglêdnia kwotê zaplanowan¹ na ten cel w bud¿ecie
Gminy.
§9
Uwzglêdniaj¹c § 8 uchwa³y oraz dane z wniosku o dotacjê,
Burmistrz zawiera z beneficjentem umowê okreœlaj¹c¹ w szczególnoœci:
1) opis prac lub robót budowlanych przy zabytku i termin ich
wykonania;
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2) kwotê dotacji i terminy jej przekazywania, które w postanowieniach umowy mog¹ zostaæ uzale¿nione od wyniku
ka¿dorazowej kontroli postêpu prac lub robót budowlanych
i rozliczenia tych wydatków;
3) zobowi¹zanie siê beneficjenta do przekazywania informacji o wysokoœci œrodków publicznych na prace lub roboty
przy zabytku otrzymanych z innych Ÿróde³;
4) zobowi¹zanie siê beneficjenta do stosowania takich zasad
obiegu i opisywania dokumentów finansowych, aby orygina³y dokumentów œwiadcz¹cych o dokonaniu wydatków
sfinansowanych w ca³oœci lub w czêœci z otrzymanej dotacji zaopatrzone byty w sposób trwa³y w klauzulê potwierdzaj¹c¹ ten fakt;
5) zobowi¹zanie siê beneficjenta do poddania siê kontroli przeprowadzanej przez Burmistrza lub osobê przez niego upowa¿nion¹ w zakresie przeznaczenia dotacji i wykonania
prac lub robót budowlanych;
6) sposób i termin rozliczania kwot udzielonej dotacji;
7) warunki, sposób i termin zwrotu niewykorzystanej dotacji
oraz zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem;
8) pouczenie o zakresie odpowiedzialnoœci karnej skarbowej
beneficjenta i odpowiedzialnoœci za naruszenie dyscypliny
finansów publicznych przy wydatkowaniu œrodków z otrzymanej dotacji;
9) pouczenie o tym, ¿e w przypadku wykorzystania dotacji
niezgodnie z przeznaczeniem - na mocy art. 145 ust. 6 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych beneficjent traci prawo otrzymania dotacji przez 3 kolejne
lata, licz¹c od dnia stwierdzenia wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem.
10) zobowi¹zanie siê beneficjenta do stosowania przepisów
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówieñ publicznych.
§ 10
Kontrola, o której mowa w § 9 pkt 2 i 5, jest przeprowadzana przez osoby upowa¿nione przez Burmistrza i polega na:
1) sprawdzaniu rzeczywistego przebiegu realizacji celów zak³adanych w zakresie dotowanego zadania pod k¹tem zgodnoœci z przepisami prawa i zawart¹ umow¹ (kontrola formalno-merytoryczna);
2) sprawdzaniu dokumentów zwi¹zanych z realizacj¹ dotowanego zadania (w szczególnoœci znajduj¹cych siê
w siedzibie podmiotu orygina³ów dokumentów finansowych) pod k¹tem ich zgodnoœci z przepisami prawa,
umow¹ i zasadami rachunkowoœci (kontrola formalnorachunkowa).
§ 11
1. W celu rozliczenia dotacji beneficjent w sposób i w terminach okreœlonych w umowie sk³ada Burmistrzowi sprawozdania z wykonania prac lub robót budowlanych.
2. Sprawozdanie okreœla:
1) ca³kowity koszt zadania w okresie sprawozdawczym,
w tym nak³ady pokryte z innych œrodków publicznych;
2) zestawienie rachunków do³¹czanych do sprawozdania
w celu rozliczenia dotacji - ze wskazaniem numeru ksiêgowego, numeru pozycji kosztorysu, daty wystawienia
rachunku, nazwy wydatku oraz jego kwoty wraz z okreœleniem wysokoœci œrodków z dotacji finansuj¹cych dany
rachunek.
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§ 12
W przypadku czêœciowego lub ca³kowitego niewykonania dotowanego zadania z przyczyn le¿¹cych po stronie beneficjenta lub wykorzystania œrodków niezgodnie z przeznaczeniem, odpowiednia czêœæ przekazanych œrodków dotacji
podlega zwrotowi do bud¿etu Gminy na zasadach okreœlonych w umowie.
§ 13
1. Burmistrz prowadzi zestawienie danych o udzielonych dotacjach oraz informuje inne organy uprawnione do udzielania
dotacji na prace lub roboty budowlane przy zabytkach o dotacjach przyznanych przez Radê Miejsk¹.
2. Zestawienie danych dla ka¿dej udzielonej dotacji winno zawieraæ:
1) wskazanie zabytku, z uwzglêdnieniem miejsca jego po³o¿enia lub przechowywania,
2) imiê, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres osoby albo
nazwê, siedzibê i adres jednostki organizacyjnej, której
przyznano dotacjê;
3) kserokopiê uchwa³y o przyznaniu dotacji;
4) kserokopiê umowy o dotacjê;
5) informacje o wysokoœci œrodków przekazanych beneficjentowi z dotacji oraz o rozliczeniu kwoty wyp³aconej
dotacji;
6) informacje przekazane przez inne organy zobowi¹zane
do udzielania informacji o dotacjach na prace lub roboty
budowlane przy danym zabytku.
3. Burmistrz niezw³ocznie og³asza na tablicy og³oszeñ Urzêdu
Gminy i Miasta w Dobczycach i w Biuletynie Informacji Publicznej uchwa³ê o przyznaniu dotacji.
4. Ka¿demu s³u¿y prawo wgl¹du do dokumentacji, o której
mowa w ust. 1 na zasadach okreœlonych w Ustawie z dnia
6 wrzeœnia 2001 r. o dostêpie do informacji publicznej.
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art. 18 ust. 1 i 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z póŸn. zm.), Rada Gminy w Jordanowie
uchwala, co nastêpuje:
§1
W uchwale Nr X/59/2007 Rady Gminy w Jordanowie z dnia
12 lipca 2007 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalenia stawek dotacji dla niepublicznych przedszkoli zak³adanych i prowadzonych na terenie Gminy Jordanów przez inne podmioty ni¿ jednostki samorz¹du terytorialnego i ministrowie.
1. Paragraf 4 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
Planowan¹ iloœæ uczniów, którzy bêd¹ uczêszczaæ do niepublicznego przedszkola w roku nastêpnym po roku sk³adania
informacji wraz z dodatkowym wyodrêbnieniem iloœci
uczniów niepe³nosprawnych oraz iloœci uczniów nie bêd¹cych mieszkañcami Gminy Jordanów.
2. W paragrafie 8 dodaje siê ust. 3 w brzmieniu:
Wysokoœæ raty dotacji na ostatni miesi¹c otrzymywania dotacji nale¿nej za dany rok bud¿etowy ustalana jest w oparciu o przewidywan¹ iloœæ uczniów wynikaj¹c¹ z informacji
sk³adanej w tym miesi¹cu z § 7 ust. 1 pkt 1 lit. a.
W celu rozliczenia tej raty dotacji informacja taka jest weryfikowana w oparciu o informacjê na pierwszy miesi¹c nastêpnego roku, która zawiera dane o faktycznej iloœci uczniów
za ostatni miesi¹c otrzymywania dotacji w poprzednim roku
bud¿etowym.
3. Za³¹cznik nr 1 do Uchwa³y Nr X/59/2007 Rady Gminy w Jordanowie z dnia 12 lipca 2007 r. otrzymuje brzmienie, jak
za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Jordanów.

§ 14
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy
i Miasta Dobczyce.
§ 15
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej: T. Bochnia
262
Uchwa³a Nr XIII/76/2007
Rady Gminy w Jordanów
z dnia 6 listopada 2007 r.
w sprawie zmiany uchwa³y w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalenia stawek dotacji dla niepublicznych przedszkoli zak³adanych i prowadzonych na terenie Gminy Jordanów przez inne
podmioty ni¿ jednostki samorz¹du terytorialnego i ministrowie.
Na podstawie art. 90 ust. 4 Ustawy z dnia 7 wrzeœnia 1991 r.
o systemie oœwiaty (Dz. U. z 2004 r., poz. 2572 z póŸn. zm.) oraz

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy: A. Kawula
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Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XIIl/76/2007
Rady Gminy w Jordanowie
z dnia 6 listopada 2007 r.

INFORMACJA O LICZBIE UCZNIÓW WRAZ Z OŒWIADCZENIEM O AKTUALNOŒCI UPRAWNIEÑ DO OTRZYMANIA
DOTACJI Z BUD¯ETU GMINY JORDANÓW NA MIESI¥C..…….20 ....... r.

Nazwa i adres niepublicznego przedszkola ...................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
(CMV[E\PCNKE\DCWE\PKÎYYOKGUKæEW
RQRT\GF\CLæE[OOKGUKæEUMđCFCPKC
KPHQTOCELK

/KGUKæETQMŗŗŗŗŗ

.KE\DCWE\PKÎYŗŗŗŗŗ
YV[OWE\PKÎYURQ\CVGTGPW
)OKP[,QTFCPÎYŗŗŗŗŗ
YV[OWE\PKÎYPKGRGđPQURTCYP[EJ


+OKúKPC\YKUMQOKGLUEG\COKGU\MCPKC
WE\PKC\VGTGPW)OKP[,QTFCPÎY

ŗŗŗŗŗŗŗŗŗŗ

+OKúKPC\YKUMQOKGLUEG\COKGU\MCPKC
WE\PKCURQ\CVGTGPW)OKP[,QTFCPÎY

ŗŗŗŗŗŗŗŗŗŗ


2T\GYKF[YCPCKNQħèWE\PKÎYY
OKGUKæEWYMVÎT[OUMđCFCPCLGUV
KPHQTOCELC

/KGUKæETQMŗŗŗŗŗ

.KE\DCWE\PKÎYŗŗŗŗŗ
YV[OWE\PKÎYURQ\CVGTGPW
)OKP[,QTFCPÎYŗŗŗŗŗ
YV[OWE\PKÎYPKGRGđPQURTCYP[EJ


+OKúKPC\YKUMQOKGLUEG\COKGU\MCPKC
WE\PKC\VGTGPW)OKP[,QTFCPÎY
gg

gg
ŗŗŗŗŗŗŗŗŗŗ

g
g
+OKúKPC\YKUMQOKGLUEG\COKGU\MCPKC
WE\PKCURQ\CVGTGPW)OKP[,QTFCPÎY

ŗŗŗŗŗŗŗŗŗŗ


2T\GYKF[YCPCKNQħèWE\PKÎYYOKGUKæEW
PCUVúRWLæE[ORQOKGUKæEWYMVÎT[O
UMđCFCPCLGUVKPHQTOCELC
/KGUKæETQMŗŗŗŗŗ

.KE\DCWE\PKÎYŗŗŗŗŗ
YV[OWE\PKÎYURQ\CVGTGPW
)OKP[,QTFCPÎYŗŗŗŗŗ
YV[OWE\PKÎYPKGRGđPQURTCYP[EJ


+OKúKPC\YKUMQOKGLUEG\COKGU\MCPKC
WE\PKC\VGTGPW)OKP[,QTFCPÎY

g
g
ŗŗŗŗŗŗŗŗŗŗ

g
+OKúKPC\YKUMQOKGLUEG\COKGU\MCPKC
WE\PKCURQ\CVGTGPW)OKP[,QTFCPÎY

ŗŗŗŗŗŗŗŗŗŗ


Œwiadom odpowiedzialnoœci za nienale¿ne pobranie dotacji ( z art. 82 Kodeksu karnego skarbowego), poœwiadczam aktualnoœæ prawa przedszkola do otrzymywania dotacji i aktualnoœæ zwi¹zanych z tym danych z przed³o¿onego w dniu wniosku
o udzielenie dotacji.
Uwagi:
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
Nazwisko i imiê
sporz¹dzaj¹cego zestawienie
Nr telefonu

Nazwisko i imiê
Osoby prowadz¹cej przedszkole

......................................................
(Piecz¹tka i podpis)

......................................................
(Piecz¹tka i podpis)

Data ............................................
Przewodnicz¹cy Rady Gminy: A. Kawula

g
g
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Rozdzia³ 2

Uchwa³a Nr IX/76/2007
z dnia 14 listopada 2007 r.
Rady Gminy w Ksi¹¿u Wielkim

Wymagania w zakresie utrzymania czystoœci i porz¹dku
na terenach nieruchomoœci i w miejscach publicznych
Art. 3

w sprawie Regulaminu utrzymania czystoœci i porz¹dku
na terenie Gminy Ksi¹¿ Wielki.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 4 ust. 1
Ustawy z dnia 6 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póŸn. zm.) oraz
art. 4 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 13 wrzeœnia 1996 r. o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach (Dz. U. z 1996 r.
Nr 132, poz. 622 z póŸn. zm.), w zwi¹zku z art. 10 Ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie Ustawy o odpadach oraz
o zmianie niektórych innych Ustaw (Dz. U. z 2005 r. Nr 175,
poz. 1458), po zasiêgniêciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Miechowie, Rada Gminy w Ksi¹¿u Wielkim uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê szczegó³owe zasady utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie Gminy Ksi¹¿ Wielki okreœlone w regulaminie
stanowi¹cym za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Ksi¹¿
Wielki.
§3
Uchwa³a w wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy: H. Huma
Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr IX/76/2007
Rady Gminy w Ksi¹¿u Wielkim
z dnia 14 listopada 2007 r.
REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŒCI I PORZ¥DKU NA
TERENIE GMINY KSI¥¯ WIELKI
Rozdzia³ 1
Postanowienia ogólne
Art. 1
Regulamin okreœla szczegó³owe zasady utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie Gminy Ksi¹¿ Wielki.
Art. 2
Regulamin obowi¹zuje w³aœcicieli nieruchomoœci,
mieszkañców i osoby przebywaj¹ce czasowo na terenie
Gminy Ksi¹¿ Wielki, w zakresie utrzymania czystoœci i porz¹dku w Gminach.

1. W³aœciciel nieruchomoœci zobowi¹zany jest do dbania o czystoœæ i estetykê œcian budynków, ogrodzeñ oraz innych urz¹dzeñ. Powy¿szy obowi¹zek dotyczy równie¿ w³aœcicieli urz¹dzeñ u¿ytecznoœci publicznej oraz urz¹dzeñ infrastruktury
technicznej, umieszczonych w miejscach publicznych.
2. W³aœciciele nieruchomoœci oraz najemcy/w³aœciciele lokali
zapewniaj¹ utrzymanie czystoœci i porz¹dku na terenie nieruchomoœci poprzez:
1) wyposa¿enie nieruchomoœci w urz¹dzenia s³u¿¹ce do
zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie
tych urz¹dzeñ w odpowiednim stanie sanitarnym, porz¹dkowym i technicznym,
2) przy³¹czenie nieruchomoœci do istniej¹cej sieci kanalizacyjnej lub w przypadku gdy budowa sieci jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposa¿enie
nieruchomoœci w zbiornik bezodp³ywowy nieczystoœci
ciek³ych lub przydomow¹ oczyszczalniê œcieków bytowych, spe³niaj¹cych wymagania okreœlone w przepisach
odrêbnych,
3) przy³¹czenie nieruchomoœci do nowej sieci kanalizacyjnej w terminie 9 miesiêcy od dnia przekazania jej do
eksploatacji,
4) gromadzenie nieczystoœci ciek³ych w zbiornikach bezodp³ywowych,
5) oddzielne gromadzenie œcieków bytowych i gnojówki
oraz gnojowicy,
6) przekazywanie zebranych odpadów podmiotowi uprawnionemu do odbioru w terminach wyznaczonych harmonogramem,
7) usuwanie z terenu nieruchomoœci wraków pojazdów
mechanicznych,
8) uprz¹tanie przez w³aœcicieli nieruchomoœci po³o¿onych
wzd³u¿ ulicy niezw³ocznie po opadach: b³ota, œniegu, lodu
z powierzchni nieruchomoœci, w tym: z podwórzy, przejœæ,
bram, itp. (przy czym nale¿y to realizowaæ w sposób nie
zak³ócaj¹cy ruchu pieszych i pojazdów), oraz posypanie
piaskiem chodnika; uprz¹tniête b³oto, œnieg, lód nale¿y
z³o¿yæ na skraju chodnika, tak by mog³y je sprz¹tn¹æ
s³u¿by utrzymuj¹ce w stanie czystoœci jezdniê,
9) uprz¹tanie piasku z chodnika w sposób: jak wy¿ej;
10) usuwanie nawisów (sopli) z okapów, rynien i innych czêœci nieruchomoœci,
11) likwidowanie œliskoœci na drogach publicznych, ulicach,
placach w okresie mrozów i opadów œnie¿nych, przy u¿yciu piasku zmieszanego ze œrodkami chemicznymi nie
dzia³aj¹cymi szkodliwie na tereny zieleni oraz drzewa,
12) oznaczenie nieruchomoœci przez umieszczenie w widocznym z ulicy miejscu tablic informacyjnych z numerem
porz¹dkowym nieruchomoœci i nazw¹ ulicy, oraz zadbanie o ich estetyczny i czytelny wygl¹d,
13) gromadzenie obornika i p³ynnych odchodów zwierzêcych na terenie gospodarstwa rolnego w miejscach spe³niaj¹cych wymogi przepisów Ustawy z dnia 26 lipca 2000 r. o nawozach i nawo¿eniu (Dz. U. z 2000r. Nr 81,
poz. 991), czyli na pod³o¿u utwardzonym i uszczelnionym odpowiednimi p³ytami i w zbiornikach na odchody
o pojemnoœci umo¿liwiaj¹cej przechowywanie ich przez
wymagany przepisami okres,
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14) naprawê pojazdów poza warsztatami samochodowymi
w obrêbie nieruchomoœci, nie powoduj¹c zanieczyszczenia wód i gleby oraz uci¹¿liwoœci dla s¹siadów,
15) zabrania siê umieszczania og³oszeñ, reklam i plakatów
bez zgody w³aœciciela nieruchomoœci,
16) w³aœciciel nieruchomoœci zobowi¹zany jest do selektywnego zbierania zu¿ytego sprzêtu elektrycznego i elektronicznego, który powinien nastêpnie przekazaæ przedsiêbiorcy posiadaj¹cego zezwolenie na odbiór odpadów
komunalnych lub gminnej jednostce organizacyjnej prowadz¹cej tak¹ dzia³alnoœæ.
17) u¿ytkownik sprzêtu przeznaczonego do gospodarstw domowych i RTV w momencie uznania tego sprzêtu za odpad mo¿e przekazaæ taki zu¿yty sprzêt do punktu zbierania jaki zosta³ wyznaczony na sk³adowisku odpadów komunalnych w Mianocicach, a od 1 lipca 2006 r. dokonuj¹c
zakupu nowego sprzêtu mo¿e go przekazaæ nieodp³atnie
sprzedawcy detalicznego lub hurtowego, pod warunkiem,
¿e oddawany sprzêt bêdzie tego samego rodzaju oraz
w iloœci nie wiêkszej ni¿ sprzedawany nowy sprzêt,
18) Zg³oszenie do urzêdu Gminy faktu zauwa¿enia bezdomnego psa, lub zwierzêcia podejrzewanego o wœciekliznê.
Art. 4
Na terenie Gminy, maj¹c na uwadze zasady utrzymania
czystoœci i porz¹dku, zabrania siê:
1. spalania odpadów na powierzchni ziemi oraz w instalacjach
grzewczych budynków; dopuszcza siê spalanie odpadów
z drewna nie zawieraj¹cego substancji niebezpiecznych,
2. stosowania œrodków chemicznych szkodliwych dla œrodowiska w celu usuniêcia œniegu i lodu,
3. niszczenia lub uszkadzania obiektów ma³ej architektury, urz¹dzeñ wyposa¿enia placów zabaw, urz¹dzeñ do zbierania odpadów, obiektów przeznaczonych do umieszczania reklam
i og³oszeñ, urz¹dzeñ stanowi¹cych elementy infrastruktury
komunalnej, np. hydrantów, transformatorów, rozdzielni, linii energetycznych, telekomunikacyjnych, wiat przystanków,
roœlinnoœci oraz deptania trawników oraz zieleñców,
4. umieszczania na pniach drzew afiszy, reklam, nekrologów,
og³oszeñ itp.,
5. zakopywania odpadów oraz martwych zwierz¹t,
6. wylewania nieczystoœci ciek³ych, poza wyznaczonymi do
tego celu stacjami zlewnymi,
7. indywidualnego opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych
przez w³aœcicieli nieruchomoœci,
8. wykorzystywania nieczynnych studni kopanych do gromadzenia odpadów, nieczystoœci ciek³ych i wód opadowych
sp³ywaj¹cych z powierzchni dachów, podjazdów, itp.,
9. zajmowania pasa drogowego (chodniki, pobocza, jezdnie,
rowy przydro¿ne), celem sk³adowania odpadów lub materia³ów budowlanych; na zajêcie pasa drogowego wymagana jest zgoda zarz¹dcy drogi i pobierana jest za to op³ata
zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 1985 r. Nr 14, poz. 60).
Rozdzia³ 3
Zasady zbierania i pozbywania siê odpadów komunalnych i nieczystoœci ciek³ych
Art. 5
1.W³aœciciel nieruchomoœci ma obowi¹zek wyposa¿enia jej w dostateczn¹ iloœæ pojemników o minimalnej pojemnoœci 0,11m3
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s³u¿¹cych do zbierania odpadów komunalnych lub dostateczn¹ iloœæ worków przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
2. Pojemniki, o których mowa w ust. l, powinny:
1) zapewniaæ gwarancjê bezpieczeñstwa dla obs³ugi podczas ich opró¿niania i dla osób gromadz¹cych odpady,
gwarancjê d³ugotrwa³ego u¿ytkowania oraz dopasowania do urz¹dzeñ za³adowczych pojazdów,
2) worki do zbiórki selektywnej powinny byæ odpowiednio
mocne i posiadaæ kolor zgodny z przeznaczeniem (rodzajem zbieranego odpadu)
3. Liczba pojemników i czêstotliwoœæ odbierania odpadów
z nieruchomoœci powinna zapewniæ nie przepe³nianie (nie
przeci¹¿anie) pojemników oraz utrzymanie czystoœci i porz¹dku wokó³ pojemników.
4. Zgodnie z Gminnym Planem Gospodarki odpadami przyjmuje siê œredni¹ iloœæ odpadów komunalnych wytwarzanych przez statystycznego mieszkañca Gminy Ksi¹¿
Wielki na:
216 kg (mieszkañca) rok na terenie Gminy
przyjmuj¹c, ¿e 1m3 odpadów komunalnych wa¿y œrednio 154 kg, to daje wartoœæ:
1,40 m3 (mieszkañca) rok.
5. W przypadku krótkotrwa³ego zwiêkszenia iloœci odpadów
komunalnych, w³aœciciel nieruchomoœci zg³asza ten fakt
przedsiêbiorcy œwiadcz¹cemu us³ugi w zakresie odbierania odpadów, w celu ustalenia warunków ich odbioru.
6. Miejsca gromadzenia odpadów komunalnych powinny byæ
przygotowane zgodnie z przepisami rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, póz. 690, z póŸn. zm.).
7. W³aœciciel nieruchomoœci zapewnia przedsiêbiorcy
w uzgodnionym terminie swobodny dostêp do pojemników.
8. Gmina Ksi¹¿ Wielki stwarza mo¿liwoœæ selektywnego zbierania papieru i tektury, szk³a, tworzyw sztucznych i metali
w workach o nastêpuj¹cych kolorach i parametrach:
- worek ¿ó³ty (folia): plastik o pojemnoœci. 110 l
- worek czerwony (folia): metal o pojemnoœci 110 l
- worek niebieski (folia): papier o pojemnoœci 110 l
- worek zielony (folia): szk³o o pojemnoœci 110 l
- worek bia³y (folia) odpady po wstêpnej segregacji asortymentu wymienionego w pkt 1-4 o pojemnoœci 110 l
- worek czarny (folia): odpady zmieszane o pojemnoœci 110 l
9. W³aœciciel nieruchomoœci i przedsiêbiorca przystêpuj¹cy
do selektywnego zbierania odpadów zobowi¹zany jest do
przestrzegania wymagañ okreœlonych w rozporz¹dzeniu
Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 paŸdziernika 2005 r.
w sprawie szczegó³owego sposobu postêpowania z odpadami opakowaniowymi (Dz. U. Nr 219, poz.1858).
10. W rejonach zabudowy jednorodzinnej dopuszcza siê mo¿liwoœæ selektywnego zbierania nastêpuj¹cych rodzajów odpadów powstaj¹cych w gospodarstwach domowych:
1) surowców wtórnych: papieru i tektury, szk³a, tworzyw
sztucznych i metali - pojemnik ¿ó³ty,
2) pozosta³ych odpadów przekazywanych na sk³adowisko
lub do kompostowni.
11. W³aœciciel nieruchomoœci, na terenie której w wyniku pielêgnacji zieleni powstaj¹ odpady roœlinne, zobowi¹zany jest
do ich selektywnego zbierania i przekazywania przedsiêbiorcy, o którym mowa w art. 11.
Z obowi¹zku zwolnione s¹ osoby fizyczne dokonuj¹ce
kompostowania odpadów roœlinnych we w³asnym za-
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kresie i na w³asne potrzeby, w sposób nie powoduj¹cy
uci¹¿liwoœci dla otoczenia.
12. Zabrania siê spalania odpadów na terenie nieruchomoœci.
13. Odpady wielkogabarytowe zbiera siê w wyznaczonym
miejscu na terenie nieruchomoœci, s³u¿¹cym do zbierania
odpadów komunalnych, w sposób nie utrudniaj¹cy korzystania z nieruchomoœci przez osoby trzecie i umo¿liwiaj¹cy
³atwy dostêp przedsiêbiorcy odbieraj¹cemu odpady.
14. Odpady z remontów, prowadzonych we w³asnym zakresie, zbiera siê w workach lub kontenerach wynajêtych od
przedsiêbiorcy odbieraj¹cego odpady, w wyznaczonym
miejscu na terenie nieruchomoœci, s³u¿¹cym do zbierania
odpadów komunalnych.

bezodp³ywowego z czêstotliwoœci¹ zapewniaj¹c¹ niedopuszczenie do ich przepe³nienia b¹dŸ wylewania na powierzchniê terenu,
2. Dowody uiszczania op³at za odbiór odpadów i opró¿nianie
zbiorników bezodp³ywowych, w³aœciciel nieruchomoœci jest
obowi¹zany przechowywaæ przez okres dwóch lat.
3. W przypadku stwierdzenia nieszczelnoœci zbiornika bezodp³ywowego, w³aœciciel nieruchomoœci jest zobowi¹zany do
usuniêcia ich w terminie dwu tygodni od momentu stwierdzenia tego faktu i powiadomienia o tym Gminê.
4. W sytuacji gdy w³aœciciel nieruchomoœci nie wykona uszczelnienia w terminie dwu tygodni, wykona to za niego Gmina
i obci¹¿y kosztami.

Art. 6

Art. 12

Na terenach przeznaczonych do u¿ytku publicznego,
a w szczególnoœci: chodnikach, parkach, placach, przystankach,
odpady komunalne powinny byæ zbierane w koszach przeznaczonych do tego celu.

Czêstotliwoœæ i sposób pozbywania siê odpadów
komunalnych i nieczystoœci ciek³ych

Sposób pozbywania siê odpadów i opró¿niania zbiorników
bezodp³ywowych:
1) odpady komunalne, selekcjonowane i nieselekcjonowane,
s¹ odbierane od w³aœcicieli nieruchomoœci zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych w Gminie
Ksi¹¿ Wielki.
2) w³aœciciel nieruchomoœci jest zobowi¹zany umieœciæ urz¹dzenia wype³nione odpadami w miejscu wyodrêbnionym,
dostêpnym dla pracowników podmiotu uprawnionego bez
koniecznoœci otwierania wejœcia na teren nieruchomoœci
lub, gdy takiej mo¿liwoœci nie ma, nale¿y wystawiaæ je
w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem, na chodnik
lub ulicê przed wejœciem na teren nieruchomoœci; dopuszcza siê tak¿e wjazd na teren nieruchomoœci pojazdów podmiotu uprawnionego w celu odbioru odpadów zgromadzonych w pojemnikach;
3) opró¿nianie zbiorników bezodp³ywowych i oczyszczalni przydomowych odbywa siê na podstawie zamówienia w³aœciciela nieruchomoœci, z³o¿onego do podmiotu uprawnionego, zamówienie musi byæ zrealizowane w okresie 3 dni od
z³o¿enia zamówienia.
4) czêstotliwoœæ opró¿niania z osadów œciekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z ich instrukcji
eksploatacji.

Art. 9

Art. 13

Czêstotliwoœæ odbierania z nieruchomoœci odpadów komunalnych powinna byæ dostosowana do iloœci wytwarzanych
odpadów, jednak nie rzadziej ni¿:
1) raz w tygodniu dla budynków wielorodzinnych w zabudowie
zwartej,
2) raz na miesi¹c dla zabudowy jednorodzinnej.

W³aœciciel nieruchomoœci zobowi¹zany jest do udzielania informacji zwi¹zanych z odbieraniem odpadów komunalnych i usuwaniem nieczystoœci ciek³ych oraz do
przedstawiania do wgl¹du dokumentów, urzêdnikom posiadaj¹cym stosowne upowa¿nienia, wynikaj¹ce z przepisów prawa.

Art. 10

Rozdzia³ 5

1. Zabrania siê gromadzenia w pojemnikach i koszach na odpady
komunalne: œniegu, lodu, gor¹cego popio³u i ¿u¿la, odpadów z
remontów, szlamów, substancji toksycznych, ¿r¹cych i wybuchowych, a tak¿e odpadów z dzia³alnoœci gospodarczej.
2. Zabrania siê spalania w pojemnikach i koszach jakichkolwiek
odpadów.
3. Zabrania siê wyrzucania do koszy ulicznych odpadów komunalnych pochodz¹cych z gospodarstw domowych.

Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegaj¹cych
biodegradacji dopuszczonych do sk³adowania na
sk³adowiskach odpadów oraz iloœci odpadów
wyselekcjonowanych, do których osi¹gniêcia
zobowi¹zane s¹ podmioty uprawnione

Art. 7
Organizator imprezy o charakterze publicznym zobowi¹zany jest do:
1) wyposa¿enia miejsca, w którym siê ona odbywa, w odpowiedni¹ iloœæ pojemników na odpady oraz zapewnienia odpowiedniej liczby toalet,
2) uporz¹dkowania terenu bezpoœrednio po zakoñczeniu imprezy.
Art. 8
W zakresie warunków gromadzenia nieczystoœci ciek³ych
obowi¹zuj¹ przepisy Ustawy o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w Gminach.
Rozdzia³ 4

Art. 11
1. W³aœciciel nieruchomoœci ma obowi¹zek zapewnienia systematycznego usuwania nieczystoœci ciek³ych ze zbiornika

Art. 14
System gospodarowania odpadami komunalnymi zapewnia ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegaj¹cych
biodegradacji kierowanych do sk³adowania:
1) do 31 grudnia 2010 r. do nie wiêcej ni¿ 75% wagowo, ca³kowitej masy odpadów ulegaj¹cych biodegradacji,
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2) do 31 grudnia 2013 r. do nie wiêcej ni¿ 50%,
3) do 31 grudnia 2020 r. do nie wiêcej ni¿ 35%, w stosunku
do masy tych odpadów wytworzonych w roku 1995, bêd¹
to nastêpuj¹ce iloœci na wsi:
- 38 kg/osobê/rok w roku 2010,
- 25 kg/osobê/rok w roku 2013,
- 18 kg/osobê/rok w roku 2020.
Obowi¹zek ten zrealizuj¹ przedsiêbiorcy, którzy uzyskaj¹ zezwolenie na odbiór odpadów od mieszkañców nieruchomoœci.
Rozdzia³ 6
Inne wymagania wynikaj¹ce z gminnego planu
gospodarki odpadami
Art. 15
1. Stawki op³at zawarte w umowach podpisanych z w³aœcicielami nieruchomoœci przez podmiot uprawniony nie
mog¹ byæ wy¿sze ni¿ górne stawki op³at uchwalone przez
Radê Gminy.
2. Gmina zapewnia objêcie wszystkich mieszkañców zorganizowanym systemem odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych.
Rozdzia³ 7
Obowi¹zki osób utrzymuj¹cych zwierzêta domowe,
maj¹ce na celu ochronê przed zagro¿eniem lub
uci¹¿liwoœci¹ dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem
terenów przeznaczonych do wspólnego u¿ytku
Art. 16
1. Utrzymuj¹cy zwierzêta domowe zobowi¹zani s¹ do:
1) prowadzenia psa na uwiêzi, a ponadto psy rasy uznawanej za agresywn¹ zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia
28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. Nr 77, poz. 687) lub zagra¿aj¹cych otoczeniu, do na³o¿enia kagañca; w miejscach ma³o uczêszczanych dopuszcza siê prowadzenie psa bez smyczy, pod warunkiem, ¿e pies ma na³o¿ony kaganiec, a w³aœciciel lub opiekun sprawuje kontrolê nad jego zachowaniem,
2) nie wprowadzania zwierz¹t na teren placów zabaw i piaskownic dla dzieci, a tak¿e na k¹pieliska,
3) nie wprowadzania zwierz¹t do budynków u¿ytecznoœci
publicznej i obs³ugi ludnoœci, w szczególnoœci do urzêdów, zak³adów opieki zdrowotnej i opieki spo³ecznej,
szkó³ i placówek wychowawczych, placówek kulturalnooœwiatowych o ile w³adaj¹cy tymi budynkami nie postanowi¹ inaczej; zakaz nie dotyczy psów przewodników,
4) zabezpieczenia terenu nieruchomoœci przed wydostaniem
siê z niej zwierzêcia.
5) niezw³ocznego usuwania zanieczyszczeñ pozostawionych
przez zwierzêta; obowi¹zek nie dotyczy osób niewidomych, korzystaj¹cych z psów przewodników, osób niepe³nosprawnych z tytu³u wady wzroku lub narz¹du ruchu
stopnia znacznego.
2. Szczepienia ochronne zwierz¹t domowych okreœlaj¹ odrêbne przepisy.
3. Zasady przewo¿enia zwierz¹t œrodkami komunikacji zbiorowej okreœlaj¹ przewoŸnicy œwiadcz¹cy te us³ugi.

Poz. 263
Art. 17

Utrzymuj¹cy zwierzêta egzotyczne, w szczególnoœci gady,
p³azy, ptaki, w lokalach mieszkalnych lub u¿ytkowych zobowi¹zani s¹ zabezpieczyæ je przed wydostaniem siê z pomieszczenia.
Art. 18
Ochrona przed bezdomnymi zwierzêtami lub pozostawionymi czasowo bez opieki realizowana jest przez gminê poprzez
interwencyjne ich wy³apywanie oraz zapewnienie opieki
i schronienia wy³apanym zwierzêtom.
Rozdzia³ 8
Wymagania odnoœnie utrzymywania zwierz¹t gospodarskich na terenach wy³¹czonych z produkcji rolniczej
Art. 19
1. Utrzymywanie zwierz¹t gospodarskich jest zabronione na
terenach wy³¹czonych z produkcji rolniczej, dotyczy tak¿e
zwartych terenów, zajêtych przez budownictwo wielorodzinne, jednorodzinne w zabudowie szeregowej, instytucje u¿ytecznoœci publicznej, centra handlowe, hotele, strefy przemys³owe, ogrody dzia³kowe.
2. Na pozosta³ych terenach wy³¹czonych z produkcji rolnej,
dopuszcza siê utrzymywanie zwierz¹t gospodarskich pod nastêpuj¹cymi warunkami:
1) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do
hodowli zwierz¹t spe³niaj¹cych wymogi Ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z póŸn. zm.),
2) wszelka uci¹¿liwoœæ hodowli dla œrodowiska w tym emisje bêd¹ce jej skutkiem zostan¹ ograniczone do obszaru
nieruchomoœci, na której jest prowadzona.
3. Odstêpstwa od zakazów wymienionych w ust. 1-2 dopuszczalne
s¹ tylko w wypadku, gdy utrzymywanie zwierz¹t gospodarskich
jest podstawowym Ÿród³em utrzymania rodziny, a na chów
wyra¿¹ zgodê s¹siedzi bêd¹cy stronami postêpowania w rozumieniu kodeksu postêpowania administracyjnego oraz wójt.
4. Prowadz¹cy chów zwierz¹t gospodarskich na terenach wy³¹czonych z produkcji rolnej, zobowi¹zani s¹ przestrzegaæ
zapisów ust 1 i 2 niniejszego artyku³u, a ponadto:
1) przestrzegaæ przepisów sanitarno - epidemiologicznych,
2) gromadziæ i usuwaæ nieczystoœci, które nie s¹ obornikiem
i gnojówk¹, w sposób przewidziany dla œcieków;
3) sk³adowaæ obornik w odleg³oœci co najmniej 10 m od linii
rozgraniczaj¹cej drogi publicznej, na terenie p³askim, tak
by odcieki nie mog³y przedostawaæ siê na teren s¹siednich nieruchomoœci;
4) pszczo³y trzymaæ w ulach, ustawionych w odleg³oœci, co
najmniej 10 m od granicy nieruchomoœci w taki sposób,
aby wylatuj¹ce i przylatuj¹ce pszczo³y nie stanowi³y
uci¹¿liwoœci dla w³aœcicieli nieruchomoœci s¹siednich.
Rozdzia³ 9
Obszary podlegaj¹ce obowi¹zkowej deratyzacji i terminy
jej przeprowadzania
Art. 20
W³aœciciel nieruchomoœci, po³o¿onej na obszarze Gminy
Ksi¹¿ Wielki, zobowi¹zany jest do przeprowadzania corocznej
deratyzacji nieruchomoœci w terminach:
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1) wiosennym - od 20 marca do 20 kwietnia,
2) jesiennym - od 15 paŸdziernika do 15 listopada.
Art. 21
Koszty przeprowadzenia deratyzacji obci¹¿aj¹ w³aœcicieli
nieruchomoœci.
Rozdzia³ 10
Przepisy koñcowe
Art. 22
1. Nadzór nad realizacj¹ obowi¹zków wynikaj¹cych z niniejszego Regulaminu, sprawuje Wójt.
2. Kto nie wykonuje obowi¹zków okreœlonych w niniejszym
Regulaminie, podlega karze grzywny.
3. Postêpowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1, toczy
siê wed³ug przepisów kodeksu postêpowania w sprawach
o wykroczenia.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: H. Huma

264
Uchwa³a Nr X/70/07
Rady Gminy w Koszycach
z dnia 27 grudnia 2007 r.
w sprawie zamiany uchwa³y Nr IX/53/07 Rady Gminy
Koszyce z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie obni¿enia ceny skupu ¿yta bêd¹cej podstaw¹ obliczania podatku rolnego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z póŸn. zm.), art. 6 ust. 3 Ustawy z dnia
15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2006 r.
Nr 136, poz. 969 z póŸn. zm.), Rada Gminy Koszyce uchwala, co nastêpuje:
§1
Dokonuje siê skreœlenia w § 1 uchwa³y punktów 2 i 3.
§2
Pozosta³e zapisy uchwa³y pozostaj¹ bez zmian.
§3
Wykonanie uchwa³y zleca siê Wójtowi Gminy Koszyce.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2008 r.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: T. Nawrot
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Uchwa³a Nr X/70/07
Rady Gminy w Koszycach
z dnia 27 grudnia 2007 r.

w sprawie zamiany uchwa³y Nr IX/52/07 z dnia 27 listopada 2007 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z póŸn. zm.), oraz art. 10 ust. 1 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2006 r.
Nr 121, poz. 844) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia
26 lipca 2007 r. w sprawie wysokoœci górnych stawek kwotowych podatku od œrodków transportowych obowi¹zuj¹cych
w 2008 r. (M.P. z dnia 3 sierpnia 2007 r. Nr 47 poz. 557), Rada Gminy Koszyce uchwala, co nastêpuje:
§1
1. W za³¹czniku Nr 2 do uchwa³y dokonuje zmiany w pkt 3
samochód ciê¿arowy o czterech osiach i wiêcej DMC ppkt 3.4
zamiast kwoty 2.736 z³ wpisuje siê kwotê 2.583 z³, ppkt 3.5
zamiast kwoty 2.736 z³ wpisuje siê kwotê 2.583 z³.
2. W za³¹czniku Nr 3 do uchwa³y w pkt 1 ci¹gnik siod³owy
lub balastowy o 2 osiach i DMC zespo³u pojazdów pakt 1.4
zamiast kwoty 2.161 z³ wpisuje siê kwotê 1.996 z³, w pkt 2
ci¹gnik siod³owy lub balastowy o 3 osiach i wiêcej zespo³u pojazdów ppkt 2.2 zamiast kwoty 2.843 z³ wpisuje siê
kwotê 2.583 z³.
§2
Pozosta³e zapisy uchwa³y pozostaj¹ bez zmian.
§3
Wykonanie uchwa³y zleca siê Wójtowi Gminy Koszyce.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni po og³oszenia
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego i obowi¹zuje od dnia 1 stycznia 2008 r.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy: T. Nawrot
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Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr X/71/07
Rady Gminy w Koszycach
z dnia 27 grudnia 2007 r.

STAWKI PODATKU OD ŒRODKÓW TRANSPORTOWYCH W GMINIE KOSZYCE W 2008 ROKU
(od pojazdów okreœlonych w art. 8 pkt 2)

Lp.

Wyszczególnienie
Liczba osi i dopuszczalna masa ca³kowita (w tonach -DMC)

Stawki podatku na 2008 r. na terenie Gminy
od 1 pojazdu
Zawieszenie osi
Inne systemu
pneumatyczne
zawieszenie osi
i uznane za
równowa¿ne

1.
1.1
1.2
1.3
1.4

Samochód ciê¿arowy o 2 osiach o DMC:
Nie mniej ni¿ 12 ton i mniej ni¿ 13 ton
Nie mniej ni¿ 13 ton i mniej ni¿ 14 ton
Nie mniej ni¿ 14 ton i mniej ni¿ 15 ton
Nie mniej ni¿ 15 ton

1214
1352
1493
1622

1352
1498
1622
1768

2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Samochód ciê¿arowy o 3 osiach o DMC:
Nie mniej ni¿ 12 ton i mniej ni¿ 17 ton
Nie mniej ni¿ 17 ton i mniej ni¿ 19 ton
Nie mniej ni¿ 19 ton i mniej ni¿ 21 ton
Nie mniej ni¿ 21 ton i mniej ni¿ 23 tony
Nie mniej ni¿ 23 ton i mniej ni¿ 25 ton
Nie mniej ni¿ 25 ton

1186
1256
1395
1400
1535
1674

1323
1395
1535
1674
1957
1957

3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Samochód ciê¿arowy o 4 osiach i wiêcej o DMC:
Nie mniej ni¿ 12 ton i mniej ni¿ 25 ton
Nie mniej ni¿ 25 ton i mniej ni¿ 27 ton
Nie mniej ni¿ 27 ton i mniej ni¿ 29 ton
Nie mniej ni¿ 29 ton i mniej ni¿ 31 tony
Nie mniej ni¿ 31 ton

1814
1953
2093
2232
2232

1954
2093
2232
2583
2583

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: T. Nawrot
Za³¹cznik Nr 3
do Uchwa³y Nr X/71/07
Rady Gminy w Koszycach
z dnia 27 grudnia 2007 r.
STAWKI PODATKU OD ŒRODKÓW TRANSPORTOWYCH W GMINIE KOSZYCE W 2008 ROKU
(od pojazdów okreœlonych w art. 8 pkt 4)

Lp.

1.
1.1
1.2
1.3
1.4
2.
2.1
2.2

Wyszczególnienie
Liczba osi i dopuszczalna masa ca³kowita (DMC) zespo³u
pojazdów; ci¹gnik balastowy + przyczepa

Stawki podatku na 2008 r. na terenie Gminy
od 1 pojazdu
Zawieszenie osi
Inne systemu
pneumatyczne
zawieszenie osi
i uznane za
równowa¿ne

Ci¹gnik siod³owy lub balastowy o 2 osiach i DMC zespo³u pojazdów: ci¹gnik siod³owy + naczepa, ci¹gnik siod³owy + przyczepa
Nie mniej ni¿ 12 ton i mniej ni¿ 18 ton
Nie mniej ni¿ 18 ton i mniej ni¿ 25 ton
Nie mniej ni¿ 25 ton i mniej ni¿ 31 ton
Nie mniej ni¿ 31 ton

28
330
696
1754

47
597
1142
1996

Ci¹gnik siod³owy lub balastowy o 3 osiach i wiêcej zespo³u pojazdów: ci¹gnik siod³owy + naczepa, ci¹gnik siod³owy + przyczepa
Nie mniej ni¿ 12 ton i mniej ni¿ 40 ton
Nie mniej ni¿ 40

1548
140
2140
2583
Przewodnicz¹cy Rady Gminy: T. Nawrot
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Uchwa³a Nr XXVII/359/07
Rady Miasta Krakowa
z dnia 21 listopada 2007r.

Poz. 266

we dope³nienie funkcji mieszkaniowej i infrastruktury spo³ecznej
w obszarze Ruczaju i Zaborza, z ukierunkowaniem na ochronê
terenów rekreacji wewn¹trzosiedlowej oraz na prawid³owe
ukszta³towanie przestrzeni publicznych, w tym systemów zieleni.
§4

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Ruczaj-Zaborze".
Na podstawie art. 20, ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz. 717, z póŸn. zm.), Rada Miasta Krakowa
uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru "Ruczaj-Zaborze" zwany dalej "planem",
stwierdzaj¹c, ¿e jest on zgodny z ustaleniami Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Miasta Krakowa.
2. Uchwa³a dotyczy obszaru, którego granice okreœlone zosta³y w uchwale Nr LXXVII/764/05 Rady Miasta Krakowa z dnia
11 maja 2005 r. w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzania
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Ruczaj-Zaborze".
3. Powierzchnia obszaru objêtego planem wynosi ok. 93 ha.
§2
1. Uchwa³a obejmuje ustalenia planu zawarte w treœci uchwa³y, stanowi¹ce Tekst Planu.
2. Integralnymi czêœciami uchwa³y s¹:
1) Czêœæ 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, okreœlaj¹cy 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 okreœlaæ na etapie przygotowania inwestycji do
realizacji i wydawania decyzji administracyjnych;
2) Rozstrzygniêcia, nie bêd¹ce ustaleniami planu:
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, stanowi¹ce za³¹cznik Nr 4.
ROZDZIA£ I
Przepisy ogólne
§3
Cel planu - zdefiniowanie uk³adu komunikacyjnego o funkcjach po³¹czeñ ponadlokalnych i lokalnych z zapewnieniem terenów niezbêdnych dla jego realizacji oraz poprawa standardów
¿ycia w istniej¹cej zabudowie blokowej osiedli poprzez prawid³o-

Przeznaczenie w planie gruntów rolnych i leœnych na cele
nierolnicze i nieleœne nastêpuje, zgodnie z przepisami odrêbnymi dotycz¹cymi ich ochrony.
§5
1. Ustalenia zawarte wTekœcie Planu odnosz¹ siê odpowiednio
do ustaleñ wyra¿onych w czêœci graficznej planu.
2. Ustalenia zawarte w Tekœcie Planu oraz w czêœci graficznej
planu obowi¹zuj¹ ³¹cznie, w zakresie okreœlonym uchwa³¹.
3. Ustalenia planu nale¿y rozpatrywaæ i stosowaæ z uwzglêdnieniem przepisów odrêbnych.
§6
1. Ilekroæ w uchwale jest mowa o:
1) planie - nale¿y przez to rozumieæ Tekst Planu i czêœæ
graficzn¹ planu;
2) Tekœcie Planu - nale¿y przez to rozumieæ treœæ 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 i oznaczony symbolem identyfikacyjnym;
5) przestrzeni publicznej - nale¿y przez to rozumieæ miejsca w strukturze funkcjonalnoprzestrzennej takie jak:
ulice, place, dziedziñce, otoczenie przystanków komunikacji zbiorowej, parki i skwery - dostêpne publicznie, które
s³u¿¹ zaspokajaniu potrzeb ogó³u u¿ytkowników, w tym
tak¿e w otoczeniu obiektów us³ug: zdrowia, nauki i oœwiaty, rekreacji i wypoczynku oraz sportu;
6) przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozumieæ rodzaj przeznaczenia, które zosta³o ustalone planem jako jedyne lub przewa¿aj¹ce na wyznaczonym terenie, na rzecz którego nale¿y rozstrzygaæ wszelkie ewentualne konflikty przestrzenne, przy zachowaniu zgodnoœci 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 okreœlonych w planie;
8) terenie inwestycji - nale¿y przez to rozumieæ teren objêty
wnioskiem o pozwolenie na budowê i granicami projektu
jego zagospodarowania w rozumieniu przepisów odrêbnych;
9) 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;
10) wskaŸniku powierzchni zabudowy - nale¿y przez to
rozumieæ parametr wyra¿aj¹cy stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni terenu inwestycji;
11) wskaŸniku powierzchni biologicznie czynnej - nale¿y
przez to rozumieæ procentowy udzia³ powierzchni biologicznie czynnej, okreœlonej wg przepisów odrêbnych;
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12) 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 wed³ug projektu zieleni opracowanego dla zagospodarowania terenu inwestycji jako
czêœæ sk³adowa projektu budowlanego, a tak¿e zespo³y zieleni zagospodarowane w sposób kompleksowy
w wyznaczonych terenach zieleni ogólnodostêpnej,
w szczególnoœci parku miejskiego;
13) dzia³ce budowlanej - nale¿y przez to rozumieæ pojêcie
zgodnie z definicj¹ okreœlon¹ w Ustawie o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym;
14) dojazdach nie wydzielonych - nale¿y przez to rozumieæ
nie wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi na Rysunku
Planu istniej¹ce i planowane dojazdy, zapewniaj¹ce obs³ugê obiektów istniej¹cych i projektowanych w ramach
terenów inwestycji przez dostêp do dróg publicznych;
przebieg i sposób ich rozwi¹zania okreœlany bêdzie na
etapie wydawania decyzji administracyjnych;
15) w³aœciwych s³u¿bach konserwatorskich - nale¿y przez
to rozumieæ organy kompetencyjnie w³aœciwe w sprawach ochrony zabytków;
16) strefie - nale¿y przez to rozumieæ wydzielony obszar, oznaczony na Rysunku Planu, w granicach którego obowi¹zuj¹,
³¹cznie z pozosta³ymi ustaleniami planu, dodatkowe, szczególne warunki zabudowy i zagospodarowania terenu;
17) ogrodzeniu pe³nym - nale¿y przez to rozumieæ mur lub
p³ot pe³ny albo takie ogrodzenie, w którym powierzchnia przeœwitów jest mniejsza ni¿ 20% w poszczególnych
segmentach ogrodzenia;
18) wielkogabarytowe urz¹dzenia reklamowe - nale¿y
przez to rozumieæ urz¹dzenia reklamowe - wolnostoj¹ce
oraz umieszczone na budynkach i ogrodzeniach:
a) p³aszczyznowe - o powierzchni przekraczaj¹cej 6,0 m2,
b) trójwymiarowe - o wymiarach, z których jeden z elementów przekracza 2,0 m,
c) o wysokoœci najni¿szej krawêdzi elementu, przekraczaj¹cego 2,0 m od poziomu terenu,

Poz. 266

d) s³upy i maszty reklamowe o wysokoœci przekraczaj¹cej 10,0 m od poziomu terenu;
19) znaki informacji wizualnej - nale¿y przez to rozumieæ
urz¹dzenia reklamowe i tablice informacyjne - wolnostoj¹ce oraz umieszczone na budynkach i ogrodzeniach:
a) p³aszczyznowe - o powierzchni nie przekraczaj¹cej 6,0 m2,
b) trójwymiarowe - o wymiarach, z których najd³u¿szy
z elementów nie mo¿e przekraczaæ 2,0 m,
c) o wysokoœci najwy¿szej krawêdzi elementu, nie przekraczaj¹cego 3,0 m od poziomu terenu,
d) s³upy i maszty reklamowe o wysokoœci nie przekraczaj¹cej 10,0 m od poziomu terenu;
20) kondygnacji - nale¿y przez to rozumieæ pe³n¹ kondygnacjê nadziemn¹ dla funkcji mieszkalnej lub us³ugowej
(w czêœci lub w ca³oœci) z wy³¹czeniem funkcji gara¿owej, dla której plan ustala dopuszczenie stosowania rozwi¹zania jej jedynie jako kondygnacji nadziemnej niepe³nej tj. czêœciowo pogr¹¿onej w ziemi.
2. Pozosta³e okreœlenia u¿yte w uchwale - nale¿y rozumieæ
zgodnie z ich definicjami zawartymi w przepisach odrêbnych.
3. Nazwy ulic przywo³ane w Tekœcie Planu i opisane na Rysunku Planu nale¿y rozumieæ jako nazwy nadane ulicom
wg stanu na dzieñ uchwalenia planu; podobnie nale¿y rozumieæ inne nazwy w³asne rzek, terenów, przedsiêbiorstw
i instytucji istniej¹cych na dzieñ uchwalenia planu.
§7
1. Elementy ustaleñ na Rysunku Planu:
1) granica obszaru objêtego planem - stanowi¹ca równoczeœnie liniê rozgraniczaj¹c¹ terenów po³o¿onych na
obrze¿u opracowywanego planu;
2) linie rozgraniczaj¹ce - wyznaczaj¹ce granice terenów
o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych warunkach zabudowy i zagospodarowania;
3) tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub o zró¿nicowanych
warunkach zabudowy i zagospodarowania - wed³ug
oznaczeñ symbolami identyfikacyjnymi i kolejnymi numerami w zakresie danego przeznaczenia zastosowanymi w Tekœcie Planu i w czêœci graficznej planu:

ZABUDOWA MIESZKANIOWA
1MW-7MW
1MWU-7MWU
1MWN-6MWN
MN

tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
tereny zabudowy wielorodzinnej mieszkaniowo-us³ugowej
tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej intensywnoœci
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
US£UGI I ZIELEÑ

1UP-4UP
UPK
1U-4U
1ZPU-3ZPU
1ZP-3ZP
1Z-5Z
1ZPI, 2ZPI
ZPW
ZL

tereny us³ug publicznych
tereny us³ug publicznych sakralnych
tereny us³ug komercyjnych
tereny zieleni urz¹dzonej z us³ugami
tereny zieleni urz¹dzonej wewn¹trzosiedlowej
tereny zieleni skwerów miejskich
tereny zieleni izolacyjnej
tereny parku rzecznego
tereny lasu
INFRASTRUKTURA KOMUNIKACYJNA I TECHNICZNA

KU
KD
G

tereny urz¹dzeñ komunikacji i us³ug
tereny dróg publicznych: KD/GP, KD/(G+T), KD/(Z+T), KD/Z, KD/L, KD/D
tereny infrastruktury technicznej - urz¹dzenia gazownictwa
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4) obowi¹zuj¹ca linia zabudowy - okreœlona linia zabudowy ustalaj¹ca pierzejê ulicy, oznaczaj¹ca obowi¹zek sytuowania wszystkich budynków w tej linii;
5) nieprzekraczalna linia zabudowy - oznaczaj¹ca granicê sytuowania nowych i rozbudowywanych budynków od strony drogi publicznej lub okreœlaj¹ca maksymalny zasiêg zabudowy na dzia³ce, w g³¹b tej dzia³ki (lub terenu);
6) zespo³y zieleni wysokiej - istniej¹ce zespo³y drzew o znacz¹cych wartoœciach przyrodniczych i walorach krajobrazowych, dla których plan ustala ochronê przed wycink¹,
z nakazem prowadzenia dzia³añ pielêgnacyjnych zgodnie
z przepisami odrêbnymi;
7) strefy regulacji, w tym funkcjonalno-przestrzenne:
a) strefa aktywizacji publicznej - obszar zlokalizowany wzd³u¿ ulic o znaczeniu ci¹gów miejskich: Kobierzyñskiej, Zachodniej i gen. Grota-Roweckiego oraz
ulic Mi³kowskiego, Ruczaj i "Nowoobozowej", w którym nale¿y promowaæ dzia³ania inwestycyjne o¿ywiaj¹ce pierzeje zabudowy, podnosz¹ce atrakcyjnoœæ
¿ycia codziennego mieszkañców, poprzez lokalizowanie us³ug s³u¿¹cych zaspokajaniu potrzeb mieszkañców, w tym ci¹g miejski wed³ug historycznego uk³adu dro¿nego ul. Kobierzyñskiej,
b) strefa rekreacyjnej przestrzeni publicznej - obszary zieleni dla potrzeb rekreacji codziennej i kontaktów spo³ecznych mieszkañców, obejmuj¹ca tereny zieleni urz¹dzonej: wewn¹trzosiedlowej, skwerów
miejskich, parku rzecznego i lasu, oznaczone: 1ZP-3ZP,
1Z-5Z, ZPW i ZL,
c) strefa geotechniczna - obszar ca³ego planu obejmuj¹cy grunty o z³o¿onych warunkach geologiczno-in¿ynierskich, w której realizacja obiektów budowlanych wymaga sporz¹dzenia stosownej dokumentacji w zakresie ustalenia geotechnicznych warunków ich posadowienia, zgodnie z przepisami odrêbnymi;
8) strefy ochrony i obiekty ustalone planem do objêcia
ochron¹ w zakresie ochrony zabytków i przyrody:
a) strefa ochrony konserwatorskiej - obszar otoczenia
obiektu zabytkowego dawnej rogatki miejskiej - ujêtej
w ewidencji zabytków,
b) budynek dawnej rogatki miejskiej proponowany do
wpisania do rejestru zabytków,
c) zespo³y zieleni wysokiej,
d) cenne drzewa,
e) stanowisko archeologiczne - wed³ug ewidencji stanowisk archeologicznych Wojewódzkiego Urzêdu Ochrony Zabytków w Krakowie.
2. Elementy oznaczone na Rysunku Planu - okreœlone przepisami i decyzjami odrêbnymi:
1) strefa techniczna ciep³oci¹gu,
2) strefy techniczne magistrali wodoci¹gowych.
3. Elementy informacyjne oznaczone na Rysunku Planu - niestanowi¹ce ustaleñ planu:
1) elementy rozwi¹zañ komunikacyjnych istniej¹cych
i projektowanych: krawêdzie jezdni, osie wa¿niejszych
dróg,
2) granice i numery dzia³ek, budynki (stan na 2005 r.),
3) trasy rowerowe,
4) linie rozgraniczaj¹ce obowi¹zuj¹cego mpzp "III Kampus UJ Wschód".
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ROZDZIA£ II

Ustalenia obowi¹zuj¹ce dla ca³ego obszaru objêtego
planem
§8
1. Utrzymanie b¹dŸ przebudowa istniej¹cej oraz realizacja nowej zabudowy i zainwestowania, a tak¿e zmiany zagospodarowania i u¿ytkowania terenów - nie mog¹ naruszaæ:
1) przepisów odrêbnych,
2) norm technicznych, sanitarnych i przeciwpo¿arowych,
3) innych wymagañ, a w szczególnoœci dotycz¹cych ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego, ochrony œrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, ochrony
dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury
wspó³czesnej - okreœlonych 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 planu nie
stanowi¹ inaczej.
3. Obszar objêty planem w ca³oœci po³o¿ony jest w rejonie,
w którym nie wystêpuj¹ zagro¿enia osuwania siê mas ziemnych; na ca³ym obszarze objêtym planem okreœla siê strefê
geotechniczn¹, o której mowa w § 7 ust.1 pkt 7 lit.c.
§9
W granicach obszaru objêtego planem obowi¹zuje zakaz:
1) lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzeda¿y
powy¿ej 2000 m2,
2) usuwania i naruszania istniej¹cego drzewostanu za wyj¹tkiem wycinania pojedynczych drzew i zabiegów pielêgnacyjnych prowadzonych przy uwzglêdnieniu przepisów odrêbnych, za wyj¹tkiem niezbêdnych inwestycji komunikacyjnych i infrastruktury technicznej,
3) stosowania ogrodzeñ pe³nych oraz ¿ywop³otów powy¿ej
1,0 m i nasadzeñ zieleni wysokiej, na dzia³kach po³o¿onych
przy skrzy¿owaniach dróg publicznych, w odleg³oœci mniejszej ni¿ 50 m od przeciêcia siê osi jezdni tych dróg,
4) stosowania ogrodzeñ pe³nych wzd³u¿ dróg dojazdowych
o szerokoœci w liniach rozgraniczaj¹cych mniejszej ni¿ 10 m,
5) stosowania ogrodzeñ pe³nych wzd³u¿ okreœlonej pierzei ulicy w zasiêgu ustalonej planem strefy aktywizacji publicznej
oznaczonej na Rysunku Planu,
6) lokalizacji ogrodów dzia³kowych.
§ 10
Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego
Dla zapewnienia ³adu przestrzennego ustala siê zasady
jego ochrony i kszta³towania:
1) uporz¹dkowanie istniej¹cej i wprowadzenie nowej struktury funkcjonalnoprzestrzennej przy:
a) kszta³towaniu struktury przestrzennej i formy zabudowy
zgodnie z zasadami ³adu przestrzennego,
b) zharmonizowaniu ze sob¹ formy architektonicznej wszystkich obiektów budowlanych lokalizowanych na terenie inwestycji, w tym tak¿e obiektów ma³ej architektury,
c) nie przekraczaniu wysokoœci zabudowy ustalonej planem,
d) stosowaniu form architektury wspó³czesnej przy zastosowaniu materia³ów wykoñczeniowych o wysokim standardzie;
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2) stworzenie funkcjonalnego uk³adu komunikacyjnego poprzez:
a) zapewnienie po³¹czeñ uk³adu osiedlowego z uk³adem sieci
komunikacyjnej o charakterze miejskim,
b) realizacjê ci¹gu miejskiego na bazie ul. Kobierzyñskiej
poprzez ustalenie w wyznaczonej strefie aktywizacji publicznej warunków jego tworzenia, dostêpnego z obu
jej stron drogami dojazdowymi, œcie¿kami rowerowymi i ci¹gami pieszymi,
3) uporz¹dkowanie struktury funkcjonalno-przestrzennej obszaru poprzez:
a) stopniow¹ adaptacjê parterów zabudowy mieszkaniowej
wzd³u¿ ci¹gów miejskich na cele us³ugowe,
b) zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych;
4) okreœlenie stref regulacji funkcjonalno-przestrzennych:
a) strefa aktywizacji publicznej, o której mowa w § 7 ust.1
pkt 7 lit.a,
b) strefa rekreacyjnej przestrzeni publicznej;. o której
mowa w § 7 ust.1 pkt 7 lit.b;
5) zasady lokalizowania wielkogabarytowych urz¹dzeñ reklamowych i znaków informacji wizualnej w ramach pasów drogowych i strefy aktywizacji publicznej:
a) dopuszcza siê lokalizowanie wielkogabarytowych urz¹dzeñ reklamowych i znaków informacji wizualnej w ramach linii rozgraniczaj¹cych ulic: Grota Roweckiego, Kobierzyñskiej od skrzy¿owania z ulic¹ Zachodni¹ w kierunku pó³nocno wschodnim oraz tzw. "ul. Nowoobozowej",
"Trasy £agiewnickiej" i ul. Zachodniej oraz w strefie aktywizacji publicznej,
b) zakazuje siê umieszczania wielkogabarytowych urz¹dzeñ
reklamowych i znaków informacji wizualnej w miejscach
naruszaj¹cych bezpieczeñstwo ruchu samochodowego
i pieszego;
6) zasady lokalizowania wielkogabarytowych urz¹dzeñ reklamowych i znaków informacji wizualnej w ramach obszaru
objêtego planem:
a) zakazuje siê lokalizowanie wielkogabarytowych urz¹dzeñ
reklamowych w ramach obszaru objêtego planem poza
liniami rozgraniczaj¹cymi ulic: gen. S. Grota Roweckiego,
Kobierzyñskiej od skrzy¿owania z ulic¹ Zachodni¹ w kierunku pó³nocno wschodnim oraz tzw. "ul. Nowoobozowej",
"Trasy £agiewnickiej" i ul. Zachodniej oraz w strefie aktywizacji publicznej,
b) dopuszcza siê umieszczanie znaków informacji wizualnej
w ramach obszaru objêtego planem, za wyj¹tkiem terenów zawartych w strefie ochrony konserwatorskiej oraz
w strefie ochrony wartoœci kulturowych,
c) zakazuje siê umieszczania wielkogabarytowych urz¹dzeñ
reklamowych i znaków informacji wizualnej w miejscach
naruszaj¹cych bezpieczeñstwo ruchu samochodowego
i pieszego,
d) znaki informacji wizualnej nie powinny stanowiæ konkurencji wizualnej dla miejsca lub obiektu w aspekcie kolorystyki i wielkoœci.
§ 11
Zasady ochrony œrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego
1. W zakresie ochrony œrodowiska ustala siê:
1) Nakaz:
a) stosowania rozwi¹zañ przestrzennych i technicznych
gwarantuj¹cych zachowanie odpowiednich poziomów
w zakresie standardów œrodowiskowych przestrzeni zamieszkania, odpowiadaj¹cych wymaganiom okreœlo-
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nym w przepisach odrêbnych, w tym w szczególnoœci
stosowania urz¹dzeñ i rozwi¹zañ technicznych maj¹cych na celu minimalizacjê uci¹¿liwoœci od tras komunikacyjnych: klasy g³ównej ruchu przyspieszonego i klasy zbiorczej lub pasów zieleni izolacyjnej przy zastosowaniu gatunków roœlin zapewniaj¹cych poprawê warunków w œrodowisku,
b) zapewnienia prawid³owego funkcjonowania i spe³nienia wymogów sanitarnych w ramach realizacji poszczególnych inwestycji z zakresu przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego poprzez obowi¹zek równoczeœnie lub wyprzedzaj¹co - wyposa¿ania terenów w sieci
i urz¹dzenia infrastruktury technicznej, w szczególnoœci w zakresie odprowadzenia œcieków i wód opadowych z wykorzystaniem terenów komunikacji (pasów
drogowych) oraz systemu rowów i cieków otwartych,
c) ograniczenia przekrywania systemu rowów i cieków
otwartych, dopuszczaj¹c ich rurowanie wy³¹cznie w uzasadnionych technicznie przypadkach,
d) racjonalnego wykorzystania gruntów w terenach przeznaczonych do zabudowy, z zachowaniem w sposobie
zagospodarowania dzia³ki lub terenu odpowiednich
proporcji pomiêdzy czêœci¹ zabudowan¹ a niezabudowan¹, okreœlonych wskaŸnikiem powierzchni zabudowy, oraz procentowym udzia³em powierzchni terenu
biologicznie czynnej, ustalonymi planem dla wyznaczonych terenów,
e) ochrony przed polami elektromagnetycznymi zwi¹zanymi z obiektami elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi wed³ug wymagañ przepisów odrêbnych,
f) objêcia ochron¹ zespo³ów zabudowy mieszkaniowej
wzd³u¿ ulic: gen. Grota-Roweckiego i tzw. "ul. Nowoobozowej" o ponadnormatywnym oddzia³ywaniu na
zdrowie ludzi, w odniesieniu do:
- zabudowy projektowanej - na etapie projektu budowlanego, poprzez zaprojektowanie i wymóg realizacji
odpowiednich urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych (ekrany
akustyczne, przegrody budowlane o podwy¿szonej
izolacyjnoœci akustycznej itp.) przed oddaniem obiektu do u¿ytkowania,
- zabudowy istniej¹cej poprzez doposa¿enie w urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce (w pasach drogowych ulic
s¹siaduj¹cych z zabudow¹ mieszkaniow¹ w ekrany
akustyczne lub/i zastosowanie dodatkowego szklenia okien i drzwi balkonowych),
g) zaspokojenia potrzeb grzewczych i innych potrzeb energetycznych, zwi¹zanych z zainwestowaniem obszaru
objêtego planem, poprzez przy³¹czenie do miejskiego
systemu ciep³owniczego lub poprzez zastosowanie
energii elektrycznej lub paliw ekologicznie czystych (gaz,
lekki olej opa³owy) lub alternatywnych Ÿróde³ energii
(energia s³oneczna, geotermalna),
h) rozwi¹zania gospodarki odpadami komunalnymi i innymi odpadami w systemie zorganizowanym, obowi¹zuj¹cym na obszarze Miasta, z segregacj¹ odpadów u
Ÿród³a ich powstania, przy uwzglêdnieniu obowi¹zuj¹cych w tym zakresie przepisów odrêbnych;
2) Zakaz:
a) lokalizacji przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko, które zgodnie z przepisami odrêbnymi wymagaj¹ lub mog¹ wymagaæ sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu na œrodowisko, za wyj¹tkiem
inwestycji drogowych oraz infrastruktury technicznej,
b) lokalizacji w terenach mieszkaniowych, inwestycji z zakresu przeznaczenia dopuszczalnego, których oddzia-
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³ywanie na œrodowisko, przekraczaj¹ce poziom dopuszczalny, mog³oby siêgaæ poza granice terenu do którego inwestor przedsiêwziêcia ma tytu³ prawny, w szczególnoœci z zakresu us³ug komercyjnych, powoduj¹cych
obni¿enie wymaganych na podstawie przepisów odrêbnych dopuszczalnych poziomów w zakresie standardów œrodowiskowych w³aœciwych dla zabudowy
mieszkaniowej;
3) Pod wzglêdem dopuszczalnego poziomu ha³asu w œrodowisku przyporz¹dkowuje siê tereny wyznaczone na
Rysunku Planu do poszczególnych rodzajów terenów
okreœlonych w przepisach Ustawy prawo ochrony œrodowiska:
a) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej oznaczone na rysunku planu symbolami:
1MW-7MW, 1MWN-6MWN i MN, - do terenów "pod
zabudowê mieszkaniow¹",
b) Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zabudowy us³ugowej, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1MWU-7MWU - do terenów "na cele mieszkaniowo-us³ugowe",
c) Tereny zabudowy us³ugowej z zakresu us³ug publicznych, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1UP-4UP
- do terenów "pod budynki zwi¹zane ze sta³ym lub czasowym pobytem dzieci i m³odzie¿y".
2. W zakresie ochrony wartoœci przyrodniczych, krajobrazowych i ochrony zieleni ustala siê:
1) wzd³u¿ istniej¹cych i projektowanych ci¹gów komunikacyjnych wprowadzenie zagospodarowania zieleni¹ urz¹dzon¹ w formie skwerów wydzielonych lub towarzysz¹cych zagospodarowaniu pasów drogowych;
2) niezabudowane powierzchnie w zespo³ach zabudowy zagospodarowaæ jako tereny zieleni urz¹dzonej (skwery, zieleñce) z uwzglêdnieniem obiektów ma³ej architektury,
wed³ug kompleksowo opracowywanych projektów w ramach projektu budowlanego;
3) nakaz wyposa¿enia ci¹gów komunikacyjnych w tzw. przepusty ekologiczne lub inne odpowiednie urz¹dzenia, umo¿liwiaj¹ce pokonywanie przez zwierzêta istniej¹cych i planowanych barier ekologicznych;
4) ochronê istniej¹cych zespo³ów zieleni wysokiej i pojedynczych drzew - oznaczonych graficznie na Rysunku Planu.
§ 12
Ustalenia w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej
1. W celu ochrony zabytków, w tym nieruchomych zabytków
archeologicznych okreœla siê na Rysunku Planu i wskazuje
do ochrony:
1) budynek dawnej rogatki miejskiej przy ul. Kobierzyñskiej
87, oznaczonej na Rysunku Planu Nr (0), proponuje siê do
wpisu do rejestru zabytków i ustala siê:
a) zakaz przebudowy, rozbudowy, zmiany gabarytu i formy budynku,
b) strefê ochrony konserwatorskiej obejmuj¹c¹ teren
lokalizacji budynku rogatki wraz z przedpolem od strony wschodniej, okreœlon¹ odpowiednio oznaczeniem
graficznym na Rysunku Planu dla zapewnienia w³aœciwego zagospodarowania otoczenia zabytku;
2) obiekty zawarte w ewidencji konserwatorskiej Wojewódzkiego Urzêdu Ochrony Zabytków w Krakowie:
a) ul. Ruczaj: Nr 5, Nr 30, Nr 31,
b) ul. Turonia: Nr 9a;
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3) Stanowisko archeologiczne zawarte w ewidencji Wojewódzkiego Urzêdu Ochrony Zabytków w Krakowie opisane - Nr stanowiska w obszarze (Nr stanowiska w miejscowoœci) - 1(5) Kraków - Kraków-Borek Fa³êcki, dz. Podgórze.
2. Wszelkie dzia³ania inwestycyjne, w tym roboty budowlane,
dotycz¹ce obiektów, o których mowa w pkt 1, 2 i 3 wymagaj¹
postêpowania na warunkach okreœlonych przez w³aœciwe s³u¿by konserwatorskie, zgodnie z przepisami odrêbnymi.
§ 13
Ustalenia w zakresie wymagañ dotycz¹cych kszta³towania przestrzeni publicznych
1. Okreœla 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;
2) tereny przeznaczone planem dla celów us³ugowych i rekreacyjnych maj¹ce charakter publiczny, ogólno-dostêpny; takie jak:
a) wewnêtrzne drogi dojazdowe,
b) ci¹gi piesze oraz trasy i œcie¿ki rowerowe,
c) place i dziedziñce,
d) tereny zieleni urz¹dzonej (skwery, zieleñce, wewn¹trzosiedlowa zieleñ rekreacyjna) - wydzielone kompozycyjnie, dla których zastosowane rozwi¹zania winny
usprawniaæ funkcjonowanie obiektów us³ugowych oraz
podnosiæ estetykê zagospodarowania ich otoczenia,
a wewn¹trz osiedli zapewniaæ warunki do rekreacji codziennej mieszkañców ze szczególnym uwzglêdnieniem
dzieci i osób starszych,
e) park rzeczny - ogólnie-dostêpne zielone wnêtrze urbanistyczne w formie parku wzd³u¿ rzeki Wilgi z urz¹dzeniami do rekreacji i wypoczynku, stanowi¹ce powi¹zanie
przyrodnicze w systemie zieleni miejskiej.
2. Ustala siê zasady zagospodarowania przestrzeni publicznych:
1) tworzenie pierzei nowej zabudowy kszta³towanej poprzez
linie zabudowy, okreœlone jako: obowi¹zuj¹ce i nieprzekraczalne oraz poprzez szczególny sposób zagospodarowania ci¹gu miejskiego wzd³u¿ ul. Kobierzyñskiej w zasiêgu strefy aktywizacji publicznej;
2) oœwietlenie uliczne wzd³u¿ ci¹gu miejskiego nale¿y wykonaæ wed³ug projektu, dla wyodrêbnionych przestrzeni
publicznych wzd³u¿ ul. Kobierzyñskiej;
3) wzd³u¿ ulic (dróg publicznych), ci¹gów pieszych i œcie¿ek
rowerowych nale¿y wprowadzaæ pasma zadrzewieñ i zakrzewieñ, wg projektów opracowanych w sposób kompleksowy, które winny uwzglêdniaæ wymogi ekspozycji
krajobrazowej i osi widokowych;
4) urz¹dzenia reklamowe i znaki informacji wizualnej oraz
obiekty ma³ej architektury maj¹ mieæ ujednolicony charakter w poszczególnych zespo³ach zabudowy lub wnêtrz
urbanistycznych: ulic, placów, itp. i nale¿y je wykonaæ
wed³ug kompleksowego projektu zagospodarowania
w ramach projektów budowlanych tych zespo³ów.
§ 14
Ustalenia w zakresie parametrów, wskaŸników i zasad
kszta³towania zabudowy
1. Dla uœciœlenia ustaleñ dotycz¹cych warunków zabudowy
i zagospodarowania terenu okreœla siê zasady, o których
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mowa w § 10 oraz ustala siê okreœlone graficznie na Rysunku Planu linie zabudowy:
1) nieprzekraczalne - jako odleg³oœæ od linii rozgraniczaj¹cych dróg publicznych - odpowiednio do ich klas oraz w odleg³oœciach szczególnych, wynikaj¹cych z kszta³towania
nowej pierzei zabudowy; kszta³towanie pierzei w stosunku do zabudowy istniej¹cej - utrzymuj¹c tê liniê lub w sposób koryguj¹cy stan obecny w przypadku realizacji wymiany substancji budynku, a tak¿e w przypadku ewentualnych wyburzeñ;
2) obowi¹zuj¹ca - wy³¹cznie w przypadku realizacji zespo³u zabudowy wielorodzinnej mieszkaniowo-us³ugowej
w terenie oznaczonym 4MWU w zakresie lokalizacji budynków mieszkalnych od strony drogi KD/GP.
Ponadto:
3) w miejscach, gdzie nieprzekraczalna linia zabudowy zosta³a przerwana na licu istniej¹cego budynku - oznacza,
¿e utrzymuje siê istniej¹cy przebieg linii zabudowy, zgodnie z licem tego budynku;
4) w sytuacji pierzei istniej¹cej, ukszta³towanej z co najmniej
dwu budynków na dzia³kach s¹siednich w stosunku do
planowanego terenu inwestycji - dopuszcza siê przy realizacji nowego budynku nawi¹zanie do ich linii zabudowy, je¿eli nie narusza to przepisów odrêbnych.
2. W odniesieniu do powierzchni terenu inwestycji, odrêbnie
dla poszczególnych terenów okreœlony zosta³ w Rozdziale III
uchwa³y - wskaŸnik powierzchni zabudowy jako maksymalnie mo¿liwy do zastosowania i wskaŸnik powierzchni czynnej biologicznie jako minimalny do zapewnienia.
3. Wysokoœæ projektowanej zabudowy zosta³a okreœlona odrêbnie dla poszczególnych terenów, wyznaczanych planem,
w Rozdziale III uchwa³y.
4. W obszarze planu nale¿y stosowaæ: wysoko-standardowe
materia³y wykoñczeniowe, kolorystykê elewacji w jasnych
tonacjach, preferowane jest zastosowanie elementów
o znacznej powierzchni przeszklenia; projekty budowlane
powinny zawieraæ szczegó³owe projekty rozwi¹zañ materia³owych i kolorystycznych komponowanych w zespo³ach
zabudowy, w szczególnoœci zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
§ 15
Zasady i warunki podzia³u nieruchomoœci objêtych
planem miejscowym
1. W obszarze objêtym planem nie okreœla siê terenów wymagaj¹cych scaleñ i podzia³ów nieruchomoœci.
2. Dokonywanie podzia³u - w celu ustalenia innego ni¿ istniej¹cy uk³ad dzia³ek - lub wydzielanie nowych dzia³ek pod zabudowê musi spe³niaæ wymagania przepisów odrêbnych oraz
uwzglêdniaæ zasady okreœlone w ustaleniach szczegó³owych,
zawartych odpowiednio w Rozdziale III.
§ 16
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy uk³adu
komunikacyjnego
1. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi obszaru planu
przez docelowy uk³ad drogowy przedstawiony na Rysunku Planu:
1) Uk³ad drogowy podstawowy obejmuje:
a) drogê g³ówn¹ ruchu przyspieszonego oznaczon¹ KD/GP
- Trasa £agiewnicka,
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b) drogê g³ówn¹ z tramwajem oznaczon¹ KD/(G+T) - odcinek ul. gen. Grota-Roweckiego, z której w obszarze
planu znajduj¹ siê jedynie obrze¿ne fragmenty tej drogi: KD/(G+T)1 i KD/(G+T)2,
c) drogê zbiorcz¹ z tramwajem oznaczon¹ KD/(Z+T) - odcinek ul. gen. Grota-Roweckiego; w obszarze planu
znajduje siê jedynie obrze¿ny fragment tej drogi,
d) drogê zbiorcz¹ oznaczon¹ KD/Z - pod nazw¹ robocz¹
"ul. Nowoobozowa", w dwu odcinkach: KD/Z1 i KD/Z2;
2) Zakres przedstawiony w pkt 1 okreœla docelowy stan
uk³adu, wymagany przy zagospodarowaniu zgodnym
z planowanym przeznaczeniem terenów. Jego osi¹gniêcie wymaga budowy dróg wymienionych pod lit. a) i d)
oraz rozbudowy drogi wymienionej pod lit. b) i c);3)
3) Uk³ad drogowy, obs³uguj¹cy obszar planu obejmuje:
a) drogi lokalne oznaczone KD/L1- KD/L4, istniej¹ce,
z mo¿liwoœci¹ rozbudowy: KD/L1 i KD/L2 - ul. Kobierzyñska, KD/L3 - ul. Mi³kowskiego oraz KD/L4 - ul. Zachodnia z planowanym odcinkiem jej przed³u¿enia do
po³¹czenia z ul. gen. Grota-Roweckiego,
b) drogi dojazdowe oznaczone KD/D1 - KD/D7, istniej¹ce (z planowanymi odcinkami uzupe³nieñ) oraz planowane;
4) Ulice powinny mieæ zapewnione wymagane parametry
przestrzenne i dostêpnoœæ - zgodnie z przepisami odrêbnymi oraz powinny byæ wyposa¿one w niezbêdny zakres urz¹dzeñ, o których mowa w § 35, ust. 3;
5) Etapowanie rozbudowy uk³adu drogowego powinno
uwzglêdniaæ efektywnoœæ udostêpniania terenów dla
planowanego zagospodarowania i umo¿liwiaæ rozbudowê sieci infrastruktury. Przebudowê uk³adu drogowego
nale¿y dokonaæ z zachowaniem ci¹g³oœci dojazdów do
nieruchomoœci;
6) Nie wyznaczone w planie liniami rozgraniczaj¹cymi drogi wewnêtrzne zachowuj¹ swoje dotychczasowe przeznaczenie w granicach pasów drogowych;
7) Nie wyznaczone w planie liniami rozgraniczaj¹cymi niezbêdne dla poszczególnych inwestycji dojazdy z dostêpem do dróg publicznych nale¿y wytyczaæ w sposób
uwzglêdniaj¹cy obs³ugê terenów znajduj¹cych siê w s¹siedztwie, w zgodzie ustaleniami planu i przepisami odrêbnymi oraz z uwzglêdnieniem mo¿liwoœci prowadzenia lokalnych sieci uzbrojenia technicznego;
8) Wymagane drogi po¿arowe do obiektów budowlanych
powinny byæ okreœlone w projektach i uzgadniane w trybie przewidzianym przepisami odrêbnymi;
9) Projekty przebudowy i budowy uk³adu drogowego powinny uwzglêdniaæ potrzeby w zakresie budowy uk³adu tras 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;
10) Realizacja ustaleñ planu w zakresie zagospodarowania
i u¿ytkowania terenów komunikacji powinna uwzglêdniaæ potrzeby osób niepe³nosprawnych, zgodnie
z przepisami odrêbnymi. Urz¹dzenia dla zabezpieczenia
wymaganych warunków do poruszania siê osób niepe³nosprawnych (na ci¹gach pieszych i jezdniach, przejœciach
dla pieszych, przystankach zbiorowego transportu publicznego, parkingach, przy sygnalizacji do sterowania
ruchem drogowym) bêd¹ przedmiotem opracowañ projektowych i wymaganych uzgodnieñ.
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2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi parkingowej obszaru:
1) Okreœla siê wymagane iloœci miejsc postojowych dla samochodów osobowych, odpowiednio do przeznaczenia
terenów:
a) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: 1 miejsce na 1 mieszkanie lub 2 miejsca na dom,
b) zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej: 1 miejsce na 1 mieszkanie,
c) zabudowy mieszkaniowo-us³ugowej: 1 miejsce
na 1 mieszkanie i 1 miejsce na 40 m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug,
d) us³ug komercyjnych: 30 miejsc na 100 zatrudnionych
i 30 miejsc na 1000 m2 powierzchni u¿ytkowej,
e) us³ug publicznych z zakresu oœwiaty, edukacji i kultury: 20 miejsc na 100 zatrudnionych i 5 miejsc na
1000 m2 powierzchni u¿ytkowej,
f) us³ug sportu w terenach otwartych: 10 miejsc na
100 u¿ytkowników;
2) Miejsca postojowe nale¿y bilansowaæ w ramach przedsiêwziêcia inwestycyjnego, na wyznaczonych planem terenach;
3) Dodatkowe miejsca parkowania dla samochodów osobowych mog¹ byæ projektowane tak¿e w obrêbie terenów dróg publicznych - jako pasy i zatoki postojowe,
zgodnie z przepisami odrêbnymi, lub na wydzielonych
terenach, dla których dopuszczone jest przeznaczenie
na parkingi.
3. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi obszaru komunikacj¹ zbiorow¹:
1) Podstawowym œrodkiem obs³ugi obszaru s¹ linie tramwaju szybkiego w ul. gen. Grota-Roweckiego oraz linie
autobusowe komunikacji miejskiej;
2) Do obs³ugi liniami autobusowymi powinny byæ dostosowane ulice klasy lokalnej KD/L1 - KD/L3 i ulice wy¿szych klas.
§ 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.
2. Jako generalne zasady obowi¹zuj¹ce w ca³ym obszarze
opracowania ustala siê:
1) tereny przeznaczone pod zainwestowanie nale¿y wyposa¿yæ w pe³ne uzbrojenie techniczne wyprzedzaj¹co lub
równoczeœnie z realizacj¹ inwestycji;
2) prowadzenie nowych ci¹gów uzbrojenia oraz lokalizowanie obiektów i urz¹dzeñ w obrêbie linii rozgraniczaj¹cych
istniej¹cych i projektowanych dróg, ulic, dojœæ 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;
3) uœciœlenie lokalizacji urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej nastêpowaæ bêdzie na etapie wydawania decyzji
administracyjnych dla poszczególnych inwestycji, szczegó³owy przebieg planowanych sieci infrastruktury technicznej zostanie okreœlony w projekcie budowlanym,
a ustalony w decyzji pozwolenia na budowê dla poszczególnych inwestycji;

Poz. 266

4) w granicach ca³ego terenu objêtego planem dopuszcza
siê lokalizowanie nie wyznaczonych na Rysunku Planu
podziemnych urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej, niezbêdnych dla inwestycji zlokalizowanych na tym
terenie;
5) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej dla poszczególnych zakresów
okreœlono w zapisach ustaleñ ust. 3 - 9 niniejszego paragrafuTekstu Planu oraz na Rysunku Rozwi¹zañ Infrastruktury Technicznej, stanowi¹cym za³¹cznik Nr 2 do uchwa³y.
3. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu zaopatrzenia w wodê:
1) obszar objêty planem znajduje siê w zasiêgu obs³ugi
krakowskiego wodoci¹gu miejskiego w strefie podstawowej zbiornika Krzemionki, o rzêdnej linii ciœnieñ
245,00 m n.p.m.;
2) utrzymany zostanie przebieg istniej¹cej sieci magistralnej i rozprowadzaj¹cej, któr¹ tworz¹ ruroci¹gi magistralne:
a) ø 600 mm w ul. Bro¿ka (w bezpoœrednim s¹siedztwie
obszaru planu),
b) ø 500mm wzd³u¿ ul. gen. Grota-Roweckiego (od ul. Zachodniej do ul. Rostworowskiego),
c) ø 400 mm w ul. gen. Grota-Roweckiego (od ul. Kobierzyñskiej do ul. Kapelanka),
d) ø 400 mm w ul. Lipiñskiego,
e) ø 300 mm w ul. Rostworowskiego na odcinku od ul. Kobierzyñskiej do ulic Turonia - Falowa,
f) sieæ rozprowadzaj¹ca ø 250 100 mm;
3) planuje siê rozbudowê sieci rozprowadzaj¹cej g³ównie
doprowadzaj¹cej wodê do obiektów, zasilanej z istniej¹cych ruroci¹gów strefy podstawowej zbiornika "Krzemionki", œrednice i trasy planowanej sieci wodoci¹gowej zostan¹ ustalone na etapie projektowania:
a) dla obs³ugi odbiorców zlokalizowanych na terenie
4MWU i 6MWU planuje siê realizacjê krótkich odcinków ruroci¹gów doprowadzaj¹cych, zasilanych z magistrali ø 300mm w ul. Roztworowskiego dla 4MWU oraz
z ruroci¹gu ø 250 mm w ul. Mi³kowskiego dla 6MWU,
b) dla obs³ugi odbiorców terenu 2MWN planuje siê realizacjê odcinka ruroci¹gu ø 110 mm zasilanego z ruroci¹gu ø 250 mm w ul. Pszczelnej,
c) dla obs³ugi terenów 5MWN i 1U planuje siê realizacjê
ruroci¹gów doprowadzaj¹cych do poszczególnych
obiektów, zasilanych bezpoœrednio z najbli¿szego ruroci¹gu,
d) dla obs³ugi obiektów us³ugowych projektowanych w terenach zieleni 2ZPU, 3ZPU i w terenach 4U planuje siê
realizacjê ruroci¹gów doprowadzaj¹cych z istniej¹cego ruroci¹gu ø 110 mm w ul. Turonia oraz ruroci¹gu
ø 110 mm w ul. Krokusowej;
4) realizacja nowoprojektowanej drogi KD/GP bêd¹cej przed³u¿eniem ul. Roztworowskiego wymaga prze³o¿enia istniej¹cego ruroci¹gu magistralnego ø 300 mm w rejonie
ulic Turonia- Zbrojarzy;
5) wzd³u¿ istniej¹cych i planowanych liniowych obiektów sieci wodoci¹gowej, dla umo¿liwienia dostêpu i obs³ugi eksploatacyjnej, okreœla siê techniczne strefy ochrony:
a) dla magistrali wodoci¹gowej ø 600 mm mm, pas terenu o szerokoœci:
- po 8,0 m od zewnêtrznych krawêdzi ruroci¹gu, w którym zakazuje siê lokalizacji zabudowy,
- po 3,0 m od zewnêtrznych krawêdzi ruroci¹gu, w którym zakazuje siê lokalizacji obiektów ma³ej architektury i zadrzewieñ,
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b) dla magistrali wodoci¹gowej ø 500 - 300 mm, pas terenu o szerokoœci:
- po 5,0 m od zewnêtrznych krawêdzi ruroci¹gu, w którym zakazuje siê lokalizacji zabudowy,
- po 2,0 m od zewnêtrznych krawêdzi ruroci¹gu, w którym zakazuje siê lokalizacji obiektów ma³ej architektury i zadrzewieñ,
c) dla sieci wodoci¹gowych rozbiorowych do ø 300 mm,
pas terenu o szerokoœci:
- po 3,0 m od zewnêtrznych krawêdzi ruroci¹gu, w którym zakazuje siê lokalizacji zabudowy,
- po 1,0 m od zewnêtrznych krawêdzi ruroci¹gu, w którym zakazuje siê lokalizacji obiektów ma³ej architektury i zadrzewieñ;
6) obiekty liniowe i urz¹dzenia sieci wodoci¹gowej o œrednicy do ø 300 mm nale¿y lokalizowaæ z zachowaniem wymaganych odleg³oœci od elementów zagospodarowania:
a) 3,0 m od zabudowy,
b) 1,0 m od obiektów ma³ej architektury i zadrzewieñ.
4. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu odprowadzania œcieków sanitarnych:
1) na obszarze opracowania obowi¹zuje system kanalizacji
ogólnosp³awnej uk³adu centralnego Miasta Krakowa;
2) g³ównym odbiornikiem œcieków z przedmiotowego obszaru jest Lewobrze¿ny Kolektor Wilgi poprzez kolektory
w ul. Kobierzyñskiej i ul. Grota Roweckiego;
3) utrzymany zostanie przebieg istniej¹cych, g³ównych kana³ów ogólnosp³awnych:
a) Lewobrze¿ny Kolektor Wilgi "LWG", o przekroju
1200/1800 mm wzd³u¿ lewego brzegu rzeki Wilgi
(ul. Kusociñskiego),
b) kolektor "C" 1300/1750 ÷ 1400/2100 mm wzd³u¿ ul. Lipiñskiego,
c) kolektor "A" o przekroju 1100/1650 ÷ 1400/2100 mm
w ul. Grota Roweckiego,
d) kana³ 800 x 1200 mm w ul. Kobierzyñskiej,
e) kana³ 900/1350 ÷ 600/900 mm w ul. Roztworowskiego,
f) kana³ 600/900 mm, w ul. Mi³kowskiego,
g) kana³ 600/900 mm w ul. gen. Grota Roweckiego,
h) kana³ ø 500 ÷ 600 mm w ul. Kobierzyñskiej,
i) kana³ ø 500 ÷ 600 mm w ul. Zachodniej;
4) dla projektowanego zainwestowania przewiduje siê realizacjê krótkich odcinków kanalizacji ogólnosp³awnej sprowadzaj¹cej œcieki do istniej¹cych kana³ów:
a) dla odbiorców zlokalizowanych w terenie 4MWU planuje siê sprowadzenie œcieków do istniej¹cego kana³u ogólnosp³awnego 600/900 mm w ul. Roztworowskiego, z terenu 6MWU do kana³u 600/900 mm
w ul. Mi³kowskiego,
b) dla obszaru 2MWN planuje siê realizacjê odcinka kana³u ogólnosp³awnego sprowadzaj¹cego œcieki w kierunku pó³nocnym do koñcówki kana³u ø 300 ÷ 500 mm
uchodz¹cego do kolektora "C" w ul. Kobierzyñskiej,
c) dla obszaru 5MWN planuje siê realizacjê kana³u uchodz¹cego do koñcówki kana³u ø 400 mm w ul. Ruczaj,
d) odbiornikiem œcieków z obszaru 1U, bêdzie kana³
w ul. Pastelowej lub w ul. Kobierzyñskiej,
e) odbiornikiem œcieków z obiektów us³ugowych projektowanych w terenach 2ZPU, 3ZPU oraz 4U bêd¹ odpowiednio: kana³ ø 400 mm w ul. Turonia - Ruczaj, oraz
ewentualnie kana³ ø 600 mm w ul. Krokusowej (w zale¿noœci od lokalizacji obiektu),
f) odbiornikiem œcieków z pozosta³ych projektowanych
obiektów bêd¹ istniej¹ce w bezpoœrednim s¹siedztwie
istniej¹ce kana³y ogólnosp³awne;
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5) rozbudowa kanalizacji ogólnosp³awnej nie mo¿e powodowaæ koniecznoœci wykonania nowych przewodów
burzowych; nale¿y poprzez stosowanie odpowiednich
rozwi¹zañ technicznych ograniczyæ maksymalnie do
10 œredni¹ roczn¹ iloœæ zrzutów z ju¿ istniej¹cych przelewów burzowych;
6) wzd³u¿ istniej¹cych i planowanych liniowych obiektów sieci kanalizacyjnej okreœla siê techniczne strefy ochrony:
a) pas terenu o szerokoœci po 5,0 m od zewnêtrznych
krawêdzi kana³u, w którym zakazuje siê lokalizacji
zabudowy,
b) pas terenu o szerokoœci po 2,0 m od zewnêtrznych krawêdzi kana³u, w którym zakazuje siê lokalizacji obiektów ma³ej architektury i zadrzewieñ;
7) kolektory i sieci kanalizacyjne nale¿y prowadziæ w terenach przeznaczonych pod trasy uk³adu komunikacyjnego, w granicach linii rozgraniczaj¹cych ulic z zachowaniem wymaganych odleg³oœci od elementów zagospodarowania:
a) 5,0 m od zabudowy,
b) 1,0 m od elementów ma³ej architektury i zadrzewieñ.
5. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu odprowadzania wód deszczowych:
1) podstawowy element odwodnienia obszaru stanowi¹ istniej¹ca i projektowana sieæ kanalizacji ogólnosp³awnej
zlewni kolektora rzeki Wilgi z g³ównymi odbiornikami wód;
wymienionymi w punkcie dotycz¹cym odprowadzania
œcieków sanitarnych;
2) dla terenów zieleni obowi¹zuje zasada powierzchniowego odprowadzania wód opadowych i wprowadzania ich
do gruntu przy uwzglêdnieniu przepisów odrêbnych, pod
warunkiem nienaruszania stosunków wodnych terenu lub
uzyskania w tym zakresie wymaganych przepisami odrêbnymi rozstrzygniêæ administracyjnych;
3) dla powierzchni szczelnej terenów zabudowy us³ugowej, terenów parkingów KU, terenów dróg publicznych
klasy KD/GP a tak¿e utwardzonych parkingów o powierzchni powy¿ej 0,1 ha obowi¹zuje realizacja kanalizacji deszczowej wraz z urz¹dzeniami (takimi jak: osadniki zanieczyszczeñ i separatory substancji ropopochodnych) zapewniaj¹cymi oczyszczenie wód zgodnie z przepisami odrêbnymi;
4) kolektory i sieci kanalizacyjne nale¿y prowadziæ w terenach przeznaczonych pod trasy uk³adu komunikacyjnego, w granicach linii rozgraniczaj¹cych ulic z zachowaniem wymaganych odleg³oœci od elementów zagospodarowania:
a) 5,0 m od zabudowy,
b) 1,0 m od elementów ma³ej architektury i zadrzewieñ;
5) Wzd³u¿ liniowych obiektów sieci kanalizacyjnej okreœla
siê techniczne strefy ochrony:
a) pas terenu o szerokoœci po 5,0 m od zewnêtrznych
krawêdzi kana³u, w którym zakazuje siê lokalizacji
zabudowy,
b) pas terenu o szerokoœci po 2,0 m od zewnêtrznych krawêdzi kana³u, w którym zakazuje siê lokalizacji obiektów ma³ej architektury i zadrzewieñ.
6. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu gazowniczego na terenie objêtym planem:
1) odbiorcy zasilani s¹ w gaz ziemny z gazoci¹gów niskiego
i œredniego ciœnienia, Ÿród³em zaopatrzenia w gaz sieci
niskiego ciœnienia jest stacja redukcyjnopomiarowa IIo przy
ul. gen. Grota-Roweckiego, Ÿród³em zaopatrzenia gazoci¹gów œredniego ciœnienia jest stacja redukcyjno-pomiarowa Io "Zawi³a";
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2) utrzymana zostanie lokalizacja stacji redukcyjno-pomiarowej IIo przy ul. Grota Roweckiego, utrzymany zostanie
przebieg istniej¹cej sieci rozdzielczej, który tworz¹ gazoci¹gi niskiego ciœnienia:
- Dn 200 mm wzd³u¿ ul. Kobierzyñskiej,
- Dn 150 mm w ul. Zachodniej,
- Dn 200 mm w ul. gen. Grota-Roweckiego;
3) utrzymany zostanie przebieg istniej¹cej sieci rozdzielczej,
który tworz¹ gazoci¹gi œredniego ciœnienia:
- Dn 400 mm w rejonie ulic: Podhalañskiej, Turonia, Str¹kowej i Kusociñskiego,
- Dn 100 mm wzd³u¿ ul. gen.Grota Roweckiego;
4) dla istniej¹cych gazoci¹gów przy ustalaniu lokalizacji obiektów i dróg nale¿y zachowaæ odleg³oœci podstawowe zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami odrêbnymi;
5) zaopatrzenie w gaz nowych odbiorców wymaga rozbudowy sieci rozdzielczej:
a) dla obs³ugi odbiorców zlokalizowanych na terenie
4MWU i 6MWU planuje siê realizacjê gazoci¹gów doprowadzaj¹cych do poszczególnych obiektów, zasilanych z najbli¿szego gazoci¹gu niskiego lub œredniego ciœnienia,
b) dla obs³ugi odbiorców terenu 2MWN i 1U planuje siê
przed³u¿enie istniej¹cego odga³êzienia od gazoci¹gu
œredniego ciœnienia w ulicy Dereniowej,
c) dla obs³ugi terenu 5MWN, planuje siê realizacjê gazoci¹gów doprowadzaj¹cych do poszczególnych
obiektów, zasilanych z najbli¿szego gazoci¹gu œredniego ciœnienia;
6) projektowana zabudowa zasilana bêdzie bezpoœrednio
z sieci œredniego lub niskiego ciœnienia, odbiorcy o odbiorze godzinowym przekraczaj¹cym 60 Nm3/h zasilani bêd¹
z sieci œredniego ciœnienia poprzez w³asne stacje redukcyjno-pomiarowe II stopnia, które zlokalizowane bêd¹ na
dzia³kach tych odbiorców w dostosowaniu do zagospodarowania terenu, z zachowaniem strefy zagro¿enia wybuchem oraz odleg³oœci bezpiecznych do obiektów zgodnie
z 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 dzia³alnoœci mog¹cej zagroziæ trwa³oœci gazoci¹gu;
8) szerokoœæ stref kontrolowanych, których linia œrodkowa
pokrywa siê z osi¹ gazoci¹gu, dla planowanych gazoci¹gów powinna byæ zgodna z obowi¹zuj¹cymi przepisami
odrêbnymi.
7. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów ciep³owniczych:
1) obszar objêty planem znajduje siê w zasiêgu miejskiego
systemu ciep³owniczego Miasta Krakowa, przez obszar
planu przebiega magistrala zachodnia 2 x Dn 800 mm
pomiêdzy komorami K-XII a K-XIII;
2) istniej¹cy uk³ad sieci ciep³owniczej tworz¹ odga³êzienia
od magistrali:
a) 2 x Dn 250 mm z komory K-XII przebiegaj¹ca w kierunku ul. Mi³kowskiego i ul. Kobierzyñskiej spiêta
w pierœcieñ z sieci¹ 2 x Dn 250 mm wyprowadzon¹
z komory K-XIII,
b) 2 x Dn 250 mm z komory K-XIII w kierunku zachodnim,
c) 2 x Dn 200 mm z komory K-XIII w kierunku Pychowic;
3) utrzymany zostanie przebieg istniej¹cej sieæ ciep³owniczej, ustala siê strefy ochrony wzd³u¿ istniej¹cych ciep³oci¹gów, w których zakazuje siê lokalizacji obiektów
kubaturowych:
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a) po 6,0 m dla ciep³oci¹gu o œrednicy ruroci¹gu
Dn 800 mm,
b) po 3,0 m dla ciep³oci¹gu o œrednicy ruroci¹gów
od Dn 200 do Dn 500 mm,
c) po 2,0 m dla ciep³oci¹gu o œrednicy ruroci¹gów do
Dn 150 mm, od zewnêtrznego obrysu kana³u ciep³owniczego lub ruroci¹gu;
4) utrzymany zostanie istniej¹cy sposób ogrzewania obiektów i przygotowania ciep³ej wody u¿ytkowej w oparciu
o centralny system ciep³owniczy Miasta, indywidualne
Ÿród³a ciep³a i lokalne systemy grzewcze;
5) planuje siê zaopatrzenie w ciep³o obiektów lokalizowanych w terenach 5MWN, 4MWU i 6MWU oraz w terenach
1U i 2U z miejskiej sieci ciep³owniczej; w przypadkach
technicznie i ekonomicznie uzasadnionych dopuszcza siê
stosowanie w tym obszarze lokalnych Ÿróde³ ciep³a, z zastrze¿eniem pkt 6;
6) planuje siê zaopatrzenie w ciep³o obiektów zlokalizowanych w du¿ej odleg³oœci od sieci cieplnej poprzez indywidualne Ÿród³a ciep³a; ze wzglêdu na ochronê powietrza
atmosferycznego nale¿y w indywidualnych Ÿród³ach ciep³a wykorzystywaæ energiê elektryczn¹ i paliwa czyste
ekologicznie (gaz, lekki olej opa³owy) lub alternatywnych
Ÿróde³ energii (energia s³oneczna, geotermalna);
7) dla pod³¹czenia nowych obiektów do miejskiej sieci ciep³owniczej ustala siê realizacjê odcinków sieci rozdzielczej;
przy ustalaniu lokalizacji planowanych ciep³oci¹gów nale¿y zachowaæ strefy ochrony wolne od zabudowy jak w pkt 3,
dla umo¿liwienia dostêpu i obs³ugi eksploatacyjnej;
8) sposób zagospodarowania terenu w miejscach przebiegu elementów sieci ciep³owniczej nie mo¿e ograniczaæ
dostêpu zarz¹dcy sieci do tych elementów w przypadkach zwi¹zanych z prowadzeniem prac eksploatacyjnych,
remontowych, modernizacyjnych lub polegaj¹cych na likwidacji awarii.
8. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu elektroenergetycznego:
1) obszar objêty planem zasilany jest w energiê elektryczn¹
w oparciu o sieæ elektroenergetyczn¹ œredniego napiêcia
poprzez stacje transformatorowe SN/nn; Ÿród³em zasilania w energiê elektryczn¹ jest stacja GPZ Ruczaj 110/15
kV, zlokalizowana w rejonie skrzy¿owania ul. Kobierzyñskiej i ul. gen. Grota-Roweckiego;
2) utrzymuje siê lokalizacjê linii elektroenergetycznych œredniego i niskiego napiêcia;
3) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ nowych odbiorców
nast¹pi z istniej¹cych i planowanych stacji transformatorowych; istniej¹ce stacje transformatorowe SN/nn bêd¹
modernizowane w dostosowaniu do narastaj¹cego zapotrzebowania na moc elektryczn¹; lokalizacja i iloœæ dodatkowych linii i stacji SN/nn wynikaæ bêdzie z bilansu
potrzeb na dostawê mocy i energii elektrycznej przez przewidywanych w planie odbiorców;
4) w terenach 4MWU i 7MWU wskazuje siê lokalizacjê nowych stacji transformatorowych SN/nn, zasilanych poprzez
wciêcie do istniej¹cych linii kablowych 15 kV;
5) zasilanie nowych odbiorców wymagaæ bêdzie rozbudowy sieci niskiego napiêcia; szczegó³owy przebieg linii niskiego napiêcia zostanie ustalony na etapie wydawania
decyzji administracyjnych;
6) wskazuje siê jako zasadê budowê projektowanych stacji
transformatoroworozdzielczych 15/0,4 kV jako stacji wolnostoj¹cych ma³ogabarytowych o wystroju harmonizuj¹cym z otaczaj¹c¹ zabudow¹, z dopuszczeniem stacji
umieszczanych wewn¹trz obiektów budowlanych;
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7) now¹ sieæ elektroenergetyczn¹ œredniego i niskiego
napiêcia nale¿y wykonywaæ wy³¹cznie jako kablow¹
doziemn¹;
8) w ramach prowadzonej modernizacji istniej¹ce napowietrzne linie œredniego i niskiego napiêcia nale¿y sukcesywnie wymieniaæ na linie kablowe doziemne, nie dopuszcza siê przebudowy i rozbudowy istniej¹cych linii
napowietrznych;
9) zakaz zagospodarowania zieleni¹ wysok¹ terenów bêd¹cych w pasie napowietrznych linii elektroenergetycznych;
10) okreœla siê techniczne strefy wzd³u¿ liniowych obiektów elektroenergetycznych zapewniaj¹c brak przekroczenia dopuszczalnych wartoœci natê¿enia pola elektromagnetycznego okreœlonego przepisami odrêbnymi, które wynosz¹:
a) dla linii napowietrznej 15 kV - 5,0 m od skrajnego przewodu linii, ³¹cznie 16,0 m licz¹c po 8,0 m od osi linii,
b) dla linii kablowych SN i nn 0,5 m licz¹c od skrajnego
przewodu, z dopuszczeniem innych sposobów lokalizacji
budowli uwarunkowanych wykonaniem pomiarów
sprawdzaj¹cych natê¿enia pola elektromagnetycznego.
9. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów telekomunikacyjnych:
1) utrzymuje siê przebieg istniej¹cych sieci i obecn¹ lokalizacjê urz¹dzeñ telekomunikacyjnych, g³ówne ci¹gi kanalizacji teletechnicznej:
- ul. gen. Grota-Roweckiego;
2) zaspokojenie potrzeb w zakresie telekomunikacji nast¹pi w oparciu o istniej¹c¹ infrastrukturê telekomunikacyjn¹ oraz poprzez rozbudowê lub budowê nowych urz¹dzeñ infrastruktury i sieci telekomunikacyjnej;
3) wskazuje siê, jako zasadê budowê linii telekomunikacyjnych uk³adanych w kana³ach teletechnicznych lub linii
doziemnych kablowych;
4) wskazuje siê, jako zasadê lokalizacjê urz¹dzeñ infrastruktury telekomunikacji w lub na obiektach budowlanych, w tym telefonii komórkowej, stosownie do warunków wynikaj¹cych ze szczegó³owych rozwi¹zañ
technicznych, pod warunkiem nie naruszania pozosta³ych ustaleñ planu;
5) w obrêbie pasa drogowego istniej¹cych i projektowanych ulic dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ sieci przewodowej.
ROZDZIA£ III
Ustalenia szczegó³owe
Przeznaczenie terenów i zasady ich zagospodarowania
§ 18
1. Ustalenia okreœlone w Rozdziale III obejmuj¹:
1) przeznaczenie podstawowe;
2) przeznaczenie dopuszczalne;
3) warunki i standardy wykorzystania terenu i realizacji
inwestycji:
a) okreœlenie wskaŸnika powierzchni zabudowy,
b) okreœlenie wskaŸnika powierzchni biologicznie czynnej,
c) okreœlenie maksymalnych parametrów wysokoœci projektowanej zabudowy.
2. Tereny o ustalonym w planie przeznaczeniu s¹ okreœlone na
Rysunku Planu liniami rozgraniczaj¹cymi i symbolem identyfikacyjnym.

Poz. 266

3. Tereny wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi przeznacza siê
wy³¹cznie na funkcje zawieraj¹ce siê w przeznaczeniu podstawowym, a przy spe³nieniu warunków okreœlonych planem i przepisami odrêbnymi, na cele przeznaczenia dopuszczalnego.
4. Ustalonymi liniami regulacyjnymi s¹ nieprzekraczalne linie
zabudowy okreœlone w § 14, ust.1
5. Ustalonymi strefami regulacyjnymi uk³adu funkcjonalnoprzestrzennego s¹:
1) strefa aktywizacji publicznej;
2) strefa rekreacyjnej przestrzeni publicznej.
§ 19
1. Wyznacza siê Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - oznaczone symbolami 1MW-6MW - ustalaj¹c podstawowe przeznaczenie tych terenów dla - zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wraz z obiektami i urz¹dzeniami towarzysz¹cymi.
2. Ustala siê utrzymanie zrealizowanych zespo³ów zabudowy wielorodzinnej tj. bez prawa zwiêkszenia intensywnoœci zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - nale¿y zachowaæ obecne gabaryty budynków mieszkalnych
wielorodzinnych - budynki o wysokoœci od 4 do 12 kondygnacji, zlokalizowane w ramach ukszta³towanej tkanki zabudowy osiedlowej wraz z obiektami i urz¹dzeniami infrastruktury - zakaz rozbudowy nale¿y rozumieæ zarówno jako
zakaz nadbudowy jak i dobudowy elementów do istniej¹cych wielorodzinnych budynków mieszkalnych i wielorodzinnych mieszkalno-us³ugowych.
3. Ustala siê doposa¿enie zespo³ów zabudowy osiedlowej w infrastrukturê techniczn¹ i komunikacyjn¹ z ukierunkowaniem
podejmowania dzia³añ na realizacjê przedsiêwziêæ zwi¹zanych z podwy¿szaniem standardu technicznego i spo³ecznego oraz waloru architektonicznego obiektów i urz¹dzeñ im
towarzysz¹cych.
4. W wyznaczonych terenach dopuszcza siê:
1) adaptacje parterów budynków mieszkalnych na funkcje
us³ug komercyjnych i publicznych nie koliduj¹cych z podstawowym przeznaczeniem terenu;
2) utrzymanie istniej¹cych budynków mieszkalnych jednorodzinnych w istniej¹cych enklawach zabudowy jednorodzinnej, z mo¿liwoœci¹ ich rozbudowy, przebudowy
i nadbudowy do wysokoœci 3 kondygnacji nadziemnych
oraz z mo¿liwoœci¹ uzupe³nienia budynkiem: mieszkalnym, gara¿owym, lub us³ugowym (do wysokoœci 2 kondygnacji nadziemnych); w przypadku lokalizacji nowego
wolnostoj¹cego budynku mieszkalnego wy³¹cznie je¿eli
wielkoœæ dzia³ki pozwala na wydzielenie nowej dzia³ki
budowlanej o powierzchni nie mniejszej ni¿ 600 m2 oraz
przy zapewnieniu w sposobie zagospodarowania terenu inwestycji wskaŸnika powierzchni biologicznie czynnej, o wielkoœci nie mniejszej ni¿ 30% (w odniesieniu do
wszystkich form uzupe³nieñ) i przy dostosowania do form
budynków istniej¹cych;
3) utrzymanie istniej¹cych obiektów us³ugowych, z mo¿liwoœci¹ przeprowadzania ich remontów i przebudowy
z ukierunkowaniem na podnoszenie standardu ich formy
architektonicznej i standardu zastosowania materia³ów
wykoñczeniowych; w terenie 6MW dopuszcza siê powiêkszenie gabarytu zespo³u trzech istniej¹cych pawilonów
us³ugowych do 2 kondygnacji (do wysokoœci pawilonu
œrodkowego) z mo¿liwoœci¹ ich nieznacznej rozbudowy
ograniczonej do niezbêdnych elementów zwi¹zanych z ich
funkcjonalnoœci¹ (takich jak np. zewnêtrzna klatka schodowa, zadaszenie itp.);
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4) lokalizacjê urz¹dzeñ sportu i rekreacji na dzia³kach zabudowy mieszkaniowej dla celów w³asnych mieszkañców;
5) lokalizacjê zieleni urz¹dzonej - towarzysz¹cej budynkom
mieszkalnym i mieszkalno-us³ugowym takiej jak: zieleñce, skwery, place zabaw dla dzieci, zwi¹zane z potrzebami
¿ycia codziennego mieszkañców;
6) uzupe³nienie elementów komunikacji zwi¹zanej z obs³ug¹
istniej¹cych budynków i zespo³ów zabudowy o:
a) dojazdy i drogi wewnêtrzne nie wydzielone w planie
liniami rozgraniczaj¹cymi, zapewniaj¹ce poprawê dostêpnoœci komunikacyjnej od strony uk³adu dróg publicznych,
b) œcie¿ki rowerowe, piesze i drogi pieszo-jezdne,
c) dodatkowych miejsc parkingowych w przypadku lokalizacji us³ug w parterach budynków mieszkalnych, w tym
w parkingach podziemnych;
6) lokalizacjê obiektów oraz urz¹dzeñ infrastruktury technicznej i komunalnej s³u¿¹cych doposa¿eniu terenów w
tym zakresie, zarówno funkcji mieszkalnej i us³ugowej
budynków istniej¹cych.
5. Ponadto ustala siê:
1) Nakaz:
a) zabezpieczania i remontu budynków zrealizowanych
w technologii wielkiej p³yty, przy prowadzeniu sta³ego monitoringu ich stanu technicznego - w uzasadnionych technicznie przypadkach opracowanie
programu kompleksowych zabezpieczeñ, a w razie
zagro¿enia podjêcie dzia³añ okreœlonych przepisami odrêbnymi,
b) korygowania struktury przestrzennej i form zabudowy,
w tym równie¿ i obiektów ma³ej architektury zgodnie
z zasadami ³adu przestrzennego;
2) Zakaz:
a) lokalizacji nowych budynków mieszkalnych wielorodzinnych i wielorodzinnych mieszkalno-us³ugowych,
b) lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ powoduj¹cych uszczuplenie zagospodarowania terenów zieleni wewn¹trzosiedlowej,
c) lokalizowania gara¿y wolnostoj¹cych za wyj¹tkiem enklaw istniej¹cej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
o których mowa w ust. 4 pkt 2.
§ 20
1. Wyznacza siê Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - oznaczone symbolem 7MW - ustalaj¹c podstawowe przeznaczenie terenu dla lokalizacji zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej wraz z obiektami i urz¹dzeniami towarzysz¹cymi.
2. Ustala siê mo¿liwoœæ docelowego zwiêkszenia intensywnoœci zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej poprzez przekszta³cenie istniej¹cej enklawy zabudowy jednorodzinnej
w wielorodzinn¹ i rozbudowê istniej¹cego zespo³u zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - budynki o wysokoœci nie
przekraczaj¹cej 8 kondygnacji.
3. W wyznaczonych terenach dopuszcza siê:
1) adaptacje parterów budynków mieszkalnych na funkcje
us³ug komercyjnych i publicznych nie koliduj¹cych z podstawowym przeznaczeniem terenu;
2) lokalizacjê urz¹dzeñ sportu i rekreacji na dzia³kach zabudowy mieszkaniowej dla celów w³asnych mieszkañców;
3) lokalizacjê zieleni urz¹dzonej - towarzysz¹cej budynkom
mieszkalnym i mieszkalno-us³ugowym takiej jak: zieleñce, skwery, place zabaw dla dzieci, zwi¹zane z potrzebami
¿ycia codziennego mieszkañców;
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4) dojazdy i drogi wewnêtrzne nie wydzielone w planie liniami rozgraniczaj¹cymi, zapewniaj¹ce poprawê dostêpnoœci komunikacyjnej od strony uk³adu dróg publicznych;
5) œcie¿ki rowerowe, piesze i drogi pieszo-jezdne;
6) dodatkowych miejsc parkingowych w przypadku lokalizacji us³ug w parterach budynków mieszkalnych, w tym
w parkingach podziemnych;
7) lokalizacjê obiektów oraz urz¹dzeñ infrastruktury technicznej i komunalnej.
4. Ponadto ustala siê:
1) Nakaz:
a) realizacji zieleni urz¹dzonej z obiektami ma³ej architektury o funkcji ogrodowej w przekszta³canej enklawie
zabudowy jednorodzinnej wed³ug kompleksowej koncepcji zagospodarowania,
b) zapewnienia, w sposobie zagospodarowania terenu
inwestycji wskaŸnika powierzchni biologicznie czynnej,
o wielkoœci nie mniejszej ni¿ 30%,
c) lokalizacji nowej i rozbudowy istniej¹cej zabudowy
z uwzglêdnieniem linii zabudowy oznaczonych graficznie na Rysunku Planu;
2) Zakaz:
a) lokalizacji odrêbnych wolnostoj¹cych obiektów us³ugowych,
b) uszczuplenia terenów zieleni urz¹dzonej wewn¹trz zespo³ów zabudowy wielorodzinnej,
c) lokalizowania gara¿y wolnostoj¹cych.
§ 21
1. Wyznacza siê Tereny zabudowy mieszkaniowo-us³ugowej
wielorodzinnej - oznaczone symbolami 1MWU-7MWUustalaj¹c podstawowe przeznaczenie tych terenów pod lokalizacjê zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z us³ugami - wysokoœæ do 6 kondygnacji.
2. W terenach 1MWU-3MWU oraz 5MWU- ustala siê utrzymanie zrealizowanej zabudowy mieszkaniowo-us³ugowej bez
prawa zwiêkszenia intensywnoœci zabudowy - nale¿y
zachowaæ obecne gabaryty budynków mieszkalno-us³ugowych i us³ugowych, zlokalizowane w ramach ukszta³towanej tkanki zabudowy osiedlowej - zakaz rozbudowy nale¿y
rozumieæ zarówno jako zakaz nadbudowy jak i dobudowy
elementów do istniej¹cych budynków mieszkalno-us³ugowych i mieszkalnych.
3. W terenie 4MWU - ustala siê realizacjê nowego zespo³u
zabudowy mieszkaniowo-us³ugowej o wysokoœci do 6 kondygnacji - z warunkami:
1) Nakaz:
a) realizacji czêœci mieszkalnej budynków do 6 kondygnacji od strony drogi KD/GP zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ lini¹
zabudowy, a czêœci us³ugowej jako parterowej tych
budynków z respektowaniem nieprzekraczalnej linii
zabudowy wysuniêtej przed ni¹ tj. zbli¿onej do linii rozgraniczaj¹cej drogi KD/GP oraz z uwzglêdnieniem nieprzekraczalnych linii zabudowy na pozosta³ych obrze¿ach terenu - okreœlonych odpowiednio oznaczeniami
graficznymi na Rysunku Planu,
b) zastosowania w budynkach lokalizowanych od strony
planowanej drogi klasy g³ównej ruchu przyspieszonego - rozwi¹zañ technicznych zapewniaj¹cych standardy akustyczne wymagane przepisami odrêbnymi dla
sta³ego pobytu ludzi - np. doszczelnienie okien, realizacja urz¹dzeñ technicznych (ekrany akustyczne) lub realizacji pasa zieleni izolacyjnej przy zastosowaniu gatunków roœlin zapewniaj¹cych poprawê warunków
w s¹siedztwie drogi KD/GP;
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2) Zakaz lokalizacji odrêbnych wolnostoj¹cych budynków
us³ugowych.
4. W terenie 6MWU - ustala siê realizacjê uzupe³nieñ zabudowy mieszkaniowo-us³ugowej budynkami o wysokoœci
do 6 kondygnacji, za wyj¹tkiem ustaleñ pkt 1 i pkt 2 tj.:
1) dopuszczenia w pierzei ul. Mi³kowskiego realizacji budynku o wysokoœci do
11 kondygnacji - wy³¹cznie w zasiêgu strefy aktywizacji publicznej okreœlonej na Rysunku Planu;
2) ustalenia dla terenu dzia³ki Nr 306/3, po³o¿onej w zachodniej czêœci terenu ograniczenia wysokoœci planowanego do realizacji budynku mieszkalno-us³ugowego
do 5 kondygnacji.
5. W terenie 7MWU - ustala siê utrzymanie zrealizowanej i realizowanej zabudowy mieszkaniowo-us³ugowej wielorodzinnej w oparciu o decyzje o pozwoleniu na budowê z dopuszczeniem uzupe³nienia zabudowy mieszkaniowo-us³ugowej budynkami o wysokoœci 6-12 kondygnacji przy nawi¹zaniu do wysokoœci budynków zrealizowanych na dzia³kach
s¹siednich.
6. W wyznaczonych terenach dopuszcza siê:
1) lokalizacjê us³ug komercyjnych i publicznych - nie koliduj¹cych z podstawowym przeznaczeniem terenu przy zastosowaniu rozwi¹zañ:
a) w terenach 1MWU-3MWU i 5MWU jako adaptacje lokali w parterach budynków istniej¹cych,
b) w terenie 4MWU wy³¹cznie w parterach nowych budynków,
c) w terenie 6MWU i 7MWU do dwóch dolnych kondygnacji budynku (parter i 1 piêtro), a w zakresie czêœci
terenów po³o¿onych w zasiêgu okreœlonej na Rysunku Planu strefy aktywizacji publicznej do 50% powierzchni u¿ytkowej budynku i lokalizowanych w jego
dolnej czêœci,
d) ponadto w terenie 6MWU i 7MWU jako obiekty us³ugowe wolnostoj¹ce o wysokoœci do 4 kondygnacji nadziemnych;
2) lokalizacjê urz¹dzeñ sportu i rekreacji na dzia³kach zabudowy mieszkaniowo-us³ugowej dla celów w³asnych mieszkañców;
3) lokalizacjê zieleni urz¹dzonej - towarzysz¹cej budynkom
mieszkalnous³ugowym i us³ugowym: zieleñce, skwery,
place zabaw dla dzieci;
4) lokalizacjê komunikacji zwi¹zanej z obs³ug¹ wyznaczonych terenów zabudowy, zw³aszcza:
a) lokalizacjê dojazdów i dróg wewnêtrznych nie wydzielonych w planie liniami rozgraniczaj¹cymi, zapewniaj¹cych dostêpnoœæ komunikacyjn¹ dzia³ek budowlanych
do uk³adu dróg publicznych okreœlonych na Rysunku
Planu liniami rozgraniczaj¹cymi,
b) œcie¿ek rowerowych, pieszych i dróg pieszo-jezdnych;
5) lokalizacjê obiektów oraz urz¹dzeñ infrastruktury technicznej i komunalnej s³u¿¹cych obs³udze terenów, w zakresie ich funkcji mieszkaniowej i us³ugowej (w parterach
budynków).
7. Ponadto ustala siê:
1) Nakaz:
a) zapewnienia przy wyznaczaniu nowych dzia³ek dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz przy lokalizowaniu nowej zabudowy, na dzia³kach istniej¹cych
dojazdu do ka¿dej dzia³ki i budynku, w powi¹zaniu z drogami publicznymi,
b) zapewnienia, w sposobie zagospodarowania terenu
inwestycji wskaŸnika powierzchni biologicznie czynnej,
o wielkoœci nie mniejszej ni¿ 30%,
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c) zapewnienia na dzia³ce, na której lokalizuje siê now¹
zabudowê niezbêdnych miejsc parkingowych w iloœci przyjêtej w oparciu o wskaŸniki okreœlone w § 16,
ust.2 w odniesieniu do potrzeb mieszkaniowych oraz
us³ugowych,
d) lokalizacji nowej i rozbudowy istniej¹cej zabudowy
z uwzglêdnieniem linii zabudowy oznaczonych graficznie na Rysunku Planu;
2) Zakaz:
a) lokalizowania us³ug komercyjnych i publicznych powy¿ej parteru w budynkach mieszkalno-us³ugowych w terenach: 1MWU-5MWU,
b) lokalizowania gara¿y jako pe³nej kondygnacji nadziemnej budynków mieszkalno-us³ugowych,
c) lokalizowania gara¿y wolnostoj¹cych,
d) grodzenia w odleg³oœci mniejszej ni¿ 1,5 m od istniej¹cej linii brzegowej rzeki Wilgi w terenie 7MWU.
§ 22
1. Wyznacza siê Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej intensywnoœci: - oznaczone symbolami 1MWN - 6MWN - ustalaj¹c podstawowe przeznaczenie
tych terenów pod lokalizacjê zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej: 3-6 lokali mieszkalnych, wysokoœæ: 3 kondygnacje - do 13 m.
2. W terenach 1MWN-4MWN ustala siê utrzymanie istniej¹cej
zabudowy jednorodzinnej z mo¿liwoœci¹ jej rozbudowy,
w tym z ukierunkowaniem jej przekszta³cania na zabudowê wielorodzinn¹ - zwiêkszenie iloœci lokali mieszkalnych w budynkach na 3-6 lokali mieszkalnych.
3. Ustala siê realizacjê nowego zespo³u zabudowy w terenie
5MWN i realizacjê na dzia³kach niezabudowanych w terenach 1MWN-4MWN zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej: 3-6 lokali mieszkalnych.
4. W wyznaczonych terenach dopuszcza siê:
1) lokalizacjê us³ug komercyjnych i publicznych nie koliduj¹cych z podstawowym przeznaczeniem terenu jako lokali us³ugowych w parterach budynków mieszkalnych, lokale us³ugowe ³¹cznie z lokalami mieszkalnymi - do 6 lokali;
2) lokalizacjê urz¹dzeñ sportu i rekreacji na dzia³kach zabudowy mieszkaniowej dla celów w³asnych mieszkañców
budynku lub zespo³u budynków;
3) lokalizacjê zieleni urz¹dzonej - towarzysz¹cej obiektom
budowlanym takich jak: zieleñce, skwery, place zabaw
dla dzieci;
4) lokalizacjê komunikacji zwi¹zanej z obs³ug¹ wyznaczonych terenów zabudowy, zw³aszcza:
a) lokalizacjê dojazdów i dróg wewnêtrznych nie wydzielonych w planie liniami rozgraniczaj¹cymi, zapewniaj¹cych dostêpnoœæ komunikacyjn¹ dzia³ek budowlanych
do uk³adu dróg publicznych okreœlonych na rysunku
planu liniami rozgraniczaj¹cymi,
b) œcie¿ek rowerowych, pieszych i dróg pieszo-jezdnych,
c) dodatkowych miejsc parkingowych w przypadku lokalizacji us³ug w parterach budynków mieszkalnych;
5) lokalizacjê obiektów oraz urz¹dzeñ infrastruktury technicznej i komunalnej s³u¿¹cych obs³udze terenów, w zakresie ich funkcji mieszkaniowej i us³ugowej (w parterach
budynków).
5. Ponadto ustala siê:
3) Nakaz:
a) zapewnienia przy wyznaczaniu nowych dzia³ek dojazdu
do ka¿dej dzia³ki i budynku, w powi¹zaniu z drogami publicznymi,
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b) zapewnienia, w sposobie zagospodarowania terenu inwestycji wskaŸnika powierzchni biologicznie czynnej,
o wielkoœci nie mniejszej ni¿ 30%, za wyj¹tkiem terenu
oznaczonego 6MWN, dla którego dopuszcza siê wskaŸnik
powierzchni biologicznie czynnej, o wielkoœci nie mniejszej ni¿ 20%,
c) zapewnienia na dzia³ce, na której lokalizuje siê now¹ zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹, niezbêdnych miejsc
postojowych w iloœci przyjêtej w oparciu o wskaŸniki okreœlone w § 16, ust. 2 w odniesieniu do potrzeb mieszkaniowych oraz us³ugowych, je¿eli taka funkcja lokalizowana
jest w parterach budynków mieszkalnych,
d) lokalizacji nowej i rozbudowy istniej¹cej zabudowy
z uwzglêdnieniem linii zabudowy oznaczonych graficznie
na Rysunku Planu;
2) Zakaz:
a) lokalizacji budynków przekraczaj¹cych wysokoœæ 3 kondygnacji,
b) lokalizowania us³ug komercyjnych i publicznych powy¿ej parteru budynku mieszkalnego,
c) lokalizowania gara¿y dla potrzeb mieszkaniowych jako
pe³nych kondygnacji parteru budynków mieszkalnych.
§ 23
1. Wyznacza siê Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - oznaczony symbolem MN - ustalaj¹c podstawowe
przeznaczenie terenu na zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ - wysokoœæ: do 3 kondygnacji - do 13 m.
2. Ustala siê utrzymanie terenu istniej¹cej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem uzupe³nienia,
je¿eli wielkoœæ dzia³ki umo¿liwia wydzielenie nowej dzia³ki budowlanej o parametrach okreœlonych w zapisie ust. 4
pkt 2 lit. a i b.
3. W wyznaczonych terenach dopuszcza siê:
1) lokalizacjê funkcji us³ugowej, nie koliduj¹cej z podstawowym przeznaczeniem terenu w formie lokalu/lokali us³ugowych w budynku mieszkalnym, o powierzchni u¿ytkowej ³¹cznie nie przekraczaj¹cej 30% powierzchni u¿ytkowej budynku mieszkalnego lub w istniej¹cym budynku
gospodarczym zaadaptowanym na cele us³ugowe, o ograniczonym zakresie œwiadczonych us³ug do takich jak: obs³uga prawna, us³ugi medyczne (gabinety specjalistyczne), bankowoœæ, administracja itp. za wyj¹tkiem rzemios³a produkcyjnego;
2) w ramach terenu inwestycji na dzia³ce zabudowy
mieszkaniowej lokalizacjê urz¹dzeñ rekreacji dla celów w³asnych;
3) zagospodarowanie zieleni¹ urz¹dzon¹ jako skwery, ogrody i zieleñce z obiektami ma³ej architektury ogrodowej;
4) lokalizacjê komunikacji zwi¹zanej z obs³ug¹ wyznaczonych terenów zabudowy mieszkaniowej i us³ugowej,
zw³aszcza:
a) dojazdów nie wydzielonych dróg wewnêtrznych, zapewniaj¹cych dostêpnoœæ komunikacyjn¹ dzia³ek nie
przylegaj¹cych bezpoœrednio do terenów wyznaczonego na rysunku planu uk³adu dróg publicznych,
b) dojazdów na zasadzie s³u¿ebnoœci przejazdu,
c) miejsc parkingowych, zw³aszcza w przypadku lokalizacji lokali us³ugowych,
d) œcie¿ek rowerowych, pieszych i dróg pieszo-jezdnych;
5) lokalizacjê na dzia³kach zabudowy jednorodzinnej budynków gara¿owych w formie obiektów wolnostoj¹cych;
6) na dzia³kach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zarówno wolnostoj¹cej i bliŸniaczej - lokalizacjê budynków
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gospodarczych i gara¿y w granicy dzia³ki (prostopad³ej
do elewacji frontowej);
7) lokalizacjê obiektów oraz urz¹dzeñ infrastruktury technicznej i komunalnej s³u¿¹cych obs³udze wyznaczonych
terenów.
4. Ponadto ustala siê:
1) Nakaz:
a) dostosowania sposobu podzia³u terenu przy wyznaczaniu nowych dzia³ek do przebiegu granic dzie³ek istniej¹cych w przypadku uzupe³niania istniej¹cych ci¹gów zabudowy wzd³u¿ ulic,
b) planowania elewacji frontowej budynku lokalizowanego jako uzupe³nienie istniej¹cych ci¹gów zabudowy
w dostosowaniu do uk³adu budynków istniej¹cych w s¹siedztwie, za wyj¹tkiem sytuacji, gdy z przepisów odrêbnych wynika inaczej,
c) utrzymania gabarytów budynków w skali dostosowanej do istniej¹cej zabudowy,
d) stosowania dachów:
- dwu- lub wielospadowych, z kalenic¹ na osi budynku
i symetrycznych spadkach po³aci dachowych o jednolitym k¹cie nachylenia wynosz¹cym 40o z tolerancj¹ do 5o, o pokryciach z materia³ów ceramicznych lub ceramiczno-podobnych w kolorze nawi¹zuj¹cym do zastosowanego na dzia³kach s¹siednich;
- przekrycia p³askie dopuszcza siê w formie tarasów na czêœci budynku oraz dla budynków realizowanych na dzia³ce s¹siaduj¹cej bezpoœrednio
z dzia³k¹ zabudowan¹ obiektem mieszkalnym
z dachem p³askim,
e) przy wyznaczaniu nowych dzia³ek dla zabudowy mieszkaniowej oraz przy lokalizowaniu nowej zabudowy na
dzia³kach istniej¹cych zapewnienia dojazdu do ka¿dej
dzia³ki w powi¹zaniu z drogami publicznymi,
f) utrzymania wysokoœci lokalizowanych budynków us³ugowych lub gospodarczych (w tym gara¿y) z dachami
p³askimi nie wiêkszej ni¿ 4,0 m oraz utrzymanie wysokoœci budynków us³ugowych z dachami dwu- lub wielospadowymi z kalenic¹ na osi budynku i spadkach po³aci dachowych o k¹cie nachylania zgodnym z zastosowanym w budynku mieszkalnym nie wiêkszej ni¿ 5,0 m,
mierzonej do kalenicy,
g) zapewnienia, w sposobie zagospodarowania terenu
inwestycji wskaŸnika powierzchni biologicznie czynnej,
o wielkoœci nie mniejszej ni¿ 30%,
h) zapewnienia na dzia³ce budowlanej, na której przewiduje siê lokalizacjê budynku us³ugowego lub lokalu us³ugowego, niezbêdnych miejsc parkingowych w iloœci
przyjêtej w oparciu o wskaŸniki okreœlone w § 16, ust. 2,
i) lokalizacji nowej i rozbudowy istniej¹cej zabudowy
mieszkaniowej, us³ugowej i gospodarczej z uwzglêdnieniem linii zabudowy oznaczonych graficznie na Rysunku Planu;
2) Zakaz:
a) wydzielania nowych dzia³ek budowlanych zabudowy
jednorodzinnej o wielkoœci mniejszej ni¿:
- 600 m2 dla zabudowie wolnostoj¹cej,
- 500 m2 dla zabudowie bliŸniaczej,
b) wydzielania dzia³ek budowlanych zabudowy jednorodzinnej o szerokoœci jej frontu tj. boku przylegaj¹cego
do drogi, mniejszej ni¿:
- 20,0 m dla zabudowy wolnostoj¹cej,
- 15,0 m dla zabudowy bliŸniaczej,
c) przekroczenia wartoœci wskaŸnika powierzchni zabudowy, ustalonego na poziomie 0,3.
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5. Utrzymuje siê istniej¹c¹ zabudowê us³ugow¹ na dzia³kach
zabudowy mieszkaniowej oraz na dzia³kach wydzielonych
z mo¿liwoœci¹ rozbudowy pod warunkiem zachowania przepisów okreœlonych planem.
6. Wyklucza siê lokalizacjê obiektów produkcyjnych.
7. Wyklucza siê lokalizacjê obiektów us³ugowych, powoduj¹cych obni¿enie wymaganych na podstawie przepisów odrêbnych dopuszczalnych poziomów w zakresie standardów
œrodowiskowych w³aœciwych dla zabudowy mieszkaniowej
lub powoduj¹cych konflikty spo³eczne.
§ 24
1. Wyznacza siê Tereny us³ug publicznych z zakresu oœwiaty
- oznaczone symbolem - 1UP-4UP - ustalaj¹c podstawowe
przeznaczenie tych terenów pod lokalizacjê zabudowy
obiektami us³ugowymi publicznymi z zakresu oœwiaty:
szko³y i przedszkola.
2. Ustala siê utrzymanie obecnie zajmowanych terenów dla
funkcji: przedszkola w terenie oznaczonym 1UP i szko³y w terenie oznaczonym 3UP z ustaleniem przekszta³cenia istniej¹cego na jej terenie zak³adu budowlanego na funkcje dla
potrzeb oœwiaty.
3. Ustala siê poszerzenie obecnie zajmowanych terenów w kierunku pó³nocnym: szko³y oznaczonej 2UP oraz zespo³u us³ug
oœwiaty obejmuj¹cego szko³ê i przedszkole 4UP.
4. W ramach przeznaczenia podstawowego, dopuszcza siê:
1) lokalizacjê us³ug publicznych i komercyjnych pokrewnych
oœwiacie tj. z zakresu nauki (pracownie naukowe), edukacji kulturalnej i sportowej oraz opieki zdrowotnej;
2) lokalizacjê zieleni urz¹dzonej, parkowej - s³u¿¹cej zapewnieniu prawid³owego funkcjonowania obiektów us³ugowych;
3) lokalizacjê dojazdów i dróg wewnêtrznych nie wydzielonych w planie liniami rozgraniczaj¹cymi, zapewniaj¹cych
dostêpnoœæ komunikacyjn¹ realizowanych obiektów i urz¹dzeñ;
4) lokalizacjê œcie¿ek rowerowych, pieszych i dróg pieszojezdnych;
5) lokalizacjê obiektów oraz urz¹dzeñ infrastruktury technicznej s³u¿¹cych obs³udze terenów, zapewniaj¹cych ich
w³aœciwe funkcjonowanie.
5. Ponadto ustala siê:
1) Nakaz:
a) opracowania projektu zagospodarowania w terenach
oznaczonych 2UP, 3UP i 4UP stanowi¹cego podstawê
realizacji rozbudowy w sposób kompleksowy, który
winien zapewniæ:
- szczególn¹ starannoœæ ukszta³towania jednolitej
struktury funkcjonalno-przestrzennej i formy zabudowy,
- nawi¹zanie architektury noworealizowanych budynków w zakresie formy i detalu do architektury budynków istniej¹cych, przy czym dopuszcza siê uzasadnione kompozycyjnie formy dominant,
b) ochrony zieleni wysokiej i wkomponowania jej w zagospodarowanie terenu,
c) lokalizacji nowej i rozbudowy istniej¹cej zabudowy
mieszkaniowej, us³ugowej i gospodarczej z uwzglêdnieniem linii zabudowy oznaczonych graficznie na Rysunku Planu;
2) Zakaz:
a) wycinki drzew za wyj¹tkiem uzasadnionych dzia³añ pielêgnacyjnych - zgodnie z przepisami odrêbnymi w tym
zakresie,
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b) lokalizacji obiektów us³ug komercyjnych i innych funkcji
nie zwi¹zanych z przeznaczeniem podstawowym i dopuszczonym.
§ 25
1. Wyznacza siê Tereny us³ug publicznych sakralnych - oznaczone symbolem - UPK - ustalaj¹c podstawowe przeznaczenie tych terenów pod lokalizacjê zabudowy obiektami us³ugowymi z zakresu kultury sakralnej.
2. Ustala siê utrzymanie obecnego przeznaczenia terenów: istniej¹cego koœcio³a parafialnego po³o¿onego przy ulicy Kobierzyñskiej z mo¿liwoœci¹ przeprowadzania remontów i uzasadnionej funkcjonalnie przebudowy w zakresie nie naruszaj¹cym zrealizowanego za³o¿enia kompozycyjnego zespo³u sakralnego: tj. wy³¹cznie koœcio³a i budynków parafii.
3. W wyznaczonym terenie w ramach przeznaczenia podstawowego, dopuszcza siê:
1) lokalizacjê zieleni urz¹dzonej, parkowej - s³u¿¹cej zapewnieniu prawid³owego funkcjonowania obiektów
us³ugowych;
2) lokalizacjê dojazdów wewnêtrznych nie wydzielonych
w planie liniami rozgraniczaj¹cymi, uzasadnionych funkcjonalnie popraw¹ dostêpnoœci komunikacyjnej do obiektów i urz¹dzeñ; lokalizacjê miejsc postojowych w sposób
nie naruszaj¹cy podstawowego rozwi¹zania zrealizowanych enklaw zieleni urz¹dzonej - skwerów i zieleñców;
3) lokalizacjê dojœæ i ci¹gów pieszych;
4) lokalizacjê obiektów oraz urz¹dzeñ infrastruktury technicznej s³u¿¹cych obs³udze terenów, zapewniaj¹cych ich
w³aœciwe funkcjonowanie.
4. Ponadto ustala siê:
1) Nakaz nasadzeñ zieleni wysokiej i niskiej;
2) Zakaz:
a) dokonywania wydzieleñ geodezyjnych,
b) wycinki drzew za wyj¹tkiem uzasadnionych dzia³añ pielêgnacyjnych - zgodnie z przepisami odrêbnymi w tym
zakresie,
c) lokalizacji us³ug komercyjnych i innych funkcji nie zwi¹zanych z przeznaczeniem podstawowym i dopuszczonym.
§ 26
1. Wyznacza siê Tereny us³ug komercyjnych - oznaczone
symbolem - 1U - 4U ustalaj¹c podstawowe przeznaczenie tych terenów pod lokalizacjê zabudowy us³ugowej komercyjnej.
2. Ustala siê utrzymanie obecnego zagospodarowania terenów obiektami us³ugowymi i realizacje nowych obiektów
w tym:
1) w terenie 1U adaptacjê istniej¹cych budynków mieszkalnych i gospodarczych na cele us³ugowe i z usankcjonowaniem realizacji obiektu handlowego z zapleczem wg
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowê;
2) w terenie 2U z dopuszczeniem przebudowy i rozbudowy
istniej¹cych obiektów us³ugowych i adaptacjê budynków
mieszkalnych i gospodarczych na cele us³ugowe oraz realizacjê nowych obiektów us³ugowych do 15,0 m wysokoœci, w nawi¹zaniu form¹ i detalem architektonicznym
do zrealizowanego budynku hotelowego;
3) w terenie 3U zachowanie istniej¹cej funkcji supermarketu dla obs³ugi lokalnej mieszkañców z dopuszczeniem remontów, bez prawa rozbudowy, a w przypadku obni¿enia
siê standardu technicznego obiektu dopuszcza siê jego
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odnowienie (wymianê substancji) w miejscu obecnej jego
lokalizacji z dopuszczeniem dla nowego obiektu podwy¿szenia jego wysokoœci do 2 kondygnacji nadziemnych.
4) w terenie 4U adaptacjê istniej¹cych budynków mieszkalnych i gospodarczych na cele us³ugowe oraz lokalizacjê nowych budynków us³ugowych dla funkcji komercyjnych z zakresu: handlu, gastronomii, rzemios³a us³ugowego nieuci¹¿liwego, w obiektach realizowanych w formie parterowych pawilonów, obs³ugiwanych od ul. Turonia - KD/D4.
3. W terenach 1U i 2U w ramach przeznaczenia podstawowego, dopuszcza siê:
1) lokalizacjê dojazdów i dróg wewnêtrznych nie wydzielonych w planie liniami rozgraniczaj¹cymi, zapewniaj¹cych dostêpnoœæ komunikacyjn¹ realizowanych obiektów i urz¹dzeñ;
2) lokalizacjê œcie¿ek rowerowych, pieszych i dróg pieszojezdnych;
3) lokalizacjê obiektów oraz urz¹dzeñ infrastruktury technicznej s³u¿¹cych obs³udze terenów, zapewniaj¹cych ich
w³aœciwe funkcjonowanie.
4. Ponadto ustala siê realizacjê zieleni urz¹dzonej - s³u¿¹c¹
zapewnieniu prawid³owego funkcjonowania obiektów us³ugowych z nakazem opracowania projektu zagospodarowania terenu inwestycji ze szczególnym uwzglêdnieniem zieleni urz¹dzonej w formie skwerów z elementami ma³ej architektury takich jak fontanny, postumenty wraz z klombami
i ogródkami skalnymi - podnosz¹cych atrakcyjnoœæ i estetykê dla zapewnienia wysokiego standardu urz¹dzenia przestrzeni publicznej motywuj¹cej kontakty spo³eczne.
§ 27
1. Wyznacza siê Tereny zieleni urz¹dzonej z us³ugami - oznaczone symbolem - 1ZPU-3ZPU - ustalaj¹c podstawowe przeznaczenie tych terenów pod realizacjê publicznej zieleni urz¹dzonej dla potrzeb rekreacji mieszkañców z us³ugami komercyjnymi.
2. W terenie oznaczonym 1ZPU ustala siê:
1) w zakresie funkcji us³ugowej - utrzymanie istniej¹cej w pó³nocnej czêœci terenu u zbiegu ulic gen. S. Grota-Roweckiego i Kobierzyñskiej zabudowy ci¹gu pawilonów us³ugowych handlowych wy³¹cznie jako tymczasowej bez prawa ich utrwalania technicznego obiektów - dopuszcza siê
wy³¹cznie remonty bie¿¹ce; docelowo wprowadza siê
wymóg zagospodarowania obiektami us³ugowymi o wysokim poziomie rozwi¹zañ formy architektonicznej, adekwatnej do czasów realizacji i rangi lokalizacji inwestycji w strefie aktywizacji publicznej;
2) w zakresie funkcji rekreacyjnej - utrzymanie po³udniowej czêœci terenu dla wykorzystywania go do celów
rekreacyjnych przy zagospodarowania ró¿nymi drobnymi formami urz¹dzeñ umo¿liwiaj¹cych formy rekreacji codziennej.
3. W terenach oznaczonych 2ZPU i 3ZPU ustala siê:
1) zagospodarowanie terenów zieleni¹ urz¹dzon¹ w tym
wysok¹ o charakterze izolacyjnym przy zastosowaniu odpowiednich dla tej funkcji gatunków drzew i krzewów
z uwagi na zasiêg potencjalnego oddzia³ywania uci¹¿liwoœci planowanego przebiegu drogi g³ównej ruchu przyspieszonego KG/P, w tym w po³udniowo-wschodniej czêœci terenu 3ZPU na bazie istniej¹cego zespo³u zieleni wysokiej dla którego plan okreœla objêcie go ochron¹;
2) lokalizacjê us³ug komercyjnych z zakresu handlu, gastronomii, rzemios³a us³ugowego w obiektach realizowanych
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w formie parterowych pawilonów wkomponowanych
w zieleñ urz¹dzon¹, obs³ugiwanych od ul. Krokusowej.
4. W wyznaczonych terenach wed³ug ust. 1 w ramach przeznaczenia podstawowego, dopuszcza siê:
1) lokalizacjê obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej;
2) lokalizacjê dróg i dojœæ do obiektów us³ugowych i obiektów technicznych;
3) lokalizacjê œcie¿ek rowerowych i pieszych.
5. Ponadto ustala siê:
1) W terenach 1ZPU:
a) nowe obiekty zabudowy us³ugowej o wysokoœci do
12,0 m, z uwzglêdnieniem nieprzekraczalnej linii zabudowy oznaczonej na Rysunku Planu,
b) nakaz zapewnienia niezbêdnych miejsc parkingowych
w oparciu o wskaŸniki okreœlone w § 16 ust. 2 pkt 1 lit. d
dla us³ug komercyjnych,
c) zakaz lokalizowania placów sk³adowych, gara¿y i wolnostoj¹cych obiektów magazynowych (budynków
i wiat);
2) W terenach 2ZPU i 3ZPU:
a) nakaz zapewnienia niezbêdnych miejsc parkingowych
w oparciu o wskaŸniki okreœlone w § 16 ust. 2 pkt 1 lit. d
dla us³ug komercyjnych,
b) zakaz:
- lokalizacji zabudowy mieszkaniowej z uwagi na zasiêg
oddzia³ywania uci¹¿liwoœci przebiegu planowanej drogi klasy KG/P
- wycinki drzew w zespole zieleni wysokiej dla którego
plan okreœla objêcie go ochron¹,
- lokalizowania obiektów us³ugowych nie zwi¹zanych z obs³uga lokaln¹ mieszkañców w zakresie handlu, gastronomii i rzemios³a us³ugowego,
- zakaz realizacji placów sk³adowych i wolnostoj¹cych
obiektów magazynowych (budynków i wiat) s³u¿¹cych
dzia³alnoœci handlowej.
§ 28
1. Wyznacza siê Tereny zieleni urz¹dzonej wewn¹trzosiedlowej - oznaczone symbolami 1ZP-3ZP ustalaj¹c podstawowe przeznaczenie pod ogólnodostêpn¹ publiczn¹ zieleñ o charakterze parkowym dla rekreacji mieszkañców
bez prawa zabudowy.
2. Ustala siê dla potrzeb rekreacji i wypoczynku codziennego
mieszkañców realizacjê doposa¿enia zieleni wewn¹trzosiedlowej w obiekty ma³ej architektury ogrodowej i u¿ytkowej
zwi¹zanej z zagospodarowaniem rekreacyjnym: urz¹dzenia
dla potrzeb rekreacji dzieci, takie jak: piaskownice, huœtawki, ma³e karuzele, drabinki, górki saneczkowe itp. oraz dla
rekreacji osób starszych takie jak alejki spacerowe i altanki
wyposa¿one w ³awki, stoliki do gier towarzyskich (np. szachy, ping-pong) z zagospodarowaniem ogrodowym zieleñców: klomby, sadzawki, fontanny.
3. W wyznaczonych terenach dopuszcza siê:
1) urz¹dzenie oznakowanych œcie¿ek zdrowia,
2) lokalizacjê œcie¿ek rowerowych i pieszych,
3) lokalizacjê obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej,
4) w terenie 2ZP i 3ZP utrzymanie istniej¹cych drobno-kubaturowych pawilonów handlowych z mo¿liwoœci¹ przeprowadzania ich remontów i przebudowy, z ukierunkowaniem
na podnoszenie standardu: formy architektonicznej i materia³ów wykoñczenia; dla obiektów o powierzchni zabudowy mniejszej ni¿ 30,0 m2 dopuszcza siê ich rozbudowê
do tej wielkoœci.
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4. Ponadto ustala siê:
1) Nakaz kompleksowego zagospodarowanie urz¹dzeñ do
rekreacji i wypoczynku z obiektami ma³ej architektury,
wkomponowanych w uformowan¹ zieleñ o charakterze
parkowym;
2) Zakaz:
a) lokalizacji zabudowy, za wyj¹tkiem obiektów ma³ej architektury o charakterze ogrodowym i u¿ytkowym
b) lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych,
w tym: kiosków, pawilonów sprzeda¿y ulicznej, obiektów kontenerowych i in.
c) lokalizacji sta³ych i tymczasowych obiektów gospodarczych magazynowych, w tym wiat oraz gara¿y naziemnych,
d) wycinki drzew i krzewów za wyj¹tkiem uzasadnionych
dzia³añ pielêgnacyjnych - zgodnie z przepisami odrêbnymi w tym zakresie.
§ 29
1. Wyznacza siê Tereny zieleni skwerów miejskich - oznaczone symbolem - 1Z-5Z - ustalaj¹c podstawowe przeznaczenie tych terenów pod realizacjê ogólnodostêpnej zieleni urz¹dzonej w relacjach z uk³adem dróg
publicznych.
2. W zakresie funkcji rekreacyjnej wyznaczonych terenów zieleni ustala siê zapewnienie warunków do odpoczynku i kontaktów spo³ecznych miêdzy mieszkañcami.
3. W wyznaczonych terenach dopuszcza siê lokalizacjê:
1) œcie¿ek rowerowych i pieszych,
2) obiektów ma³ej architektury,
3) obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
4. Ponadto ustala siê:
1) Nakaz zagospodarowania zieleni¹ nisk¹, nie przes³aniaj¹c¹ wgl¹dów komunikacyjnych (krzewy, ¿ywop³oty, klomby), za wyj¹tkiem terenu 5Z, gdzie nale¿y wprowadziæ
wy³¹cznie zieleñ trawiast¹;
2) Zakaz wycinki drzew za wyj¹tkiem uzasadnionych dzia³añ pielêgnacyjnych i koniecznoœci zapewnienia widocznoœci na skrzy¿owaniach - zgodnie z przepisami
odrêbnymi.
§ 30
1. Wyznacza siê Tereny zieleni izolacyjnej - oznaczone symbolem - 1ZPI, 2ZPI - ustalaj¹c podstawowe przeznaczenie
tych terenów pod realizacjê zieleni urz¹dzonej o funkcji
izolacyjnej bez prawa zabudowy.
2. Ustala siê realizacjê zieleni urz¹dzonej pe³ni¹cej funkcje izolacyjne od ponadlokalnego uk³adu komunikacyjnego w odniesieniu do s¹siaduj¹cych zespo³ów zabudowy mieszkaniowej, podnosz¹cej walory estetyczne zastosowanych rozwi¹zañ dróg na i przy skrzy¿owaniach oraz uczytelniaj¹cej
ich odbiór przez u¿ytkowników.
3. W wyznaczonych terenach dopuszcza siê lokalizacjê obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej, w tym ekranów
oraz obiektów zaplecza technicznego i magazynowego wy³¹cznie dla potrzeb us³ug lokalizowanych w terenie 2U w formie obiektów jednokondygnacyjnych o wysokoœci nie przekraczaj¹cej 5 m i przy zachowaniu w zagospodarowaniu
terenu inwestycji wskaŸnika powierzchni biologicznie czynnej nie mniej ni¿ 50%.
4. Ponadto ustala siê wymóg zagospodarowania zieleni¹ przy
zastosowaniu gatunków roœlin o cechach izolacyjnych.
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§ 31

1. Wyznacza siê Tereny parku rzecznego - oznaczone symbolem - ZPW ustalaj¹c podstawowe przeznaczenie terenów
pod realizacjê publicznej zieleni urz¹dzonej w formie
parku miejskiego z zakazem zabudowy.
2. Ustala siê za³o¿enie parku miejskiego obejmuj¹cego tereny
na zachodnim brzegu rzeki Wilgi pn. "Park rzeczny Wilga",
jako elementu systemu parków rzecznych Miasta, który nale¿y urz¹dziæ wed³ug projektu kompleksowego zagospodarowania zieleni z urz¹dzeniami do rekreacji i wypoczynku
mieszkañców - ogólnodostêpnego, zapewniaj¹cego integracjê spo³eczn¹ mieszkañców otaczaj¹cych osiedli i zespo³ów
mieszkaniowych.
3. W wyznaczonych terenach dopuszcza siê:
1) lokalizacjê œcie¿ek rowerowych i pieszych,
2) lokalizacjê obiektów ma³ej architektury, w tym u¿ytkowych: s³u¿¹ce rekreacji codziennej dzieci (takie jak: piaskownice, huœtawki, zje¿d¿alnie, drabinki, ma³e karuzele)
i takich jak: altany, stoliki do gier (np. szachy, ping-pong),
pomosty oraz urz¹dzenia do rekreacji codziennej czynnej
dla m³odzie¿y i doros³ych (œcie¿ki zdrowia, ma³e boiska
do gier rêcznych) oraz obiekty ma³ej architektury, w³aœciwe architekturze ogrodowej (takie jak: wodotryski, sadzawki, pos¹gi) z dopuszczeniem obiektów kultu religijnego (krzy¿e, kapliczki),
3) lokalizacjê obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
4. Ponadto ustala siê:
1) Nakaz kompleksowego zagospodarowanie urz¹dzeñ do
rekreacji i wypoczynku wkomponowanych w uformowan¹
zieleñ o charakterze parkowym - w oparciu o opracowany projekt jej zagospodarowania z uwzglêdnieniem ochrony zieleni wysokiej oraz ochrony biologicznej rzeki Wilgi;
2) Zakaz:
a) wycinki drzew za wyj¹tkiem uzasadnionych dzia³añ pielêgnacyjnych - zgodnie z przepisami odrêbnymi w tym
zakresie,
b) lokalizacji obiektów us³ugowych.
§ 32
1. Wyznacza siê Teren lasu - oznaczony symbolem - ZL ustalaj¹c podstawowe przeznaczenie terenu pod u¿ytkowanie leœne.
2. W wyznaczonych terenach ustala siê utrzymanie u¿ytku leœnego z dopuszczeniem realizacji wy³¹cznie obiektów i urz¹dzeñ zwi¹zanych z gospodark¹ leœn¹.
3. W wyznaczonych terenach dopuszcza siê:
1) remonty i modernizacjê istniej¹cych sieci infrastruktury,
2) lokalizacjê tras turystycznych - spacerowych i rowerowych.
4. Ponadto ustala siê:
1) Nakaz zagospodarowania zgodnie z wymogami przepisów odrêbnych w zakresie ochrony gruntów leœnych;
2) Zakaz:
a) lokalizacji obiektów kubaturowych trwa³ego i tymczasowego zagospodarowania nie zwi¹zanych z gospodark¹ leœn¹,
b) lokalizacjê obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej nie zwi¹zanych z gospodark¹ leœn¹.
§ 33
1. Wyznacza siê Tereny obiektów i urz¹dzeñ komunikacji
i us³ug- oznaczone symbolem - KU - ustalaj¹c podstawowe
przeznaczenie terenu pod lokalizacjê obiektów i urz¹dzeñ
dla obs³ugi komunikacji oraz us³ug komercyjnych.
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2. Ustala siê realizacjê wed³ug projektu zagospodarowania
w sposób kompleksowy funkcji obs³ugi komunikacyjnej:
obiektów i urz¹dzeñ, w tym stacji paliw oraz us³ug komercyjnych handlowych i gastronomicznych, przy spe³nieniu
wymogów przepisów odrêbnych, w szczególnoœci w zakresie ochrony œrodowiska.
3. W granicach wyznaczonego dopuszcza siê:
1) lokalizacjê sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej wy³¹cznie zwi¹zan¹ z przeznaczeniem podstawowym,
2) zieleñ urz¹dzon¹ w formie skwerów i zieleñców.
4. Ponadto ustala siê:
1) Nakaz zachowania jednolitego wyrazu architektonicznego realizowanych obiektów: obs³ugi komunikacji, us³ug
komercyjnych i ma³ej architektury;
2) Zakaz:
a) lokalizacji budynków mieszkalnych,
b) lokalizacjê obiektów infrastruktury technicznej nie zwi¹zanych z przeznaczeniem podstawowym,
c) zakaz realizacji obiektów us³ugowych wy¿szych ni¿ parterowe.
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1) obiektów zwi¹zanych z obs³ug¹ pasa¿erów, w ramach
zagospodarowania przystanków;
2) w uzasadnionych przypadkach - sieci, obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej, nie zwi¹zanej funkcjonalnie z drogami.
5. Warunkiem lokalizacji elementów z zakresu przeznaczenia
dopuszczalnego, jest:
1) uzyskanie zgody zarz¹dcy drogi;
2) dostosowanie ich do charakteru, skali i wymogów
przeznaczenia podstawowego, w tym - do warunków
bezpieczeñstwa ruchu, przy uwzglêdnieniu przepisów
odrêbnych.
6. W wyznaczonych terenach dróg publicznych ustala siê zakaz
lokalizacji ogrodzeñ, za wyj¹tkiem ogrodzeñ obiektów drogowych i infrastruktury technicznej.
ROZDZIA£ IV
Przepisy koñcowe
§ 36

§ 34
1. Wyznacza siê Tereny infrastruktury technicznej - w zakresie gazownictwa oznaczone symbolem - G - ustalaj¹c podstawowe przeznaczenie terenu pod lokalizacjê obiektów
i urz¹dzeñ gazownictwa.
2. W wyznaczonym terenie ustala siê utrzymanie istniej¹cej stacji redukcyjnej gazu w ramach zajmowanego
obecnie terenu wraz z infrastruktur¹ techniczn¹ i komunikacyjn¹.
§ 35
1. Wyznacza siê Tereny Komunikacji oznaczone symbolem KD, ustalaj¹c podstawowe przeznaczenie terenu pod lokalizacjê dróg publicznych wed³ug klasyfikacji:
1) drogê klasy g³ównej ruchu przyspieszonego, oznaczon¹
symbolem KD/GP;
2) drogê klasy g³ównej, z tramwajem, oznaczon¹ symbolami KD/(G+T)1 i KD/(G+T)2; w obszarze planu znajduj¹ siê
jedynie obrze¿ne fragmenty tej drogi;
3) drogê zbiorcz¹ z tramwajem oznaczon¹ KD/(Z+T); w obszarze planu znajduje siê jedynie obrze¿ny fragment tej
drogi;
4) drogê klasy zbiorczej, oznaczon¹ symbolami KD/Z1 i KD/Z2;
5) drogi klasy lokalnej, oznaczone symbolami KD/L1 - KD/L4;
6) drogi klasy dojazdowej, oznaczone symbolami KD/D1 KD/D7.
2. Dla poszczególnych dróg ustala siê rezerwy terenu, wyznaczone na Rysunku Planu liniami rozgraniczaj¹cymi.
3. Urz¹dzeniami o przeznaczeniu podstawowym w obrêbie linii rozgraniczaj¹cych dróg s¹:
1) elementy dróg i urz¹dzenia obs³ugi uczestników ruchu: jezdnie, chodniki, œcie¿ki rowerowe, pasy i zatoki postojowe, pasy zieleni, przejœcia piesze i przejazdy rowerowe, a dla terenów wymienionych w ust.1
pkt 1, 4 i 5 - tak¿e zatoki, perony i zadaszenia przystankowe;
2) urz¹dzenia techniczne dróg: odwodnienie i oœwietlenie
dróg, bariery i wygrodzenia, znaki drogowe, urz¹dzenia
sterowania ruchem, obiekty i urz¹dzenia s³u¿¹ce ograniczeniu uci¹¿liwoœci komunikacyjnej.
4. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala siê mo¿liwoœæ lokalizacji:

Stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty z tytu³u wzrostu wartoœci nieruchomoœci, w zwi¹zku z uchwaleniem planu,
ustala siê:
1) dla terenów MW, MWU, MWN, MN, U, ZPU, KU - w wysokoœci 30%;
2) dla pozosta³ych terenów - w wysokoœci 0%.
§ 37
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta
Krakowa.
§ 38
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Wiceprzewodnicz¹ca Rady Miasta: M. Patena
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Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XXXVII/359/07
Rady Miasta Krakowa
z dnia 21 listopada 2007 r.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru "Ruczaj - Zaborze"
Rysunek planu
Uklad sekcji
1

2

3

4

5

6

Plan w podanej skali znajduje siê w siedzibie Urzêdu Gminy, którego niniejsze opracowanie terenowe dotyczy.
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Wiceprzewodnicz¹ca Rady: M. Patena
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Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru "Ruczaj - Zaborze"
Rysunek rozwi¹zañ infrastruktury technicznej
Uklad sekcji
1
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Plan w podanej skali znajduje siê w siedzibie Urzêdu Gminy, którego niniejsze opracowanie terenowe dotyczy.
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Za³¹cznik Nr 4
do Uchwa³y Nr XXVII/359/07
Rady Miasta Krakowa
z dnia 21 listopada 2007r.
ROZSTRZYGNIÊCIA O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALE¯¥ DO ZADAÑ W£ASNYCH
GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA DO
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU "RUCZAJ - ZABORZE"
I. Inwestycje infrastruktury technicznej objête ustaleniami i obszarem planu.
Zasady obs³ugi oraz charakterystyka rozwi¹zañ infrastruktury technicznej, w tym komunikacyjnej, dla obszaru "Ruczaj Zaborze" zosta³y okreœlone w ustaleniach miejscowego plan
zagospodarowania przestrzennego obszaru "Ruczaj - Zaborze"
- tj. w czêœci tekstowej i graficznej uchwa³y.
1. Modernizacja, rozbudowa i budowa uk³adu komunikacyjnego, obejmuj¹cego:
1) Uk³ad podstawowy dróg publicznych:
a) droga g³ówna ruchu przyspieszonego, KD/GP - Trasa
£agiewnicka,
b) droga g³ówna z tramwajem KD/(G+T) - ul. Grota-Roweckiego, z której w obszarze planu znajduj¹ siê obrze¿ne czêœci KD/(G+T)1 - KD/(G+T)3,
c) droga zbiorcza - KD/Z - pod nazw¹ robocz¹ ul. Nowoobozowej, w dwu odcinkach: KD/Z1 i KD/Z2;
2) Zakres przedstawiony w pkt 1 okreœla docelowy stan uk³adu, wymagany przy zagospodarowaniu zgodnym z planowanym przeznaczeniem terenów. Jego osi¹gniêcie wymaga budowy dróg wymienionych w pkt 1 pod lit. a i lit. c
orazrozbudowy drogi wymienionej w pkt 1 pod lit. b;
3) Uk³ad lokalny obs³uguj¹cy trasy dróg lokalnych:
a) drogi lokalne KD/L1 - KD/L4, istniej¹ce, z mo¿liwoœci¹
rozbudowy i planowane: KD/L1 i KD/L2 - ulica Kobierzyñska, KD/L3 - ulica Mi³kowskiego, KD/L4 - ulica Zachodnia,
b) drogi dojazdowe KD/D1 - KD/D7, istniej¹ce, z planowanymi odcinkami uzupe³nieñ oraz planowane.
4) Budowa œcie¿ek rowerowych
2. Modernizacja i rozbudowa systemów infrastruktury technicznej, obejmuj¹cych:
1) Zaopatrzenie w wodê.
1) obszar objêty planem znajduje siê w zasiêgu obs³ugi
krakowskiego wodoci¹gu miejskiego w strefie podstawowej zbiornika Krzemionki;
2) utrzymany zostanie przebieg istniej¹cej sieci magistralnej i rozprowadzaj¹cej, któr¹ tworz¹ ruroci¹gi magistralne:
a) ø 600 mm w ul. Bro¿ka (w bezpoœrednim s¹siedztwie obszaru planu),
b) ø 500mm wzd³u¿ ul. Grota-Roweckiego (od ul. Zachodniej do ul. Rostworowskiego),
c) ø 400 mm w ul. Grota Roweckiego (od ul. Kobierzyñskiej do ul. Kapelanka),
d) ø 400 mm w ul. Lipiñskiego,
e) ø 300 mm w ul. Rostworowskiego na odcinku od
ul. Kobierzyñskiej do ul. Turonia - Falowa,
f) sieæ rozprowadzaj¹ca ø 250 100 mm;
3) planuje siê rozbudowê sieci rozprowadzaj¹cej g³ównie
doprowadzaj¹cej wodê do obiektów, zasilanej z istniej¹cych ruroci¹gów strefy podstawowej zbiornika "Krzemionki".
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2) Odprowadzenie œcieków i wód opadowych.
Rozbudowa systemów kanalizacji w oparciu o:
1) system kanalizacji ogólnosp³awnej uk³adu centralnego Miasta Krakowa;
2) g³ówny odbiornik œcieków z przedmiotowego obszaru
to Lewobrze¿ny Kolektor Wilgi poprzez kolektory
w ul. Kobierzyñskiej i ul. Grota Roweckiego;
3) utrzymany zostanie przebieg istniej¹cych, g³ównych
kana³ów ogólnosp³awnych:
a) Lewobrze¿ny Kolektor Wilgi "LWG", o przekroju
1200/1800 mm wzd³u¿ lewego brzegu rz. Wilgi (ul. Kusociñskiego),
b) kana³ 1300/1950 ÷ 1400/2100 mm wzd³u¿ ul. Lipiñskiego,
c) kana³ "A" o przekroju 1100/1650 ÷ 1300/1950 mm
w ul. Grota Roweckiego,
d) kana³ 800 x 1200 mm, w ul. Kobierzyñkiej,
e) kana³ 8 ÷ 600/900 mm w ul. Roztworowskiego,
f) kana³ 600/900 mm, w ul. Mi³kowskiego,
g) kana³ 600/900 mm w ul. Grota Roweckiego,
h) kana³ ø 5÷ 600 mm w ul. Kobierzyñskiej,
i) kana³ ø 600 mm w ul. Zachodniej;
4) dla projektowanego zainwestowania przewiduje siê realizacjê krótkich odcinków kanalizacji ogólnosp³awnej
sprowadzaj¹cej œcieki do istniej¹cych kana³ów;
5) podstawowy element odwodnienia obszaru stanowi¹
istniej¹ca i projektowana sieæ kanalizacji ogólnosp³awnej zlewni kolektora Wilgi z g³ównymi odbiornikami wód;
6) dla terenów zieleni obowi¹zuje zasada powierzchniowego odprowadzania wód opadowych i wprowadzania ich do gruntu przy uwzglêdnieniu przepisów
odrêbnych.
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) Wspó³finansowanie œrodkami zewnêtrznymi, poprzez bud¿et Miasta - w ramach m.in.:
a) programu Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne,
b) œrodków pochodz¹cych z bud¿etu Unii Europejskiej,
c) dotacji samorz¹du województwa,
d) dotacji i po¿yczek z funduszy celowych,
e) kredytów i po¿yczek bankowych,
f) innych œrodków zewnêtrznych.
3) Udzia³ inwestorów w finansowaniu w ramach porozumieñ
o charakterze cywilnoprawnym lub w formie "partnerstwa
publiczno-prywatnego".
III. Przygotowanie, realizacja i finansowanie inwestycji nale¿¹cych do zadañ w³asnych Gminy.
Inwestycje komunikacyjne - bezpoœrednie przygotowanie, realizacjê i obs³ugê finansowania prowadz¹ miejskie jednostki organizacyjne w³aœciwe w sprawach przygotowania i realizacji tych inwestycji.
Inwestycje odwodnienia terenów i odprowadzenia wód
opadowych - bezpoœrednie przygotowanie, realizacjê i obs³ugê finansowania prowadz¹ w³aœciwe w tych sprawach miejskie jednostki organizacyjne.
Inwestycje zaopatrzenia w wodê i kanalizacjê (z wy³¹czeniem odwodnienia terenów) - bezpoœrednie przygotowanie, realizacja i finansowanie nale¿y do spó³ki miejskiej - Miejskie Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji S.A.
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Zak³ada siê mo¿liwoœæ wy³¹cznego finansowania inwestycji z zakresu sieci wodoci¹gowej ze œrodków MPWiK S.A.
W realizacji inwestycji, w ich planowaniu, przygotowaniu i koordynacji bêd¹ wykorzystane funkcjonuj¹ce i planowane "programy sektorowe" okreœlone 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 œrodowiska,
f) za³o¿eñ planu zaopatrzenia w ciep³o, energiê elektryczn¹
i paliwa gazowe (z uwzglêdnieniem planów i programów
w³aœciwych zarz¹dców i dysponentów mediów),
g) organizacji, realizacji i dofinansowywania lokalnych inicjatyw inwestycyjnych,
h) realizacji inwestycji o znaczeniu spo³eczno- gospodarczym
w formule partnerstwa publiczno- prywatnego.
Ustalenia realizacyjne, wynikaj¹ce z planowania i koordynowania zakresu i finansowania inwestycji, dokonane
z uwzglêdnieniem ww. "programów sektorowych" oraz corocznych bud¿etów Miasta - okreœlaj¹ce terminy, zakresy (w tym
etapowanie) realizacji oraz wielkoœæ i strukturê finansowania
inwestycji, dokonywane zgodnie z przepisami o finansach publicznych oraz wewnêtrznymi uregulowaniami obowi¹zuj¹cymi w Gminie Miejskiej Kraków, nie wymagaj¹ wprowadzenia
zmian do niniejszego rozstrzygniêcia.
Wiceprzewodnicz¹ca Rady: M. Patena
267
Uchwa³a Nr XIII/90/2007
Rady Gminy Limanowa
z dnia 27 grudnia 2007 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie zarz¹dzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz ustalenia inkasentów i okreœlenia wysokoœci wynagrodzenia za inkaso.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1, art. 41
ust. 1 i art. 42 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271
i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759,
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17,
poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218), art. 6 ust. 12 Ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach (Dz. U. z 2006 r.
Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245,
poz. 1775, Nr 249, poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847), art. 6 ust. 8
Ustawy z dnia 30 paŸdziernika 2002 r. o podatku leœnym (Dz. U.
Nr 200, poz. 1682 i Nr 216, poz. 1826, z 2005 r. Nr 143, poz. 1199,
Nr 164, poz. 1365 i Nr 179, poz. 1484 oraz z 2006 r. Nr 245,
poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825), art. 6 b Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969,
Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825 oraz
z 2007 r. Nr 109, poz. 747) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 Ustawy
z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449)
- uchwala siê, co nastêpuje:
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§1

W uchwale Nr III/18/2006 Rady Gminy Limanowa z dnia
29 grudnia 2006 r. w sprawie zarz¹dzenia poboru podatków
w drodze inkasa oraz ustalenia inkasentów i okreœlenia wysokoœci wynagrodzenia za inkaso (Dz. Urz. Woj. Ma³op. z 2007 r.
Nr 35, poz. 187, Nr 440, poz. 2904 i Nr 538, poz. 3528) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. w § 1 skreœla siê pkt 4;
2. § 2 ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: "K³odne - Pana Mariana
Œwierczka, zam. K³odne".
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Limanowa.
§3
Uchwa³a wychodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Oleksy
268
Uchwa³a Nr XI/ 87/2007
Rady Gminy Mogilany
z dnia 22 listopada 2007 r.
w sprawie zmiany nazwy Przedszkola Samorz¹dowego w Mogilanach z Fili¹ w Libertowie "Iskierka", adres:
32-031 Mogilany, ul. Szkolna 1.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z póŸn. zm. w zwi¹zku z art. 58 ust. 1 Ustawy z dnia
7 wrzeœnia 1991 r. o systemie oœwiaty (t. j. Dz. U z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572 z póŸn. zm.), Rada Gminy Mogilany uchwala,
co nastêpuje:
§1
1. Zmienia siê nazwê Przedszkola Samorz¹dowego w Mogilanach z Fili¹ w Libertowie "Iskierka", adres: 32-031 Mogilany,
ul. Szkolna 1,
2. Nazwa placówki otrzymuje brzmienie:
Przedszkole Samorz¹dowe w Mogilanach ISKIERKA
z Oddzia³em w Libertowie.
Adres: 32-031 Mogilany, ul. Szkolna 1.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Mogilany.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy: M. Sikora
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Uchwa³a Nr XII/104/07
Rady Miejskiej w Makowie Podhalañskim
z dnia 14 listopada 2007 r.
w sprawie wprowadzenie zmian do Regulaminu utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie Gminy Maków Podhalañski - zatwierdzonego Uchwa³¹ nr XXXIII/347/06 z dnia
19 lipca 2006 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t. j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142,
poz. 1591 z póŸn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia
13 wrzeœnia 1996 r. o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach (t. j. z 2005 r. Dz. U. Nr 236 poz. 2008) w zwi¹zku z art. 10
Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie Ustawy o odpadach
oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2005 Nr 175,
poz. 1458), Rada Miejska w Makowie Podhalañskim uchwala,
co nastêpuje:
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b) w workach koloru niebieskiego papier i karton;
c) w workach koloru zielonego opakowania szklane ( butelki i s³oiki bez nakrêtek, pojemniki szklane po winie,
piwie i alkoholu);
d) w workach koloru czerwonego odpady niebezpieczne:
(baterie, akumulatory, œwietlówki, resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, impregnatów do drewna, olejów mineralnych i syntetycznych, benzyn, leków, opakowañ po œrodkach ochrony roœlin i nawozów, opakowania po aerozolach, zu¿yte opatrunki.
e) odpady wielkogabarytowe nie wymagaj¹ specjalnych
urz¹dzeñ do zbierania, nale¿y wystawiaæ je na chodnik
przed wejœciem do nieruchomoœci lub na miejsce wyznaczone przez podmiot uprawniony w wyznaczonych
harmonogramem terminach;
f) odpady budowlane s¹ sk³adane do kontenera dostarczonego przez podmiot uprawniony i w nim odbierane.
Worki kolorowe na odpady segregowane dostarczane bêd¹
nieodp³atnie w miarê potrzeb.
§2

§1
Zmienia siê treœæ "Regulaminu utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie Gminy Maków Podhalañski".

Realizacjê uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Makowa
Podhalañskiego.
§3

I. W rozdziale III, § 6 punkt 1, który otrzymuje nowe brzmienie:
1. W³aœciciel nieruchomoœci zapewnia utrzymanie czystoœci
i porz¹dku na jej terenie przez wyposa¿enie nieruchomoœci w pojemniki, kontenery lub worki o pojemnoœci
uwzglêdniaj¹cej czêstotliwoœæ i sposób pozbywania siê
odpadów z nieruchomoœci, z uwzglêdnieniem wymienionych poni¿ej zasad:
a) od w³aœciciela nieruchomoœci lub najemcy nieruchomoœci po³o¿onej w Gminie Maków Podhalañski, na terenie której nie jest prowadzona dzia³alnoœæ gospodarcza bêdzie odbierane w ramach obowi¹zkowej
op³aty rocznej 6 worków (pojemników) 110 l na osobê rocznie;
b) w workach wymienionych w pkt 1 a mog¹ byæ jedynie
odpady niesegregowane oraz odpady kuchenne, które
ulegaj¹ degradacji;
c) nieodp³atnie - w zale¿noœci od potrzeb bêd¹ dostarczane i odbierane worki z odpadami opakowaniowymi wraz
z papierem, tektur¹, tekstyliami i metalami;
d) wiêksze ni¿ w pkt 1 a iloœci niesegregowanych odpadów komunalnych bêd¹ odbierane odp³atnie;
Worki wymienione w pkt 1 a - d, zostan¹ dostarczone przez
uprawniony podmiot.
II. W rozdziale III § 6, pkt 5, otrzymuje nowe brzmienie:
5. odpady komunalne segregowane nale¿y gromadziæ w nastêpuj¹cy sposób:
a) w workach koloru ¿ó³tego opakowania plastikowe
(butelki po napojach, po œrodkach chemii gospodarczej, torebki foliowe, kubki po art. mlecznych, wyp³ukane opakowania po olejach, margarynie, reklamówki, woreczki foliowe);

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej: K. Ba³os
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Uchwa³a Nr XII/106/07
Rady Miejskiej w Makowie Podhalañskim
z dnia 14 listopada 2007 r.
w sprawie sprzeda¿y lokali mieszkalnych w budynkach
wielolokalowych po³o¿onych na oœ. 1000-lecia w Makowie
Podhalañskim.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a", art. 40 ust. 1 i ust. 2
pkt 3, art. 41 ust. 1, art. 42 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591
z póŸn. zm.) oraz art. 34 ust. 1 pkt 3, art. 68 ust. 1 pkt 7 i ust. 2,
art. 70 ust. 2 i 4, art. 72 ust. 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomoœciami (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 261
poz. 2603 z póŸn. zm.), Rada Miejska w Makowie Podhalañskim uchwala, co nastêpuje:
§1
Wyra¿a zgodê na przeznaczenie do sprzeda¿y w drodze
bezprzetargowej, na rzecz najemców, lokali mieszkalnych stanowi¹cych w³asnoœæ Gminy Maków Podhalañski, po³o¿onych
w budynkach wielolokalowych na oœ.1000-lecia w Makowie
Podhalañskim:

Lp.

Nr bloku

Nr działki

Nr KW

Nr lokalu

1.

2

7477/1

17 496

1,7,11,12,15

2.

6

7475/2

18 634

1,2,3,4,5,6,7,9,19,22,26,27,29,30,32,33
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Lp.

Nr bloku

Nr działki

Nr KW

Nr lokalu

3.

7

7472/1

17 542

1,7,12,14,21,25

4.

12

7453/2

19 028

2,6,7,14,17,20,23

5.

14

7467/1

19 651

2,3,5,6,10,11,14,16,38,39

§2
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Wyra¿a zgodê na udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych w wysokoœci 90 % przy sprzeda¿y na rzecz ich najemców.

Uchwa³a Nr XIII/124/07
Rady Miejskiej w Makowie Podhalañskim
z dnia 28 grudnia 2007 r.

§3
1. Cena przy sprzeda¿y lokalu mieszkalnego na wniosek nabywcy mo¿e zostaæ roz³o¿ona na 3 raty roczne.
Wierzytelnoœæ z tego tytu³u podlega zabezpieczeniu hipotecznemu.
2. Pierwsza rata nie mo¿e byæ ni¿sza ni¿ 40% ceny lokalu, po
zastosowaniu bonifikaty, i p³atna jest przed zawarciem aktu
notarialnego.
3. Niesp³acona czêœæ ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta
weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.
4. Pozosta³e 2 równe raty roczne wraz z oprocentowaniem
p³atne s¹ w terminie do 31 marca ka¿dego roku.
§4
1. Za oddanie udzia³u w nieruchomoœci gruntowej - dzia³ce w u¿ytkowanie wieczyste pobiera siê pierwsz¹ op³atê i op³aty roczne.
2. Stawka procentowa pierwszej op³aty z tytu³u u¿ytkowania wieczystego wynosi 20% ceny u³amkowej czêœci gruntu i podlega
zap³acie jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego.
3. Dalsze op³aty roczne za oddanie w u¿ytkowanie wieczyste
udzia³u w nieruchomoœci gruntowej - dzia³ce p³atne s¹ przez
ca³y okres u¿ytkowania wieczystego w terminie do 31 marca ka¿dego roku z góry za dany rok.
§5

w sprawie obni¿enia ceny skupu ¿yta do celów wymiaru
podatku rolnego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 z póŸn. zm.), art. 6 ust. 3 Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 136 poz. 969
z póŸn. zm.) w zwi¹zku z Komunikatem Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego z dnia 17 paŸdziernika 2007 r., Rada Miejska w Makowie Podhalañskim uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê kwotê stanowi¹c¹ œredni¹ cenê skupu ¿yta
w wysokoœci 35,52 z³ za 1 q - przyjmowan¹ jako podstawa
obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Maków Podhalañski w II, III i IV kwartale 2008 r.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Makowa
Podhalañskiego.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 14 dni po og³oszeniu w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 kwietnia 2008 r.

Koszty zleconej przez Gminê wyceny lokalu i u³amkowej
czêœci gruntu ponosi najemca.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej: K. Ba³os
§6
Traci moc uchwa³a Nr XIII/121/04 Rady Miejskiej w Makowie Podhalañskim z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie: sprzeda¿y lokali mieszkalnych w budynkach wielolokalowych po³o¿onych na oœ. 1000-lecia w Makowie Podhalañskim.
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Uchwa³a Nr XX/188/07
Rady Miasta Oœwiêcim
z dnia 28 listopada 2007 r.

§7
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Makowa
Podhalañskiego.
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej: K. Ba³os

w sprawie zmiany uchwa³y Nr XLI/407/01 Rady Miasta
Oœwiêcim z dnia 6 marca 2001 r. zmienionej uchwa³ami:
Nr VI/79/03 z dnia 26 marca 2003 r., Nr XIV/162/03 z dnia
22 paŸdziernika 2003 r., Nr XXII/267/04 z dnia 26 maja 2004 r.
Nr LXIV/671/06 z dnia 28 czerwca 2006 r.
Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz art. 40 ust. 2 pkt 3 i art. 42
Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 141 poz. 1591 z p. zm.), Rada Miasta Oœwiêcim
postanawia:
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§1
Zmieniæ uchwa³ê Nr XLI/407/01 Rady Miasta Oœwiêcim
z dnia 6 marca 2001 r. (z póŸn. zm.) w sprawie zasad gospodarowania lokalami u¿ytkowymi oraz wysokoœci stawek czynszu za lokale u¿ytkowe stanowi¹ce w³asnoœæ komunaln¹ na
terenie miasta Oœwiêcim poprzez nadanie § 4 pkt 2 nastêpuj¹cego brzmienia:
"Stawki czynszu wymienione w ust. 1 podlegaj¹ corocznej
aktualizacji (waloryzacji) od pocz¹tku ka¿dego roku kalendarzowego prognozowanym œredniorocznym wskaŸnikiem
cen towarów i us³ug konsumpcyjnych ogó³em ustalonym
w Ustawie bud¿etowej na rok poprzedzaj¹cy ich wprowadzenie, przy czym stawki zwaloryzowane podlegaj¹ zaokr¹gleniu do dziesi¹tek groszy wzwy¿ i nie mog¹ byæ ni¿sze ni¿
koszt w³asny ZBM za wyj¹tkiem piwnic stanowi¹cych zaplecze dla wszystkich lokali".
§2
W 2008 r. aktualizacja (waloryzacja) stawek czynszu zostanie przeprowadzona niezw³ocznie po wejœciu w ¿ycie niniejszej uchwa³y.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta
Oœwiêcim oraz Dyrektorowi Zarz¹du Budynków Mieszkalnych.
§4
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14-tu dni od dnia og³oszenia.
Pzrzewodnicz¹cy Rady Miasta: P. Kuæka
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Uchwa³a Nr XIV/87/07
Rady Gminy Stryszawa
z dnia: 27 grudnia 2007 r.
w sprawie zarz¹dzenia poboru ³¹cznego zobowi¹zania pieniê¿nego w 2008 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t. j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142,
poz. 1591 z póŸn. zm.), art.4 ust. l Ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (t. j. z 2007 r. Dz. U. Nr 68, poz. 449),
art. 6 b Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
(t. j. z 2006 r. Dz. U. Nr 136 , poz. 969 z póŸn. zm. ), art. 6 ust.
8 Ustawy z dnia 30 paŸdziernika 2002 r. o podaktu leœnym
(Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z póŸn. zm.), Rada Gminy Stryszowa uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Zarz¹dza siê pobór podatków: od nieruchomoœci, rolnego,
leœnego od osób fizycznych w drodze inkasa.

Poz. 272, 273

2. Przepisy ust. l stosuje siê do podatku rolnego , leœnego i od
nieruchomoœci pobieranych w formie ³¹cznego zobowi¹zania pieniê¿nego okreœlonego w art. 6 c ust. l Ustawy o podatku rolnym z dnia 15 listopada 1984 r. (t. j. z 2006 r. Dz. U.
Nr 136, poz. 969 z póŸn. zm.).
§2
Inkasentami podatków okreœlonych w § 1 ustanawia siê:
1. Bargiel Janina
2. Krawczyk Grzegorz
3. Hutniczak Krystyna
4. Kiepura Mieczys³aw
5. Szczerba Andrzej
6. G¹ska Jan
7. Miklusiak Krzysztof
8. Hadka Adam
9. Janeczko Krzysztof

Targoszów
Lachowice
Stryszawa
Stryszawa
Pewelka
Kurów
Kuków
Krzeszów
Hucisko
§3

Ustala siê prowizjê za inkaso w nastêpuj¹cej wysokoœci:
14%
9%
9%
9%
14%
14%
10%
9%
14%

1. Bargiel Janina
2. Krawczyk Grzegorz
3. Hutniczak Krystyna
4. Kiepura Mieczys³aw
5. Szczerba Andrzej
6. G¹ska Jan
7. Miklusiak Krzysztof
8. Hadka Adam
9. Janeczko Krzysztof
§4

1. Inkasenci zobowi¹zani s¹ do wp³aty pobranych podatków
do kasy Urzêdu Gminy lub bezpoœrednio na jej rachunek
bankowy.
2. Ustala siê, ¿e ostatecznego rozliczenia z pobranych podatków inkasenci dokonuj¹ w terminie 3 dni nastêpuj¹cych po ostatnim dniu, w którym zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa podatkowego wp³ata podatku powinna nast¹piæ.
3. W terminie, o którym mowa w ust.2 inkasenci winni rozliczyæ siê z pobranych kwitariuszy.
§5
Wyp³ata wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 nast¹pi
w kasie Urzêdu Gminy w terminie 14 dni od dnia rozliczenia siê
inkasenta.
§6
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po og³oszeniu w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego i obowi¹zuje od
1 stycznia 2008 r.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: R. Hadka
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Uchwa³a Nr XI/93/2007
Rady Miejskiej w Wojniczu
z dnia 28 grudnia 2007 r.
w sprawie zarz¹dzenia poboru podatków: rolnego, leœnego i od nieruchomoœci w drodze inkasa, a tak¿e okreœlenia
wysokoœci wynagrodzenia za inkaso.

Poz. 274, 275

niektórych podatków lokalnych w drodze inkasa, okreœlenia inkasentów i wysokoœci ich wynagrodzenia., zmieniona
uchwa³ami: Nr XVIII/171/2004 Rady Gminy Wojnicz z dnia
6 grudnia 2004 r. Nr XXVII/257/2005 Rady Gminy Wojnicz
z dnia 22 czerwca 2005 r. Nr III/l7/2006 Rady Gminy Wojnicz z dnia 29 grudnia 2006 r.
§5
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Wojnicza .

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i pkt 15 Ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, z póŸn. zm.), art. 6 "b" Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 136,
poz. 969, z póŸn. zm.), art. 6 ust. 8 Ustawy z dnia 30 paŸdziernika 2002 r. o podatku leœnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682,
z póŸn. zm.) i art. 6 ust. 12 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i op³atach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 121,
poz. 844, z póŸn. zm.) oraz art. 28 § 4 i art. 47 § 4a Ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r.
Nr 8, poz. 60, z póŸn. zm.), Rada Miejska w Wojniczu uchwala,
co nastêpuje:
§1
1. Zarz¹dza siê pobór w drodze inkasa:
1) podatku od nieruchomoœci od osób fizycznych;
2) podatku rolnego od osób fizycznych;
3) podatku leœnego od osób fizycznych.
2. Inkasenci podatków okreœlonych w ust. 1 na obszarze so³ectw Gminy Wojnicz wyznaczani bêd¹ w drodze odrêbnej
uchwa³y.
§2
1. Wysokoœæ wynagrodzenia za inkaso podatku podatków okreœlonych w § 1, ustala siê w formie prowizji
w wysokoœci 5 % zainkasowanych i wp³aconych w terminie kwot.
2. Zainkasowane kwoty nale¿y wp³acaæ niezw³ocznie do kasy
Urzêdu Miejskiego w Wojniczu lub na wskazany rachunek
bankowy Urzêdu Miejskiego w Wojniczu, nie póŸniej ni¿ w ci¹gu 5 dni od dnia pobrania.
3. Wynagrodzenie za inkaso wyp³aca siê w terminie do
14 dni od dnia rozliczenia siê w kasie Urzêdu Miejskiego w Wojniczu lub przelewem na konto wskazane przez
Inkasenta.
4. Inkasenci zobowi¹zani s¹ do przyjmowania gotówki i jej rozliczenia na podstawie blankietów dowodów wp³at do³¹czonych do decyzji i przekazanych podatnikom. W przypadku
zagubienia lub zniszczenia przez podatnika w/w blankietu
Inkasent przyjmuje gotówkê i rozlicza na podstawie kwitariuszy przychodowych K-103 pobranych z Urzêdu Miejskiego w Wojniczu.
§3
Zarz¹dzenie poboru podatków okreœlonych w § 1 w drodze
inkasa nie wyklucza uiszczania nale¿noœci przez podatników
bezpoœrednio w kasie Urzêdu Miejskiego w Wojniczu lub na
w³aœciwy rachunek bankowy.

§6
1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej: W. Duman
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Uchwa³a Nr XI/94/2007
Rady Miejskiej w Wojniczu
z dnia 28 grudnia 2007 r.
w sprawie wyznaczenia inkasentów podatków rolnego,
od nieruchomoœci i leœnego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. - Nr 142 poz. 1591
z póŸn. zm.) i art. 6 b Ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku
rolnym (t. j. Dz. U. z 2006 r. - Nr 136, poz. 969, z póŸn. zm.) oraz
art. 6 ust. 12 i art. 14 pkt 3 Ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844,
z póŸn. zm.) oraz art. 6 ust. 8 Ustawy z dnia 30 paŸdziernika 2002
r. o podatku leœnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200 poz. 1682 z póŸn. zm.),
Rada Miejska w Wojniczu uchwala, co nastêpuje:
§1
Na inkasentów podatków: rolnego, od nieruchomoœci i leœnego na terenie So³ectw i Miasta Wojnicz w Gminie Wojnicz,
wyznacza siê nastêpuj¹ce osoby:
1. So³ectwo Biadoliny Rad³owskie - Pani Zofia KUBALA,
zam. Biadoliny Rad³owskie,
2. So³ectwo Dêbina £êtowska - so³tys,
3. So³ectwo Dêbina Zakrzowska - Pani Ma³gorzata WILK,
zam. Dêbina Zakrzowska,
4. So³ectwo Grabno - Pani Halina JARKOWSKA, zam. Grabno,
5. So³ectwo Isep - so³tys,
6. So³ectwo £opoñ - Pani Kazimiera STOLARZ, zam. £opoñ,
7. So³ectwo £ukanowice - so³tys,
8. So³ectwo Milówka - so³tys,
9. So³ectwo Olszyny - Pani Jolanta BUDYN, zam. Olszyny,
10. So³ectwo Rudka - so³tys,
11. So³ectwo Sukmanie- Pani Urszula ROMAN, zam. Sukmanie,
12. So³ectwo Wielka Wieœ - so³tys,
13. So³ectwo Wiêckowice- Pani Joanna ZAJ¥C, zam. Wiêckowice,
14. Miasto Wojnicz - Pan Waldemar NITSCH, zam. Wojnicz,
15. So³ectwo Zakrzów - so³tys.

§4
§2
Traci moc uchwa³a Nr III/17/2002 Rady Gminy Wojnicz
z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie zarz¹dzenia poboru

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Wojnicza.
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§3

§5

1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.

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

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej: W. Duman
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Uchwa³a Nr XVII/105/2007
Rady Gminy Zawoja
z dnia 28 grudnia 2007 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Rady Gminy Zawoja Nr V/33/2007
z dnia 8 lutego 2007 r. zmienionej uchwa³¹ Nr VI/34/2007 r.
z dnia 26 lutego 2007 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128)
w zwi¹zku z art. 6b Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969), art. 6 ust. 12
Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych1 (t. j. Dz. U. z 2006 r., Nr 121, poz. 844) oraz art. 6 ust. 8
Ustawy z dnia 30 paŸdziernika 2002 r. o podatku leœnym (Dz. U.
Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826, z 2005 r. Nr 143, poz. 1199,
Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484) art.47 § 4a Ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 poz. 60
z 2005 r.) oraz art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62 poz. 718 z póŸn. zm.), Rada Gminy Zawoja
uchwala, co nastêpuje:
§1
Zmieniæ § 2 przez zast¹pienie zmar³ej inkasent dla so³ectwa Skawica - Sucha Góra Stefanii Marek przez powierzenie
poboru podatków inkasent Pani Irenie Kaczmarczyk .
§2
Paragraf 2 uchwa³y po uzupe³nieniu uzyskuje treœæ "Na
inkasentów wyznacza siê ni¿ej wymienione osoby":
1. Dla so³ectwa Skawica Centrum - Pani Ma³gorzata Pacyga,
2. Dla so³ectwa Skawica Sucha Góra - Pani Irena Kaczmarczyk,
3. Dla so³ectwa Zawoja Przys³op - Pani Jadwiga Dañczak,
4. Dla so³ectwa Zawoja Mosorne - Pan Konrad Tryba³a,
5. Dla so³ectwa Zawoja Górna - Pan Antoni Zaj¹c,
6. Dla so³ectwa Zawoja Centrum - Pan Stanis³aw Hurbol,
7. Dla so³ectwa Zawoja Wa³cza - Pan Józef Baran,
8. Dla so³ectwa Zawoja Dolna - Pan Zbigniew ¯ywica.
§3
Pozosta³e postanowienia zmienionej uchwa³y nie podlegaj¹ zmianie.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Zawoja.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: K. Chowaniak
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Uchwa³a Nr XI-86/07
Rady Gminy Zembrzyce
z dnia 28 grudnia 2007 r.
w sprawie zmiany uchwa³y X/66/07 w sprawie okreœlenia
wysokoœci stawek podatku od nieruchomoœci.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w zwi¹zku z art. 40 ust. 1,
art. 41 i 42 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póŸn. zm.) i art. 5
ust. 1 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 z póŸn. zm.), Rada
Gminy Zembrzyce uchwa1a, co nastêpuje:
§1
W uchwale Nr X/66/07 Rady Gminy w Zembrzycach z dnia
26 listopada 2007 r. w sprawie okreœlenia wysokoœci stawek
podatku od nieruchomoœci § 4 otrzymuje brzmienie: "Uchwa³a
wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2008 r.".
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Zembrzyce.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego
z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2008 r.
Przewodnicz¹ca Rady Gminy: K. Stypu³a
278
Uchwa³a Nr XI-87/07
Rady Gminy w Zembrzycach
z dnia 28 grudnia 2007 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Nr X/67/07 w sprawie zwolnieñ w podatku od nieruchomoœci i podatku rolnym.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w zwi¹zku z art. 40 ust. 1,
art. 41 ust. 1 i art. 42 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póŸn. zm.)
oraz art. 7 ust. 3 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i op³atach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 9, poz. 84 z póŸn. zm.)
art. 13 e Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
(t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 136 , poz. 969 z póŸn. zm.), Rada Gminy
Zembrzyce uchwa1a, co nastêpuje:
§1
W uchwale Nr X/67/07 Rady Gminy w Zembrzycach z dnia
26 listopada 2007 r. w sprawie zwolnieñ w podatku od nieru-
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chomoœci i podatku rolnym § 4 otrzymuje brzmienie: " Uchwa³a
wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2008 r."
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Zembrzyce.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego
z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2008 r.
Przewodnicz¹ca Rady Gminy: K. Stypu³a
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Uchwa³a Nr XI-88/07
Rady Gminy Zembrzyce
z dnia 28 grudnia 2007 r.
w sprawie zmiany uchwa³y X/68/07 w sprawie okreœlenia
wysokoœci stadek podatku od œrodków transportowych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 , art. 40 ust. 1, art. 41 i 42
Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t. j.
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póŸn. zm.) i art. 10 ust. 1
Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 z póŸn. zm.),
Rada Gminy Zembrzyce uchwa1a, co nastêpuje:
§1
W uchwale Nr X/68/07 Rady Gminy w Zembrzycach
z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie okreœlenia wysokoœci stawek podatku od œrodków transportowych § 4 otrzymuje brzmienie: "Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie
14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia
1 stycznia 2008 r."
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Zembrzyce.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego
z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2008 r.
Przewodnicz¹ca Rady Gminy: K. Stypu³a
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