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1458

§3

Uchwa³a Nr XVII/215/08
Sejmiku Województwa Ma³opolskiego
z dnia 31 marca 2008 r.

Umowa o przekazaniu Galerii Sztuki "U Jaksy" w Miechowie do prowadzenia przez Gminê i Miasto Miechów stanowiæ
bêdzie podstawê do wykreœlenia tej instytucji kultury z rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Województwo Ma³opolskie i wpisania jej do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminê i Miasto Miechów.

w sprawie podzia³u Ma³opolskiego Biura Wystaw Artystycznych w Nowym S¹czu.
Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 3 i art. 18 pkt 19 lit. f Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie województwa
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590 ze zm.), oraz art. 9 ust. 1,
art. 18 Ustawy z dnia 25 paŸdziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoœci kulturalnej (Dz. U. z 2001 r.
Nr 13 poz. 123 ze zm.), Sejmik Województwa Ma³opolskiego
uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Z dniem 30 kwietnia 2008 r. dokonuje siê podzia³u samorz¹dowej instytucji kultury Ma³opolskie Biuro Wystaw Artystycznych w Nowym S¹czu poprzez wy³¹czenie jego filii
Galerii Sztuki "U Jaksy" w Miechowie.
2. W wyniku podzia³u Ma³opolskiego Biura Wystaw Artystycznych w Nowym S¹czu, w oparciu o za³ogê i mienie
wydzielonej filii z dniem 1 maja 2008 r. tworzy siê samorz¹dow¹ instytucjê kultury pn. Galeria Sztuki "U Jaksy"
w Miechowie.
3. Instytucja kultury, o której mowa w ust. 2 zostanie przekazana przez Województwo Ma³opolskie do prowadzenia Gminie i Miastu Miechów, w celu wykonywania zadañ w³asnych
Gminy i Miasta Miechów w zakresie kultury z dniem
1 maja 2008 r. Przekazanie nast¹pi w drodze umowy, która
zostanie przyjêta przez Zarz¹d Województwa Ma³opolskiego odrêbn¹ uchwa³¹, po uprzednim uzgodnieniu jej treœci
z Gmin¹ i Miastem Miechów.
§2
1. Siedzib¹ Galerii Sztuki "U Jaksy" bêdzie Gmina i Miasto
Miechów.
2. Przedmiotem dzia³ania Galerii Sztuki "U Jaksy" w Miechowie bêdzie w szczególnoœci upowszechnianie, promowanie
i edukacja w zakresie twórczoœci plastycznej artystów polskich i zagranicznych.
3. Z dniem 1 maja 2008 r. Galeria Sztuki "U Jaksy" w Miechowie przejmuje zobowi¹zania i wierzytelnoœci zwi¹zane
z dzia³alnoœci¹ wydzielanej filii Ma³opolskiego Biura Wystaw Artystycznych w Nowym S¹czu - Galerii Sztuki "U
Jaksy" w Miechowie.

§4
Pracownicy wydzielanej filii Ma³opolskiego Biura Wystaw Artystycznych w Nowym S¹czu - Galerii Sztuki "U Jaksy" w Miechowie
stan¹ siê z dniem 1 maja 2008 r. pracownikami Galerii Sztuki "U Jaksy" w Miechowie na podstawie art. 231 Ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 ze zm.),
z zachowaniem dotychczasowych warunków pracy i p³acy.
§5
Ma³opolskie Biuro wystaw Artystycznych w Nowym S¹czu nieodp³atnie przeka¿e na rzecz Galerii Sztuki "U Jaksy" w Miechowie"
protoko³em zdawczo - odbiorczym maj¹tek ruchomy bêd¹cy we
w³adaniu wydzielonej filii, wed³ug stanu wykazanego w inwentaryzacji, która zostanie sporz¹dzona na dzieñ 30 kwietnia 2008 r.
§6
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Województwa Ma³opolskiego.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Przewodnicz¹cy Sejmiku
Województwa Ma³opolskiego: A. Sztorc
1459
Uchwa³a Nr XVII/125/2008
Rady Gminy Babice
z dnia 13 lutego 2008 r.
w sprawie zmiany uchwa³y bud¿etowej Gminy Babice na 2008 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
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z póŸn. zm.) oraz art. 168 i 184 ust. 1 Ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z poŸn. zm.),
Rada Gminy Babice uchwala, co nastêpuje:
§1
Zmienia siê zapis w uchwale bud¿etowej w czêœci III - Upowa¿nienia i inne treœci oko³o bud¿etowe w § 10 ,pkt 2, który
otrzymuje brzmienie - ustala siê roczne limity dla:
"zobowi¹zañ z tytu³u nowych kredytów (po¿yczek) zaci¹gniêtych na sfinansowanie planowanego deficytu bud¿etowego
- do kwoty 682 495 z³."
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Babice.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym, Województwa Ma³opolskiego i na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy Babice: H. Sêdzielarz
1460
Uchwa³a* Nr XXXVI/464/2008
Rady Miasta Krakowa
z dnia 12 marca 2008 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Dolina D³ubni-Krzes³awice".
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 "Dolina D³ubni-Krzes³awice", zwany dalej "planem", stwierdzaj¹c jego zgodnoœæ z ustaleniami Studium
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa.
2. Uchwa³a dotyczy obszaru, zawieraj¹cego siê pomiêdzy
rzek¹ D³ubni¹, Alej¹ Solidarnoœci, ulic¹ Bulwarow¹ i ulic¹
Kocmyrzowsk¹. Granice planu wyznaczono uchwa³¹
Nr CV/1070/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Dolina D³ubni-Krzes³awice".
§2
1. Uchwa³a obejmuje ustalenia planu zawarte w treœci uchwa³y, stanowi¹cej Tekst Planu, oraz w czêœci graficznej.
2. Integralnymi czêœciami niniejszej uchwa³y s¹:
1) czêœæ graficzna planu, obejmuj¹ca:
––––––––
*) Publikacja niniejszej uchwa³y nie uwzglêdnia ewentualnych
czynnoœci nadzorczych podejmowanych przez Wojewodê Ma³opolskiego.
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a) Rysunek Planu w skali 1:2000, stanowi¹cy za³¹cznik
Nr 1 do uchwa³y, ustalaj¹cy przeznaczenie i warunki
zagospodarowania terenów;
b) Rysunek Rozwi¹zañ Infrastruktury Technicznej, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 2 do uchwa³y, okreœlaj¹cy zasady
uzbrojenia terenu, w tym przebiegi tras infrastruktury
technicznej oraz lokalizacje zwi¹zanych z nimi urz¹dzeñ
technicznych, które nale¿y traktowaæ jako orientacyjne
- do szczegó³owego ustalenia na etapie przygotowania
inwestycji i wydawania decyzji administracyjnych;
2) Rozstrzygniêcia nie bêd¹ce ustaleniami planu:
a) Rozstrzygniêcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 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.
ROZDZIAL I
Przepisy ogólne
§3
Jako podstawowy cel planu przyjêto ochronê otoczenia
i œrodowiska przyrodniczego doliny rzeki D³ubni, stanowi¹cych
element systemu przyrodniczego Miasta oraz stworzenie podstaw do utworzenia ogólnodostêpnych terenów rekreacyjnych
tzw. Parków Rzecznych.
Ustalenia planu okreœlaj¹ - zgodnie z zasadami zrównowa¿onego rozwoju - granice i sposób zainwestowania i zagospodarowania terenów, których znacz¹ca czeœæ posiada wartoœci
przyrodnicze i krajobrazowe; reguluj¹ zasady zagospodarowania terenów mieszkaniowych i us³ugowych, z uwzglêdnieniem:
- ochrony wartoœciowych terenów i elementów przyrodniczych,
krajobrazowych i kulturowych,
- u¿ytkowego (w tym publicznego) ich wykorzystywania dla
rekreacji i wypoczynku,
- niezbêdnej infrastruktury technicznej i us³ugowej, s³u¿¹cej
w/w celom.
§4
1. Ustalenia zawarte w Tekœcie 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.
§5
1. Ilekroæ w uchwale jest mowa o:
1) planie - nale¿y przez to rozumieæ Tekst Planu i czêœæ graficzn¹ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Dolina D³ubni-Krzes³awice";
2) Tekœcie Planu -nale¿y przez to rozumieæ treœæ niniejszej
uchwa³y;
3) Rysunku Planu - nale¿y przez to rozumieæ za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y;
4) Ustawie - nale¿y przez to rozumieæ Ustawê z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póŸn. zm.);
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5) Studium - nale¿y przez to rozumieæ Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Miasta Krakowa;
6) Terenie - nale¿y przez to rozumieæ teren wyznaczony
w planie, ograniczony na Rysunku Planu liniami rozgraniczaj¹cymi, oznaczony symbolem przypisanym do tego
terenu;
7) stanowisku archeologicznym - nale¿y przez to rozumieæ
stanowisko zawarte w ewidencji zabytków lub wpisane
do rejestru zabytków Wojewódzkiego Urzêdu Ochrony
Zabytków w Krakowie;
8) archeologicznej strefie ochrony konserwatorskiej - nale¿y przez to rozumieæ wyznaczony planem obszar wchodz¹cy w zakres strefy ochrony konserwatorskiej w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków, okreœlony
wg Studium;
9) terenie inwestycji -nale¿y przez to rozumieæ teren objêty wnioskiem o pozwolenie na budowê i granicami projektu jego zagospodarowania - w rozumieniu przepisów
odrêbnych;
10) przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozumieæ rodzaj przeznaczenia, który zosta³ ustalony planem jako jedyny lub przewa¿aj¹cy na wyznaczonym
terenie, przy zachowaniu zgodnoœci z ustaleniami planu i przepisami odrêbnymi. W przeznaczeniu podstawowym mieszcz¹ siê równie¿ towarzysz¹ce elementy
zagospodarowania terenu:
a) zieleñ urz¹dzona, niezbêdna do zapewnienia w³aœciwego procentowego wskaŸnika powierzchni biologicznie czynnej,
b) urz¹dzenia i sieci infrastruktury technicznej, niezbêdne dla obs³ugi terenu;
11) przeznaczeniu dopuszczalnym - nale¿y przez to rozumieæ
rodzaj przeznaczenia inny ni¿ podstawowy, który dopuszczony zosta³ w danym terenie jako uzupe³nienie lub wzbogacenie przeznaczenia podstawowego na warunkach
okreœlonych w ustaleniach planu;
12) powierzchni zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ sumê
powierzchni zabudowy wszystkich budynków i obiektów kubaturowych zlokalizowanych na terenie inwestycji, liczona po ich zewnêtrznym obrysie murów lub
obudowy œcian przyziemia, a w przypadku nadwieszeñ, podcieni z podporami czy przejazdów- w obrysie ich wy¿szych kondygnacji a tak¿e w obrysie kondygnacji podziemnych;
13) wskaŸniku powierzchni zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ parametr wyra¿ony jako procentowy udzia³ powierzchni zabudowy w powierzchni terenu inwestycji;
14) wskaŸniku powierzchni czynnej biologicznie - nale¿y przez
to rozumieæ parametr, wyra¿ony jako procentowy udzia³
powierzchni terenu biologicznie czynnej w powierzchni
terenu inwestycji;
15) parku rzecznym - nale¿y przez to rozumieæ kompleks
terenów zieleni urz¹dzonej o charakterze parkowym,
zwi¹zany z rzek¹ D³ubnia oraz M³ynówka;
16) elementach wyposa¿enia parku - nale¿y przez to rozumieæ kompleksowo zaprojektowane urz¹dzenia, o jednolitej formie i rozwi¹zaniach technicznych, dla terenów
zieleni urz¹dzonej:
a) urz¹dzenia "bram", bêd¹cych form¹ przestrzenn¹, sygnalizuj¹c¹ np. wejœcie do parku - o wysokoœci
max. 3,5 m od powierzchni terenu,
b) ³awki, stojaki na rowery,
c) urz¹dzenia placów zabaw,
d) inne urz¹dzenia rekreacyjne,

Poz. 1460

e) urz¹dzenia informacyjne takie jak tablice, drogowskazy - o wysokoœci max. 3,5m od powierzchni terenu
oraz o powierzchni ekspozycji max. 4 m2,
f) inne obiekty malej architektury;
17) 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 realizowane wg projektu zieleni opracowanego dla zagospodarowania terenu inwestycji jako czêœci
sk³adowej projektu budowlanego, a tak¿e publicznie dostêpne zespo³y zieleni zagospodarowane w sposób
kompleksowy;
18) dojazdach nie wydzielonych - nale¿y przez to rozumieæ
nie wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi na Rysunku
Planu, istniej¹ce i projektowane dojazdy wewnêtrzne,
zapewniaj¹ce obs³ugê obiektów w ramach terenów inwestycji przez dostêp do dróg publicznych; przebiegi
sposób ich rozwi¹zania okreœlany bêdzie na etapie wydawania decyzji administracyjnych;
19) wielkopowierzchniowym obiekcie handlowym - nale¿y
przez to rozumieæ samodzielny obiekt handlowy lub
obiekt us³ugowy obejmuj¹cy lokale handlowe, o ³¹cznej
powierzchni sprzeda¿y (detalicznej lub hurtowej) okreœlonej przepisami odrêbnymi;
20) wielkogabarytowych urz¹dzeniach reklamowych - nale¿y przez to rozumieæ elementy reklamowe - wolnostoj¹ce lub umieszczone na obiekcie budowlanym (w tym
tzw. billboardy):
a) p³aszczyznowe - o powierzchni ekspozycji (elewacji)
wiêkszej ni¿ 6,0 m2,
b) trójwymiarowe - o wymiarach, z których co najmniej
jeden przekracza 2,0 m,
c) o wysokoœci najwy¿szej krawêdzi elementu przekraczaj¹cej 2,5 m od poziomu przyleg³ego terenu,
d) s³upy i maszty reklamowe o wysokoœci przekraczaj¹cej 13,0 m od poziomu przyleg³ego terenu.
21) obiekcie malej gastronomii - nale¿y przez to rozumieæ
wolnostoj¹ce obiekty us³ugowe z zakresu gastronomii
o powierzchni zabudowy mniejszej ni¿ 30 m2 i nie posiadaj¹ce wydzielonej w obiekcie sali jadalnej;
22) trybunie terenowej - nale¿y przez to rozumieæ urz¹dzenia terenowe lub a¿urowe konstrukcje bêd¹ce form¹
trybuny (bez zadaszenia), zlokalizowane w terenie, wykorzystuj¹ce naturalne lub dostosowane ukszta³towanie terenu;
23) ogrodzeniu pe³nym - nale¿y przez to rozumieæ mur pe³ny lub takie ogrodzenie, w którym powierzchnia przeœwitów widocznych z kierunku prostopad³ego do elewacji ogrodzenia wynosi mniej ni¿ 20% poszczególnych
segmentów ogrodzenia, tzn. powierzchni zawartej pomiêdzy osiami podpór, liczonej od najwy¿szej rzêdnej
terenu przylegaj¹cego do danego segmentu;
24) akcencie - nale¿y przez to rozumieæ element formy architektonicznej w obrêbie jednego budynku, wyraŸny
i charakterystyczny, wyró¿niaj¹cy siê w ca³ej bryle, wprowadzony w celu wyró¿nienia obiektu na tle innych otaczaj¹cych budynków (np. zamkniecie widokowe).W przypadku akcentu wysokoœciowego - jego powierzchnia
w rzucie nie mo¿e byæ wiêksza ni¿ 30 % powierzchni rzutu kondygnacji budynku;
25) drodze pieszo - jezdnej - nale¿y przez to rozumieæ publiczn¹ drogê dojazdow¹ w strefie zamieszkania, która
mo¿e nie mieæ wyodrêbnionej jezdni i chodników.
2. Ilekroæ w uchwale przywo³ane s¹ nazwy ulic oraz nazwy
w³asne istniej¹cych inwestycji, firm, obiektów i zak³adów
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nale¿y je rozumieæ jako funkcjonuj¹ce w okresie sporz¹dzania planu i interpretowaæ odpowiednio do póŸniejszego stanu prawnego i faktycznego.
3. Pozosta³e okreœlenia u¿yte w uchwale nale¿y rozumieæ
zgodnie z ich definicjami okreœlonymi w przepisach odrêbnych.
§6
1. Obowi¹zuj¹cymi elementami ustaleñ planu wyznaczonymi
na Rysunku Planu, stanowi¹cym za³¹cznik Nr 1 do niniejszej
uchwa³y, s¹:
1) granica obszaru objêtego planem;
2) linie rozgraniczaj¹ce - wyznaczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu podstawowym i dopuszczalnym lub ro¿nych zasadach zagospodarowania, stanowi¹ce jednoczeœnie nieprzekraczalne linie zabudowy z zastrze¿eniem przepisów
odrêbnych - jeœli linii zabudowy nie wyznaczono na Rysunku Planu;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy - oznaczaj¹ce "granice" sytuowania nowych i czêœci rozbudowywanych budynków oraz innych obiektów kubaturowych, tj. linie, poza
którymi w danym terenie nie mog¹ byæ lokalizowane
ww. obiekty;
4) Tereny o ró¿nym przeznaczeniu podstawowym i dopuszczalnym, oznaczone na Rysunku Planu nastêpuj¹cymi
symbolami identyfikacyjnymi:
a) tereny zieleni:
- ZP.1, ZP.2, ZP.3, ZP.4, ZP.5, ZP.6, ZP.7 - Tereny publicznie
dostêpnej zieleni urz¹dzonej;
- ZP.p - Teren zieleni parkowej -Park "Nad Zalewem";
- ZP.w - Teren zieleni urz¹dzonej w powi¹zaniu ze zbiornikiem wodnym;
- WS.1, WS.2 - Tereny wód otwartych;
b) tereny mieszkaniowe:
- MN.1, MN.2, MN.3, MN.4, MN.6, MN.7, MN.8, MN.9 Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
- MW.1, MW.2 -Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;
c) tereny us³ugowo-mieszkaniowe:
- U/MW- Teren zabudowy us³ugowo-mieszkaniowej;
d) tereny us³ugowe:
- U.1, U.2, U.3, U.4, U.5, U.6, U.7, U.8, U.9 - Tereny zabudowy us³ugowej;
- KU.e - Tereny stacji paliw;
- UP.1, UP.2 - Tereny us³ug publicznych;
- US.t - Tereny zabudowy us³ugowej - us³ugi sportu,
turystki i kultury;
- US.1, US.2, US.3 - Tereny zabudowy us³ugowej - us³ugi sportu i rekreacji;
- U/WS.1 - Teren us³ug w terenie wód otwartych;
e) tereny komunikacji drogowej:
- KD/G+T.1, KD/G+T. 2, KD/G+T. 3 - droga g³ówna z torowiskiem tramwaju;
- KD/Z.1, KD/Z.2 - droga zbiorcza;
- KD/D.1, KD/D.2, KD/D.3, KD/D.4, KD/D.5, KD/D.6 - drogi dojazdowe;
- KD/DX- drogi pieszo-jezdne;
- KD/DW - droga wewnêtrzna z parkingiem;
- KU.p - parking publiczny;
f) Tereny Infrastruktury Technicznej:
- W.1, W.2 - ujêcia wód;
5) granice wyznaczonych w planie Stref:
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a) Strefy Ochrony i Kszta³towania Wartoœci Przyrodniczych
- okreœlonej w celu zachowania, ochrony i kszta³towania terenów o wysokich wartoœciach przyrodniczo -krajobrazowych;
b) archeologicznej strefy ochrony konserwatorskiej - okreœlonej w celu ochrony dziedzictwa archeologicznego;
c) Strefy zabudowy naro¿nikowej - okreœlonej w celu
wyznaczenia naro¿ników kwarta³ów zabudowy wskazanych do urbanistycznego i architektonicznego zaakcentowania;
d) Strefy rekompozycji zabudowy - okreœlonej w celu
kszta³towania przestrzeni, stanowi¹cej bezpoœrednie
s¹siedztwo terenów zieleni (parku rzecznego);
e) Strefy hydrogenicznej - okreœlonej dla ochrony otuliny
biologicznej cieków wodnych;
6) przebieg g³ównych tras rowerowych - szlaki wyznaczone orientacyjnie w ramach linii rozgraniczaj¹cych terenów dróg publicznych lub dopuszczone w innych terenach. Uœciœlone lokalizacje tras rowerowych (wydzielone œcie¿ki rowerowe, wspólne œcie¿ki pieszo-rowerowe,
wydzielone pasy jezdni, wspólne dla pojazdów i rowerów jezdnie dróg ni¿szych klas, a tak¿e po³¹czenia tych
elementów) bêd¹ przedmiotem opracowañ projektowych
i uzgodnieñ, zgodnie z przepisami odrêbnymi oraz wewnêtrznymi regulacjami obowi¹zuj¹cymi w Gminie Miejskiej Kraków.
2. Elementy oznaczone na Rysunku Planu -okreœlone przepisami i decyzjami odrêbnymi:
1) strefa techniczna gazoci¹gu wysokiego ciœnienia DN500
PN63 Wêgrzce-Zederman (w Rysunku Planu oznaczono
szerokoœæ strefy dla budynków mieszkalnych), w której
obowi¹zuj¹ ograniczenia w zagospodarowaniu terenów,
wymienione w § 16 ust. 7;
2) strefa ochronna ujêcia wody podziemnej tzw. "pasa A" ustanowiona decyzj¹ Wojewody Krakowskiego znak
OS.III.6210-1-3/97 z dnia 17.11.1997 r., która wprowadzi³a stosowne zakazy, nakazy i ograniczenia odpowiednio
uwzglêdnione w ustaleniach planu;
3) orientacyjne granice obszarów potencjalnie zagro¿onych
niebezpieczeñstwem wyst¹pienia powodzi - woda stuletnia Q1% - okreœlone w uchwale Nr LXVI/554/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 grudnia 2000 r. w sprawie przyjêcia
Lokalnego Planu Ograniczania Skutków Powodzi i Profilaktyki Powodziowej dla Krakowa;
4) obiekty ujête w gminnej ewidencji zabytków;
5) stanowiska archeologiczne - okreœlaj¹ce rejony stanowisk archeologicznych wg ewidencji Wojewódzkiego Urzêdu Ochrony Zabytków w Krakowie;
6) fragmenty ulic ujêtych w gminnej ewidencji zabytków
wskazane do zachowania.
3. Na Rysunku Planu oznaczono ponadto nastêpuj¹ce elementy informacyjne planu, nie bêd¹ce ustaleniami planu:
1) powi¹zania widokowe - o du¿ym znaczeniu pod wzglêdem
ekspozycji krajobrazu miejskiego;
2) elementy rozwi¹zañ komunikacyjnych: osie dróg, krawêdzie jezdni itp.;
3) proponowany szlak kajakowy.
§7
Przeznaczenie w planie gruntów rolnych i leœnych na cele
nierolnicze i nieleœne nastêpuje zgodnie z przepisami odrêbnymi dotycz¹cymi ich ochrony.
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ROZDZIAL II
Ustalenia obowi¹zuj¹ce na ca³ym obszarze planu
§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) wymagañ okreœlonych w Rozdzia³ach I-III.
2. Na ca³ym obszarze planu wystêpuj¹ z³o¿one warunki gruntowe, co winno siê uwzglêdniæ w ustalaniu zakresu opracowania dokumentuj¹cego geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych do projektów budowlanych.
3. Istniej¹ce obiekty budowlane i tereny mog¹ byæ wykorzystywane w sposób dotychczasowy, do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z ustaleniami planu.
§9
Szczegó³owe zasady i warunki scalania
i podzia³u nieruchomoœci
1. W obszarze objêtym planem nie okreœla siê obszarów wymagaj¹cych przeprowadzenia scaleñ i podzia³u nieruchomoœci
w rozumieniu przepisów odrêbnych. W przypadku ich podjêcia
z inicjatywy w³aœcicieli i u¿ytkowników wieczystych nieruchomoœci nale¿y odpowiednio uwzglêdniæ szczegó³owe warunki
zagospodarowania okreœlone w ustaleniach planu dla poszczególnych terenów oraz wielkoœci dzia³ek ustalone w ust. 3.
2. Nie ustala siê wielkoœci dzia³ek uzyskiwanych w wyniku podzia³u
nieruchomoœci, z wyj¹tkiem okreœlonym w ust. 3 - dla terenów
przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
Dla pozosta³ych terenów w ³¹czeniu i podzia³ach nieruchomoœci
maj¹ zastosowanie przepisy odrêbne oraz szczegó³owe warunki zagospodarowania okreœlone w ustaleniach planu.
3. Przy dokonywaniu nowych podzia³ów w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ustala siê minimaln¹ wielkoœæ dla nowych dzia³ek budowlanych:
1) 800 m2 naTerenach MN.1, MN.2, MN.3, MN.4, MN.6, MN.8;
2) 1000 m2 na Terenie MN.7, MN.9.
§ 10
Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego
1. W celu ochrony istniej¹cych wartoœci urbanistycznych oraz
prawid³owego kszta³towania ³adu przestrzennego w granicach obszaru objêtego planem obowi¹zuje zakaz:
1) lokalizacji i urz¹dzania placów handlowych, sk³adowych,
magazynowych;
2) lokalizacji parkingów dla pojazdów o masie ca³kowitej
powy¿ej 3,5 t (z wyj¹tkiem Terenu U.1);
3) lokalizacji obiektów tymczasowych (z wyj¹tkiem sezonowych estrad na Terenie ZP.p oraz sezonowych przekryæ
kortów tenisowych na Terenie US.1 i US.2),
4) lokalizacji ogrodów dzia³kowych;
5) budowy ogrodzeñ pe³nych (z wyj¹tkiem ogrodzeñ od strony ul. Kocmyrzowskiej (KDG+T) - na Terenie MN.7, MN.9,
U.7, U.8 oraz od strony ul. Bulwarowej (KD/Z) - na Terenach MN.1, MN.2, MN.3, MN.4) oraz ogrodzeñ o wysokoœci powy¿ej 2,20 m (z wyj¹tkiem ogrodzeñ boisk sportowych, gdzie dopuszcza siê wiêksz¹ wysokoœæ ogrodzeñ);
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6) lokalizacji wielkogabarytowych urz¹dzeñ reklamowych;
7) lokalizacji obiektów ma³ej gastronomii.
2. Dopuszcza siê umieszczanie urz¹dzeñ reklamowych, innych
ni¿ wymienionych w ust. 1 pkt 6, jedynie w terenach przeznaczonych do zabudowy, oznaczonych symbolami: KU.p,
MN.1-MN.9, MW.1-MW.2, U/MW, U.1-U.9, US.1-US.3, UP.1,
UP.2, US.t. Dopuszcza siê umieszczanie szyldów oraz tablic
informacyjnych zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoœci¹ prowadzon¹ w obrêbie dzia³ki lub terenu inwestycji, wed³ug
zasad okreœlonych w ustaleniach planu dla poszczególnych
Terenów.
3. Obowi¹zuje kszta³towanie formy architektonicznej obiektów
realizowanych na podstawie planu, zmierzaj¹ce do uzyskania wysokiej jakoœci architektonicznej.
4. W przypadku realizacji zabudowy w uk³adzie bliŸniaczym
i szeregowym obowi¹zuje zakaz realizacji budynków odmiennych pod wzglêdem wysokoœci obiektu, kszta³tu dachu
glównego, k¹ta nachylenia po³aci oraz typu i koloru pokrycia dachowego.
Dopuszcza siê stosowanie odmiennego detalu, kolorystyki
elewacji, oraz odmiennego planu budynku pod warunkiem,
¿e poszczególne elementy bêd¹ skomponowane w obrêbie
ca³ej bry³y.
5. W celu kszta³towania przestrzeni o wysokich walorach oraz
zapewnienia estetycznego s¹siedztwa terenów parkowych
ustala siê i okreœla na Rysunku Planu Strefê rekompozycji
zabudowy, obejmuj¹c¹ czêœæ terenów przeznaczonych do
zabudowy, usytuowanych w s¹siedztwie Terenów oznaczonych symbolami: ZP.1, ZP.2, ZP.3,ZP4, ZP.5 ,ZP.6 oraz US.1. W obszarach objêtych Stref¹ dekompozycji zabudowy obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady:
1) ustala siê zakaz lokalizacji wolnostoj¹cych, tymczasowych
lub trwa³ych gara¿y i budynków gospodarczych;
2) ustala siê zakaz stosowania elementów refleksyjnych,
"siddingu" i innych ok³adzin elewacyjnych z tworzyw
sztucznych, a tak¿e z blachy (równie¿ falistej i trapezowej)
oraz innych niskostandardowych elewacyjnych materia³ów wykoñczeniowych.
6. W celu uregulowania zasad zabudowy poszczególnych kwarta³ów zabudowy oraz stworzenia zamkniêæ widokowych ustala siê i okreœla na Rysunku Planu Strefê zabudowy naro¿nikowej. W obszarach objêtych Stref¹ zabudowy naro¿nikowej obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady:
1) ustala siê obowi¹zek realizacji budynków z akcentami
np. w formie ryzalitów, wykuszy lub innych elementów
bry³y architektonicznej, albo akcentu wysokoœciowego,
o wysokoœci max. 13,5 m (od poziomu terenu);
2) ustala siê zakaz stosowania elementów refleksyjnych,
"siddingu" i innych ok³adzin elewacyjnych z tworzyw
sztucznych, a tak¿e z blachy (równie¿ falistej i trapezowej)
oraz innych niskostandardowych elewacyjnych materia³ów wykoñczeniowych.
§ 11
Zasady ochrony i kszta³towania przestrzeni publicznych
1. Okreœla siê jako przestrzenie publiczne:
1) drogi publiczne istniej¹ce i projektowane: KD/D.1, KD/D.2,
KD/D.3, KD/D4, KD/D.5, KD/D.6, KD/DX, KD/Z.1, KD/Z.2, KD/
G+T.1, KD/G+T.2, KD/G+T.3;
2) Tereny us³ug publicznych: UP.1 i UP.2;
3) Tereny publicznie dostêpnej zieleni urz¹dzonej: ZP.1, ZP.2,
ZP.3, ZP4, ZP.5, ZP.6, ZP.7;
4) Tereny zieleni parkowej ZP.p;
5) Tereny wód otwartych WS.1, WS.2;
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2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania przestrzeni publicznych:
1) pierzeje zabudowy: obowi¹zuje realizowanie nowej zabudowy zgodnie z liniami zabudowy, okreœlonymi na
Rysunku Planu oraz zgodnie z zasadami ustalonymi dla
Strefy rekompozycji zabudowy, o której mowa w § 10
ust. 5; w pozosta³ych przypadkach przy ustalaniu odleg³oœci zabudowy od krawêdzi jezdni obowi¹zuj¹ przepisy odrêbne,
2) otoczenie obiektów us³ugowych od strony przestrzeni publicznych: obowi¹zuje kszta³towanie przestrzeni o wysokich walorach (dot. m.in. posadzki, elementów ma³ej architektury, oœwietlenia);
3) drogi publiczne: obowi¹zuje stosowanie kompleksowych rozwi¹zañ w zakresie zagospodarowania pasów
drogowych w liniach rozgraniczaj¹cych, polegaj¹cych
m. in. na:
a) projektowaniu, realizacji i utrzymywaniu pasów zieleni
towarzysz¹cej drogom,
b) wykluczeniu lokalizacji wszelkich urz¹dzeñ reklamowych,
c) wprowadzeniu zadrzewieñ i zakrzewieñ (wzd³u¿ dróg
publicznych oraz ci¹gów pieszych i œcie¿ek rowerowych)
-jeœli nie ograniczy to prawid³owych technicznie rozwi¹zañ i lokalizacji elementów ulicy. Zadrzewienia i zakrzewienia winny byæ realizowane wg projektów zieleni opracowanych w ramach projektów budowlanych
dla poszczególnych inwestycji. Nale¿y przy tym
uwzglêdniæ wymogi ekspozycji krajobrazowej i osi widokowych oraz zasady ochrony i kszta³towania krajobrazu, okreœlone w § 14;
4) reklamy, znaki informacyjne oraz obiekty ma³ej architektury: obowi¹zuj¹ zapisy § 10 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 oraz zasady okreœlone w poszczególnych przeznaczeniach terenu;
5) oœwietlenie: wskazane jest wykonanie oœwietlenia ulicznego wed³ug ca³oœciowego projektu dla wskazanych
w ust. 1przestrzeni publicznych.
§ 12
Zasady ochrony i kszta³towania œrodowiska przyrodniczego
1. W celu ochrony œrodowiska ustala siê nastêpuj¹ce zasady:
1) wyklucza siê realizacjê:
a) przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko wymagaj¹cych sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu na œrodowisko;
b) przedsiêwziêæ dla których obowi¹zek sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu na œrodowisko mo¿e byæ wymagany.
2) przepisu ust. 1 pkt 1 nie stosuje siê w odniesieniu do
inwestycji:
a) drogowych,
b) infrastruktury technicznej (z wykluczeniem realizacji anten telefonii komórkowej),
c) na Terenie KU.e (Teren stacji paliw),
d) na Terenie US.3 (Teren zabudowy us³ugowej-us³ugi
sportu i rekreacji),
e) na Terenie W.1 (Teren ujêcia wód) - w zakresie urz¹dzeñ (lub ich zespo³ów) umo¿liwiaj¹cych pobór wód
podziemnych;
3) obowi¹zuje utrzymanie przebiegu cieków powierzchniowych, z jednoczesnym zapewnieniem pasów ochronnych wzd³u¿ ich odcinków otwartych o szerokoœci
min. 1,5 m od linii brzegowej, wy³¹czonych z zabudowy
i zainwestowania (z wyj¹tkiem potrzeby miejscowej lo-
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kalizacji k³adek i pomostów), w tym tak¿e z wykluczeniem ogrodzeñ. Dopuszcza siê regulacjê koryt cieków
powierzchniowych, na zasadach okreœlonych w przepisach odrêbnych;
4) ustala siê obowi¹zek odpowiedniej - do stanu faktycznego i prawnego - ochrony ujêæ wód podziemnych
w strefie ochrony (poœredniej i bezposrednich). Strefa
ochronna ujêcia wody podziemnej, tzw. "Pasa A", sk³adaj¹cego siê z dziewiêciu studni wierconych: A-1, A-2,
A-4, A-4N, A-5, A-6N, St-2, St-3 i St-4 zosta³a ustanowiona decyzj¹ Wojewody Krakowskiego z dnia
17.11.1997 r. znak: OS.III.621O-1-3/97, która okreœla w zakresie zwi¹zanym z przeznaczeniem i zasadami
zagospodarowania terenów - nastêpuj¹ce zakazy, nakazy i ograniczenia:
a) na terenie ochrony bezpoœredniej:
- zakaz u¿ytkowania gruntów do celów nie zwi¹zanych
z eksploatacj¹ ujêcia wody;
- nakaz odprowadzenia wód opadowych w taki sposób
aby nie mog³y siê dostaæ do urz¹dzeñ s³u¿¹cych do
poboru wody;
- nakaz ogrodzenia i oznakowania terenu (tablice informacyjne o ujêciu wody i zakazie wstêpu osób nieupowa¿nionych na teren ochrony bezpoœredniej);
b) na terenie ochrony poœredniej:
- zakaz wprowadzania do wód powierzchniowych i do
ziemi œcieków nienale¿ycie oczyszczonych,
- zakaz przechowywania i sk³adowania odpadów promieniotwórczych,
- zakaz lokalizacji magazynów produktów ropopochodnych i innych substancji chemicznych oraz ruroci¹gów do ich transportu,
- zakaz lokalizacji stacji paliw bez instalowania urz¹dzeñ
zabezpieczaj¹cych wody powierzchniowe i podziemne przed zanieczyszczeniami,
- zakaz lokalizacji wylewisk odpadów komunalnych
i przemys³owych,
- zakaz lokalizacji wysypisk odpadów komunalnych
i przemys³owych bez uszczelnienia dna i prawid³owego zagospodarowania odcieku,
- zakaz lokalizacji zak³adów przemys³owych opartych
na chemicznej obróbce metali i innych materia³ów
na terenach nie objêtych kanalizacj¹ miejsk¹,
- zakaz lokalizacji zak³adów produkuj¹cych chemikalia
lub produkty chemiczne na terenach nie objêtych kanalizacj¹ miejsk¹,
- zakaz lokalizacji browarów, gorzelni i s³odowni na terenach nie objêtych kanalizacj¹ miejsk¹,
- zakaz lokalizacji ferm chowu zwierz¹t,
- zakaz lokalizacji nowych ujêæ wody,
- zakaz wykonywania g³êbokich wykopów ziemnych
wymagaj¹cych prowadzenia prac odwodnieniowych;
c) ponad to na terenie ochrony poœredniej obowi¹zuj¹ wg
ww. decyzji zakazy nie zwi¹zane z przeznaczeniem i zasadami zagospodarowania terenów:
- gromadzenia odpadów na brzegach i w korytach cieków;
- mycia pojazdów mechanicznych w ciekach wodnych
i w pasie o szerokoœci 30 m od ich brzegów.
Strefa ochronna ujêcia wody podziemnej zosta³a ustanowiona ww. decyzj¹ na czas eksploatacji ujêcia wody;
5) wskazana jest ochrona istniej¹cego drzewostanu i wkomponowanie go w projektowane zagospodarowanie;
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6) w celu zapewnienia prawid³owego funkcjonowania
i spe³nienia wymogów sanitarnych w ramach realizacji
poszczególnych inwestycji z zakresu przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego, ustala siê obowi¹zek równoczesnego wyposa¿enia terenów w sieci i urz¹dzenia
infrastruktury technicznej;
7) pokrycie potrzeb cieplnych obiektów, które nie bêd¹
pod³¹czone do miejskiej sieci ciep³owniczej nale¿y
zapewniæ poprzez stosowanie paliw "ekologicznie
czystych" (gaz, lekki olej opalowy, energia elektryczna), z zastosowaniem technologii zapewniaj¹cych
minimalne wskaŸniki emisyjne gazów i py³ów do powietrza;
8) gospodarkê odpadami nale¿y prowadziæ z uwzglêdnieniem segregacji odpadów u Ÿróde³ ich powstawania, z jednoczesnym wyodrêbnieniem odpadów
niebezpiecznych, zgodnie z przepisami odrêbnymi,
w tym aktami samorz¹dowymi obowi¹zuj¹cymi
w Gminie Miejskiej Kraków dotycz¹cymi gospodarki odpadami;
9) pod wzglêdem dopuszczalnego poziomu ha³asu w œrodowisku przyporz¹dkowuje siê wyznaczone kategorie
terenów do poszczególnych rodzajów terenów okreœlonych w przepisach odrêbnych dotycz¹cych ochrony œrodowiska:
a) Tereny zabudowy mieszkaniowej MN.1, MN.2, MN.3,
MN.4, MN.6, MN.8, MW.1, MW.2 oraz teren us³ug publicznych UP.1 - do terenów "pod zabudowê mieszkaniow¹",
b)Tereny zabudowy mieszkaniowej MN.7, MN.9, U/MW do terenów "na cele mieszkaniowo - us³ugowe",
c)Teren us³ug publicznych UP.2 - do terenów "pod budynki zwi¹zane ze sta³ym lub czasowym pobytem dzieci
i m³odzie¿y",
d)Tereny: ZP.1, ZP.2, ZP.3, ZP.4, ZP.5, ZP.6, ZP.p, ZP.w, US.1,
US.2, US.t, U.6 - do terenów" na cele rekreacyjno-wypoczynkowe";
2. W celu ochrony zbiorowisk roœlinnych i zasobów przyrodniczych o wartoœciach wymagaj¹cych ochrony przed przekszta³ceniami i degradacj¹ ustala siê i okreœla na Rysunku Planu Strefê Ochrony i Kszta³towania Wartoœci Przyrodniczych obejmuj¹ca tereny o wysokich walorach œrodowiska przyrodniczego. W granicach Strefy Ochrony
i Kszta³towania Wartoœci Przyrodniczych obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:
1) ochrona zadrzewieñ i zakrzewieñ wzd³u¿ koryta M³ynówki i D³ubni oraz w s¹siedztwie Zalewu Nowohuckiego
(wzd³u¿ terenów wód otwartych oznaczonych symbolem
WS.1, WS.2), z wyj¹tkiem czêœci Terenu US.t w zasiêgu
okreœlonym nieprzekraczaln¹ lini¹ zabudowy;
2) zakaz lokalizacji niewyznaczonych w planie dojazdów,
z wyj¹tkiem dojazdów niezbêdnych dla obs³ugi Terenów
ZP.p oraz US.t;
3) zakaz sk³adowania i magazynowania odpadów.
3. W celu ochrony otuliny biologicznej cieków wodnych ustala
siê i okreœla na Rysunku Planu Strefê hydrogeniczn¹, obejmuj¹c¹ pasy terenu po³o¿one w bezpoœrednim s¹siedztwie cieków wodnych, zgodnie z Rysunkiem Planu. W granicach Strefy hydrogenicznej obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce
ustalenia:
1) utrzymanie naturalnej roœlinnoœci tworz¹cej biologiczn¹
otulinê cieku, z dopuszczeniem realizacji zieleni urz¹dzonej towarzysz¹cej, stanowi¹cej uzupe³nienie naturalnego œrodowiska;
2) zakaz lokalizowania nowej zabudowy kubaturowej;
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3) dopuszczenie remontów istniej¹cej zabudowy zgodnie
z przepisami odrêbnymi;
4) zakaz realizacji nowych ogrodzeñ na Terenach ZP.1, ZP.2,
ZP.3, ZP4, ZP.5, ZP.6, ZP.7 oraz ZP.p.
§ 13
Ustalenia w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej
1. W celu ochrony zabytków, realizowanej na podstawie przepisów odrêbnych:
1) okreœla siê na Rysunku Planu obiekty zabytkowe zawarte
w gminnej ewidencji zabytków:
a) willa przy ul. Odmogile 12,
b) dom przy ul. Stadionowej Nr 3,
c) dom przy ul. Stadionowej Nr 23,
d) dom przy ul. Stadionowej Nr 25,
e) dom przy ul. Bulwarowej Nr 9,
f) dom przy ul. Bulwarowej Nr 13,
g) dom przy ul. Bulwarowej Nr 17 i figura w ogrodzie,
h) dom przy ul. Bulwarowej Nr 21;
2) okreœla siê na Rysunku Planu i wskazuje do ochrony przebieg ulic: Stadionowej, Odmogile.
2. Dla zapewnienia ochrony obiektów zabytkowych, wymienionych w ust. 1 pkt 1 lit. a, b, c, f, g, h obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:
1) ochronie podlega gabaryt, forma i detal architektoniczny
obiektów;
2) dopuszcza siê ich remonty z zastrze¿eniem pkt 1.
3. Dla obiektów wymienionych w ust.1 pkt 1 lit. d, e zasady ich
utrzymania, przebudowy, rozbudowy i remontu, okreœlaj¹
przepisy odrêbne. Wszystkie podejmowane przedsiêwziêcia musz¹ byæ zgodne z ustaleniami dla poszczególnych
Terenów.
4. W celu ochrony zabytków archeologicznych, realizowanej na
podstawie przepisów odrêbnych:
1) obejmuje siê ochron¹ i oznacza na Rysunku Planu stanowiska archeologiczne wpisane do ewidencji zabytków, opisane w nastêpuj¹cy sposób: Nr stanowiska w obszarze
(Nr stanowiska w miejscowoœci):
a) Nr stanowiska 30 (10) Nowa Huta Krzes³awice,
b) Nr stanowiska 45 (19) Nowa Huta;
2) na obszarze stanowisk archeologicznych, o których mowa
w ust. 4 pkt 1, przed rozpoczêciem robót budowlanych
obowi¹zuje przeprowadzenie badañ archeologicznych
zgodnie z przepisami o ochronie zabytków;
3) wyznacza siê archeologiczn¹ strefê ochrony konserwatorskiej, której zasiêg okreœla siê na Rysunku Planu;
4) na obszarze strefy, o której mowa w ust. 4 pkt 3, podczas prowadzenia prac ziemnych zwi¹zanych z robotami budowlanymi obowi¹zuje nadzorowanie prac
przez osobê uprawnion¹ do prowadzenia badañ archeologicznych.
§ 14
Zasady ochrony i kszta³towania krajobrazu
1. W celu ochrony wartoœci krajobrazowych na Rysunku Planu
oznaczono najistotniejsze powi¹zania widokowe.
2. W ustaleniach planu uwzglêdniono odpowiednio ochronê,
o której mowa w ust. 1 poprzez regulacje gabarytów zabudowy, a tak¿e poprzez wskazania dotycz¹ce kszta³towania
zieleni wysokiej.
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§ 15
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 z tramwajem, oznaczon¹ symbolem
KD/G+T.1, KD/G+T.2, KD/G+T.3 - ul. Kocmyrzowsk¹,
z której w obszarze planu znajduj¹ siê obrze¿ne czêœci,
b) drogê zbiorcz¹ oznaczon¹ symbolem KD/Z.1, KD/Z.2 ul. Bulwarow¹, z której w obszarze planu znajduj¹ siê
obrze¿ne jej czêœci,
c) drogê zbiorcz¹ z tramwajem, al. Solidarnoœci, po³o¿on¹ w bezpoœrednim s¹siedztwie (poza obszarem
planu).
2) obecnie funkcjonuj¹ wszystkie drogi, wymienione w pkt 1;
3) uk³ad drogowy obs³uguj¹cy obszar planu obejmuje:
a) drogi dojazdowe, publiczne:
- KD/D.1 - ul. Stadionowa,
- KD/D.2- przed³u¿enie (poza ul. Stadionow¹) ul. Andersena,
- KD/D.3 - czêœæ (pn-pd) ul. Andersena i jej przed³u¿enie,
- KD/D.4 - czeœæ (wsch-zach) ul. Andersena,
- KD/D.5 -ul. Odmogile,
- KD/D.6 - ul. Wojciechowskiego,
b) droga pieszo-jezdna, publiczna, oznaczona symbolem
KD/DX,
c) parking publiczny, oznaczony symbolem KU.p,
d) droga wewnêtrzna z parkingiem, oznaczona symbolem KD/DW;
4) w obecnym uk³adzie obs³uguj¹cym obszar planu funkcjonuj¹ drogi KD/D.1, czeœæ KD/D.3, KD/D.4, KD/D.5, KD/D.6
i KD/DX;
5) niewyznaczone w planie liniami rozgraniczaj¹cymi dojazdy wewnêtrzne nale¿y wytyczaæ wed³ug opracowañ realizacyjnych i odpowiednich umów cywilnoprawnych. Zakres przestrzenny projektu winien obejmowaæ tereny znajduj¹ce siê w s¹siedztwie, ze wskazaniem dostêpu do drogi publicznej, zgodnego z ustaleniami planu i przepisami odrêbnymi, z uwzglêdnieniem mo¿liwoœci prowadzenia lokalnej sieci uzbrojenia technicznego;
6) wymagane drogi po¿arowe do budynków i obiektów
budowlanych powinny byæ okreœlone w projektach
i uzgadniane w trybie przewidzianym przepisami odrêbnymi;
7) projekty przebudowy i budowy uk³adu drogowego powinny uwzglêdniaæ potrzeby w zakresie budowy uk³adu
œcie¿ek rowerowych z wykorzystaniem uk³adu komunikacyjnego i towarzysz¹cej zieleni. W przygotowaniu i realizacji inwestycji i remontów z zakresu komunikacji rowerowej obowi¹zuje poddanie ich rozwi¹zañ ocenie zgodnie z przepisami obowi¹zuj¹cymi w Gminie Miejskiej Kraków;
8) przebudowy uk³adu drogowego nale¿y dokonywaæ z zachowaniem ci¹g³oœci dojazdów do nieruchomoœci
9) obiekty i urz¹dzenia komunikacyjne, m. in. przejœcia dla
pieszych, sygnalizacja œwietlna i dŸwiêkowa, przystanki
zbiorowego transportu publicznego oraz parkingi ogólnodostêpne publiczne, winny byæ dostosowane do potrzeb osób niepe³nosprawnych- zgodnie z przepisami odrêbnymi;
2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady lokalizacji i obs³ugi parkingowej obszaru:
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1) dla poszczególnych przeznaczeñ terenu nale¿y zapewniæ
proporcjonaln¹ liczbê miejsc postojowych dla samochodów osobowych:
a) dla Terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
MN.1, MN.2, MN.3, MN4, MN.6, MN.7, MN.8, MN.9 w iloœci min. 1 miejsce na 1 mieszkanie lub 2 miejsca
na dom jednorodzinny, a w przypadku us³ug (wolnostoj¹cych lub wbudowanych) -dodatkowo min. 1 miejsce na 30 m2 powierzchni us³ugowej;
b) dla Terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
MW.1, MW.2 i dlaTerenów zabudowy us³ugowo-mieszkaniowej U/MW - w iloœci min. 1 miejsce na 1 mieszkanie a w przypadku us³ug - dodatkowo min. 1 miejsce na
30 m2 powierzchni us³ugowej,
c) dla Terenów zabudowy us³ugowej U.1, U.2, U.3, U4,
U.5, U.6, U.7, U.8, U.9 oraz Terenu US.t - w iloœci
min. 20 miejsc na 100 zatrudnionych i min. 30 miejsc
na 1000 m2 powierzchni u¿ytkowej,
d) dla Terenów us³ug sportu i rekreacji US.1, US.2, US.3 w iloœci min. 15 miejsc na 100 u¿ytkowników,
e) dla Terenów zabudowy us³ugowej o charakterze us³ug
publicznych UP.1 - min. 25 miejsc (na Terenie KD/DW
i UP.1);
2) miejsca postojowe dla samochodów nale¿y bilansowaæ
w ramach przedsiêwziêcia inwestycyjnego, na wyznaczonych planem Terenach;
3) dodatkowe miejsca do parkowania dla samochodów osobowych (przy spe³nieniu warunków okreœlonych w pkt 1 i 2
mog¹ byæ projektowane tak¿e w obrêbie Terenów KD/D.1
- KD/D.6 - 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 objêtego planem przez uk³ad komunikacji zbiorowej,
1) podstawowym œrodkiem obs³ugi s¹ linie tramwaju w Alei
Solidarnoœci i w ul. Kocmyrzowskiej;
2) obs³uga autobusowa pozostaje w ulicach, wymienionych
w pkt 1, i w ul. Bulwarowej.
§ 16
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) utrzymuje siê przebiegi i lokalizacjê istniej¹cych sieci, urz¹dzeñ i obiektów infrastruktury technicznej zlokalizowanych
w obszarze objêtym planem, w tym obs³uguj¹cych obszar nie objêty planem, z mo¿liwoœci¹ ich rozbudowy i modernizacji;
2) tereny przeznaczone pod zainwestowanie nale¿y wyposa¿yæ w pe³ne uzbrojenie techniczne wyprzedzaj¹co lub
równoczeœnie z realizacj¹ inwestycji;
3) prowadzenie nowych ci¹gów uzbrojenia oraz lokalizowanie obiektów i urz¹dzeñ w obrêbie linii rozgraniczaj¹cych
istniej¹cych i projektowanych dróg, ulic, dojœæ pieszych
i pieszo-jezdnych; dopuszcza siê inne trasy przebiegu sieci infrastruktury technicznej pod warunkiem, ¿e nie bêd¹
naruszaæ pozosta³ych ustaleñ planu;
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4) uœciœlenie lokalizacji urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej nastêpowaæ bêdzie na etapie wydawania decyzji
administracyjnych dla poszczególnych inwestycji;
5) 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, pod warunkiem, ¿e nie bêd¹ naruszaæ pozosta³ych ustaleñ planu;
6) w przypadku kolizji istniej¹cych sieci i urz¹dzeñ z planowanymi nowymi obiektami, dopuszcza siê ich przebudowê wed³ug przepisów odrêbnych.
3. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej dla poszczególnych zakresów okreœlono w zapisach ustaleñ ust. 4 - 7 oraz graficznie - na Rysunku
Rozwi¹zañ Infrastruktury Technicznej, stanowi¹cym za³¹cznik Nr 2 do uchwa³y.
4. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu zaopatrzenia w wodê:
1) obszar objêty planem znajduje siê w zasiêgu obs³ugi krakowskiego wodoci¹gu miejskiego w strefie podstawowej
pracuj¹cej w oparciu o zbiornik Krzes³awice Dolne, o rzêdnej linii ciœnieñ 256,00 m n.p.m.;
2) uk³ad sieci wodoci¹gowej tworz¹ wodoci¹gi:
a) magistrala ø 600 w przebiegaj¹c¹ z pó³nocy na po³udniowy-zachód,
b) magistrala ø 400 w rejonie ul. Kocmyrzowskiej (poza
granic¹ planu),
c) ø 200 mm w ul. Stadionowej,
d) ø 150 mm wzd³u¿ ul. Bulwarowej(poza granic¹ planu),
e) ø 100 mm wzd³u¿ ul. Kocmyrzowskiej (poza granic¹ planu),
f) ø 100 mm w ul. Odmogile;
3) dla obs³ugi odbiorców zlokalizowanych w obszarze planu
planuje siê w oparciu o ruroci¹gi o których mowa w ust.
2, realizacje sieci rozbiorczej drugorzêdnej zapewniaj¹cej
mo¿liwoœæ doprowadzenia wody do poszczególnych
obiektów, œrednice i trasy planowanej sieci wodoci¹gowej zostan¹ ustalone na etapie projektu budowlanego;
4) wzd³u¿ istniej¹cych i planowanych liniowych obiektów sieci
wodoci¹gowej, dla umo¿liwienia dostêpu i obs³ugi eksploatacyjnej, ustala siê strefy techniczne o szerokoœci:
a) dla magistrali wodoci¹gowej ø 600 mm:
- po 8,0m 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;
b) dla magistrali wodoci¹gowej ø 400 mm:
- 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 rozbiorczych do ø 300 m:
- po 3,0 m od zewnêtrznych krawêdzi ruroci¹gu, w którym zakazuje siê lokalizacji zabudowy;
- po 1,0m od zewnêtrznych krawêdzi ruroci¹gu, w którym zakazuje siê lokalizacji obiektów ma³ej architektury i zadrzewieñ;
5) utrzymuje siê lokalizacje studni g³êbinowej ST-4, wchodz¹cej w sk³ad ujêcia wody podziemnej "Pasa A" huty
stali, wraz z ruroci¹giem wody surowej;
6) utrzymuje siê lokalizacje elementów ujêcia wody przemys³owej huty stali z kana³u M³ynówka oraz z Zalewu
Nowohuckiego, zapewniaj¹c mo¿liwoœæ ich rozbudowy
i modernizacji.
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5. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu odprowadzania œcieków sanitarnych:
1) w obszarze objêtym planem obowi¹zuje system kanalizacji rozdzielczej, z odprowadzeniem œcieków sanitarnych
w uk³adzie centralnym do oczyszczalni œcieków Kujawy;
w terenach przyleg³ych do ul. Bulwarowej dopuszcza siê
funkcjonowanie kanalizacji ogólnosp³awnej;
2) uk³ad sieci kanalizacyjnej tworz¹ g³ówne kana³y:
a) kana³ ogólnosp³awny 600 x 900 mm, 800 x 1200 mm,
900 x 1350 mm w ul. Bulwarowej,
b) kana³y sanitarne ø 600 i ø 500 wzd³u¿ wschodniej
granicy i wzd³u¿ Al. Solidarnoœci w po³udniowej czêœci
obszaru;
3) odprowadzenie œcieków sanitarnych z obiektów w obszarze objêtym planem przewiduje siê:
a) dla obszaru zabudowy mieszkaniowej i us³ugowej w rejonie ul. Stadionowej planuje siê realizacjê kana³u sanitarnego uchodz¹cego do koñcówki kana³u ø 300 mm
w rejonie ul. Bulwarowej,
b) dla obszaru zabudowy mieszkaniowej MN.8 oraz us³ugowej U5 i US.t planuje siê realizacjê kana³u sanitarnego uchodz¹cego do kana³u w ul. Wojciechowskiego,
c) dla pozosta³ych terenów dla odprowadzenia œcieków
sanitarnych z projektowanego zainwestowania planuje siê rozbudowê kanalizacji sanitarnej poprzez realizacjê krótkich odcinków kana³ów w drogach lokalnych,
pod³¹czonych do najbli¿szego istniej¹cego kana³u sanitarnego,
d) œrednice i trasy planowanej sieci kanalizacyjnej zostan¹
ustalone na etapie projektu budowlanego;
4) wzd³u¿ liniowych obiektów sieci kanalizacyjnej ustala siê
strefy techniczne:
a) o szerokoœci po 5,0 m od zewnêtrznych krawêdzi kana³u, w którym zakazuje siê lokalizacji zabudowy,
b) o szerokoœci po 1,0 m od zewnêtrznych krawêdzi kana³u, w którym zakazuje siê lokalizacji obiektów ma³ej architektury i zadrzewieñ.
6. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady modernizacji, rozbudowy
odprowadzania wód opadowych:
1) system odwodnienia obszaru tworz¹:
a) rzeka D³ubnia, budowy systemu,
b) kana³ deszczowy ø 400 mm w Al. Solidarnoœci,
c) kana³ deszczowy ø 300 mm w ul. Kocmyrzowskiej,
d) kana³ deszczowy ø 500 mm w ul. Kocmyrzowskiej,
e) kana³ ogólnosp³awny 600 x 900 mm, 800 x 1200 mm,
900 x 1350 mm w ul. Bulwarowej;
2) odprowadzenie wód opadowych z powierzchni szczelnej
terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i us³ugowej poprzez kana³y deszczowe zamkniête do istniej¹cych kana³ów;
3) dla powierzchni szczelnej utwardzonych parkingów o powierzchni powy¿ej 0,1 ha obowi¹zuje realizacja kanalizacji opadowej wraz z urz¹dzeniami zapewniaj¹cymi oczyszczenie wód zgodnie z przepisami odrêbnymi;
4) dla pozosta³ych terenów 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;
5) w pasach drogowych rezerwuje siê miejsce dla kana³u
deszczowego, odprowadzaj¹cego wody opadowe z pasa
drogowego i z przynale¿nej zlewni;
6) kolektory i sieci kanalizacyjne nale¿y prowadziæ w pasach
drogowych, w granicach linii rozgraniczaj¹cych ulic z za-
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chowaniem wymaganych odleg³oœci od elementów zagospodarowania:
a) 5,0 m od zabudowy,
b) 1,0 m od elementów ma³ej architektury i zadrzewieñ.
7. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu gazowniczego na terenie objêtym planem:
1) utrzymany zostanie przebieg istniej¹cego gazoci¹gu wysokiego ciœnienia ø 500 mm CN 6,3 MPa, relacji WêgrzceZederman, z dopuszczeniem mo¿liwoœci jego przebudowy lub prze³o¿enia;
2) dla istniej¹cego gazoci¹gu wysokiego ciœnienia ø 500 mm
CN 6,3 MPa nale¿y zachowaæ nastêpuj¹ce minimalne odleg³oœci zewnêtrznej krawêdzi gazoci¹gu od obiektów budowlanych:
a) 30 m dla budynków u¿ytecznoœci publicznej i zamieszkania zbiorowego,
b) 16 m dla budynków mieszkalnych zabudowy jedno i wielorodzinnej,
c) 15 m dla budynków wolnostoj¹cych niemieszkalnych
typu stodo³y, szopy, gara¿e,
d) 15 m dla parkingów dla samochodów,
e) 20 m dla zbiorników i ruroci¹gów technologicznych
w sta³ych stacjach paliw p³ynnych;
3) w przypadku przebudowy lub prze³o¿enia gazoci¹gu wysokiego ciœnienia ø 500 mm CN 6,3 MPa, nale¿y wzd³u¿
niego wyznaczyæ strefê kontrolowan¹ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami odrêbnymi,
4) teren w miejscu przebiegu gazoci¹gów wysokiego ciœnienia powinien byæ dostêpny dla s³u¿b eksploatacyjnych
w sytuacjach remontowo-awaryjnych w sposób ci¹g³y,
z zapewnieniem mo¿liwoœci dojazdu i wykonywania prac
ciê¿kim sprzêtem; w razie koniecznoœci ogrodzenia terenu ogrodzenie w miejscu skrzy¿owania z gazoci¹giem
powinno byæ wykonane jako rozbieralne w odleg³oœci co
najmniej 3,0 m z ka¿dej strony licz¹c od osi gazoci¹gu;
teren wzd³u¿ gazoci¹gu mo¿e byæ uprawiany rolniczo lub
ogrodniczo; drzewa i krzewy mog¹ byæ sadzone w odleg³oœci minimum 5 m od zewnêtrznej œcianki gazoci¹gu;
5) Ÿród³em zaopatrzenia w gaz jest sieæ niskiego ciœnienia
zasilana ze stacji redukcyjno-pomiarowej IIo zlokalizowanej przy ul. Klasztornej;
6) sieæ rozdzielcz¹ tworz¹ gazoci¹gi niskiego ciœnienia:
a) ø 400 mm wzd³u¿ ul. Bulwarowej,
b) ø 300 mm od ul. Bulwarowej, wzd³u¿ ul. Odmogile w kierunku ul. Kocmyrzowskiej,
c) ø 80 w ul. Wojciechowskiego,
d) ø 50 w ul. Stadionowej;
7) od ruroci¹gów, o których mowa w ust. 5 planuje siê realizacjê sieci rozprowadzaj¹cej, zapewniaj¹cej mo¿liwoœæ
doprowadzenia gazu do poszczególnych obiektów;
8) dla istniej¹cych gazoci¹gów przy ustalaniu lokalizacji obiektów i dróg nale¿y zachowaæ odleg³oœci podstawowe zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami odrêbnymi;
9) 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; szerokoœæ stref kontrolowanych, których linia œrodkowa pokrywa siê z osi¹ gazoci¹gu, powinna byæ zgodna z obowi¹zuj¹cymi przepisami odrêbnymi.
8. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów ciep³owniczych:
1) obszar objêty planem znajduje siê w zasiêgu miejskiego
systemu ciep³owniczego miasta Krakowa;
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2) utrzymany zostanie przebieg istniej¹cej magistrali ciep³owniczej 2 x Dn 700 mm wzd³u¿ Al. Solidarnoœci;
3) istniej¹cy uk³ad sieci ciep³owniczej tworz¹ odga³êzienia
od magistrali:
a) 2 x Dn 65 mm wzd³u¿ ul. Wojciechowskiego w kierunku
obiektów sportowych KS "Wanda";
4) ustala siê strefy ochrony wzd³u¿ istniej¹cych ciep³oci¹gów,
w których zakazuje siê lokalizacji obiektów kubaturowych:
a) po 6,0 m dla ciep³oci¹gu o œrednicy ruroci¹gu Dn 700 mm,
b) po 2,0 m dla ciep³oci¹gu o œrednicy ruroci¹gów do
Dn 150 mm od zewnêtrznego obrysu kana³u ciep³owniczego lub ruroci¹gu;
5) 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; .
6) w terenie US.1 ustala siê miejski system ciep³owniczy
jako podstawowe Ÿród³o energii cieplnej; w przypadkach
technicznie i ekonomicznie uzasadnionych dopuszcza siê
stosowanie w tych terenach lokalnych Ÿróde³ ciep³a, z zastrze¿eniem § 12 ust. 1 pkt 7;
7) w pozosta³ych terenach planuje siê zaopatrzenie w energiê ciepln¹ ze Ÿróde³ indywidualnych i lokalnych systemów ciep³owniczych, z zastrze¿eniem § 12 ust. 1 pkt 7;
8) 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 punkcie 4, dla umo¿liwienia dostêpu i obs³ugi eksploatacyjnej;
9) 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.
9. 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 110/15kV GPZ Lubocza;
2) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ nowych odbiorców
planuje siê z istniej¹cych stacji transformatorowych; istniej¹ce stacje transformatorowe SN/nn bêd¹ modernizowane w dostosowaniu do narastaj¹cego zapotrzebowania na moc elektryczn¹;
3) wskazuje siê jako zasadê budowê stacji transformatorowo-rozdzielczych 15/0,4kV jako stacji wolnostoj¹cych o wystroju harmonizuj¹cym z otaczaj¹c¹ zabudow¹ stacji lub
umieszczanych wewn¹trz obiektów budowlanych;
4) zasilanie nowych odbiorców wymagaæ bêdzie rozbudowy sieci niskiego napiêcia; szczegó³owy przebieg linii zostanie ustalony na etapie wydawania decyzji administracyjnych; now¹ sieæ elektroenergetyczn¹ nale¿y wykonywaæ wy³¹cznie jako kablow¹ doziemn¹;
5) w ramach prowadzonej modernizacji istniej¹ce napowietrzne linie niskiego napiêcia nale¿y sukcesywnie wymieniaæ na linie kablowe doziemne, nie dopuszcza siê przebudowy i rozbudowy istniej¹cych linii napowietrznych;
6) zakaz zagospodarowania zieleni¹ wysok¹ terenów bêd¹cych w pasie napowietrznych linii elektroenergetycznych,
okreœlonego w przepisach odrêbnych;
7) okreœla siê techniczne strefy wzd³u¿ liniowych obiektów
elektroenergetycznych, które dla linii kablowych SN i nn
wynosz¹ 0,5 m licz¹c od skrajnego przewodu.
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10. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady modernizacji, rozbudowy
i budowy systemów telekomunikacyjnych:
1) utrzymuje siê przebieg istniej¹cych sieci i obecn¹ lokalizacjê urz¹dzeñ telekomunikacyjnych, g³ówne ci¹gi telekomunikacyjne:
a) kanalizacja teletechniczna wzd³u¿ Al. Solidarnoœci,
b) kanalizacja teletechniczna wzd³u¿ ul. Kocmyrzowskiej;
2) zaspokojenie potrzeb w zakresie telekomunikacji nast¹pi w oparciu o istniej¹c¹ infrastrukturê telekomunikacyjn¹ oraz poprzez rozbudowê 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; dopuszcza siê wolnostoj¹ce obiekty infrastruktury teletechnicznej lokalizowane zgodnie z zasadami okreœlonymi dla
poszczególnych terenów, 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.
ROZDZIAL III
Ustalenia szczegó³owe
Przeznaczenie terenów i zasady ich zagospodarowania
§ 17
1. Ustalenia okreœlone w Rozdziale III obejmuj¹ dla poszczególnych Terenów wyznaczonych w planie:
1) przeznaczenie podstawowe;
2) przeznaczenie dopuszczalne;
3) warunki lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ w ramach przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego;
4) warunki i standardy wykorzystania terenu i realizacji inwestycji, w tym m.in. parametry:
a) wskaŸniki powierzchni czynnej biologicznie,
b) wskaŸniki powierzchni zabudowy,
c) wysokoœci zabudowy,
d) geometrii dachu,
e) standardów wykoñczenia.
2. Warunkiem lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ w ramach przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego jest spe³nienie
warunków zapisanych w rozdzia³ach I i II.
3. Zasady sytuowania zabudowy w wyznaczonychTerenach okreœlaj¹ nieprzekraczalne linie zabudowy. W przypadku nie wyznaczenia linii zabudowy na Rysunku Planu, obowi¹zuje zapis § 6
ust. 1 pkt 2 tekstu planu z zastrze¿eniem przepisów odrêbnych.
4. Tereny pomiêdzy linia rozgraniczaj¹ca Terenów, a nieprzekraczaln¹ linia zabudowy powinny zostaæ zagospodarowane jako tereny zieleni urz¹dzonej, w tym o charakterze izoluj¹cym, z dopuszczeniem wjazdów na tereny nieruchomoœci
oraz urz¹dzeñ budowlanych, o których mowa w przepisach
odrêbnych- zwi¹zanych z przeznaczeniem podstawowym
i dopuszczalnym Terenu.
§ 18
1. Wyznacza siê Tereny publicznie dostêpnej zieleni urz¹dzonej, oznaczone symbolem ZP.1, ZP.2, ZP.3, ZP4, ZP.5, ZP.6, ZP.7.

Poz. 1460

2. Jako przeznaczenie podstawowe ustala siê ogólnodostêpn¹
zieleñ urz¹dzon¹ - park rzeczny.
3. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala siê lokalizacjê:
1) elementów wyposa¿enia parku;
2) niewyznaczonych na Rysunku Planu urz¹dzonych œcie¿ek
pieszych, rolkowych i rowerowych, œcie¿ek dydaktycznych
oraz tras konnych i tras narciarstwa biegowego wraz z niezbêdn¹ infrastruktur¹ (np. nawierzchnie, elementy zabezpieczaj¹ce takie jak balustrady, schody terenowe, rampy);
3) niewyznaczonych na Rysunku Planu mostków i k³adek
pieszych;
Ponadto:
4) na Terenie ZP.6 i ZP.7:
a) terenowych i nawodnych elementów przystani kajakowej wraz z pomostem oraz innych urz¹dzeñ niezbêdnych dla uprawiania sportów wodnych i rekreacji,
b) zabezpieczeñ przeciwpowodziowych;
5) naTerenie ZP.3 i ZP4 - dojazdy niezbêdne dla obs³ugi Terenów MN.3, MN4, MN.8;
6) naTerenie ZP.5 i ZP.6 - dojazdy niezbêdne dla obs³ugi Terenów W.1, US.t, ZP.6;
7) na Terenie ZP.7 istniej¹c¹ zabudowê przeznacza siê do
utrzymania oraz przebudowy i remontu z zachowaniem
pozosta³ych ustaleñ planu;
4. NaTerenach ZP.1, ZP.2, ZP.3, ZP4, ZP.5, ZP.6, ZP.7 nie wyznacza
siê terenów s³u¿¹cych organizacji imprez masowych.
5. Warunkiem lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ w ramach przeznaczenia dopuszczalnego jest ich uzupe³niaj¹cy i obs³ugowy charakter oraz spe³nienie zasady, aby ³¹czna powierzchnia terenów zwi¹zanych z przeznaczeniem dopuszczalnym
nie stanowi³a wiêcej ni¿:
1) w Terenie ZP.2: 30% powierzchni terenu inwestycji;
2) wTerenach ZP.1, ZP.3, ZP4, ZP.5, ZP.6, ZP.7: 40% powierzchni
terenu inwestycji.
6. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki i standardy zagospodarowaniaTerenów ZP.1, ZP.2, ZP.3, ZP4, ZP.5, ZP.6, ZP.7:
1) dzia³ania inwestycyjne nale¿y prowadziæ z uwzglêdnieniem istniej¹cego ukszta³towania terenu, szaty roœlinnej
oraz z ograniczeniem ingerencji w istniej¹ce ukszta³towanie terenu;
2) w przypadku nowych nasadzeñ zieleni dopuszcza siê wprowadzenie szpalerów drzew o znaczeniu kompozycyjnym,
a na terenie ZP.5 wprowadzenie szpaleru drzew o przebiegu wzd³u¿ koryta nieczynnej M³ynówki;
3) w przypadku lokalizacji obiektów przystani przy wykonywaniu pomostu nale¿y ograniczyæ zmiany w ukszta³towaniu terenu do dzia³añ niezbêdnych dla zapewnienia
dostêpu do rzeki D³ubni i sprawnej obs³ugi przystani, z zachowaniem zasad ochrony przeciwpowodziowej (mo¿liwoœæ naturalnych przep³ywów wód);
4) dla wszystkich elementów wyposa¿enia parku wymagana jest jednolita forma nawi¹zuj¹ca do tradycji i historii
miejsca na ca³ym obszarze parku rzecznego, obowi¹zuje
zastosowanie materia³ów naturalnych (drewno, ceg³a,
kamieñ ³amany);
5) wszelkie dzia³ania na Terenach ZP.1, ZP.2, ZP.3, ZP4, ZP.5,
ZP.6, ZP.7 musz¹ byæ zgodne z zapisami zawartymi w § 12
ust. 3, dotycz¹cymi zasad zagospodarowania terenów
objêtych Stref¹ hydrogeniczn¹;
7. W Terenach ZP.1, ZP.2, ZP.3, ZP4, ZP.5, ZP.6, ZP.7 obowi¹zuje
zakaz budowy budynków i wiat.
8. Wszystkie podejmowane przedsiêwziêcia w zakresie zagospodarowania Terenów ZP.1, ZP.2, ZP.3, ZP4, ZP.5, ZP.6, ZP.7
nale¿y stosowaæ ³¹cznie z ustaleniami zawartymi w rozdzia³ach I i II.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 228

— 8805 —

§ 19
1. Wyznacza siê Teren zieleni parkowej - Park "Nad Zalewem",
oznaczony symbolem ZP.p.
2. Jako przeznaczenie podstawowe ustala siê ogólnodostêpn¹
zieleñ urz¹dzon¹ -Park "Nad Zalewem".
3. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala siê lokalizacjê:
1) terenowych urz¹dzeñ sportowych, takich jak: boiska do
gier sportowych, œcie¿ka zdrowia z urz¹dzeniami do æwiczeñ sportowych i rekreacyjnych;
2) elementów wyposa¿enia parku;
3) urz¹dzeñ pla¿y i molo z przystani¹ dla rowerów wodnych;
4) amfiteatru i sezonowych estrad oraz terenowych widowni (równie¿ z zadaszeniem) - dla urz¹dzania widowisk plenerowych;
5) budynku "kawiarenki internetowej";
6) obiektów gastronomicznych;
7) budynków zaplecza sanitarnego (np. toalety);
8) k³adki pieszej nad al. Solidarnoœci;
9) mostków i k³adek pieszych nad D³ubni¹;
10) niewyznaczonych na Rysunku Planu dojœæ i dojazdów,
œcie¿ek pieszych i rowerowych.
4. Istniej¹c¹ zabudowê przeznacza siê do utrzymania oraz przebudowy i remontu z zachowaniem pozosta³ych ustaleñ planu.
5. Na terenie ZP.p nie wyznacza siê terenów s³u¿¹cych organizacji imprez masowych.
6. Warunkiem lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ w ramach przeznaczenia dopuszczalnego jest ich uzupe³niaj¹cy i obs³ugowy charakter oraz spe³nienie zasady, aby ³¹czna powierzchnia terenów zwi¹zanych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie stanowi³a wiêcej ni¿ 30% powierzchni terenu
inwestycji.
7. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki i standardy zagospodarowania Terenu ZP.p:
1) wskaŸnik powierzchni czynnej biologicznie nie mo¿e byæ
ni¿szy ni¿ 70%;
2) utrzymuje siê dotychczasowe zagospodarowanie terenu
oraz dopuszcza siê prowadzenie wszelkich prac pielêgnacyjnych oraz porz¹dkuj¹cych na obszarze Parku "Nad Zalewem";
3) wysokoœæ noworealizowanych obiektów nie mo¿e przekraczaæ 8,5 m;
4) wszelkie dzia³ania inwestycyjne nale¿y prowadziæ z uwzglêdnieniem istniej¹cego ukszta³towania terenu, szaty roœlinnej
oraz z ograniczeniem ingerencji w istniej¹cy teren.
5) dla wszystkich elementów wyposa¿enia parku wymagana
jest jednolita forma nawi¹zuj¹ca do tradycji i historii miejsca na ca³ym obszarze parku, obowi¹zuje zastosowanie
materia³ów naturalnych (drewno, ceg³a, kamieñ ³amany);
6) wszelkie dzia³ania naTerenach ZP.p musz¹ byæ zgodne z zapisami zawartymi w § 12 ust. 3, dotycz¹cymi zasad zagospodarowania terenów objêtych Stref¹ hydrogeniczn¹.
8. Obowi¹zuje zakaz lokalizacji budynków, z wyj¹tkiem obiektów wymienionych w ust. 3 pkt 5, 6, 7.
9. Wszystkie podejmowane przedsiêwziêcia w zakresie zagospodarowania Terenu ZP.p nale¿y stosowaæ ³¹cznie z ustaleniami zawartymi w rozdzia³ach I i II.
§ 20
1. Wyznacza siêTeren zieleni urz¹dzonej w powi¹zaniu ze zbiornikiem wodnym, oznaczony symbolem ZP.w.
2. Jako przeznaczenie podstawowe ustala siê zieleñ urz¹dzon¹
naturaln¹ - nisk¹ oraz istniej¹ce zadrzewienia i zakrzewienia.
3. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania Terenu:
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1) istniej¹c¹ zieleñ przeznacza siê do zachowania;
2) zakaz zmian w zagospodarowaniu, powoduj¹cych zak³ócenia naturalnych warunków gniazdowania ptaków.
4. W Terenie ZP.w obowi¹zuje ca³kowity zakaz zabudowy oraz
zagospodarowania innego ni¿ zieleñ urz¹dzona.
5. Wszystkie podejmowane przedsiêwziêcia w zakresie zagospodarowania Terenu ZP.w nale¿y stosowaæ ³¹cznie z ustaleniami zawartymi w rozdzia³ach I i II.
§ 21
1. Wyznacza siê Tereny wód otwartych, oznaczone symbolem
WS.1, WS.2.
2. Jako przeznaczenie podstawowe ustala siê;
1) dla Terenu WS.1: tereny wód powierzchniowych œródl¹dowych - Zalew Nowohucki.
2) dla Terenu WS.2: tereny wód powierzchniowych œródl¹dowych - M³ynówka.
3. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala siê:
1) dla Terenu WS.1:
a) lokalizacjê ogólnodostêpnego i strze¿onego k¹pieliska,
b) lokalizacjê molo z przystani¹ dla rowerów wodnych;
c) lokalizacjê i modernizacjê urz¹dzeñ do poboru wody
przemys³owej jako rezerwy wody dla kombinatu hutniczego.
2) dlaTerenu WS.2: niewyznaczone na Rysunku Planu mostki i k³adki piesze.
4. Warunkiem lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ w ramach przeznaczenia dopuszczalnego jest ich uzupe³niaj¹cy i obs³ugowy charakter oraz spe³nienie zasady, aby ³¹czna powierzchnia terenów zwi¹zanych z przeznaczeniem dopuszczalnym
nie stanowi³a wiêcej ni¿ 10%powierzchni terenu inwestycji.
5. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania Terenów
WS.1, WS.2:
1) warunkiem urz¹dzenia publicznego k¹pieliska w Terenie
WS.1 jest sporz¹dzenie kompleksowego projektu zagospodarowania tej inwestycji;
2) dzia³ania inwestycyjne nale¿y prowadziæ z uwzglêdnieniem istniej¹cego ukszta³towania terenu, szaty roœlinnej
oraz z ograniczeniem ingerencji w istniej¹cy teren;
6. Wszystkie podejmowane przedsiêwziêcia w zakresie zagospodarowaniaTerenów WS.1, WS.2 nale¿y stosowaæ ³¹cznie
z ustaleniami zawartymi w rozdzia³ach I i II.
§ 22
1. Wyznacza siê Teren us³ug w terenie wód otwartych - oznaczony symbolem U/WS.1.
2. Jako przeznaczenie podstawowe ustala siê lokalizacje obiektu gastronomicznego "kawiarni na wodzie".
3. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania terenu
U/WS.1:
1) nie ma zastosowania wymóg ustalania wskaŸnika powierzchni biologicznie czynnej;
2) nie ma zastosowania wymóg ustalania wskaŸnika powierzchni zabudowy;
3) powierzchnia zabudowy obiektu gastronomicznego nie
mo¿e byæ wiêksz¹ ni¿ 400 m2;
4) wysokoœæ budynku obiektu gastronomicznego - "kawiarni na wodzie" nie mo¿e przekraczaæ 8,5 m;
5) do wykañczania elewacji nale¿y stosowaæ tynki w kolorze bia³ym, kremowym lub jasnopopielatym, ok³adziny
z kamienia, ceg³y, drewna, szk³a oraz wysokiej jakoœci
blach ze stali nierdzewnej oraz kompozytów aluminiowych
(naturalnych, lakierowanych i anodowanych). Obowi¹zu-
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je zakaz stosowania elementów refleksyjnych oraz "siddingu", blachy stalowej (równie¿ falistej i trapezowej) i innych niskostandardowych wykoñczeniowych materia³ów
elewacyjnych;
4. Wszystkie podejmowane przedsiêwziêcia w zakresie zagospodarowaniaTerenu U/WS.1 nale¿y stosowaæ ³¹cznie z ustaleniami zawartymi w rozdzia³ach I i II.
§ 23
1. Wyznacza siêTereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolem MN.1, MN.2, MN.3, MN.4, MN.6,
MN.7, MN.8, MN.9.
2. Jako przeznaczenie podstawowe ustala sie:
1) dlaTerenów MN.1, MN.2, MN.3, MN.4, MN.6, MN.8 lokalizacjê zabudowy jednorodzinnej w uk³adzie wolnostoj¹cym lub - w przypadku braku technicznych mo¿liwoœci lokalizacji zabudowy wolnostoj¹cej- w uk³adzie bliŸniaczym;
2) dla Terenów MN.7, MN.9 lokalizacjê zabudowy jednorodzinnej (w uk³adzie wolnostoj¹cym lub - w przypadku braku
technicznych mo¿liwoœci lokalizacji zabudowy wolnostoj¹cej - w uk³adzie bliŸniaczym) wraz z us³ugami.
3. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala siê
1) us³ugi podstawowe zwi¹zane z obs³ug¹ terenu, z zakresu: handlu detalicznego, gastronomii, ochrony zdrowia
i opieki socjalnej, doradztwa i finansów oraz rzemios³o
nie wymagaj¹ce sporz¹dzenia oceny oddzia³ywania na
œrodowisko,
a) wbudowane w obiekty mieszkalne
b) w budynkach wolnostoj¹cych (wy³¹cznie na terenach
MN.7 i MN.9) z uwzglêdnieniem ustaleñ ust. 6 pkt 14;
2) niewyznaczone na Rysunku Planu dojœcia i podjazdy do
budynków;
Ponadto:
3) na Terenie MN.3: lokalizacjê hoteli i pensjonatów
4) naTerenach MN.1, MN.2, MN.7, MN.9: realizacje urz¹dzeñ
technicznych maj¹cych na celu minimalizacjê uci¹¿liwoœci od dróg (ekrany akustyczne) lub realizacjê pasa zieleni izolacyjnej przy zastosowaniu gatunków roœlin zapewniaj¹cych poprawê warunków akustycznych.
4. Warunkiem lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ w ramach przeznaczenia dopuszczalnego jest spe³nienie zasady, aby ³¹czna
powierzchnia terenów zwi¹zanych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie stanowi³a wiêcej ni¿:
1) w Terenach MN.1, MN.2, MN.3, MN.4, MN.6 - 30% powierzchni terenu przeznaczonego do zainwestowania;
2) w Terenach MN.7, MN.9 - 40% powierzchni terenu przeznaczonego do zainwestowania.
5. Warunkiem lokalizacji us³ug w ramach przeznaczenia dopuszczalnego jest spe³nienie zasady, aby ³¹czna powierzchnia lokali u¿ytkowych w jednym budynku nie przekroczy³a:
1) w Terenach MN.1, MN.2, MN.3, MN.4, MN.6, MN.8 - 30%
ogólnej powierzchni u¿ytkowej budynku;
2) w Terenach MN.7, MN.9 - 40% ogólnej powierzchni u¿ytkowej budynku.
6. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki i standardy zagospodarowania Terenów MN.1, MN.2, MN.3, MN.4, MN.6, MN.7,
MN.8, MN.9:
1) wskaŸnik powierzchni biologicznie czynnej nie mo¿e byæ
ni¿szy ni¿ 70%;
2) wskaŸnik powierzchni zabudowy dzia³ki nie mo¿e przekroczyæ 25%, przy czym powierzchnia zabudowy pojedynczego obiektu nie mo¿e byæ wiêksza ni¿:
a) 200 m2 naTerenach MN.1, MN.2, MN.3, MN.4, MN.6, MN.8,
b) 300 m2 na Terenach MN.7, MN.9,
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i parametr ten obowi¹zuje w przypadku realizacji nowej zabudowy a tak¿e przy rozbudowie istniej¹cej;
3) na dzia³kach zabudowanych, na których wskaŸniki ustalone w pkt 2 s¹ przekroczone obowi¹zuje zakaz zwiêkszania istniej¹cej powierzchni zabudowy;
4) powierzchnia nowowydzielanych dzia³ek budowlanych
nie mo¿e byæ mniejsza ni¿:
a) 800 m2 naTerenach MN.1, MN.2, MN.3, MN.4, MN.6, MN.8;
b) 1000 m2na Terenach MN.7, MN.9;
5) wysokoœæ budynków na Terenach MN.1, MN.2, MN.3,
MN.4, MN.6, MN.7, MN.8 i MN.9 nie mo¿e przekraczaæ:
a) 9 m -dla budynków mieszkalnych,
b) 9 m -dla wolnostoj¹cych budynków us³ugowych na
Terenach MN.7, MN.9,
c) 6 m - dla pozosta³ych budynków.
W przypadku budynków istniej¹cych, których wysokoœæ
przekracza tê wartoœæ, ich rozbudowa nie mo¿e powodowaæ zwiêkszenia istniej¹cej wysokoœci;
6) do wykañczania elewacji nale¿y stosowaæ tynki w kolorze bia³ym, kremowym lub jasnopopielatym, dopuszcza
siê stosowanie ok³adzin z kamienia, ceg³y lub drewna,
obowi¹zuje zakaz stosowania elementów refleksyjnych
oraz "siddingu", blachy (równie¿ falistej i trapezowej) i innych niskostandardowych wykoñczeniowych materia³ów elewacyjnych;
7) dopuszcza siê realizacjê obiektów nakrytych dachem p³askim;
8) w przypadku realizacji obiektów nakrytych dachem spadzistym obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady:
a) bry³a dachu - symetryczna, k¹t nachylenia po³aci nie
wiêkszy ni¿ 45°;
b) doœwietlenia - mo¿liwoœæ stosowania okien po³aciowych lub lukarn.
W przypadku stosowania lukarn wymagana jedna ich
forma w obrêbie bry³y budynku, nawi¹zuj¹ca do podstawowej formy dachu. Rozmieszczenie lukarn winno
nawi¹zywaæ do uk³adu otworów okiennych i drzwiowych;
c) pokrycie dachów - materia³y ceramiczne lub ich imitacje w kolorze czerwonym, czerwono-br¹zowym lub
br¹zowym;
d) zakaz stosowania po³aci dachowych przesuniêtych
wzajemnie w pionie i w poziomie;
9) obowi¹zuje stosowanie rozwi¹zañ technicznych zapewniaj¹cych odpowiednie standardy akustyczne Wymagane przepisami odrêbnymi dla sta³ego pobytu ludzi;
10) wszelkie dzia³ania naTerenach MN.2, MN.3, MN.4, MN.6,
MN.8 musz¹ byæ zgodne z zapisami zawartymi w § 10
ust. 5, dotycz¹cym zasad zagospodarowania terenów
objêtych Stref¹ rekompozycji zabudowy;
11) wszelkie dzia³ania na Terenach MN.1, MN.2, MN.3, MN.4
i MN.8 musz¹ byæ zgodne z zapisami zawartymi w § 12
ust. 3, dotycz¹cymi zasad zagospodarowania terenów
objêtych Stref¹ hydrogeniczn¹.
12) wszelkie dzia³ania na Terenie MN.7 musz¹:
a) byæ zgodne z zapisami zawartymi w § 16 ust. 7, dotycz¹cymi zasad zagospodarowania terenów w strefie
ochrony gazoci¹gu przesy³owego ø 500,
b) byæ zgodne z zapisami zawartymi w § 16 ust. 4 pkt 4
lit. a, dotycz¹cymi zasad zagospodarowania terenów
w strefie ochrony magistrali wodoci¹gowej ø 600 mm,
c) w projektach technicznych uwzglêdniaæ zabezpieczenia przed ewentualn¹ mo¿liwoœci¹ wyst¹pienia powodzi - woda stuletnia,
13) wszelkie dzia³ania na Terenie MN.9 musz¹ w projektach
technicznych uwzglêdniaæ zabezpieczenia przed ewen-
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tualn¹ mo¿liwoœci¹ wyst¹pienia powodzi - woda stuletnia;
14) na Terenach MN.7 i MN.9 obowi¹zuje zakaz realizowania
inwestycji w ten sposób, ze w 1 etapie realizuje siê inwestycje z zakresu przeznaczenia dopuszczalnego, a w 2 etapie inwestycje z zakresu przeznaczenia podstawowego.
7. Wszystkie podejmowane przedsiêwziêcia w zakresie zagospodarowania Terenów MN.1, MN.2, MN.3, MN.4,
MN.6, MN.7, MN.8 i MN.9 nale¿y stosowaæ ³¹cznie z ustaleniami zawartymi w rozdzia³ach I i II.
§ 24
1. Wyznacza siê Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczone symbolami MW.1, MW.2.
2. Jako przeznaczenie podstawowe ustala siê zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹.
3. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala siê:
1) us³ugi podstawowe, z zakresu: handel detaliczny, gastronomia, ochrona zdrowia, oœwiata i kultura, ³¹cznoœæ, administracja, doradztwo i finanse - wbudowane w obiekty
mieszkalne;
2) niewyznaczone na Rysunku Planu dojœcia i dojazdy do
budynków;
3) gara¿e i miejsca parkingowe (w tym równie¿ podziemne)
zwi¹zane z obs³ug¹ i zagospodarowaniem terenu;
4) zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ w uk³adzie wolnostoj¹cym, bliŸniaczym lub szeregowym.
4. Warunkiem lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ w ramach przeznaczenia dopuszczalnego jest ich uzupe³niaj¹cy i obs³ugowy charakter oraz spe³nienie zasady, aby ³¹czna powierzchnia terenów zwi¹zanych z przeznaczeniem dopuszczalnym
nie stanowi³a wiêcej ni¿:
1) dla funkcji okreœlonych w ust. 3 pkt 1: 40% powierzchni
terenu przeznaczonego do zainwestowania
2) dla funkcji okreœlonych w ust. 3 pkt 2: 25% powierzchni
terenu inwestycji (z zachowaniem wskaŸników okreœlonych w ust. 6 pkt 1 i 2),
3) dla funkcji okreœlonych w ust. 3 pkt 3: 25% powierzchni
terenu inwestycji dla gara¿y i parkingów realizowanych
na powierzchni lub 60% powierzchni terenu inwestycji dla
podziemnych gara¿y i podziemnych parkingów (z zachowaniem wskaŸników okreœlonych w ust. 6 pkt 1 i 2).
4) dla funkcji okreœlonych w ust. 3 pkt 4: 40% Terenu MW.1.
5. Warunkiem lokalizacji us³ug w ramach przeznaczenia dopuszczalnego jest spe³nienie zasady, aby ³¹czna powierzchnia lokali u¿ytkowych w jednym budynku nie przekroczy³a
30% powierzchni ogólnej budynku.
6. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania dla terenów MW.1, MW.2:
1) wskaŸnik powierzchni biologicznie czynnej nie mo¿e byæ
ni¿szy ni¿:
a) dla Terenu MW.1 40%,
b) dla Terenu MW.2 25%,
2) wskaŸnik powierzchni zabudowy dzia³ki nie mo¿e przekroczyæ 40% i parametr ten obowi¹zuje w przypadku realizacji nowej zabudowy a tak¿e przy przebudowie i rozbudowie istniej¹cej;
3) wysokoœæ budynków mieszkalnych nie mo¿e przekraczaæ
13,5 m, ale nie wiêcej ni¿ 4 kondygnacje naziemne (w tym
ew. poddasze u¿ytkowe). Wysokoœæ pozosta³ych budynków nie mo¿e przekraczaæ 6 m. W przypadku budynków
istniej¹cych, których wysokoœæ przekracza tê wartoœæ, ich
rozbudowa nie mo¿e powodowaæ zwiêkszenia istniej¹cej
wysokoœci;
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4) w przypadku realizacji obiektów nakrytych dachem spadzistym obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady:
a) bry³a dachu - symetryczna, k¹t nachylenia po³aci nie
wiêkszy ni¿ 450;
b) doœwietlenia - mo¿liwoœæ stosowania okien po³aciowych lub lukarn.
W przypadku stosowania lukarn wymagana jedna ich forma w obrêbie bry³y budynku, nawi¹zuj¹ca do podstawowej formy dachu. Rozmieszczenie lukarn winno nawi¹zywaæ do uk³adu otworów okiennych i drzwiowych;
c) pokrycie dachów - materia³y ceramiczne lub ich imitacje w kolorze czerwonym, czerwono-br¹zowym lub br¹zowym;
d) zakaz stosowania po³aci dachowych przesuniêtych wzajemnie w pionie w poziomie;
5) do wykañczania elewacji nale¿y stosowaæ tynki w kolorze
bia³ym, kremowym lub jasnopopielatym, dopuszcza siê stosowanie ok³adzin z kamienia, ceg³y lub drewna, Obowi¹zuje zakaz stosowania niskostandardowych materia³ów wykoñczeniowych takich jak: blacha falista i trapezowa, "sidding", papa itp. oraz elementów refleksyjnych.
6) wszelkie dzia³anie na Terenach MW.1, MW.2 musz¹ byæ
zgodne z:
a) dla Terenu MW.1: z zapisami zawartymi w §10 ust. 5,
dotycz¹cymi zasad zagospodarowania terenów objêtych Stref¹ rekompozycji zabudowy,
b) dla Terenu MW.2: zapisami zawartymi w § 16 ust. 7,
dotycz¹cymi zasad zagospodarowania terenów w strefie ochrony gazoci¹gu przesy³owego ø 500, i w § 16
ust. 4 pkt 4 lit. a, dotycz¹cymi zasad zagospodarowania
terenów w strefie ochrony magistrali wodoci¹gowej
ø 600 mm;
7. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej Terenu MW.1:
1) obs³ugê komunikacyjn¹ Terenu MW.1 stanowi ulica Bulwarowa;
2) obowi¹zuje zakaz urz¹dzania dojazdów do dzia³ek (równie¿ dojazdów tymczasowych) od strony Terenu ZP.4.
8. Wszystkie podejmowane przedsiêwziêcia w zakresie zagospodarowania Terenów MW.1, MW.2 nale¿y stosowaæ
³¹cznie z ustaleniami zawartymi w rozdzia³ach I i II.
§ 25
1.Wyznacza siê Teren zabudowy us³ugowo-mieszkaniowej
oznaczony symbolem U/MW.
2. Jako przeznaczenie podstawowe ustala siê:
1) zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹;
2) zabudowê us³ugow¹.
3. Ustala siê zakres us³ug wbudowanych, o których mowa
w ust. 2: handel detaliczny, gastronomia, ochrona zdrowia,
oœwiata i kultura, ³¹cznoœæ, administracja, doradztwo i finanse, rzemios³o nie wymagaj¹ce sporz¹dzenia raportu
o oddzia³ywaniu na œrodowisko.
4. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala siê:
1) niewyznaczone na Rysunku Planu dojœcia i dojazdy;
2) gara¿e i miejsca parkingowe (w tym równie¿ podziemne)
zwi¹zane wy³¹cznie z przeznaczeniem podstawowym.
5. Warunkiem lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ w ramach przeznaczenia dopuszczalnego jest spe³nienie zasady, aby ³¹czna
powierzchnia terenów zwi¹zanych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie stanowi³a wiêcej ni¿:
1) 30% powierzchni terenu przeznaczonego do zainwestowania;
2) dla podziemnych gara¿y i podziemnych miejsc parkingowych: 25% powierzchni terenu inwestycji.
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6. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki i standardy zagospodarowania Terenu U/MW:
1) wskaŸnik powierzchni biologicznie czynnej nie mo¿e byæ
ni¿szy ni¿ 70%;
2) wskaŸnik powierzchni zabudowy terenu inwestycji nie
mo¿e przekraczaæ 25% i parametr ten obowi¹zuje w przypadku realizacji nowej zabudowy a tak¿e przy rozbudowie istniej¹cej;
3) na dzia³kach zabudowanych, na których wskaŸniki ustalone w pkt 2 s¹ przekroczone obowi¹zuje zakaz zwiêkszania
istniej¹cej powierzchni zabudowy;
4) wysokoœæ budynków nie mo¿e przekraczaæ 12 m. W przypadku budynków istniej¹cych, których wysokoœæ przekracza tê wartoœæ, ich rozbudowa nie mo¿e powodowaæ
zwiêkszenia istniej¹cej wysokoœci;
5) dopuszcza siê realizacjê obiektów nakrytych dachem p³askim;
6) w przypadku realizacji obiektów nakrytych dachem spadzistym obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady:
a) bry³a dachu - symetryczna, k¹t nachylenia po³aci nie
wiêkszy ni¿ 45°;
b) doœwietlenia - mo¿liwoœæ stosowania okien po³aciowych lub lukarn.
W przypadku stosowania lukarn wymagana jedna ich forma w obrêbie bry³y budynku, nawi¹zuj¹ca do podstawowej formy dachu. Rozmieszczenie lukarn winno nawi¹zywaæ do uk³adu otworów okiennych i drzwiowych;
c) pokrycie dachów - materia³y ceramiczne lub ich imitacje w kolorze czerwonym, czerwono-br¹zowym lub br¹zowym;
d) zakaz stosowania po³aci dachowych przesuniêtych,
wzajemne w pionie i w poziomie;
7) obowi¹zuje zakaz stosowania elementów refleksyjnych
oraz niskostandardowych materia³ów wykoñczeniowych
(blacha falista i trapezowa, "sidding" i inne materia³y ok³adzinowe z tworzyw sztucznych, papy itp.).
7. Wszystkie podejmowane przedsiêwziêcia w zakresie zagospodarowania Terenów U/MW nale¿y stosowaæ ³¹cznie
z ustaleniami zawartymi w rozdzia³ach I i II.
§ 26
1. Wyznacza siê Tereny zabudowy us³ugowej, oznaczone symbolem U.1, U.2, U.3, U4, U.5 i U.6, U.7, U.8, U.9.
2. Jako przeznaczenie podstawowe ustala siê:
1) dla Terenów U.1, U.3, U.7, U.8:
a) lokalizacjê obiektów handlowych o powierzchni sprzeda¿y nie przekraczaj¹cej 2000 m2,
b) lokalizacjê obiektów us³ugowych z zakresu gastronomii, ochrony zdrowia, administracji, doradztwa i finansów, rzemios³a nie wymagaj¹cego sporz¹dzenia oceny oddzia³ywania na œrodowisko;
2) dla Terenu U.2: lokalizacjê obiektów us³ugowych z zakresu administracji, doradztwa i finansów, rzemios³a nie
wymagaj¹cego sporz¹dzenia oceny oddzia³ywania na
œrodowisko z mo¿liwoœci¹ utrzymania, przebudowy, rozbudowy obiektów produkcyjnych, a tak¿e budowy obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych istniej¹cym obiektom
produkcyjnym;
3) dla Terenu U4:
a) lokalizacjê obiektów biur, centrów konferencyjnych i wystawienniczych;
b) lokalizacjê obiektów us³ugowych z zakresu: gastronomii; edukacji i oœwiaty (centra szkoleniowe, domy kultury i ogniska pracy pozaszkolnej), ochrony zdrowia

Poz. 1460

i opieki socjalnej (gabinety lekarskie, dzienne oœrodki
spo³eczno-wychowawcze); sportu i rekreacji (siedziby
klubów sportowych, sale treningowe, gabinety odnowy biologicznej), administracji, doradztwa i finansów,
rzemios³a nie wymagaj¹cego sporz¹dzenia oceny oddzia³ywania na œrodowisko.
4) dla Terenów U.5, U.6 i U.9:
a) lokalizacjê hoteli, pensjonatów, schronisk m³odzie¿owych;
b) lokalizacjê obiektów us³ugowych z zakresu gastronomii, sportu i rekreacji (sale treningowe, gabinety odnowy biologicznej, wypo¿yczalnie sprzêtu sportowego),
ochrony zdrowia, administracji, doradztwa i finansów,
turystyki (biura turystyczne).
3. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala siê:
1) niewyznaczone na Rysunku Planu dojœcia i dojazdy do
obiektów us³ugowych;
2) miejsca parkingowe;
3) ponadto dla Terenu U.1: zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹, towarzysz¹c¹ us³ugom z zakresu rzemios³a.
4. Warunkiem lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ w ramach przeznaczenia dopuszczalnego jest ich uzupe³niaj¹cy i obs³ugowy charakter i dostosowanie ich do wymogów przeznaczenia podstawowego oraz spe³nienie zasady, aby ³¹czna powierzchnia terenów zwi¹zanych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie stanowi³a wiêcej ni¿ 30% powierzchni terenu
przeznaczonego do zainwestowania.
5. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki i standardy zagospodarowania Terenów U.1, U.2, U.3, U4, U.5, U.6, U.7, U.8, U.9:
1) wskaŸnik powierzchni biologicznie czynnej nie mo¿e byæ
ni¿szy ni¿:
a) dla Terenów U.1, U.3, U4, U.5, U.6, U.7: 70%;
b) dla Terenu U.8: 60%;
c) dla Terenu U.9: 30%;
d) dla Terenu U.2: 20%;
2) wskaŸnik powierzchni zabudowy terenu inwestycji nie
mo¿e przekraczaæ:
a) dla Terenów U.1, U.3, U4, U.5, U.6, U.7: 25%;
b) dla Terenów U.2, U.9: 65%;
c) dla Terenu U.8: 35%;
przy czym powierzchnia zabudowy pojedynczych obiektów nie mo¿e byæ wiêksza ni¿: 500 m2 na Terenach U.5,
U.6, U.8 oraz 800 m2 na Terenach U.1, U4, U.9; parametry
te obowi¹zuj¹ w przypadku realizacji nowej zabudowy
a tak¿e przy rozbudowie istniej¹cej;
3) na dzia³kach zabudowanych, na których wskaŸniki ustalone w pkt 2 s¹ przekroczone obowi¹zuje zakaz zwiêkszania
istniej¹cej powierzchni zabudowy;
4) wysokoœæ budynków nie mo¿e przekraczaæ:
a) dla Terenów U.1, U.2, U.3, U4, U.5, U.6, U.7, U.8: 12 m;
b) dla Terenu U.9: 13,5 m;
W przypadku budynków istniej¹cych, których wysokoœæ
przekracza tê wartoœæ, ich rozbudowa nie mo¿e powodowaæ zwiêkszenia istniej¹cej wysokoœci;
5) dopuszcza siê realizacjê obiektów nakrytych dachem p³askim;
6) w przypadku realizacji obiektów nakrytych dachem spadzistym obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady:
a) bry³a dachu - symetryczna, k¹t nachylenia po³aci nie
wiêkszy ni¿ 45°;
b) doœwietlenia - mo¿liwoœæ stosowania okien po³aciowych lub lukarn.
W przypadku stosowania lukarn wymagana jedna ich forma w obrêbie bry³y budynku, nawi¹zuj¹ca do podstawowej formy dachu. Rozmieszczenie lukarn winno nawi¹zywaæ do uk³adu otworów okiennych i drzwiowych.
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c) pokrycie dachów - materia³y ceramiczne lub ich imitacje w kolorze czerwonym, czerwono-br¹zowym lub br¹zowym;
d) zakaz stosowania po³aci dachowych przesuniêtych wzajemnie w pionie i w poziomie;
7) na obszarze wszystkich Terenów U.1 - U.9 obowi¹zuje
zakaz stosowania elementów refleksyjnych oraz niskostandardowych materia³ów wykoñczeniowych (blacha
falista i trapezowa, "sidding" i inne materia³y ok³adzinowe z tworzyw sztucznych, papy itp.);
8) na Terenie U.3, w miejscu wyznaczonym na Rysunku
Planu jako ci¹g pieszy, nak³ada siê obowi¹zek urz¹dzenia publicznie dostêpnego przejœcia pieszego, stanowi¹cego po³¹czenie miedzy ul. Stadionow¹ i ul. Odmogile;
9) wszelkie dzia³ania na Terenach U.1, U4 musz¹ byæ zgodne z zapisami zawartymi w § 10 ust. 5, dotycz¹cymi zasad zagospodarowania terenów objêtych Stref¹ rekompozycji zabudowy;
10) wszelkie dzia³ania na Terenach U.1, U.6, U.9 musz¹ byæ
zgodne z zapisami zawartymi w § 10 ust. 6, dotycz¹cymi
zasad zagospodarowania terenów objêtych Stref¹ zabudowy naro¿nikowej;
11) wszelkie dzia³ania na Terenach U.1 i U4 musz¹ byæ zgodne z zapisami zawartymi w § 12 ust. 3, dotycz¹cymi zasad zagospodarowania terenów objêtych Stref¹ hydrogeniczn¹.
6. Wszystkie podejmowane przedsiêwziêcia w zakresie zagospodarowania Terenów U.1, U.2, U.3, U4, U.5, U.6, U.7, U.8,
U.9 nale¿y stosowaæ ³¹cznie z ustaleniami zawartymi w rozdzia³ach I i II.
§ 27
1. Wyznacza siê Tereny us³ug publicznych, oznaczone symbolem UP.1, UP.2.
2. Jako przeznaczenie podstawowe ustala siê:
1) dlaTerenu UP.1- lokalizacjê obiektów sakralnych: koœcio³a
oraz domu parafialnego wraz z plebani¹;
2) dla Terenu UP.2 - lokalizacjê us³ug oœwiaty i edukacji;
3. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala siê:
1) dojœcia i dojazdy do obiektów oraz;
2) miejsca parkingowe;
Ponadto:
3) naTerenie UP.2: lokalizacjê terenowych urz¹dzeñ sportowych.
4. Warunkiem lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ w ramach przeznaczenia dopuszczalnego jest ich uzupe³niaj¹cy i obs³ugowy charakter, dostosowanie ich do wymogów przeznaczenia podstawowego oraz spe³nienie zasady, aby ³¹czna powierzchnia terenów zwi¹zanych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie stanowi³a wiêcej ni¿:
1) 40% powierzchni terenu przeznaczonego do zainwestowania - dla przeznaczenia okreœlonego w ust. 3 pkt 3,
2) 20% powierzchni terenu przeznaczonego do zainwestowania - dla pozosta³ych przeznaczeñ.
5. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki i standardy zagospodarowania Terenów UP.1, UP.2:
1) wskaŸnik powierzchni biologicznie czynnej nie mo¿e byæ
ni¿szy ni¿ 70%;
2) wskaŸnik powierzchni zabudowy terenu inwestycji nie
mo¿e przekraczaæ 25%, parametr ten obowi¹zuje w przypadku realizacji nowej zabudowy, a tak¿e przy przebudowie i rozbudowie istniej¹cej;
3) na dzia³kach zabudowanych, na których wskaŸniki ustalone w pkt 2 s¹ przekroczone obowi¹zuje zakaz zwiêkszania
istniej¹cej powierzchni zabudowy;
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4) wysokoœæ budynków nie mo¿e przekraczaæ:
a) na Terenie UP.1 - 16 m, z uwzglêdnieniem ust. 5 pkt 6.
b) na Terenie UP.2 - 12 m.
W przypadku budynków istniej¹cych, których wysokoœæ
przekracza tê wartoœæ, ich rozbudowa nie mo¿e powodowaæ zwiêkszenia istniej¹cej wysokoœci.
5) obowi¹zuje zakaz stosowania niskostandardowych materia³ów wykoñczeniowych (blacha falista i trapezowa,
"sidding", papa itp.).
6) na Terenie UP.1 dopuszcza siê realizacje akcentów w obrêbie bry³y budynku lub wolnostoj¹cego obiektu (np. wie¿y-dzwonnicy lub krzy¿a) o wysokoœci max. 40 m;
7) dopuszcza siê realizacjê obiektów nakrytych dachem p³askim;
8) w przypadku realizacji obiektów nakrytych dachem spadzistym obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady:
a) bry³a dachu - symetryczna, k¹t nachylenia po³aci nie
wiêkszy ni¿ 45°;
b) doœwietlenia - mo¿liwoœæ stosowania okien po³aciowych lub lukarn.
W przypadku stosowania lukarn wymagana jedna ich forma w obrêbie bry³y budynku, nawi¹zuj¹ca do podstawowej formy dachu. Rozmieszczenie lukarn winno nawi¹zywaæ do uk³adu otworów okiennych i drzwiowych.
c) pokrycie dachów - materia³y ceramiczne lub ich imitacje
w kolorze czerwonym, czerwono-br¹zowym lub br¹zowym;
d) zakaz stosowania po³aci dachowych przesuniêtych wzajemnie w pionie i w poziomie;
9) wszelkie dzia³ania naTerenach UP.1 musz¹ byæ zgodne z zapisami zawartymi w § 12 ust. 3, dotycz¹cymi zasad zagospodarowania terenów objêtych Stref¹ hydrogeniczn¹.
6. Wszystkie podejmowane przedsiêwziêcia w zakresie zagospodarowania Terenów UP.1, UP.2 nale¿y stosowaæ ³¹cznie
z ustaleniami zawartymi w rozdzia³ach I i II.
§ 28
1. Wyznacza siê Tereny zabudowy us³ugowej - us³ugi sportu
i rekreacji, oznaczone symbolem US.1, US.2, US.3.
2. Jako przeznaczenie podstawowe ustala siê:
1) dla Terenu US.1 lokalizacje:
a) hali sportowej,
b) sezonowego lodowiska odkrytego,
c) boisk do gier zespo³owych,
d) terenowych urz¹dzeñ sportowych,
e) elementów wyposa¿enia parku,
2) dla Terenu US.2 lokalizacje:
a) basenów odkrytych,
b) kortów tenisowych z mo¿liwoœci¹ sezonowego przekrycia pow³okami pneumatycznymi,
c) boisk do gier zespo³owych,
d) terenowych urz¹dzeñ sportowych;
3) dla Terenu US.3:
a) stadion sportowy (istniej¹cy) wraz z trybunami terenowymi (z mo¿liwoœci¹ m.in. organizowania zawodów
¿u¿lowych),
b) lokalizacjê budynku, stanowi¹cego zespó³ wejœciowy
(kasy i zespo³y higieniczno-sanitarne).
3. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala siê lokalizacjê:
1) us³ug z zakresu gastronomii i handlu detalicznego, zwi¹zanych z obs³ug¹ obiektów z przeznaczenia podstawowego;
2) urz¹dzeñ i obiektów zwi¹zanych z obs³ug¹ i prawid³owym funkcjonowaniem obiektów z przeznaczenia podstawowego (w tym m.in. szatni, umywalni, sanitariatów,
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magazynów i wypo¿yczalni sprzêtu sportowego oraz pomieszczeñ pomocniczych i technicznych);
3) niewyznaczonych w planie dojœæ i dojazdów;
Ponadto:
4) na Terenie US.1:
a) parkingów,
b) us³ug z zakresu ochrony zdrowia, wbudowanych
w obiekty sportowe;
5) na Terenie US.3:
a) masztów oœwietleniowych,
b) urz¹dzeñ ochrony akustycznej.
4. Teren US.3 mo¿e s³u¿yæ organizacji imprez masowych.
5. Warunkiem lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ w ramach przeznaczenia dopuszczalnego jest ich uzupe³niaj¹cy i obs³ugowy charakter i dostosowanie ich do wymogów przeznaczenia podstawowego oraz spe³nienie zasady, aby ³¹czna powierzchnia terenów zwi¹zanych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie stanowi³a wiêcej ni¿ 40% terenu przeznaczonego do zainwestowania.
6. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki i standardy zagospodarowania Terenów US.1, US.2, US.3:
1) wskaŸnik powierzchni biologicznie czynnej nie mo¿e byæ
ni¿szy ni¿ 50%;
2) wskaŸnik powierzchni zabudowy terenu inwestycji nie
mo¿e przekraczaæ:
a) 25% dla Terenów US.1 i US.3,
b) 20% dla Terenu US.2
i parametr ten obowi¹zuje w przypadku realizacji nowej
zabudowy a tak¿e przy rozbudowie istniej¹cej;
3) na dzia³kach zabudowanych, na których wskaŸniki ustalone w pkt 2 s¹ przekroczone obowi¹zuje zakaz zwiêkszania
istniej¹cej powierzchni zabudowy;
4) wysokoœæ budynków nie mo¿e przekraczaæ:
a) dla Terenu US.1: 15 m,
b) dla Terenu US.2: 9 m,
c) dla Terenu US.3:
- 12 m dla budynków z zakresu przeznaczenia podstawowego, okreœlonych w ust. 2 pkt 3 lit b,
- 8 m dla budynków z zakresu przeznaczenia dopuszczalnego, okreœlonych w ust. 3 pkt 1, 2, w przypadku gdy
bêd¹ one realizowane jako obiekty wolnostoj¹ce.
W przypadku budynków istniej¹cych, których wysokoœæ
przekracza tê wartoœæ, ich rozbudowa nie mo¿e powodowaæ zwiêkszenia istniej¹cej wysokoœci.
5) do wykañczania elewacji obiektów nale¿y stosowaæ materialny typu: kamieñ, beton architektoniczny, szk³o, wysokiej jakoœci blachy ze stali nierdzewnej oraz kompozyty
aluminiowe (naturalne, lakierowane i anodowane). Obowi¹zuje zakaz stosowania niskostandardowych materia³ów wykoñczeniowych (blacha falista i trapezowa, "sidding", papa itp.);
6) w przypadku realizacji obiektów nakrytych dachem spadzistym obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady:
a) bry³a dachu - symetryczna, k¹t nachylenia po³aci nie
wiêkszy ni¿ 45°;
b) doœwietlenia - mo¿liwoœæ stosowania okien po³aciowych lub lukarn.
W przypadku stosowania lukarn wymagana jedna ich forma w obrêbie bry³y budynku, nawi¹zuj¹ca do podstawowej formy dachu. Rozmieszczenie lukarn winno nawi¹zywaæ do uk³adu otworów okiennych i drzwiowych.
c) pokrycie dachów - materia³y ceramiczne lub ich imitacje w
kolorze czerwonym, czerwono-br¹zowym lub br¹zowym;
d) zakaz stosowania po³aci dachowych przesuniêtych wzajemnie w pionie i w poziomie;
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7) powierzchnia zabudowy pojedynczych obiektów, o których mowa w ust. 3 pkt 1, 2 nie mo¿e byæ mniejsza ni¿
30 m2 i nie mo¿e byæ wiêksza ni¿ 200 m2;
8) obowi¹zuje zakaz lokalizacji reklam œwietlnych i neonów;
9) wszelkie dzia³ania naTerenie US.1, US.2 musz¹ byæ zgodne z zapisami zawartymi w §10 ust. 5, dotycz¹cymi zasad zagospodarowania terenów objêtych Stref¹ rekompozycji zabudowy;
10)wszelkie dzia³ania na Terenach US.2 musz¹ byæ zgodne
z zapisami zawartymi w § 12 ust. 3, dotycz¹cymi zasad
zagospodarowania terenów objêtych Stref¹ hydrogeniczn¹.
7. Wszystkie podejmowane przedsiêwziêcia w zakresie zagospodarowania Terenów US.1, US.2, US.3 nale¿y stosowaæ
³¹cznie z ustaleniami zawartymi w rozdzia³ach I i II.
§ 29
1. Wyznacza siê Tereny zabudowy us³ugowej - us³ugi sportu,
turystyki i kultury oznaczone symbolem US.t.
2. Jako przeznaczenie podstawowe ustala siê: lokalizacjê us³ug
o charakterze komercyjnym z zakresu sportu, turystyki, wypoczynku i kultury, oœwiaty i edukacji.
3. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala siê lokalizacjê:
1) skansenu;
2) elementów wyposa¿enia parku;
3) niewyznaczonych na Rysunku Planu dojœæ i dojazdów;
4) niewyznaczonych na Rysunku Planu urz¹dzonych œcie¿ek pieszych, rolkowych i rowerowych, œcie¿ek dydaktycznych oraz tras konnych i tras narciarstwa biegowego wraz z niezbêdn¹ infrastruktur¹ (np. nawierzchnie, elementy zabezpieczaj¹ce takie jak balustrady, schody terenowe, rampy);
5) jednego mieszkania wbudowanego w budynki z przeznaczenia podstawowego, okreœlonego w ust. 2;
6) us³ug z zakresu gastronomii i handlu detalicznego wbudowanych w budynki z przeznaczenia podstawowego,
okreœlonego w ust. 2;
7) miejsc parkingowych przeznaczonych wy³¹cznie do obs³ugi Terenu US.t.
4. Warunkiem lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ w ramach przeznaczenia dopuszczalnego jest:
1) ich uzupe³niaj¹cy i obs³ugowy charakter;
2) dostosowanie ich do wymogów przeznaczenia podstawowego;
3) spe³nienie zasady, aby ³¹czna powierzchnia terenów zwi¹zanych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie stanowi³a wiêcej ni¿ 30% terenu przeznaczonego do zainwestowania;
4) obowi¹zuje zakaz realizowania inwestycji w ten sposób,
ze w 1 etapie realizuje siê inwestycje z zakresu przeznaczenia dopuszczalnego, a w 2 etapie inwestycje z zakresu
przeznaczenia podstawowego.
5. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki i standardy zagospodarowania Terenu US.t:
1) wskaŸnik powierzchni biologicznie czynnej nie mo¿e byæ
ni¿szy ni¿ 70%;
2) wskaŸnik powierzchni zabudowy terenu inwestycji nie
mo¿e przekraczaæ 25%;
3) na Terenie US.t wysokoœæ budynków nie mo¿e przekroczyæ 12 m do kalenicy - w przypadku dachu spadzistego
lub 9 m w przypadku dachu p³askiego,
4) do wykañczania elewacji nale¿y stosowaæ materia³y tradycyjne typu: drewno, ceg³a klinkierowa, tynk mineralny,
kamieñ, drewno. Obowi¹zuje zakaz stosowania niskostandardowych materia³ów wykoñczeniowych (blacha falista

Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 228

— 8811 —

i trapezowa, "sidding", papa itp.). Materia³y ok³adzinowe
elewacji nale¿y stosowaæ w kolorze bia³ym, kremowym
lub jasnopopielatym, z mo¿liwoœci¹ wprowadzania kolorów ciemnych, pod warunkiem, ¿e nie bêd¹ one stanowi³y wiêcej ni¿ 30% powierzchni elewacji;
5) dopuszcza sie realizacjê obiektów nakrytych dachem p³askim;
6) w przypadku realizacji obiektów nakrytych dachem spadzistym obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady:
a) bry³a dachu - symetryczna, k¹t nachylenia po³aci nie
wiêkszy ni¿ 450;
b) doœwietlenia - mo¿liwoœæ stosowania okien po³aciowych lub lukarn.
W przypadku stosowania lukarn wymagana jedna ich forma w obrêbie bry³y budynku, nawi¹zuj¹ca do podstawowej formy dachu. Rozmieszczenie lukarn winno nawi¹zywaæ do uk³adu otworów okiennych i drzwiowych;
c) pokrycie dachów - materia³y ceramiczne lub ich imitacje w kolorze czerwonym, czerwono-br¹zowym lub
br¹zowym;
d) zakaz stosowania po³aci dachowych przesuniêtych
wzajemnie w pionie i w poziomie;
7) dopuszcza siê realizacjê wybiegów dla koni; dopuszczenie to ma zastosowanie w przypadku lokalizacji - w ramach przeznaczenia podstawowego - oœrodka hipoterapii (w tym zaplecza, np. stadniny koni) Elementy ogrodzenia wybiegów winny byæ wykonane z materia³ów
naturalnych, w formie nawi¹zuj¹cej do tradycyjnych zagród dla koni; obowi¹zuje zakaz stosowania stalowych
i betonowych wype³nieñ ogrodzeñ;
8) w przypadku urz¹dzania œcie¿ek pieszych, rolkowych i rowerowych, tras konnych i tras dla narciarstwa biegowego obowi¹zuje wykonanie wszelkich niezbêdnych zabezpieczeñ takich jak: balustrady, schody terenowe, rampy,
tablice informacyjne itp.;
9) w przypadku urz¹dzania galerii plenerowych dopuszcza
siê ustawianie urz¹dzeñ na postumentach o powierzchni nieprzekraczaj¹cej 4 m2, wykonanie instalacji oœwietlenia oraz urz¹dzenie utwardzonych œcie¿ek pieszych.
Obowi¹zuje wykonanie postumentów z materia³ów naturalnych, takich jak kamieñ, drewno, ceg³a klinkierowa;
10) obowi¹zuje zakaz umieszczania reklam œwietlnych i neonów;
11) wszelkie dzia³ania na Terenach US.t musz¹:
a) byæ zgodne z zapisami zawartymi w § 12 ust. 1 pkt 4,
dotycz¹cymi zasad zagospodarowania terenów w strefie ochrony poœredniej ujêcia wody podziemnej, tzw.
Pasa "A", zgodnie z decyzj¹ Wojewody Krakowskiego
znak OS.III.6210-1-3/97 z dnia 17.11.1997 r.,
b) byæ zgodne z zapisami zawartymi w § 12 ust. 3, dotycz¹cymi zasad zagospodarowania terenów objêtych
Stref¹ hydrogeniczn¹,
c) w projektach technicznych uwzglêdniaæ zabezpieczenia przed ewentualn¹ mo¿liwoœci¹ wyst¹pienia powodzi - woda stuletnia.
6. Wszystkie podejmowane przedsiêwziêcia w zakresie zagospodarowania Terenów US.t nale¿y stosowaæ ³¹cznie z ustaleniami zawartymi w rozdzia³ach I i II.
§ 30
1. Wyznacza siê Teren stacji paliw oznaczony symbolem KU.e.
2. Jako przeznaczenie podstawowe ustala siê zabudowê us³ugow¹
z zakresu dystrybucji paliw wraz z dojazdami i parkingami.
3. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala siê us³ugi z zakresu
handlu detalicznego i gastronomii, zwi¹zane bezpoœrednio
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z funkcj¹ podstawow¹, wbudowane w obiekt z zakresu przeznaczenia podstawowego.
4. Warunkiem lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ w ramach przeznaczenia dopuszczalnego jest ich uzupelniajacy i obs³ugowy charakter oraz spe³nienie zasady, aby ³¹czna powierzchnia terenów zwi¹zanych z przeznaczeniem dopuszczalnym
nie stanowi³a wiêcej ni¿ 30% powierzchni terenu przeznaczonego do zainwestowania.
5. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki i standardy zagospodarowania Terenu KU.e:
1) wskaŸnik powierzchni biologicznie czynnej nie mo¿e byæ
ni¿szy ni¿ 70%;
2) wskaŸnik powierzchni zabudowy terenu inwestycji nie
mo¿e przekraczaæ 25% i parametr ten obowi¹zuje w przypadku realizacji nowej zabudowy a tak¿e przy rozbudowie istniej¹cej;
3) obowi¹zuje zakaz stosowania elementów refleksyjnych
oraz "siddingu", blachy (równie¿ falistej i trapezowej) i innych nieskostandardowych wykoñczeniowych materia³ów elewacyjnych;
4) na granicy z s¹siaduj¹ca zabudow¹ mieszkaniow¹ obowi¹zuje utworzenie pasów izoluj¹cej zieleni urz¹dzonej
o szerokoœci min. 2 m;
5) wszelkie dzia³ania naTerenach KU.e musz¹ byæ zgodne z zapisami zawartymi w § 12 ust. 3, dotycz¹cymi zasad zagospodarowania terenów objêtych Stref¹ hydrogeniczn¹.
6. Obowi¹zuje zakaz lokalizacji obiektów ma³ej gastronomii.
7. Wszystkie podejmowane przedsiêwziêcia w zakresie zagospodarowania Terenu KU.e nale¿y stosowaæ ³¹cznie z ustaleniami zawartymi w rozdzia³ach I i II.
§ 31
1. Wyznacza siê Tereny komunikacji drogowej oraz okreœla siê
dla nich nastêpuj¹ce elementy uk³adu drogowego:
1) KD/G+T.1, KD/G+T.2, KD/G+T.3 - droga g³ówna z tramwajem (fragmenty po³o¿one w obszarze planu),
2) KD/Z1, KD/Z2- Droga zbiorcza (fragment po³o¿ony w obszarze planu),
3) KD/D1, KD/D2,KD/D3,KD/D4,KD/D5,KD/D6- drogi dojazdowe;
4) KD/DX - droga pieszo-jezdna publiczna;
5) KU.p- parking publiczny;
6) KD/DW - droga wewnêtrzna z parkingiem.
2. Okreœla siê na Rysunku Planu szczegó³owy zasiêg Terenów
komunikacji drogowej, wymienionych w ust. 1.
3. Urz¹dzeniami o przeznaczeniu podstawowym w obrêbie linii rozgraniczaj¹cych Terenów komunikacji drogowej, wymienionych w ust. 1 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 tak¿e zatoki przystankowe, perony i zadaszenia przystankowe - dla terenów wymienionych
w ust. 1 pkt 1 i 2;
2) urz¹dzenia techniczne dróg: odwodnienie i oœwietlenie
dróg, bariery i wygrodzenia, znaki drogowe, urz¹dzenia
sterowania ruchem, obiekty i urz¹dzenia s³u¿¹ce ograniczaniu uci¹¿liwoœci komunikacyjnej.
4. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala siê mo¿liwoœæ lokalizacji:
1) sieci, obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej, nie
zwi¹zanej funkcjonalnie z drogami;
2) obiektów zwi¹zanych z obs³ug¹ pasa¿erów, w ramach
zagospodarowania przystanków;
3) obiektów ma³ej architektury.
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5. Warunkiem lokalizacji elementów, o których mowa w ust. 4 jest:
1) uzyskanie zgody zarz¹dcy ulicy;
2) dostosowanie ich do charakteru i wymogów przeznaczenia podstawowego, szczególnie do warunków bezpieczeñstwa ruchu.
6. Dla tras rowerowych, wskazanych na Rysunku Planu, wymagane jest rezerwowanie odrêbnej jezdni lub udostêpnienie czêœci chodnika b¹dŸ jezdni dróg dojazdowych i lokalnych. Uk³ad
tras rowerowych mo¿e byæ uzupe³niany o dalsze odcinki, w terenach przeznaczonych na komunikacjê drogow¹ lub innych,
na warunkach obowi¹zuj¹cych w Gminie Miejskiej Kraków.
7. W Terenach komunikacji drogowej obowi¹zuje zakaz lokalizacji wszelkich urz¹dzeñ reklamowych.
8. Wszystkie podejmowane przedsiêwziêcia w zakresie zagospodarowania Terenów komunikacji drogowej nale¿y stosowaæ ³¹cznie z ustaleniami zawartymi w rozdzia³ach I i II.
§ 32
1. Wyznacza siê Tereny infrastruktury technicznej - ujêcia wód,
oznaczone symbolem W.1, W.2.
2. Jako przeznaczenie podstawowe ustala siê urz¹dzenia
i obiekty bezpoœrednio zwi¹zane z ujêciem wód.
3. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala siê lokalizacje niewyznaczonych w planie dojœæ i dojazdów.
4. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania Terenów
W.1 i W.2:
1) niezabudowana czeœæ dzia³ki wymaga zagospodarowania jako teren zieleni urz¹dzonej;
2) uci¹¿liwoœæ zwi¹zana z lokalizacj¹ urz¹dzeñ i obiektów nie
mo¿e wykraczaæ poza granice terenu.
5. Wszelkie dzia³ania na terenie W.1 musz¹ byæ zgodne z zapisami
zawartymi w § 12 ust. 1 pkt 4 lit. a, dotycz¹cymi zasad zagospodarowania terenów w strefie ochrony bezpoœredniej ujêcia
wody podziemnej, tzw. Pasa "A", zgodnie z decyzj¹ Wojewody
Krakowskiego znak OS.III.6210-1-3/97 z dnia 17.11.1997 r.,
6. Wszystkie podejmowane przedsiêwziêcia w zakresie zagospodarowania Terenów W.1, W.2 nale¿y stosowaæ ³¹cznie
z ustaleniami zawartymi w rozdzia³ach I i II.
ROZDZIAL IV
Przepisy koñcowe
§ 33
Stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty z tytu³u wzrostu wartoœci nieruchomoœci, w zwi¹zku z uchwaleniem planu,
ustala siê:
1) dla Terenów: MN.1, MN.2, MN.3, MN4, MN.6, MN.7, MN.8,
MN.9, MW.1, MW.2, U/MW, U.1, U.2, U.3, U4, U.5, U.6, U.7,
U.8, U.9, KU.e, US.t, US.1, US.2, US.3- w wysokoœci 30 %,
2) dla pozosta³ych Terenów - w wysokoœci 0%.
§ 34
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta
Krakowa.
§ 35
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 XXXVI/464/2008
Rady Miasta Krakowa
z dnia 12 marca 2008 r.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
"DOLINA D£UBNI - KRZES£AWICE"
rysunek planu - skala 1:2000
UK£AD SEKCJI

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skale Ÿród³ow¹ 1:2000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³oœci marginesów.
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Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr XXXVI/464/2008
Rady Miasta Krakowa
z dnia 12 marca 2008 r.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
"DOLINA D£UBNI - KRZES£AWICE"
rysunek rozwi¹zañ infrastruktury technicznej - skala 1:2000
UK£AD SEKCJI

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skale Ÿród³ow¹ 1:2000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³oœci marginesów.
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Za³¹cznik Nr 3
do Uchwa³y Nr XXXVI/464/08
Rady Miasta Krakowa
z dnia 12 marca 2008 r.
ROZSTRZYGNIECIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG
DOTYCZ¥CYCH PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
OBSZARU "DOLINA DLUBNI - KRZES£AWICE"
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Dolina D³ubni - Krzes³awice" zosta³
wy³o¿ony do publicznego wgl¹du w okresie od 15.06.2007 r.
do 13.07.2007 r. W wyznaczonym terminie wnoszenia uwag
dotycz¹cych projektu planu, tj. do dnia 27.07.2007 r. wp³ynê³o 17 uwag.
Ilekroæ w niniejszym Rozstrzygniêciu mowa o:
-"projekcie planu", nale¿y przez to rozumieæ projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
"Dolina D³ubni- Krzes³awice"
- "Ustawie ", nale¿y przez to rozumieæ Ustawê z dnia 27 marca 2003 r. planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80 poz. 717 póŸn. zm.).
- "Studium ", nale¿y przez to rozumieæ Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa.
Prezydent Miasta Krakowa Zarz¹dzeniem Nr 1755/2007
z dnia 17.08.2007 r. rozpatrzy³ uwagi dotycz¹ce projektu planu
i wprowadzi³ zmiany do projektu planu wynikaj¹ce ze sposobu
uwzglêdnienia uwag.
W zakresie uwag nieuwzglêdnionych i czêœciowo nieuwzglêdnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa w w/w Zarz¹dzeniu, Rada Miasta Krakowa postanawia przyj¹æ nastêpuj¹cy sposób ich rozpatrzenia.
1. Uwaga Nr 1
dotyczy obszaru, który w wy³o¿onym do publicznego wgl¹du
projekcie planu zawiera³ siê w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN.7 (obecnie U.7). Sk³adaj¹cy uwagê s¹ wspó³w³aœcicielami dzia³ki Nr 5/1 obr. 44 Nowa Huta.
[…]*
wnieœli uwagê, która dotyczy³a zmiany przeznaczenia "sektora" u zbiegu ulic Stadionowej i Kocmyrzowskiej z mieszkaniowego na komercyjny (na cele zabudowy us³ugowej z p³askim dachem).
Prezydent Miasta Krakowa czêœciowo nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje czêœciowo nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Prezydent Miasta Krakowa czêœciowo uwzglêdni³ uwagê
(tzn. w zakresie dzia³ki Nr 5/1 obr. 44 Nowa Huta, któr¹ wg treœci uwagi dysponuj¹ sk³adaj¹cy uwagê). Uwaga nieuwzglêdniona w zakresie pozosta³ych dzia³ek w obszarze pomiêdzy
ulicami KD/D1, KD/D2 i KD/G+T, których w³aœciciele nie z³o¿yli uwag do projektu planu.
2. Uwaga Nr 2
dotyczy dzia³ek Nr 5/5 i 5/6 obr. 44 Nowa Huta, które w wy³o¿onym do publicznego wgl¹du projekcie planu zawiera³y siê
w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN.7
(obecnie U.8).
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[…]*
wnieœli uwagê, która dotyczy³a - w zakresie nieuwzglêdnionym przez Prezydenta Miasta Krakowa:
2) zwiêkszenia dopuszczalnej powierzchni lokali us³ugowych
do 70% ogólnej powierzchni u¿ytkowej budynku lub przekszta³cenia "sektora dzia³ek" pomiêdzy ul. Stadionow¹
(KD/D1), a ulica KD/D2 w ca³oœci na us³ugowe,
3) po³¹czenie planowanej drogi KD2 z ulic¹ Kocmyrzowsk¹
(KD/G+T.1).
Prezydent Miasta Krakowa czêœciowo nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi w zakresie punktu 2 oraz nie uwzglêdni³
wniesionej uwagi w zakresie punktu 3.
Uwaga pozostaje odpowiednio - czêœciowo nieuwzglêdniona i nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Ad 2 Prezydent Miasta Krakowa czêœciowo uwzglêdni³ uwagê (tzn. w zakresie zmiany przeznaczenia dzia³ek Nr 5/5
i 5/6 obr. 44 Nowa Huta, którymi wg treœci uwagi dysponuj¹ sk³adaj¹cy uwagê). Uwaga nieuwzglêdniona w zakresie pozosta³ych dzia³ek w obszarze pomiêdzy ulicami
KD/D1, KD/D2 i KD/G+T, których w³aœciciele nie z³o¿yli
uwag do projektu planu.
Ad. 3. Skrzy¿owanie dróg w miejscu proponowanego po³¹czenia ulic KD/G+T i przed³u¿enia KD/D2 w kierunku pó³nocnym
nie jest mo¿liwe, gdy¿ odleg³oœæ miedzy istniej¹cym skrzy¿owaniem ulic KD/G+T (ul. Kocmyrzowska) z ulic¹ KD/Z.1 (ul. Bulwarowa) a proponowanym skrzy¿owaniem wynosi
ok. 220 m - jest mniejsza ni¿ wymagana przepisami odrêbnymi ("odleg³oœæ miedzy skrzy¿owaniami na drodze g³ównej
na terenie zabudowy nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 500 m - dopuszcza siê wyj¹tkowo odstêp nie mniejszy ni¿ 400 m").
3. Uwaga Nr 3
dotyczy obszaru u zbiegu ulic Stadionowej i Kocmyrzowskiej, który w wy³o¿onym do publicznego wgl¹du projekcie
planu zawiera³ siê w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN.7 (obecnie U.8).
[…]*
wnieœli uwagê, która dotyczy³a wydzielenia "sektora" znajduj¹cego siê pomiêdzy drogami KD/D.1 i KD/D.2 (ul. Stadionowa) z dzia³kami Nr 5/1, 5/2, 5/4, 5/5, 5/6, 5/7 i 5/8 na obszarze: MN7 jako rejon pod zabudowê us³ugow¹ z p³askimi dachami. Na dzia³ce Nr 5/7 mia³by powstaæ 2- piêtrowy obiekt
handlowo-us³ugowy o podstawie ok. 200 m2 i wysokoœci poni¿ej 9 m od podstawy obiektu (us³ugi w zakresie doradztwa
i handlu urz¹dzeniami grzewczymi, klimatyzacyjnymi oraz
ogrodniczymi, a tak¿e naprawy i wynajem tych urz¹dzeñ).
Prezydent Miasta Krakowa czêœciowo nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje czêœciowo nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Prezydent Miasta Krakowa czêœciowo uwzglêdni³ uwagê
(tzn. w zakresie zmiany przeznaczenia dzia³ki Nr 5/7). Uwaga nieuwzglêdniona w zakresie pozosta³ych dzia³ek w obszarze pomiêdzy ulicami KD/D1, KD/D2 i KD/G+T, których
w³aœciciele nie z³o¿yli uwag do projektu planu.
4. Uwaga Nr 4
dotyczy obszaru u zbiegu ulic Stadionowej i Kocmyrzowskiej (pomiêdzy drogami KD/D.1 i KD/D.2), który w wy³o¿onym do publicz-
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nego wgl¹du projekcie planu zawiera³ siê w terenach zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej MN.7 (obecnie U.8). Sk³adaj¹cy
uwagê jest w³aœcicielem dzia³ki Nr 5/7 obr. 44 Nowa Huta.
[…]*
wniós³ uwagê, która dotyczy³a wydzielenia "sektora" znajduj¹cego siê pomiêdzy drogami KD/D.1 i KD/D.2 (ul. Stadionowa) z dzia³kami Nr 5/1,5/2,5/4,5/5,5/6,5/7 i 5/8 na obszarze MN7
jako rejon pod zabudowê us³ugow¹ z p³askimi dachami.
Prezydent Miasta Krakowa czêœciowo nie uwzglêdni³ uwagi.
Uwaga pozostaje czêœciowo nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Prezydent Miasta Krakowa czêœciowo uwzglêdni³ uwagê
(tzn. w zakresie zmiany przeznaczenia dzia³ki Nr 5/7, która
wg treœci uwagi dysponuje sk³adaj¹cy uwagê). Uwaga nieuwzglêdniona w zakresie pozosta³ych dzia³ek w obszarze
pomiêdzy ulicami KD/D1, KD/D2 i KD/G+T, których w³aœciciele nie z³o¿yli uwag do projektu planu.
5. Uwaga Nr 6
dotyczy dzia³ki Nr 28/13 obr. 44 Nowa Huta, która w wy³o¿onym do publicznego wgl¹du projekcie planu zawiera³a siê
w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej(MN.6).
[…]*
Wniós³ uwagê, która dotyczy³a zmiany przeznaczenia czêœci dzia³ki gminnej Nr 28/13 na cele zabudowy us³ugowej.
Dzia³ka Nr 28/13 obci¹¿ona jest s³u¿ebnoœci¹ drogi koniecznej (postanowienie Sadu Rejonowego dla Krakowa-Nowej
Huty z dnia 18.12.1996 sygn. akt I Ns 697/95/N).
Prezydent Miasta Krakowa czêœciowo nie uwzglêdni³ uwagi.
Uwaga pozostaje czêœciowo nie uwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Prezydent Miasta Krakowa czêœciowo uwzglêdni³ uwagê
(tzn. w zakresie wschodniej czêœci terenu wskazanego
w uwadze -w s¹siedztwie dzia³ek Nr 27 i 28/2). W pozosta³ym zakresie terenu wskazanego w uwadze uwaga
nieuwzglêdniona z powodu koniecznoœci zapewnienia dojazdu do pozosta³ej czêœci dzia³ki Nr 28/13.
6. Uwaga Nr 7
dotyczy dzia³ek Nr 28/13, 27, 28/2 obr. 44 Nowa Huta, które
w wy³o¿onym do publicznego wgl¹du projekcie planu zawiera³y siê w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN.6) i w terenach zabudowy us³ugowej (U.2).
[…]*
Wniós³ uwagê, która dotyczy³a - w zakresie nieuwzglêdnionym przez Prezydenta Miasta Krakowa:
1) zmiany przeznaczenia czêœci dzia³ki Nr 28/13 z przewidzianego jako teren mieszkaniowy MN.6 na teren zabudowy us³ugowej U.2 (zgodnie z za³¹czonym szkicem).
Prezydent Miasta Krakowa czêœciowo nie uwzglêdni³ uwagi w zakresie punktu 1
Uwaga pozostaje czêœciowo nieuwzglêdniona w zakresie
punktu 1.
Wyjaœnienie:
Prezydent Miasta Krakowa czêœciowo uwzglêdni³ uwagê
(tzn. w zakresie wschodniej czêœci terenu wskazanego
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w uwadze - w s¹siedztwie dzia³ek Nr 27 i 28/2). W pozosta³ym zakresie terenu wskazanego w uwadze uwaga nieuwzglêdniona z powodu koniecznoœci zapewnienia dojazdu
do pozosta³ej czêœci dzia³ki Nr 28/13.
7. Uwaga Nr 9
dotyczy obszarów, które w wy³o¿onym do publicznego wgl¹du projekcie planu zawiera³y siê w terenach publicznie dostêpnej zieleni urz¹dzonej (ZP.1 - ZP.8), terenach zabudowy
mieszkaniowej-jednorodzinnej (MN.2)oraz terenach zabudowy us³ugowej us³ug sportu, turystyki i kultury (US.t).
[…]*
wniós³ uwagê, która dotyczy³a:
1) zmniejszenia przeznaczenia dopuszczalnego na terenach
ZP do 30%,
2) zmiany pasa o szerokoœci 100 metrów od linii brzegowej D³ubni, oznaczonego jako MN.2, na ZP bez prawa
jakiejkolwiek zabudowy kubaturowej, parkingów
i ogrodzeñ celem zachowania korytarza ekologicznego D³ubni,
3) zmiany zapisu § 28 pasa o szerokoœci 100 metrów od linii
brzegowej D³ubni, który powinien byæ wolny od jakiejkolwiek zabudowy kubaturowej, parkingów, ogrodzeñ, urz¹dzeñ sportowych, turystycznych, rekreacyjnych, oraz boisk o nawierzchni innej ni¿ trawiasta - celem zachowania
korytarza ekologicznego D³ubni.
Prezydent Miasta Krakowa czêœciowo nie uwzglêdni³ uwagi w zakresie punktu 1 oraz nie uwzglêdni³ uwagi w zakresie punktów 2 i 3.
Uwaga pozostaje odpowiednio - czêœciowo nieuwzglêdniona oraz nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
ad. 1. Po dokonaniu analizy, sygnalizowanej na etapie rozpatrywania uwag przez Prezydenta Miasta Krakowa,
uwaga zosta³a uwzglêdniona tylko w zakresie terenu ZP.2.
W odniesieniu do pozosta³ych terenów ZP, w wyniku analizy, utrzymano wskaŸnik przeznaczenia dopuszczalnego
w wysokoœci okreœlonej w wy³o¿onym do publicznego
wgl¹du projekcie planu,
ad. 2. Teren MN.2 znajduje siê w odleg³oœci ok. 450 - 500 m
od brzegów rzeki D³ubni, w zwi¹zku z tym uwaga jest bezzasadna,
ad. 3. Tereny w s¹siedztwie rzeki D³ubni s¹ czêœciowo zainwestowane. Teren US.t (zabudowy us³ugowej - us³ugi
sportu turystyki i kultury) stanowi uzupelnienie i wzbogacenie) funkcji rekreacyjnych s¹siednich terenów publicznie dostêpnej zieleni urz¹dzonej (ZP) i zieleni parkowej
(ZP.p). Na terenie US.t dopuszczono zainwestowanie, jednak¿e z zachowaniem ograniczeñ odnoœnie gabarytów
i usytuowania ewentualnej przysz³ej zabudowy oraz z zapewnieniem wysokiego wskaŸnika powierzchni biologicznie czynnej.
8. Uwaga Nr 16
dotyczy rejonu Zalewu Nowohuckiego, który w wy³o¿onym
do publicznego wgl¹du projekcie planu zawiera³ siê w terenach zieleni parkowej- park "Nad Zalewem" (ZP.p).
[…]*
wniós³ uwagê dotycz¹c¹ uwzglêdnienia w projekcie mo¿liwoœci zwiêkszenia iloœci miejsc parkingowych w rejonie Zalewu Nowohuckiego.
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Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
W s¹siedztwie terenu zieleni parkowej (ZP.p) projekt planu
przewiduje od strony al. Solidarnoœci wyodrêbniony parking
(teren KU.p). Istnieje równie¿ mo¿liwoœæ parkowania w pasie
drogowym ulicy Bulwarowej (na terenie poza granicami planu). Nie jest natomiast uzasadnione uszczuplanie terenów
parkowych, poprzez m.in. dopuszczenie w nich parkingów.
9. Uwaga Nr 17
dotyczy ca³ego obszaru planu
[…]*
wniós³ uwagê, która dotyczy³a - w zakresie nieuwzglêdnionym przez Prezydenta Miasta Krakowa:
2) negatywnej opinii odnoœnie zapisów dotycz¹cych wykonywania nowej sieci wy³¹cznie jako kablowej doziemnej oraz kablowania istniej¹cych linii œredniego i niskiego napiêcia w ramach prowadzonej przebudowy lub
modernizacji.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ uwagi w zakresie punktu 2.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona w zakresie punktu 2.
Wyjaœnienie:
Ad. 2. Uwaga nieuwzglêdniona z powodu koniecznoœci kszta³towania w obszarze objêtym planem ³adu przestrzennego, przez m.in. wymóg wykonywania nowej sieci wy³¹cznie jako kablowej doziemnej oraz kablowania -w ramach
przebudowy lub modernizacji - istniej¹cych linii œredniego i niskiego napiêcia.
________
* W zwi¹zku z Ustaw¹ z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) z tekstu uchwa³y dla celów publikacji zosta³y usuniête dane
osobowe.
Wiceprzewodnicz¹ca Rady Miasta: M. Patena
Za³¹cznik Nr 4
do Uchwa³y Nr XXXVII464/08
Rady Miasta Krakowa
z dnia 12 marca 2008 r.
ROZSTRZYGNIECIE O SPOSOBIE REALIZACJI INWESTYCJI
Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NALE¯ACYCH DO ZADAÑ WLASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH
ICH FINANSOWANIA W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU
"DOLINA D£UBNI-KRZES£AWICE"
I. Inwestycje infrastruktury technicznej objête ustaleniami i obszarem planu
Zasady obs³ugi oraz charakterystyka rozwi¹zañ infrastruktury technicznej, w tym komunikacyjnej, obszaru "Dolina D³ubni-Krzes³awice" zosta³y okreœlone w ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - tj. w uchwale
w sprawie uchwalenia planu oraz w czêœci graficznej planu
(stanowi¹cej integraln¹ czêœæ uchwa³y).
W zakresie nale¿¹cym do zadañ w³asnych Gminy Miejskiej
Kraków zapisano w planie inwestycje infrastrukturalne:
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1. Modernizacja, rozbudowa i budowa uk³adu komunikacyjnego, obejmuj¹ca:
1) Uk³ad drogowy podstawowy:
a) droga g³ówna z tramwajem, oznaczona symbolem
KD/G+T.1, KD/G+T.2, KD/G+T.3 - ul. Kocmyrzowska
której w obszarze planu znajduj¹ siê obrze¿ne czêœci,
b) droga zbiorcza oznaczona symbolem KD/Z.1, KD/Z.2 ul. Bulwarowa, z której w obszarze planu znajduj¹ siê
obrze¿ne czêœci,
c) droga zbiorcza z tramwajem, al. Solidarnoœci, po³o¿ona
w bezpoœrednim s¹siedztwie, poza obszarem planu.
2) Uk³ad drogowy obs³uguj¹cy obszar objêty planem obejmuje sieæ dróg dojazdowych, publicznych (KD/D), drogê
pieszo-jezdn¹, publiczn¹ (KD/DX), parking publiczny (KU.p)
oraz drogê wewnêtrzn¹ z parkingiem (KD/DW):
a) drogi dojazdowe, publiczne:
- KD/D.1 - ul. Stadionowa,
- KD/D.2 - przed³u¿enie (poza ul. Stadionow¹)ul. Andersena,
- KD/D.3 - czeœæ (pn-pd) ul. Andersena i jej przed³u¿enie,
- KD/D.4 - czeœæ (wsch-zach) ul. Andersena,
- KD/D.5 - ul. Odmogile,
- KD/D.6 - ul. Wojciechowskiego
b) droga pieszo-jezdna, publiczna, oznaczona symbolem
KD/DX,
c) parking publiczny, oznaczony symbolem KU.p,
d) droga wewnêtrzna z parkingiem, oznaczona symbolem KD/DW;
3) Œcie¿ki rowerowe i ci¹gi piesze:
a) w terenach dróg i ulic (w pasach drogowych),
b) w publicznie dostêpnej zieleni urz¹dzonej (ZP.1- ZP.7),
c) w terenach zieleni parkowej (ZP.p),
d) w terenach zabudowy us³ugowej - us³ug sportu, turystyki i kultury (US.t)
Ca³oœæ inwestycji komunikacyjnych obejmuje tak¿e urz¹dzenia towarzysz¹ce, w tym m.in. przystanki i inne urz¹dzenia
transportu zbiorowego oraz - w infrastrukturze drogowej: chodniki, zieleñ, oœwietlenie, sygnalizacje i urz¹dzenia sterowania
ruchem oraz urz¹dzenia ochrony terenów przyleg³ych przed
tzw. "zanieczyszczeniami komunikacyjnymi".
2. Modernizacja, rozbudowa i budowa pozosta³ych systemów infrastruktury technicznej, obejmuj¹cych:
1) Zaopatrzenie w wodê:
a) zasilanie w wodê obszaru objêtego planem z krakowskiego wodoci¹gu miejskiego z:
- strefy podstawowej pracuj¹cej w oparciu o zbiornik Krzes³awice Dolne, o rzêdnej linii ciœnieñ 256,00 m n. p. m.,
- magistrali ø 600mm w przebiegaj¹cej z pó³nocy na
po³udniowy-zachód,
- magistrali ø 400 mm w rejonie ul. Kocmyrzowskiej
(poza granic¹ planu);
b) dla obs³ugi odbiorców zlokalizowanych w obszarze
planu planuje siê, w oparciu o istniej¹ce ruroci¹gi, realizacje sieci rozbiorczej drugorzêdnej zapewniaj¹cej
mo¿liwoœæ doprowadzenia wody do poszczególnych
obiektów.
2) Odprowadzenie œcieków i wód opadowych:
Rozbudowa systemów kanalizacji w oparciu o system kanalizacji rozdzielczej (w terenach przyleg³ych do ul. Bulwarowej
dopuszcza siê funkcjonowanie kanalizacji ogólnosp³awnej):
a) œcieki sanitarne - w uk³adzie centralnym do oczyszczalni œcieków Kujawy:
- dla obszaru zabudowy mieszkaniowej i us³ugowej
w rejonie ul. Stadionowej planuje siê realizacjê kana³u sanitarnego uchodz¹cego do koñcówki kana³u
ø 300 mm w rejonie ul. Bulwarowej,
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- dla obszaru zabudowy mieszkaniowej MN.8 oraz
us³ugowej D5 i US.t planuje siê realizacjê kana³u
sanitarnego uchodz¹cego do kana³u w ul. Wojciechowskiego,
- dla pozosta³ych terenów, dla odprowadzenia œcieków sanitarnych z projektowanego zainwestowania planuje siê
rozbudowê kanalizacji sanitarnej poprzez realizacjê krótkich odcinków kana³ów w drogach lokalnych, pod³¹czonych do najbli¿szego istniej¹cego kana³u sanitarnego;
b) wody opadowe, z odprowadzeniem do:
- rzeki D³ubni,
- kana³u deszczowego ø 400 mm w Al. Solidarnoœci,
- kana³u deszczowego ø 300mm w ul. Kocmyrzowskiej,
- kana³u deszczowego ø 500mm w ul. Kocmyrzowskiej,
- kana³u ogólnosp³awnego 600 x 900 mm, 800 x 1200 mm,
900 x 1350 mm w ul. Bulwarowej;
II. Zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych Gminy.
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h) realizacji inwestycji o znaczeniu spo³eczno-gospodarczym
w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.
W programowaniu realizacji i finansowania inwestycji
o znaczeniu ponadlokalnym mog¹ byæ wykorzystane programy zapisane w Strategii Rozwoju Województwa Ma³opolskiego oraz w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Ma³opolskiego, a tak¿e w sporz¹dzanym Planie Rozwoju Obszaru Metropolitalnego.
Ustalenia realizacyjne, wynikaj¹ce z planowania i koordynowania zakresu i finansowania inwestycji, dokonane z uwzglêdnieniem ww. "programów sektorowych" oraz
corocznych bud¿etów Miasta - 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 wprowadzania zmian do niniejszego Rozstrzygniêcia.
Wiceprzewodnicz¹ca Rady Miasta: M. Patena

Finansowanie inwestycji mo¿e 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 zewnêtrznych (w tym dotacji, kredytów i po¿yczek),
c) udzia³u inwestorów w ramach porozumieñ o charakterze cywilno-prawnym 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 realizacji inwestycji.
Inwestycje odwodnienia terenów i odprowadzenia wód
opadowych - bezpoœrednie przygotowanie, realizacje 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.
Istnieje 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,
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Uchwa³a Nr XVIII/160/08
Rady Gminy Liszki
z dnia 28 lutego 2008 r.
w sprawie okreœlenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Liszki.
Na podstawie art. 2 ust. 3 Ustawy z 29 lipca 2005 r. o sporcie
kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155 poz. 1298; z 2006 r. Nr 64, poz. 448
i Nr 136, poz. 970; z 2007 r. Nr 171, poz. 1208) oraz art. 18 ust. 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. 1591z póŸn. zm.)
z 2002 r. Rada Gminy Liszki, po zapoznaniu siê z opini¹ Rady
Sportu Gminy Liszki, uchwala co nastêpuje:
Rozdzia³ 1
Przepisy ogólne
§1
1. Niniejsza uchwa³a reguluje
1) warunki i tryb udzielania wsparcia finansowego w formie
dotacji celowych na przedsiêwziêcia z zakresu rozwoju
sportu kwalifikowanego.
2) Warunki i tryb udzielania wsparcia w formie pomocy organizacyjnej lub pomocy rzeczowej dla klubu sportowego.
2. Przepisów niniejszej uchwa³y nie stosuje siê do dotacji na
sfinansowanie lub dofinansowania celu publicznego zwi¹zanego z zadaniami Gminy Liszki z zakresu kultury fizycznej,
udzielanych z bud¿etu Gminy Liszki na zasadach i w trybie
okreœlonych w art. 176 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104; z póŸn. zm.).
§2
Ilekroæ w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) sporcie kwalifikowanym - nale¿y przez to rozumieæ okreœlon¹ w art. 3 pkt 3 i 4 Ustawy z dnia 29 listopada 2005 r.
o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 15, poz. 1298;
z póŸn. zm.) formê aktywnoœci ludzkiej zwi¹zan¹ z uczestnic-
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twem we wspó³zawodnictwie sportowym, jako indywidualnej lub zbiorowej rywalizacji osób zmierzaj¹cych do uzyskania w³aœciwych dla danej dyscypliny sportu rezultatów, stanowi¹cej wspó³zawodnictwo organizowane lub prowadzone w tej dyscyplinie sportu przez polski zwi¹zek sportowy
lub podmiot dzia³aj¹cy z jego upowa¿nienia;
2) klubie sportowym - nale¿y przez to rozumieæ prowadz¹c¹
dzia³alnoœæ w zakresie sportu kwalifikowanego osobê
prawn¹ utworzon¹ na podstawie odrêbnych przepisów,
w tym uczniowski klub sportowy, albo prowadz¹c¹ tak¹
dzia³alnoœæ osobê fizyczn¹ bêd¹c¹ przedsiêbiorc¹ w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155,
poz. 1095; z póŸn. zm.);
3) dotacji - nale¿y przez to rozumieæ udzielone klubowi sportowemu, na warunkach i trybie przewidzianym w niniejszej uchwale wsparcie finansowe w formie dotacji celowej
z art. 106 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych (dz. U. Nr 249, poz. 2104; z póŸn.
zm.), która jest przeznaczona na sfinansowanie lub dofinansowanie projektu s³u¿¹cego rozwojowi sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Liszki;
4) projekcie - nale¿y przez to rozumieæ przedsiêwziêcie realizowane przez klub sportowy, stanowi¹ce wydatki bie¿¹ce lub maj¹tkowe tego klubu, które w sposób bezpoœredni przyczynia siê do
rozwoju sportu kwalifikowanego na obszarze Gminy Liszki;
5) wnioskodawcy - nale¿y przez to rozumieæ klub sportowy,
który na warunkach i w trybie niniejszej uchwa³y z³o¿y wniosek o udzielenie dotacji na projekt;
6) beneficjencie - nale¿y przez to rozumieæ klub sportowy, któremu w trybie niniejszej uchwa³y przyznano dotacjê na sfinansowanie lub dofinansowanie projektu;
7) umowie - nale¿y przez to rozumieæ umowê o dotacjê miêdzy
Wójtem Gminy Liszki beneficjentem, której treœæ reguluje
przepis art. 130 w zw. z art. 189a. Ustawy okreœlonej w pkt 3
i postanowienia niniejszej uchwa³y.
Rozdzia³ 2
Warunki otrzymania wsparcia finansowego
§3
1. Z zastrze¿eniem ust. 2.§ 4 przedmiotem dotacji rocznej mo¿e byæ
wsparcie klubu sportowego w zakresie projektu obejmuj¹cego:
1) dofinansowanie wydatków bie¿¹cych z tytu³u przygotowañ klubu lub zawodnika tego klubu do udzia³u we wspó³zawodnictwie w okreœlonej dyscyplinie sportu kwalifikowanego, do 90 % ogó³u kosztów zg³oszonego projektu.
Wydatki obejmuj¹ w szczególnoœci koszty zwi¹zane z zatrudnieniem trenera/instruktora/wychowawcy posiadaj¹cego odnoœn¹ licencjê sportow¹ na zasadzie klubowego
stypendium trenerskiego (art. 46 i 47 Ustawy o sporcie
kwalifikowanym); koszt badañ lekarskich dopuszczaj¹cych
do uprawiania sportu przez zawodnika danego klubu, koszt
wynajmu obiektów i urz¹dzeñ sportowych niezbêdnych
do przygotowañ, koszt mediów;
2) dofinansowanie wydatków bie¿¹cych z tytu³u udzia³u klubu lub zawodnika w zawodach w okreœlonej dyscyplinie
sportu kwalifikowanego, do 80% ogó³u kosztów zg³oszonego projektu); Wydatki obejmuj¹ w szczególnoœci op³aty
startowe, op³aty turniejowe, op³aty statutowe z zastrze¿eniem p.pkt 4 i5 pkt 2 § 3;
3) dofinansowanie wydatków bie¿¹cych z tytu³u utrzymania lub remontu obiektów i urz¹dzeñ sportowych s³u¿¹-
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cych uprawianiu sportu kwalifikowanego, do 80% ogó³u
kosztów zg³oszonego projektu;
4) dofinansowanie wydatków bie¿¹cych lub maj¹tkowych
z tytu³u zakupu sprzêtu sportowego lub ulepszenia posiadanego sprzêtu sportowego - do 80 % ogó³u kosztów zg³oszonego projektu. Wydatki te obejmuj¹ w szczególnoœci
koszty zakupu sprzêtu sportowego, medykamentów i œrodków spo¿ywczych, urz¹dzeñ s³u¿¹cych utrzymaniu urz¹dzeñ i obiektów sportowych;
5) dofinansowanie wydatków maj¹tkowych z tytu³u budowy lub modernizacji obiektu lub urz¹dzenia sportowego
s³u¿¹cego uprawianiu sportu kwalifikowanego do 80%
ogó³u kosztów zg³oszonego projektu;
6) dofinansowanie wydatków kosztów ubezpieczenia NNW
osób zrzeszonych w klubie sportowym do 30% ogó³u kosztów zg³oszonego projektu;
2. Z dotacji z ust. 1 nie mog¹ byæ finansowane lub dofinansowane wydatki z tytu³u:
1) wyp³aty wynagrodzeñ dla zawodników, dzia³aczy klubu
sportowego;
2) wyp³aty stypendiów przyznanych przez klub sportowy
zawodnikom;
3) kosztów administracyjno-ksiêgowych;
4) zap³aty kosztów ubezpieczenia dodatkowego zawodnika
zrzeszonego w klubie sportowym, (innego ni¿ NNW);
5) transferu zawodnika z innego klubu sportowego;
6) zap³aty kar, mandatów i innych op³at sanacyjnych na³o¿onych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu;
7) zobowi¹zañ klubu sportowego z zaci¹gniêtej po¿yczki, kredytu lub wykupu papierów wartoœciowych oraz kosztów
obs³ugi zad³u¿enia.
§4
1. W roku bud¿etowym klub sportowy, w trybie niniejszej
uchwa³y, mo¿e otrzymaæ z bud¿etu Gminy Liszki dotacje na
wiêcej ni¿ jeden projekt, pod warunkiem, ¿e
1) ka¿dy z projektów objêty jest oddzielnym wnioskiem,
umow¹ i dotacj¹:
2) udzia³ œrodków z dotacji z bud¿etu Gminy Liszki nie przekroczy
90% sumy kosztów wspieranych projektów danego klubu.
2. Jeden projekt nie mo¿e byæ jednoczeœnie dofinansowany
dotacj¹ udzielan¹ na warunkach i w trybie niniejszej uchwa³y oraz dotacj¹ udzielan¹ z bud¿etu Gminy Liszki na zasadach i w trybie przepisów o których mowa w § 1 ust. 2
§5
1 Form¹ wyp³aty dotacji przyznanej z bud¿etu Gminy Liszki
mo¿e byæ przekazanie beneficjentowi œrodków na poczet
poniesienia kosztów projektu lub refundacja kosztów poniesionych przez beneficjenta ze œrodków w³asnych.
2. O formie wyp³aty dotacji decyduje Wójt Gminy Liszki w og³oszeniu o konkursie projektów z § 6 lub odpowiednio Rada
Gminy Liszki w uchwale przyznaj¹cej dotacjê z § 10.
Rozdzia³ 3
Tryb udzielania dotacji
§6
1. Organem przyznaj¹cym dotacjê na projekt s³u¿¹cy rozwojowi sportu kwalifikowanego jest Wójt Gminy Liszki, z zastrze¿eniem § 10.
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2. W celu wyboru projektów z ust. 1., Wójt w drodze zarz¹dzania og³asza konkurs projektów, w których okreœla:
1) przedmiotu zg³aszanych projektów,
2) wysokoœci kwoty œrodków finansowych przeznaczonych
na dotacjê w ramach og³oszonego konkursu projektów
oraz formy wyp³aty dotacji;
3) terminu realizacji przedsiêwziêæ z projektów, nie d³u¿ej
ni¿ do dnia 31 grudnia roku, w którym udzielono wnioskowan¹ dotacjê;
4) warunki merytorycznej i finansowe, jakie powinien spe³niaæ projekt i objête nim przedsiêwziêcie z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego,
5) terminu sk³adania wniosków o wsparcie finansowe,
3. Co najmniej z dwu-tygodniowym wyprzedzeniem w stosunku do terminu z ust. 2 pkt 5, og³oszenie z ust 2 zamieszcza siê w Biuletynie Informacji Publicznej z jednoczesnym wywieszeniem na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie
Gminy Liszki.
§7
1. Wójt Gminy Liszki udziela dotacji w oparciu o wniosek z³o¿ony przez ubiegaj¹cego siê o wsparcie.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1. winien zawieraæ:
1) dane ubiegaj¹cego siê o wsparcie przedsiêwziêcia, w tym
informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych, wskazuj¹cych mo¿liwoœæ jego realizacji; zakres dzia³alnoœci podmiotu, wynikaj¹cy ze statutu lub dokumentu
rejestrowego podmiotu;
2) zakres rzeczowy przedsiêwziêcia (opis, charakterystyka
przedsiêwziêcia);
3) termin i miejsce realizacji kontaktu z podmiotami i zawodnikami wykonuj¹cym i przedsiêwziêcia z zakresu sportu
kwalifikowanego funkcjonuj¹cymi na obszarze innych samorz¹dów;
4) kalkulacjê przewidywanych kosztów realizacji przedsiêwziêcia, w tym podanie oczekiwanej kwoty bud¿etu Gminy z jej przeznaczeniem oraz wskazania innych Ÿróde³ finansowania przedsiêwziêcia;
5) kserokopiê licencji uprawniaj¹cej do udzia³u w rozgrywkach i zawodach odpowiedniego polskiego zwi¹zku sportowego lub podmiotu dzia³aj¹cego w jego imieniu.
3. Wójt Gminy Liszki mo¿e uzale¿niæ rozpatrzenie wniosku od
z³o¿enia w okreœlonym terminie dodatkowych informacji lub
dokumentów.
4. W przypadku stwierdzenia uchybieñ formalno - prawnych
lub innych wad wniosku, Wójt Gminy Liszki wyznacza termin
i wzywa wnioskodawcê do ich usuniêcia lub uzupe³nienia
wniosku. Wniosek, którego wad nie usuniêto lub który nie
zosta³ uzupe³niony nie jest rozpatrywany.
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§9

1. Wybór projektów dokonywany jest w ramach dwóch etapów procedury konkursowej.
2. W pierwszym etapie konkursu Wójt Gminy:
1) Dokonuje wyboru wniosku lub wniosków z jednoczesnym
okreœleniem kwoty dotacji na ka¿dy wybrany projekt;
2) Poprzez powiadomienie pisemne i og³oszenia zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy og³oszeñ w U.G. Liszki, informuje wnioskodawców o przyznanych kwotach dotacji na wybrane projekty, wraz z informacj¹ o projektach, które zosta³y odrzucone;
3) Na zasadach i w trybie z pkt 2. informuje o terminie uzgodnieñ ostatecznej treœci projektów i kwotach na wybrane
projekty
3. W ramach drugiego etapu konkursu Wójt Gminy Liszki:
1) Uzgadnia z ka¿dym wnioskodawc¹ treœæ ostatecznego
projektu, z zastrze¿eniem, ¿e
a) kwota dotacji z ust. 2 pkt 2. oraz zakres przedsiêwziêcia
z wniosku nie mog¹ ulec zwiêkszeniu,
b) przedsiêwziêcie z wniosku o dotacji nie ulegnie istotnej
zmianie w stosunku do okreœlonego w z³o¿onym wniosku z § 7 ust. 1 i okreœlonego w og³oszeniu o konkursie
projektów z § 6 ust 2.
c) Wnioskodawca zgodnie z wynikiem uzgodnieñ zweryfikuje ostateczn¹ treœæ projektu, w tym zakres kosztów
wspieranych z dotacji
2) W drodze zarz¹dzenia og³asza ostateczny wynik konkursu projektów w sposób z ust. 2. pkt 2. z informacj¹ o projektach wybranych i projektach odrzuconych, wraz ze wskazaniem:
a) nazwy projektu i nazwy i adresu wnioskodawcy
b) opisu przedsiêwziêcia objêtego projektem,
c) ³¹cznych kosztów projektu,
d) kwoty dotacji przeznaczonej na projekt,
e) uzasadnienia przyjêcia lub odpowiednio odrzucenia zg³oszonego projektu.
4. Z ka¿dym wnioskodawc¹, którego projekt zosta³ wybrany
do dofinansowania Wójt Gminy zawiera umowê o dotacjê
z zastrze¿eniem ust. 5.
5. Og³oszenie o otwartym konkursie ofert z § 6. mo¿e dopuszczaæ uniewa¿nienie konkursu przez Wójta lub odst¹pienie od
zawarcia umowy na skutek:
1) stwierdzenie istotnego naruszenia prawa przy wyborze
wniosków lub
2) wyst¹pienie istotnej zmiany okolicznoœci powoduj¹cych,
¿e zakoñczenie procedury wyborem wniosku lub zawarcia umowy nie le¿y w interesie publicznym, a zmiany takiej nie mo¿na by³o wczeœniej przewidzieæ.
§ 10

§8
Przy wyborze projektu lub projektów otrzymuj¹cych wsparcie finansowe Wójt Gminy Liszki uwzglêdnia:
1) znaczenie zg³oszonego projektu dla rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Liszki,
2) Wysokoœæ œrodków bud¿etowych przeznaczonych na zorganizowany konkurs projektów,
3) Przedstawion¹ we wniosku kalkulacjê kosztów realizacji projektów (kosztorys projektu) w zwi¹zku z zakresem rzeczowym projektu,
4) Mo¿liwoœæ realizacji projektu przez podmiot dotowany,
5) dotychczasowe wykorzystanie przez wnioskodawcê dotacji
z bud¿etu Gminy Liszki

1. Projekt nie zg³oszony do konkursu projektów z § 6.-9, mo¿e
uzyskaæ wsparcie finansowe w postaci dotacji przyznawanej przez Radê Gminy Liszki, pod warunkiem ³¹cznego spe³nienia nastêpuj¹cych przes³anek:
1) wartoœæ przyznanej dotacji na projekt nie przekroczy 90%
sumy kosztów wspieranych projektów danego klubu;
2) ³¹czna suma dotacji udzielanych w roku bud¿etowym
przez Radê Gminy w tym trybie nie przekroczy od 10
do 95% sumy œrodków na dotacje wyodrêbnione w bud¿ecie w ,,dziale 926 - kultura fizyczna i sport" dla podmiotów nie nale¿¹cych do sektora finansów publicznych, pomniejszonej o kwotê dotacji przyznane dotychczas przez Radê Gminy i Wójta oraz o kwotê dotacji
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okreœlon¹ w og³oszonych i nie rozstrzygniêtych przez
Wójta konkursach projektów.
2. W uchwale o rozpoznaniu wniosku Rada Gminy mo¿e przyj¹æ projekt i wnioskowan¹ kwotê dofinansowania bez zmian,
albo odmówiæ dofinansowania projektu.
3. Do dotacji udzielonej przez Radê Gminy w Liszkach stosuje
siê odpowiednie przepisy;
§ 5. § 7. i § 11, przy czym projektowi uchwa³y Rady z ust. 1
towarzyszy jej uzasadnienie i z³o¿ony wniosek, jaki jest przedmiotem rozstrzygniêcia.
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3. O rozliczeniu dotacji, a tak¿e o kwotach przypisanych do zwrotu
i wp³atach do bud¿etu z tego tytu³u wraz z wp³at¹ odsetek naliczanych jak od zaleg³oœci podatkowych, Wójt Gminy Liszki powiadamia Radê Gminy w terminach i w formie okreœlonych w § 17.
Rozdzia³ 5
Warunki i tryb udzielania wsparcia w formie pomocy
organizacyjnej
§ 14

§ 11
1. Ka¿dy ze zg³oszonych wniosków o dofinansowanie projektów, przed jego rozpatrzeniem, podlega zaopiniowaniu przez
Radê Sportu Gminy Liszki w trybie okreœlonym zarz¹dzeniem Wójta Gminy, o którym mowa w art. 18c. pkt 2 Ustawy
z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (t. j. Dz. U.
z 2007 r. Nr 226, poz. 1675 z póŸn. zm.)
2. W przypadku gdy Rada Sportu wobec przedstawionego
wniosku o dofinansowanie projektu nie podejmie opinii w terminie 14 dni od jego przekazania, z up³ywem tego terminu
uznaje siê, ¿e Rada Sportu opiniê wyda³a nie wnosz¹c zastrze¿eñ.
Rozdzia³ 4
Umowa o dotacjê oraz rozliczenie dotacji
§ 12
1. Z beneficjentem dotacji Wójt Gminy Liszki zawiera umowê o realizacjê projektu, której podstawowe treœci okreœla przepis
art. 130 w zwi¹zku z art. 189 Ustawy z dnia 30.czerwca 2005 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104; z póŸn. zm.).
2. Integralnym elementem umowy jest za³¹czony do niej ostateczny projekt przedsiêwziêcia z § 9 ust. 2 pkt 1 wybrany
przez Wójta Gminy Liszki lub odpowiednio projekt z § 10,
który wybra³a Rada Gminy.
3. W treœciach umowy o dofinansowaniu dotacj¹ czêœci kosztów projektu, zamieszcza siê postanowienie przewiduj¹ce
proporcjonalne pomniejszenie kwoty dotacji nale¿nej
w przypadku zrealizowania projektu przy pomniejszonym
zaanga¿owaniu pozosta³ych œrodków zak³adanych na jego
finansowanie.
4. W treœci umowy zamieszcza siê postanowienie dopuszczaj¹ce jej zmianê w drodze dwustronnego aneksu pisemnego,
z zastrze¿eniem, ¿ zmiana umowy nie mo¿e powodowaæ
zwiêkszenia kwoty przyznanej dotacji, ani istotnego odstêpstwa od za³o¿eñ projektu z ust. 2. 5. W uzasadnionych przypadkach w umowie mo¿na zawrzeæ postanowienie dopuszczaj¹ce dokonanie przez beneficjenta przesuniêæ pomiêdzy
pozycjami kosztorysu projektu do 10% istniej¹cej pozycji
kosztorysowej. Dla skutecznoœci ka¿da zmiana kosztorysu
wymaga powiadomienia Wójta Gminy w nieprzekraczalnym
terminie 7 dni od jej dokonania przez beneficjenta.
§ 13
1. Do rozliczenia dotacji stosuje siê ustalenia umowy z § 12
oraz przepisy art. 106, art. 145 i 146 w zwi¹zku z art. 190
Ustawy okreœlonej w § 12 ust. 1.
2. Przedmiotem rozliczenia dotacji nie mog¹ byæ koszty, które
beneficjent poniós³ na realizacjê projektu przed zawarciem
umowy z § 12.

1. Formami wsparcia organizacyjnego rozwoju sportu kwalifikowanego s¹ nieodp³atne: doradztwo oraz u³atwienie kontaktów podmiotom i zawodnikom wykonuj¹cym przedsiêwziêcie z zakresu sportu kwalifikowanego z funkcjonuj¹cymi na obszarze innych samorz¹dów takimi zawodnikami
i podmiotami. Wsparcia takiego udziela w ramach swoich
kompetencji Wójt Gminy Liszki.
2. Pomoc organizacyjna nie powoduje przekazania œrodków
finansowych na rzecz podmiotów wykonuj¹cych przedsiêwziêcia z zakresu sportu kwalifikowanego.
§ 15
Form¹ wsparcia rzeczowego rozwoju sportu kwalifikowanego jest u¿yczenie ruchomoœci, do których Gmina Liszki posiada tytu³ prawny, podmiotom wykonuj¹cym przedsiêwziêcia z zakresu sportu kwalifikowanego. U¿yczenie mo¿e nast¹piæ na okres nie d³u¿szy ni¿ 3 lata, na podstawie umowy zawartej z podmiotem uzyskuj¹cym takie wsparcie.
§ 16
Wsparcie organizacyjne lub rzeczowe w zakresie sportu
kwalifikowanego mo¿e byæ udzielone po zapewnieniu œrodków w bud¿ecie Gminy Liszki w oparciu o wniosek z³o¿ony
przez podmiot wykonuj¹cy przedsiêwziêcia z zakresu sportu
kwalifikowanego, opisane w § 3 ust. 1 uchwa³y
2. Wnioski, o których mowa w ust. 1 winny zawieraæ:
1) dane podmiotu wykonuj¹cego przedsiêwziêcie z zakresu
sportu kwalifikowanego, statut i dokument z w³aœciwego
rejestru podmiotu;
2) propozycjê wsparcia (charakter wsparcia, dok³adny opis);
3. Wójt Gminy mo¿e uzale¿niæ rozpatrzenie wniosku od z³o¿enia w okreœlonym terminie dodatkowych informacji lub dokumentów.
4. W przypadku stwierdzenia wad wniosku, Wójt Gminy wyznacza termin i wzywa wnioskodawcê do ich usuniêcia lub
uzupe³nienia wniosku. Wniosek, którego wad nie usuniêto
lub który nie zosta³ uzupe³niony nie jest rozpatrywany.
5. Przy rozpatrywaniu wniosków o wsparcie organizacyjne lub
rzeczowe podmiotu wykonuj¹cego przedsiêwziêcia z zakresu sportu kwalifikowanego uwzglêdnia siê w szczególnoœci:
1) posiadanie odpowiednich ruchomoœci albo œrodków finansowych w bud¿ecie Gminy Liszki na zakup ruchomoœci lub zakup us³ug;
2) ocenê odnoœnej struktury organizacyjnej Urzêdu Gminy
dotycz¹c¹ mo¿liwoœci wsparcia przez Gminê;
3) opiniê Rady Sportu przy czym jeœli Rada Sportu nie przedstawi³a Wójtowi Gminy Liszki opinii w terminie 14 dni od
daty otrzymania wniosku, uznaje siê, ¿e Rada Sportu wyda³a opiniê pozytywn¹.
6. W przypadku z³o¿enia wniosków przez kilku wnioskodawców Wójt Gminy Liszki ma prawo do wyboru zakresu wspar-
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cia na rzecz jednego b¹dŸ kilku podmiotów wykonuj¹cych
przedsiêwziêcie z zakresu sportu kwalifikowanego.
7. Wnioski z³o¿one i zaopiniowane stanowi¹ podstawê do ujêcia œrodków na ich finansowanie w projekcie bud¿etu lub
w projekcie uchwa³y w sprawie zmian bud¿etu.
Rozdzia³ 6
Przepisy przejœciowe i koñcowe
§ 17
Wójt Gminy Liszki przedstawia Radzie Gminy Liszki dane
o realizacji niniejszej uchwa³y do 31 sierpnia (informacja za
I pó³rocze) oraz do dnia 20 marca nastêpnego roku bud¿etowego (informacja roczna).
§ 18
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Liszki.
§ 19
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa ma³opolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy: Z. Kaczor
1462
Uchwa³a Nr XVIII/166/08
Rady Gminy Liszki
z dnia 28 lutego 2008 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Nr XIII/97/07 Rady Gminy Liszki z dnia 11 paŸdziernika 2007 r. w sprawie zasad udzielania przez Gminê Liszki dotacji dla przedszkoli publicznych
i niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne ni¿ jednostki samorz¹du terytorialnego.
Na podstawie art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 Ustawy z dnia
7 wrzeœnia 1991 r. o systemie oœwiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572 z póŸn. zm.) oraz art. 18 ust. 2, pkt 15 Ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z póŸn. zm.), Rada Gminy Liszki uchwala,
co nastêpuje:
§1
§ 3 ust. 1 pkt b uchwa³y Nr XIII/97/07 Rady Gminy Liszki
z dnia 11 paŸdziernika 2007 r. w sprawie zasad udzielania przez
Gminê Liszki dotacji dla przedszkoli publicznych i niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne
ni¿ jednostki samorz¹du terytorialnego otrzymuje brzmienie:
"b) informacji kwartalnej o wydatkach poniesionych ze œrodków dotacji za kwarta³ poprzedni, sk³adanej do 15 dnia miesi¹ca rozpoczynaj¹cego kolejny kwarta³ - wed³ug wzoru stanowi¹cego za³¹cznik Nr 2 do uchwa³y.
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2. Przyjmuje siê nastêpuj¹ce zasady rozliczania rat miesiêcznych dotacji przekazanej dla przedszkola:
a) wysokoœæ wyp³acanej raty miesiêcznej dotacji, uwzglêdniaj¹ca rzeczywist¹ liczbê uczniów dotowanego przedszkola
oraz uwzglêdniaj¹ca maj¹c¹ miejsce w trakcie roku zmianê podstawy obliczania dotacji korygowana bêdzie co miesi¹c z uwzglêdnieniem danych z informacji z § 3 pkt 1 a)
oraz z uwzglêdnieniem zweryfikowanej podstawy ustalania dotacji.
b) kwota wyrównania dotacji nale¿nej dla przedszkola bêdzie powiêkszaæ ratê dotacji przekazywanej na miesi¹c
kolejny po dniu, w którym Wójtowi Gminy Liszki przekazano informacjê o wy¿szej ni¿ planowana na dany miesi¹c
faktycznej iloœci uczniów, a w przypadku zwiêkszenia rocznej podstawy obliczenia dotacji, kwota wyrównania bêdzie powiêkszaæ ratê dotacji na miesi¹c nastêpuj¹cy po
miesi¹cu takiego zwiêkszenia.
c) kwota zwrotu dotacji miesiêcznej pobranej w nadmiernej wysokoœci potr¹cona bêdzie z raty dotacji przekazywanej na miesi¹c nastêpuj¹cy po miesi¹cu, w którym Wójtowi Gminy Liszki przekazano informacjê o ni¿szej ni¿ planowana w danym miesi¹cu faktycznej iloœci
uczniów, a w przypadku zmniejszenia rocznej podstawy obliczania dotacji, kwota zwrotu bêdzie pomniejszaæ
ratê dotacji na miesi¹c nastêpuj¹cy po miesi¹cu takiego zmniejszenia.
3. Nie przed³o¿enie informacji, o której mowa w § 3 pkt 1 a) b¹dŸ
powziêcie przez Wójta Gminy Liszki uzasadnionej informacji
o ustaniu prawa przedszkola do otrzymania dotacji, stanowi
podstawê do wstrzymania wyp³aty kolejnych rat dotacji,
o czym Wójt Gminy Liszki zawiadamia niezw³ocznie drog¹
pisemn¹ osobê prowadz¹c¹ przedszkole. Z³o¿enie zaleg³ej
informacji o której mowa w § 3 pkt 1 a) jest podstaw¹ do
przekazania zaleg³ej raty dotacji nale¿nej i wyp³aty raty na
kolejny miesi¹c roku bud¿etowego.
4. Ostateczne rozliczenie dotacji przekazanej za okres roku
bud¿etowego przez Gminê Liszki dokonywane bêdzie
przez Wójta Gminy Liszki w oparciu o dane urzêdowe
oraz dane z § 3 pkt 1 w terminie do dnia 28 lutego roku
nastêpnego, o czym zawiadamia siê pisemnie osobê prowadz¹c¹ przedszkole.
5. Ustalona i stanowi¹ca nale¿noœæ Gminy Liszki kwota zwrotu
dotacji z tytu³u pobrania dotacji w nadmiernej wysokoœci
albo wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami liczonymi jak od zaleg³oœci podatkowych podlega
niezw³ocznie wp³aceniu przez osobê prowadz¹c¹ przedszkole na rachunek Gminy Liszki.
6. Rozliczenie dotacji rocznej nie pozbawia Gminy Liszki
mo¿liwoœci dochodzenia zwrotu dotacji i odsetek liczonych jak od zaleg³oœci podatkowej, na zasadach okreœlonych w art. 145 i 146 w zw. z art. 190 Ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249,
poz. 2104, ze zm.).
§3
W za³¹czniku Nr 2 do uchwa³y Nr XIII/97/07 Rady Gminy
Liszki z dnia 11 paŸdziernika 2007 r. w tytule informacji o wydatkach poniesionych z dotacji z bud¿etu Gminy Liszki s³owo
"miesi¹c" zastêpuje siê s³owem "kwarta³".

§2
§4
W § 3 ww. uchwa³y Nr XIII/97/07 Rady Gminy Liszki z dnia
11 paŸdziernika 2007 r. po punkcie 1 dodaje siê dalsze w nastêpuj¹cym brzmieniu:

Pozosta³e postanowienia uchwa³y Nr XIII/97/07 Rady Gminy Liszki z dnia 11 paŸdziernika 2007 r. pozostaj¹ bez zmian.
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§5
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy: Z. Kaczor
1463
Uchwa³a Nr XIV/73/08
Rady Gminy w Mêdrzechowie
z dnia 13 marca 2008 r.
w sprawie zmiany w uchwale bud¿etowej na rok 2008 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 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. 165 i art. 184 Ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249
poz. 2104 z póŸn.), Rada Gminy w Mêdrzechowie postanawia:
§1
Dokonaæ zmian w uchwale bud¿etowej na 2008 r.
1. Zwiêksza siê planowane wydatki bud¿etu Gminy: 62.754
Dzia³: 600 Transport 50.000
Rozdzia³: 60014 Drogi publiczne powiatowe 50.000
a) wydatki maj¹tkowe 50.000
w tym dotacje: 50.000
§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansow¹ udzielon¹
miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego na dofinansowanie w³asnych zadañ inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 50.000
Dzia³: 851 Ochrona zdrowia 12.754
Rozdzia³: 85111 Szpitale ogólne 12.754
a) wydatki maj¹tkowe 12.754
w tym dotacje: 12.754
§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansow¹ udzielon¹
miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego na dofinansowanie w³asnych zadañ inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 12.754
2. Ró¿nica miêdzy dochodami a wydatkami stanowi deficyt bud¿etowy w kwocie 471.354
Przychody bud¿etu:
955 - Przychody z innych rozliczeñ krajowych kwota 62.754
Kredyt zaci¹gniêty w ci¹gu roku 595.000
Z dochodów przeznacza siê na sp³atê kredytów kwotê 186.400
Bud¿et po zmianach:
Dochody 7.326.838 = 7.326.838
Wydatki 7.735.438 + 62.754 = 7.798.192
§2
Wykonanie uchwa³y poleca siê Wójtowi Gminy.
§3
1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy: W. Noga
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Uchwa³a Nr XIV/74/08
Rady Gminy w Mêdrzechowie
z dnia 13 marca 2008 r.

w sprawie zmiany w uchwale bud¿etowej na 2008 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 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. 165 i art. 184 Ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249
poz. 2104 z póŸn.), oraz art. 55 Ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r.,
o zak³adach opieki zdrowotnej Dz. U. Nr 91 poz. 408), Rada
Gminy w Mêdrzechowie postanawia:
§1
Dokonaæ zmian w uchwale bud¿etowej na 2008 r.
1. Zwiêksza siê dochody bud¿etu Gminy o kwotê 148.982
Dzia³; 700 Gospodarka mieszkaniowa 12.655
Rozdzia³: 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomoœciami 12.655
§ 0870 Wp³ywy ze sprzeda¿y sk³adników maj¹tkowych 12.655
Dzia³: 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiedaj¹cych osobowoœci prawnej oraz wydatki zwi¹zane z ich poborem 4.944
Rozdzia³: 75618 Wp³ywy z innych op³at stanowi¹cych dochody jst. na podstawie ustaw 4.944
§ 0460 Wp³ywy z op³aty eksploatacyjnej 4.944
Dzia³: 758 Ró¿ne rozliczenia 131.383
Rozdzia³: 75801Czêœæ oœwiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz¹du terytorialnego 131.383
§ 292 Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa 131.383
2. Zwiêksza siê planowane wydatki bud¿etu Gminy:
148.982
Dzia³: 600 Transport i ³¹cznoœæ 12.655
Rozdzia³: 60016 Drogi publiczne gminne 12.655
a) wydatki bie¿¹ce 12.655
Dzia³: 801 Oœwiata i wychowanie 131.383
Rozdzia³: 80101Szko³y podstawowe 131.383
a) wydatki bie¿¹ce 131.383
w tym na wynagrodzenia 131.383
Dzia³: 900 Gospodarka komunalna i ochrona œrodowiska 4.944
Rozdzia³: 90015 Oœwietlenie ulic 4.944
a) wydatki bie¿¹ce 4.944
§2
3. Ró¿nica miêdzy dochodami a wydatkami stanowi deficyt
bud¿etowy w kwocie 471.354
Przychody bud¿etu:
955 - Przychody z innych rozliczeñ krajowych kwota 62.754
Kredyt zaci¹gniêty w ci¹gu roku 595.000
Z dochodów przeznacza siê na sp³atê kredytów kwotê 186.400
Bud¿et po zmianach:
Dochody 7.326.838 + 148.982 = 7.478.820
Wydatki 7.798.192 + 148.982 = 7.947.174
§3
Wykonanie uchwa³y poleca siê Wójtowi Gminy.
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§4

Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr XII/75/08
Rady Gminy w S³aboszowie
z dnia 29 lutego 2008 r.

1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy: W. Noga

REGULAMIN
WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI
ZATRUDNIONYCH W SZKO£ACH PROWADZONYCH PRZEZ
GMINÊ S£ABOSZÓW
W 2008 ROKU, ZWANY DALEJ "REGULAMINEM"

1465
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Uchwa³a Nr XII/75/08
Rady Gminy w S³aboszowie
z dnia 29 lutego 2008 r.
w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szko³ach prowadzonych przez Gminê S³aboszów oraz przyznawania i wyp³acania im nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z póŸn. zm.) oraz art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 7 Ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r.
Nr 97, poz. 674, z póŸn. zm.) uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Ustala siê "Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szko³ach prowadzonych przez Gminê S³aboszów
w 2008 roku" stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y, który okreœla:
1) szczegó³owe warunki wyp³acania dodatku za wys³ugê lat;
2) wysokoœæ oraz szczegó³owe warunki przyznawania i wyp³acania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy;
3) szczegó³owe warunki obliczania i wyp³acania wynagrodzenia
za godziny ponadwymiarowe i godziny doraŸnych zastêpstw;
4) wysokoœæ i warunki przyznawania oraz wyp³acania nagród
za osi¹gniêcia dydaktyczno-wychowawcze;
5) wysokoœæ oraz szczegó³owe zasady przyznawania i wyp³acania dodatku mieszkaniowego.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§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.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Dulewicz

§1
Ilekroæ w Regulaminie jest mowa o:
1) Ustawie - rozumie siê Ustawê z dnia 26 stycznia 1982 r.
Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z póŸn. zm.);
2) rozporz¹dzeniu - rozumie siê rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia stycznia 2005 r. w sprawie
wysokoœci minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracê w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181,
z póŸn. zm.);
3) odrêbnych przepisach - rozumie siê Ustawy i rozporz¹dzenia reguluj¹ce wysokoœæ i zasady przyznawania oraz
wyp³acania sk³adników wynagrodzenia przys³uguj¹cych nauczycielom zgodnie z ustaw¹, o której mowa
w pkt 1, a nie okreœlonych w niej i rozporz¹dzeniu, o którym mowa w pkt 2;
4) regulaminie - rozumie siê niniejszy Regulamin okreœlaj¹cy
wysokoœæ i zasady przyznawania oraz wyp³acania sk³adników wynagrodzenia nauczycieli nie okreœlonych w ustawie
i rozporz¹dzeniu oraz odrêbnych przepisach, a tak¿e nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego;
5) nauczycielach bez bli¿szego okreœlenia - rozumie siê przez to
nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szko³ach prowadzonych przez Gminê S³aboszów.
§2
Regulamin okreœla wysokoœæ dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegó³owe warunki ich przyznawania i wyp³acania, szczegó³owe warunki wyp³acania dodatku za wys³ugê lat, szczegó³owe warunki obliczania i wyp³acania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraŸnych zastêpstw, a tak¿e wysokoœæ i szczegó³owe zasady przyznawania i wyp³acania nagród za osi¹gniêcia dydaktyczno-wychowawcze oraz nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
§3
W 2008 r. nie podwy¿sza siê minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego okreœlonych w rozporz¹dzeniu.
II. DODATEK ZA WYS£UGÊ LAT
§4
1. Wysokoœæ i warunki nabywania prawa oraz szczególne przypadki zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów
uprawniaj¹cych nauczycieli do dodatku za wys³ugê lat okreœlaj¹ przepisy art. 33 Ustawy oraz § 7 rozporz¹dzenia.
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2. Dodatek za wys³ugê lat przys³uguje:
1) pocz¹wszy od pierwszego dnia miesi¹ca kalendarzowego nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nauczyciel
naby³ prawo do dodatku lub do wy¿szej stawki dodatku,
je¿eli nabycie prawa nast¹pi³o w ci¹gu miesi¹ca,
2) za dany miesi¹c, je¿eli nabycie prawa do dodatku lub
wy¿szej jego stawki nast¹pi³o pierwszego dnia miesi¹ca.
3. Dodatek za wys³ugê lat przys³uguje nauczycielowi w pe³nej
wysokoœci za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, w tym
tak¿e w okresie urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni nieobecnoœci w pracy z powodu niezdolnoœci do pracy wskutek
choroby lub koniecznoœci osobistego sprawowania opieki nad
dzieckiem lub chorym cz³onkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje z tego tytu³u zasi³ek z ubezpieczenia spo³ecznego.
4. Dodatek za wys³ugê lat wlicza siê do podstawy wymiaru
zasi³ku macierzyñskiego.
5. Dodatek za wys³ugê lat wyp³aca siê z góry, w terminie wyp³aty wynagrodzenia.
III. DODATEK MOTYWACYJNY
§5
1. Ogólne warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego okreœla § 6 rozporz¹dzenia.
2. W planach finansowych poszczególnych szkó³ tworzy siê fundusz z przeznaczeniem na wyp³atê dodatków motywacyjnych dla nauczycieli w wysokoœci 3 % planowanej rocznej
kwoty na ich wynagrodzenia zasadnicze.
3. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:
1) udokumentowane osi¹gniêcia edukacyjne uczniów;
2) osi¹gniêcia uczniów, potwierdzone w konkursach, turniejach i olimpiadach oraz w innych obszarach dzia³añ, zwi¹zanych z realizowanym procesem dydaktycznym;
3) skuteczne rozwi¹zywanie problemów wychowawczych
uczniów poprzez kszta³towanie postaw odpowiedzialnoœci
za w³asn¹ edukacjê, planowania w³asnej przysz³oœci, pracy
nad sob¹ oraz w³aœciwych postaw moralnych i spo³ecznych;
4) skuteczne przeciwdzia³anie agresji, patologiom i uzale¿nieniom;
5) aktywne i efektywne dzia³ania na rzecz uczniów potrzebuj¹cych opieki, z uwzglêdnieniem ich potrzeb, w szczególnoœci w sta³ej wspó³pracy z rodzicami, w³aœciwymi
instytucjami i osobami œwiadcz¹cymi pomoc socjaln¹;
6) inicjowanie i organizowanie imprez i uroczystoœci szkolnych;
7) udzia³ w komisjach egzaminacyjnych, o których mowa
w przepisach w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i s³uchaczy
oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów
w szko³ach publicznych;
8) opieka nad samorz¹dem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi dzia³aj¹cymi w szkole;
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9) inicjowanie i sta³e prowadzenie nadobowi¹zkowych zajêæ pozalekcyjnych i pozaszkolnych;
10) skuteczne kierowanie rozwojem ucznia szczególnie uzdolnionego;
11) adaptacja i praktyczne stosowanie nowoczesnych metod nauczania i wychowania we wspó³pracy z organem
sprawuj¹cym nadzór pedagogiczny oraz innymi instytucjami wspomagaj¹cymi;
12) skuteczne zarz¹dzanie szko³¹ zapewniaj¹ce ci¹g³y rozwój i doskonalenie jakoœci jej pracy;
13) realizacja zadañ i podejmowanie inicjatyw istotnie zwiêkszaj¹cych udzia³ i rolê szko³y w œrodowisku lokalnym;
14) realizowanie w szkole zadañ edukacyjnych, wynikaj¹cych z przyjêtych przez organ prowadz¹cy priorytetów
w realizowanej lokalnej polityce oœwiatowej.
4. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela, w tym dla dyrektora
i wicedyrektora szko³y/zespo³u szkó³ mo¿e byæ przyznany dwa
razy w roku, jednorazowo na okres nie d³u¿szy ni¿ 6 miesiêcy,
w wysokoœci do 15 % jego wynagrodzenia zasadniczego.
5. Wysokoœæ dodatku motywacyjnego i okres jego przyznania,
uwzglêdniaj¹c iloœæ i poziom spe³niania warunków, o których mowa w ust. 3 ustala dla nauczyciela i wicedyrektora
zespo³u szkó³ - odpowiednio dyrektor szko³y albo zespo³u
szkó³, a dla dyrektora szko³y i zespo³u szkó³ - Wójt Gminy.
6. Dodatek motywacyjny wyp³aca siê miesiêcznie z góry, za
okres na który zosta³ przyznany i czas wykonywanej pracy.
IV. DODATEK FUNKCYJNY
§6
1. Wykaz stanowisk oraz sprawowanych funkcji uprawniaj¹cych
nauczycieli do dodatku funkcyjnego okreœla § 5 rozporz¹dzenia.
2. Dodatek funkcyjny dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko dyrektora szko³y/zespo³u szkó³ przyznaje Wójt Gminy w wysokoœci uzale¿nionej od:
1) wielkoœci szko³y, jej struktury organizacyjnej, liczby uczniów
i oddzia³ów, z³o¿onoœci zadañ wynikaj¹cych z zajmowanego stanowiska;
2) wyników pracy szko³y oraz efektywnoœci w zarz¹dzaniu
i gospodarowaniu œrodkami publicznymi i powierzonym
mieniem;
3) warunków demograficznych i geograficznych, w jakich
szko³a/y/ funkcjonuje/¹/.
3. Wysokoœæ dodatków funkcyjnych dla nauczycieli sprawuj¹cych funkcje wychowawcy klasy i opiekuna sta¿u oraz dla
nauczyciela, któremu powierzono stanowisko wicedyrektora zespo³u szkó³, ustala dyrektor szko³y albo dyrektor zespo³u szkó³ uwzglêdniaj¹c zakres i z³o¿onoœæ zadañ oraz
warunki ich realizacji.
4. Miesiêczne kwoty dodatku funkcyjnego dla uprawnionych
nauczycieli przyznaje siê w granicach kwot okreœlonych poni¿sz¹ tabel¹:

Tabela dodatków funkcyjnych

Punkt

Stawka miesięczna
w złotych

Stanowiska kierownicze, sprawowana funkcja
od

do

DYREKTOR SZKOŁY (Zespołu)
1)

a) liczącej do 8 oddziałów
b) liczącej od 9 do 15 oddziałów

300
500

650
850
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Stawka miesięczna
w złotych

Stanowiska kierownicze, sprawowana funkcja
od

2)

Wicedyrektor zespołu szkół

3)

Wychowawca klasy

4)

Opiekun staŜu

do
300

400

40

50

30

5. Dodatek funkcyjny przys³uguje równie¿ nauczycielom,
którym czasowo powierzono pe³nienie obowi¹zków dyrektora szko³y lub powierzono te obowi¹zki w zastêpstwie.
6. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego
dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nast¹pi³o powierzenie stanowiska kierowniczego lub sprawowanie funkcji, a je¿eli powierzenie stanowiska lub
sprawowania funkcji nast¹pi³o pierwszego dnia miesi¹ca - od tego dnia.
7. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze
na czas okreœlony, traci prawo do dodatku funkcyjnego z up³ywem okresu powierzenia, a w razie wczeœniejszego odwo³ania - z koñcem miesi¹ca, w którym nast¹pi³o odwo³anie,
a je¿eli odwo³anie nast¹pi³o pierwszego dnia miesi¹ca - od
tego dnia.
8. Dodatek funkcyjny nie przys³uguje w okresie, za który nie
przys³uguje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego
dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nauczyciel zaprzesta³ pe³nienia obowi¹zków zwi¹zanych z powierzonym stanowiskiem kierowniczym lub sprawowaniem
funkcji, a je¿eli zaprzestanie pe³nienia obowi¹zków nast¹pi³o pierwszego dnia miesi¹ca - od tego dnia.
9. Dodatek funkcyjny wyp³aca siê miesiêcznie z góry.
V. DODATKI ZA WARUNKI PRACY
§7
1. Wykaz trudnych i uci¹¿liwych warunków pracy stanowi¹cych podstawê przyznania nauczycielom dodatku za warunki pracy okreœla § 8 i 9 rozporz¹dzenia.
2. Dodatek za warunki pracy przys³uguje nauczycielom z tytu³u prowadzonych zajêæ w trudnych lub uci¹¿liwych warunkach w wysokoœci od 5 do 10 % ich stawki godzinowej
za ka¿d¹ przepracowan¹ godzinê nauczania w takich warunkach.
3. Wysokoœæ dodatku za warunki pracy dla nauczyciela ustala
dyrektor szko³y, a dla dyrektora szko³y - Wójt Gminy, bior¹c
pod uwagê stopieñ trudnoœci lub uci¹¿liwoœci realizowanych
zajêæ, wymiaru czasu pracy realizowanego w tych warunkach i liczby uczniów.
4. Dodatek za warunki pracy przys³uguje w okresie faktycznego wykonywania zajêæ, z którymi dodatek jest zwi¹zany oraz w okresie niewykonywania pracy, za który przys³uguje wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego.
5. W przypadku zbiegu uprawnieñ do dodatku za trudne i dodatku za uci¹¿liwe warunki pracy, wyp³aca siê dwa dodatki.
6. Dodatki za warunki pracy wyp³aca siê z do³u.

VI. WYNAGRODZENIE ZA GODZINY PONADWYMIAROWE
I DORA•NYCH ZASTÊPSTW
§8
1. Definicja godziny ponadwymiarowej i doraŸnego zastêpstwa oraz wysokoœæ przys³uguj¹cego za nie wynagrodzenia
zosta³y ustalone w art. 35 ust. 2, 2a i 3 Ustawy.
2. Wynagrodzenie za jedn¹ godzinê ponadwymiarow¹ i godzinê doraŸnego zastêpstwa oblicza siê z zastrze¿eniem ust. 3,
dziel¹c przyznan¹ nauczycielowi stawkê wynagrodzenia zasadniczego przez miesiêczn¹ liczbê godzin tygodniowego
obowi¹zkowego wymiaru zajêæ, ustalonego dla rodzaju zajêæ dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuñczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub doraŸnego zastêpstwa nauczyciela. Je¿eli praca w godzinach ponadwymiarowych oraz doraŸnego zastêpstwa odbywa siê
w warunkach trudnych lub uci¹¿liwych stawkê godzinow¹
zwiêksza siê o przyznan¹ wysokoœæ tych dodatków, o której
mowa w § 7 ust. 2.
3. Dla nauczycieli realizuj¹cych tygodniowy obowi¹zkowy
wymiar zajêæ na podstawie art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela
wynagrodzenie za godzinê doraŸnego zastêpstwa oblicza
siê dziel¹c przyznan¹ nauczycielowi stawkê wynagrodzenia
zasadniczego przez miesiêczn¹ liczbê godzin realizowanego
wymiaru zajêæ. Je¿eli praca w godzinach doraŸnego zastêpstwa odbywa siê w warunkach trudnych lub uci¹¿liwych stawkê godzinow¹ zwiêksza siê o przyznan¹ wysokoœæ tych dodatków, o której mowa w § 7 ust. 2.
4. Miesiêczn¹ liczbê godzin obowi¹zkowego lub realizowanego wymiaru zajêæ nauczyciela, o której mowa w ust. 2 i 3,
ustala siê mno¿¹c tygodniowy obowi¹zkowy lub realizowany wymiar zajêæ przez 4,16 z zaokr¹gleniem do pe³nych godzin w ten sposób, ¿e czas zajêæ do 0,5 godziny pomija siê,
a co najmniej 0,5 godziny liczy siê za pe³n¹ godzinê.
5. Wynagrodzenie za jedn¹ godzinê nauczania indywidualnego przys³uguje w wysokoœci stawki godziny ponadwymiarowej, obliczonej wed³ug zasad okreœlonych w ust. 2 i 4.
6. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone
w planie organizacyjnym nie przys³uguje za dni, w których
nauczyciel nie realizuje zajêæ z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub koñczenia zajêæ w œrodku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecnoœci w pracy.
7. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadaj¹ dni usprawiedliwionej nieobecnoœci w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach, w których zajêcia
rozpoczynaj¹ siê lub koñcz¹ w œrodku tygodnia - za podstawê ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyj-
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muje siê tygodniowy obowi¹zkowy wymiar zajêæ okreœlony w art. 42 ust. 3 lub ustalony na podstawie art. 42
ust. 7 Ustawy, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub 1/4,
gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzieñ pracy) za ka¿dy dzieñ usprawiedliwionej nieobecnoœci w pracy lub dzieñ ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przys³uguje wynagrodzenie
w takim tygodniu, nie mo¿e byæ jednak wiêksza ni¿ liczba
godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.
8. Godziny ponadwymiarowe przydzielone nauczycielowi w arkuszu organizacyjnym szko³y na dany rok szkolny, których
nauczyciel nie móg³ zrealizowaæ z przyczyn le¿¹cych po stronie pracodawcy, traktuje siê jak godziny faktycznie odbyte,
w szczególnoœci przypadaj¹ce w Dniu Edukacji Narodowej
oraz w zwi¹zku z: zawieszeniem zajêæ z powodu epidemii lub
mrozów, rekolekcjami, wyjazdem uczniów na: wycieczki,
imprezy, zielone szko³y.
9. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraŸnych
zastêpstw wyp³aca siê z do³u.
VII. NAGRODY
ZA OSI¥GNIÊCIA DYDAKTYCZNO -WYCHOWAWCZE
§9
1. W bud¿ecie Gminy S³aboszów tworzy siê specjalny fundusz na nagrody dla nauczycieli za ich osi¹gniêcia dydaktyczno-wychowawcze w wysokoœci 1 % planowanych
ich rocznych wynagrodzeñ osobowych z przeznaczeniem
na wyp³aty nagród organu prowadz¹cego szko³y i dyrektorów szkó³.
2. Œrodki na nagrody, o których mowa w ust. 1 planowane s¹
w rocznych planach finansowych szkó³.
3. Ustala siê nastêpuj¹cy podzia³ specjalnego funduszu na
nagrody dla nauczycieli:
1) 80 % funduszu przeznacza siê nagrody przyznawane przez
dyrektora szko³y,
2) 20 % funduszu przeznacza siê na nagrody przyznawane
przez Wójta Gminy.
4. Nagroda Wójta Gminy nie mo¿e byæ wy¿sza ni¿ ustawowe
œrednie wynagrodzenie nauczyciela sta¿ysty, a nagroda dyrektora szko³y nie mo¿e byæ wy¿sza ni¿ 60 % kwoty nagrody
Wójta Gminy.
5. Nagrody wyp³aca siê z okazji Dnia Edukacji Narodowej, zaœ
w przypadkach powstania okolicznoœci uzasadniaj¹cych wyp³atê, nagroda mo¿e byæ przyznana w innym czasie.
6. Szczegó³owe zasady, kryteria i tryb przyznawania nagród
okreœla Regulamin przyznawania nagród dla nauczycieli
za ich osi¹gniêcia dydaktyczno-wychowawcze zatrudnionych w szko³ach prowadzonych przez Gminê S³aboszów,
stanowi¹cy za³¹cznik do uchwa³y Nr XXI/137/04 Rady
Gminy w S³aboszowie z dnia 19 paŸdziernika 2004 r. w sprawie specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli za
ich osi¹gniêcia dydaktyczno-wychowawcze (Dz. Urz. Woj.
Ma³op. Nr 360, poz. 3897).
VIII. NAUCZYCIELSKI DODATEK MIESZKANIOWY
§ 10
1. Nauczycielowi, posiadaj¹cemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu w wymiarze
nie ni¿szym ni¿ po³owa obowi¹zuj¹cego wymiaru zajêæ
w szkole prowadzonej przez Gminê S³aboszów (po³o¿onej
na terenie wiejskim) przys³uguje nauczycielski dodatek
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mieszkaniowy uzale¿niony od stanu rodzinnego zgodnie
z Ustaw¹, zwany dalej "dodatkiem".
2. Miesiêczna wysokoœæ dodatku wynosi:
1) przy jednej uprawnionej osobie - 3 %,
2) przy dwóch - 4 %,
3) przy trzech - 5 %,
4) przy co najmniej czterech - 6 %,
minimalnego wynagrodzenia za pracê w 2008 r. ustalonego rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 11 wrzeœnia 2007 r. (Dz. U. Nr 171, poz. 1209), z zaokr¹gleniem do
pe³nych z³otych.
3. Do cz³onków rodziny nauczyciela uprawnionego do dodatku zalicza siê wspólnie z nim zamieszkuj¹cych:
1) ma³¿onka, który nie posiada w³asnego Ÿród³a dochodów
lub który jest nauczycielem,
2) rodziców nauczyciela pozostaj¹cych na wy³¹cznym utrzymaniu nauczyciela,
3) pozostaj¹ce na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela
i jego ma³¿onka dzieci do ukoñczenia 18 roku ¿ycia lub
ukoñczenia przez nie szko³y ponadgimnazjalnej, nie d³u¿ej jednak ni¿ do ukoñczenia 21 roku ¿ycia,
4) pozostaj¹ce na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela
i jego ma³¿onka niepracuj¹ce dzieci bêd¹ce studentami,
do ukoñczenia studiów wy¿szych, nie d³u¿ej jednak ni¿
do ukoñczenia 26 roku ¿ycia,
5) dzieci niepe³nosprawne nie posiadaj¹ce w³asnego Ÿród³a dochodów.
4. O zaistnia³ej zmianie liczby cz³onków rodziny, o których
mowa w ust. 2, nauczyciel otrzymuj¹cy dodatek jest obowi¹zany niezw³ocznie pisemnie powiadomiæ dyrektora
szko³y, a dyrektor szko³y otrzymuj¹cy dodatek - Wójta
Gminy. W przypadku niepowiadomienia dyrektora szko³y
lub organu prowadz¹cego szko³ê o zmianie liczby cz³onków rodziny, nienale¿nie pobrane przez nauczyciela œwiadczenie podlega zwrotowi wraz z ustawowymi odsetkami.
5. Nauczycielowi i jego ma³¿onkowi zamieszkuj¹cemu z nim
stale, bêd¹cemu tak¿e nauczycielem, przys³uguje tylko jeden dodatek wyp³acany przez pracodawcê, z zastrze¿eniem ust. 7, w wysokoœci okreœlonej w ust. 2. Ma³¿onkowie
wspólnie wskazuj¹ pracodawcê, który bêdzie im wyp³aca³
dodatek.
6. Dodatek przys³uguje nauczycielowi niezale¿nie od tytu³u
prawnego zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego.
7. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szko³ach przys³uguje tylko jeden dodatek, wyp³acany przez szko³ê, w której
wymiar zatrudnienia jest wiêkszy, a w przypadku jednakowego wymiaru - przez pracodawcê wskazanego przez nauczyciela.
8. Dodatek przyznaje siê na wniosek nauczyciela lub na wspólny wniosek nauczycieli bêd¹cych wspó³ma³¿onkami.
9. Dodatek przyznaje dyrektor szko³y, a dyrektorowi - Wójt
Gminy.
10. Dodatek wyp³aca siê:
1) od pierwszego dnia miesi¹ca kalendarzowego nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym z³o¿ono wniosek o jego
przyznanie, z zastrze¿eniem pkt 2,
2) za dany miesi¹c, je¿eli nauczyciel z³o¿y³ wniosek pierwszego dnia miesi¹ca.
11. Dodatek wyp³aca siê w pe³nej wysokoœci w okresie pobierania wynagrodzenia lub zasi³ku z ubezpieczenia spo³ecznego oraz w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
przewidzianego w odrêbnych przepisach.
12. Dodatek wyp³aca siê z do³u.
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Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Dz. U. Nr 45, poz. 319, Dz. U.
Nr 104, poz. 708, Dz. U. Nr 187, poz. 1381, Dz. U. Nr 170,
poz. 1217, Dz. U. Nr 170, poz. 1218, Dz. U. Nr 249, poz. 1832),
Rada Gminy S³opnice uchwala, co nastêpuje:

IX. POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 11
Regulamin uzgodniono z zak³adowymi organizacjami nauczycielskich zwi¹zków zawodowych zrzeszaj¹cych nauczycieli zatrudnionych w szko³ach prowadzonych przez Gminê S³aboszów zgodnie z art. 30 ust. 6a Ustawy.
§ 12
1. Regulamin obowi¹zuje od dnia 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.
2. W przypadku nieuchwalenia do dnia 31 grudnia 2008 r.
regulaminu na 2009 r. stosuje siê niniejszy regulamin, nie
d³u¿ej jednak ni¿ przez okres dwóch miesiêcy od dnia og³oszenia Ustawy bud¿etowej na 2009 r. - zgodnie z art. 30
ust. 6b Ustawy.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Dulewicz
1466
Uchwa³a Nr XVI/71/08
Rady Gminy S³opnice
z dnia 14 marca 2008 r.
w sprawie zmian w bud¿ecie Gminy na 2008 r.
Dzia³aj¹c w oparciu o art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591, zmiany: z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220,
Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153,
poz. 1271, Dz. U. Nr 214 poz. 1806 z 2003 r. Dz. U. Nr 80,
poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Dz. U. Nr 102,
poz. 1055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Dz. U. Nr 172,
poz. 1441, Dz. U. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Dz. U. Nr 17,
poz. 128, Dz. U. Nr 181, poz. 1337) oraz art. 165 i 184 ust 1
pkt 1-6 i 15 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 zmiany: z 2005 Dz. U.

§1
1) Dokonuje siê zmian w planie dochodów bud¿etowych na
2008 r. - zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1.
2) Dokonuje siê zmian w planie wydatków bud¿etowych na
2008 r. - zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2.
3) Dokonuje siê zmian w planie przychodów bud¿etowych na
2008 r. - zgodnie z za³¹cznikiem Nr 3.
§2
1) Plan dochodów bud¿etowych po zmianach wynosi
14.850.287 z³.
2) Plan wydatków bud¿etowych po zmianach wynosi
15.069.120 z³.
3) Plan przychodów bud¿etu po zmianach - wynosi
418.883 z³.
4) Plan rozchodów zwi¹zanych ze sp³at¹ kredytów bankowych
wynosi 200.000 z³.
5) Deficyt bud¿etowy po przeprowadzonych zmianach wynosi
218.883 z³. •ród³em pokrycia deficytu s¹ wolne œrodki wynikaj¹ce z rozliczeñ z lat ubieg³ych.
§3
Wykonanie uchwa³y zleca siê Wójtowi Gminy S³opnice.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Filipiak
Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XVI/71/08
Rady Gminy S³opnice
z dnia 14 marca 2008 r.

ZMIANY W BUD¯ECIE GMINY S£OPNICE NA 2008 ROK
DOCHODY BUD¯ETOWE

Dział

Rozdział

§

630

63003

6300

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

TURYSTYKA

0,00

14 000,00

Zadania z zakresu upowszechniania
turystyki

0,00

14 000,00

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych
zadań inwestycyjnych i zakupów incestycyjnych

14 000,00
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Dział

Rozdział

§

758

75801
2920
801

80101
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Nazwa

482 737,00

Część oświatowa subwencji ogólnej dla
jednostek samorządu terytorialnego

0,00

482 737,00

Subwencje ogólne z budŜetu państwa
5 500,00

58 500,00

Szkoły podstawowe

2 500,00

5 500,00

Wpływy z usług

0970

Wpływy z róŜnych dochodów
Gimnazja

0750

Dochody z najmu i dzierŜawy składników
majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego lub innych
jednostek zaliczonych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0830

Wpływy z usług
Stołówki szkolne

852
85219
0970

482 737,00

OŚWIATA I WYCHOWANIE

0830

0830

Zwiększenie

0,00

0750

80148

Zmniejszenie

RÓśNE ROZLICZENIA

Dochody z najmu i dzierŜawy składników
majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego lub innych
jednostek zaliczonych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

80110

Poz. 1466

4 000,00

2 500,00

200,00
1 300,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00
0,00

Wpływy z usług

50 000,00
50 000,00

POMOC SPOŁECZNA

0,00

550,00

Ośrodki pomocy społecznej

0,00

550,00

Wpływy z róŜnych dochodów
RAZEM:

550,00
5 500,00

555 787,00

550 287,00

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Filipiak
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Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr XVI/71/08
Rady Gminy S³opnice
z dnia 14 marca 2008 r.

ZMIANY W BUD¯ECIE GMINY S£OPNICE NA 2008 ROK
WYDATKI BUD¯ETOWE
Dział

Rozdział

Nazwa

600
60016
2
630
63003
2
801
80101
1
w tym:

Zmniejszenie

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

0,00

100 000,00

Drogi publiczne gminne

0,00

100 000,00

Wydatki majątkowe

100 000,00

TURYSTYKA

0,00

14 000,00

Zadania z zakresu upowszechniania turystyki

0,00

14 000,00

Wydatki majątkowe

14 000,00

OŚWIATA I WYCHOWANIE

100 000,00

535 737,00

Szkoły podstawowe

100 000,00

353 737,00

0,00

253 737,00

Wydatki bieŜące
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

202 737,00

pozostałe wydatki bieŜące
2
80103
1
w tym:
80110
1
w tym:

80148
1

851
85154
1

Zwiększenie

Wydatki majątkowe

51 000,00
100 000,00

100 000,00

Oddziały przedszkolne przy szkołach
podstawowych

0,00

40 000,00

Wydatki bieŜące

0,00

40 000,00

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

40 000,00

Gimnazja

0,00

110 000,00

Wydatki bieŜące

0,00

110 000,00

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

90 000,00

pozostałe wydatki bieŜące

0,00

20 000,00

Stołówki szkolne

0,00

32 000,00

Wydatki bieŜące

0,00

32 000,00

pozostałe wydatki bieŜące

0,00

32 000,00

OCHRONA ZDROWIA

0,00

8 833,00

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

0,00

8 833,00

Wydatki bieŜące

0,00

8 833,00

pozostałe wydatki bieŜące

8 833,00
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Rozdział

Nazwa

852
85219
1

Poz. 1466, 1467

Zmniejszenie

POMOC SPOŁECZNA

0,00

10 550,00

Ośrodki pomocy społecznej

0,00

550,00

Wydatki bieŜące

0,00

550,00

pozostałe wydatki bieŜące
85295
1

Zwiększenie

550,00

Pozostała działalność

0,00

10 000,00

Wydatki bieŜące

0,00

10 000,00

pozostałe wydatki bieŜące

10 000,00

RAZEM:

100 000,00

669 120,00

569 120,00
Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Filipiak

Za³¹cznik Nr 3
do Uchwa³y Nr XVI/71/08
Rady Gminy S³opnice
z dnia 14 marca 2008 r.
ZMIANY W BUD¯ECIE GMINY S£OPNICE NA 2008 ROK
PRZYCHODY BUD¯ETOWE
§

955

Nazwa

Zmniejszenie

Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych

Zwiększenie

18 833,00

Razem przychody:

0,00

18 833,00

18 833,00
Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Filipiak

1467

§2

Uchwa³a Nr XXI/264/08
Rady Miejskiej w Starym S¹czu
z dnia 13 marca 2008 r.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta
i Gminy Stary S¹cz.

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodê i zbiorowego odprowadzania œcieków na terenie Miasta i Gminy Stary S¹cz.
Na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzeniu œcieków (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 z póŸn. zm.)
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.),
Rada Miejskiej w Starym S¹czu uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Zatwierdza siê taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodê i zbiorowe odprowadzenie œcieków - zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1
do niniejszej uchwa³y.
2. Taryfy obowi¹zuj¹ 1 rok.

§3
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniki Urzêdowym
Województwa Ma³opolskiego i wchodzi w ¿ycie z dniem
25 maja 2008 r.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej: M. Lis

Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 228

— 8874 —

Poz. 1467
Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XXI/264/08
Rady Miejskiej w Starym S¹czu
z dnia 13 marca 2008 r.

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodê Grupy I odbiorców wodoci¹gu GABON
Grupa I

Cena wody netto z³/m3 Podatek VAT Cena wody brutto z³/m3

- gospodarstwa domowe
- podmioty prowadz¹ce dzia³alnoœæ gospodarcz¹

1,96

7%

2,10

Op³ata abonamentowa dla zaopatrzenia w wodê miesiêcznie

2,5

7%

2,68

Dla ustalenia taryfy przyjêto zu¿ycie wody w iloœci 13 600 m3 rocznie. Przychody operacyjne wynios¹ 34 426 z³. Nale¿noœci
za zbiorowe zaopatrzenie w wodê ustala siê jako iloczyn taryfowych cen i stawek op³at oraz odpowiadaj¹ce im iloœci dostarczonej wody ustalonej na podstawie wskazañ wodomierza g³ównego, a w przypadku jego braku - w oparciu o przeciêtne normy
zu¿ycia wody okreœlone w Rozporz¹dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreœlenia przeciêtnych
norm zu¿ycia wody (Dz. U. z 2002 r. Nr 8 póz. 70).
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodê Grupy I odbiorców wodoci¹gu GO£KOWICE
Grupa I

Cena wody netto z³/m3 Podatek VAT Cena wody brutto z³/m3

- gospodarstwa domowe
- podmioty prowadz¹ce dzia³alnoœæ gospodarcz¹

1,57

7%

1,68

Op³ata abonamentowa dla zaopatrzenia w wodê miesiêcznie

2,5

7%

2,68

Dla ustalenia taryfy przyjêto zu¿ycie wody w iloœci 11 750 m3 rocznie. Przychody operacyjne wynios¹ 25 195 z³. Nale¿noœci
za zbiorowe zaopatrzenie w wodê ustala siê jako iloczyn taryfowych cen i stawek op³at oraz odpowiadaj¹ce im iloœci dostarczonej wody ustalonej na podstawie wskazañ wodomierza g³ównego, a w przypadku jego braku - w oparciu o przeciêtne normy
zu¿ycia wody okreœlone w Rozporz¹dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreœlenia przeciêtnych
norm zu¿ycia wody (Dz. U. z 2002 r. Nr 8 póz. 70).
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodê Grupy I odbiorców wodoci¹gu MOSTKI
Grupa I

Cena wody netto z³/m3 Podatek VAT Cena wody brutto z³/m3

- gospodarstwa domowe
- podmioty prowadz¹ce dzia³alnoœæ gospodarcz¹

2,89

7%

3,09

Op³ata abonamentowa dla zaopatrzenia w wodê miesiêcznie

2,5

7%

2,68

Dla ustalenia taryfy przyjêto zu¿ycie wody w iloœci 15 600 m3 rocznie. Przychody operacyjne wynios¹ 50 591 z³. Nale¿noœci
za zbiorowe zaopatrzenie w wodê ustala siê jako iloczyn taryfowych cen i stawek op³at oraz odpowiadaj¹ce im iloœci dostarczonej wody ustalonej na podstawie wskazañ wodomierza g³ównego, a w przypadku jego braku - w oparciu o przeciêtne normy
zu¿ycia wody okreœlone w Rozporz¹dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreœlenia przeciêtnych
norm zu¿ycia wody (Dz. U. z 2002 r. Nr 8 póz. 70).
Taryfa dla zbiorowego odprowadzenia œcieków Grupy I na oczyszczalniê WIELKI WYGON
Grupa I

Cena wody netto z³/m3 Podatek VAT Cena wody brutto z³/m3

- gospodarstwa domowe
- podmioty prowadz¹ce dzia³alnoœæ gospodarcz¹

4,37

7%

4,68

Op³ata abonamentowa dla zaopatrzenia w wodê miesiêcznie

2,2

7%

2,35

Dla ustalenia taryfy przyjêto odprowadzenie œcieków w iloœci 80 000 m3 rocznie. Przychody operacyjne wynios¹ 367 247,91 z³.
Nale¿noœci za zbiorowe odprowadzenie œcieków ustala siê jako iloczyn taryfowych cen oraz odpowiadaj¹cych im iloœci odprowadzonych œcieków, ustalonych na podstawie zu¿ycia wody wg wskazañ wodomierza g³ównego lub na podstawie iloœci odprowadzonych œcieków wg wskazañ urz¹dzenia pomiarowego, a w przypadku ich braku - w oparciu o przeciêtne normy zu¿ycia wody
okreœlone w Rozporz¹dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreœlenia przeciêtnych norm zu¿ycia
wody (Dz. U. z 2002 r. Nr 8 poz. 70).
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej: M. Lis

Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 228
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Poz. 1468, 1469

poz. 1591 z 2001 r. z póŸn. zm.) oraz art. 184 Ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249
poz. 2104 z 2005 r. z póŸn. zm.), Rada Gminy Wieprz uchwala:

1468
Uchwa³a Nr XXI/264/08
Rady Miejskiej w Starym S¹czu
z dnia 13 marca 2008 r.

§1

w sprawie wyznaczenia miejsc wydobywania ¿wiru w granicach powszechnego korzystania z wód.
Na podstawie art. 34 ust. 4 Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.
Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 239 poz. 2019 z póŸn. zm.)
oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póŸn. zm.,
Rada Miejskiej w Starym S¹czu uchwala, co nastêpuje:
§1
Wyznacza siê miejsca wydobywania ¿wiru w granicach powszechnego korzystania z wódtj:
1. odsypisko na rzece Poprad w km 0+ 050 - 0 + 150 brzeg lewy
w iloœci 500 m3,
2. odsypisko na rzece Dunajec w km 120 + 450 - 120 + 500 brzeg
prawy, poni¿ej ujœcia potoku Jaworzynka - w iloœci ok. 50 m3.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta
i Gminy Stary S¹cz.
§3
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniki Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni
od dnia jej og³oszenia.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej: M. Lis
1469

1. Zwiêkszyæ plan dochodów bud¿etowych o kwotê 866.867 z³
z kwoty 22.380.225 z³ do kwoty 23.247.092 z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1 do uchwa³y.
2. Zwiêkszyæ plan wydatków bud¿etowych o kwotê 970.903 z³
z kwoty 29.380.257 z³ do kwoty 30.351.160 z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2 do uchwa³y.
3. W skutek zmian okreœlonych w pkt 1 i 2 zwiêkszono planowany deficyt bud¿etu o kwotê 104.036 z³ z kwoty 7.000.032 z³
do kwoty 7.104.068 z³.
Zestawienie przychodów i rozchodów bud¿etu zgodnie z za³¹cznikiem Nr 3 do uchwa³y •ród³em pokrycia deficytu jest:
- kredyt w kwocie 7.104.068 z³.
- w czêœci I § 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie: "Ustala siê przychody bud¿etu w kwocie 7.204.068 z³ i rozchody bud¿etu
w kwocie 100.000 z³".
4. Dokonaæ zmian w planie wydatków maj¹tkowych zgodnie
z za³¹cznikiem Nr 4 do uchwa³y.
5. Dokonaæ zmian w planie limitów wydatków na wieloletnie
programy inwestycyjne zgodnie z za³¹cznikiem Nr 5 do niniejszej uchwa³y.
6. Dokonaæ zmian w za³¹czniku Nr 10 do uchwa³y bud¿etowej
na 2008 r. zgodnie z za³¹cznikiem Nr 6 do uchwa³y.
7. W czêœci III § 10 uchwa³y bud¿etowej
1) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
"zobowi¹zañ z tytu³u nowych kredytów zaci¹gniêtych na sfinansowanie planowanego deficytu bud¿etu do kwoty 7.104.068 z³".
2) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
"zobowi¹zañ z tytu³u nowych kredytów zaci¹gniêtych na sp³atê wczeœniej zaci¹gniêtych kredytów do kwoty 100.000"z³.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

Uchwa³a Nr XIX/104/08
Rady Gminy Wieprz
z dnia 14 marca 2008 r.

§3

w sprawie zmian do bud¿etu Gminy.
Dzia³aj¹c na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t. j. Dz. U. Nr 142

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego
oraz na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy: S. Wysogl¹d
Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XIX/104/08
Rady Gminy Wieprz
z dnia 14 marca 2008 r.

Dział

§

Nazwa - treść

Zwiększenia

DOCHODY:
600
2030
6620
758
2920
852
0960

866 867

Transport i łączność
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację
własnych zadań bieŜących gmin (związków gmin)
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego

260 000

RóŜne rozliczenia

606 341

Subwencje ogólne z budŜetu państwa

606 341

Pomoc społeczna
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŜnej

Zmniejszenia

100 000
160 000

526
526
Przewodnicz¹cy Rady Gminy: S. Wysogl¹d

Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 228
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Poz. 1469
Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr XIX/104/08
Rady Gminy Wieprz
z dnia 14 marca 2008 r.

Dział

Rozdział

Nazwa - treść
WYDATKI:

600
60014

60078

700
70005

801
80101

80103

80104

80110

851
85154

852
85203

Zwiększenia
2 988 703

Transport i łączność

260 000

Drogi publiczne powiatowe
w tym:
b) wydatki majątkowe
Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych
w tym:
a) wydatki bieŜące

160 000
160 000
100 000
100 000

Gospodarka mieszkaniowa

10 000

Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w tym:
b) wydatki majątkowe

10 000
10 000

Oświata i wychowanie

2 585 911

Szkoły podstawowe
w tym:
a) wydatki bieŜące
w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
w tym:
b) wydatki majątkowe
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
w tym:
a) wydatki bieŜące
w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
Przedszkola
w tym:
a) wydatki bieŜące
w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
Gimnazja
w tym:
a) wydatki bieŜące
w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

2 368 869
351 069
230 781
2 017 800
11 271
11 271
10 305
57 770
57 770
52 000
148 001
148 001
134 125

Ochrona zdrowia

9 875

Przeciwdziałanie alkoholizmowi
w tym:
a) wydatki bieŜące

9 875

Pomoc społeczna

5 462

Ośrodki wsparcia
w tym:
a) wydatki bieŜące

5 462

9 875

5 462

Zmniejszenia
2 017 800

Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 228
Dział

— 8877 —

Rozdział

854
85401

900
90001

90095

926
92601

Nazwa - treść

Poz. 1469
Zwiększenia

Zmniejszenia

Edukacyjna opieka wychowawcza

4 455

Świetlice szkolne
w tym:
a) wydatki bieŜące
w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

4 455

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

8 000

Gospodarka ściekowa i ochrona wód
w tym:
b) wydatki majątkowe
Pozostała działalność
w tym:
a) wydatki bieŜące

4 455
3 995
2 017 800
2 017 800
2 017 800
8 000
8 000

Kultura fizyczna i sport

105 000

Obiekty sportowe
w tym:
b) wydatki majątkowe

105 000
105 000

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: S. Wysogl¹d
Za³¹cznik Nr 3
do uchwa³y Nr XIX/104/08
Rady Gminy Wieprz
z dnia 14 marca 2008 r.
PRZYCHODY I ROZCHODY BUD¯ETU
Nazwa - treść

Kwota

DOCHODY OGÓŁEM

23 247 092,00

WYDATKI OGÓŁEM

30 351 160,00

Wynik - deficyt

-7 104 068,00

Przychody budŜetu

7 204 068,00

- zaciągnięte kredyty bankowe

7 204 068,00

Rozchody budŜetu

100 000,00

- spłata kredytu

100 000,00

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: S. Wysogl¹d

Dziennik Urzêdowy
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Poz. 1469
Za³¹cznik Nr 4
do uchwa³y Nr XIX/104/08
Rady Gminy Wieprz
z dnia 14 marca 2008 r.

WYDATKI MAJ¥TKOWE NA 2008 r.

Dział Rozdział

Wyszczególnienie

Zwiększenia

Zmniejszenia

WYDATKI INWESTYCYJNE:
600

60014

Budowa chodników przy drogach powiatowych - Frydrychowice

700

70005

Odnowa centrum wsi Wieprz

801

80101

Budowa sali gimnastycznej w Gierałtowicach

1 133 900

801

80101

Budowa sali gimnastycznej w Przybradzu

1 133 900

801

80101

Budowa sal gimnastycznych w Gierałtowicach oraz Przybradzu

900

90001

Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie
Wieprz

926

92601

Budowa wielofunkcyjnego boiska w sołectwie Nidek

926

92601

Budowa boiska ze sztucznej nawierzchni w Nidku

926

92601

Budowa boisk wielofunkcyjnych wraz z zapleczem we
Frydrychowicach - Orlik 2012

160 000
10 000

250 000

2 017 800

10 000
105 000

10 000

Razem

2 552 800

2 277 800

OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE

2 552 800

2 277 800

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: S. Wysogl¹d

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE - ZMIANY

Lp.

1.
1.1

Program - jego cel i zadanie

Wychowanie i oświata
Budowa sal gimnastycznych w Gierałtowicach oraz
Przybradzu

2.

Ochrona środowiska

2.1

Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej
w Gminie Wieprz

3.

do roku 2010

do roku 2015

5.

Sport i turystyka

5.6

Budowa boisk wielofunkcyjnych wraz z zapleczem we
Frydrychowicach - Orlik 2012

do roku 2009

8.
8.2

Gospodarka komunalna
Modernizacja agronomówki w Wieprzu

do roku 2009

8.4

Modernizacja i wyposaŜenie Wiejskiego Domu Kultury
w Gierałtowiczkach

do roku 2009

8.4

Odnowa centrum wsi Wieprz

do roku 2009

Razem

Łączne nakłady
finansowe
(+ zwiększenie/
- zmniejszenie)

-250 000

-200 000

-350 000

-800 000

-250 000

-200 000

-350 000

-800 000

-2 017 800

0

0

-2 017 800
-2 017 800

-2 017 800
160 000

do roku 2010

Wysokość
wydatków
w roku 2010
(+ zwiększenie/
- zmniejszenie)

Wysokość
wydatków
w roku 2009
(+ zwiększenie/
- zmniejszenie)

0

0

160 000

160 000
160 000

10 000

343 400

0

10 000

343 400

353 400

10 000

208 871
-30 000

218 871
-30 000

208 871

208 871

10 000

30 000

40 000

-2 087 800

352 271

-350 000

353 400

— 8879 —

3.3

Komunikacja - drogi i chodniki
Budowa chodników przy drogach powiatowych Frydrychowice

Okres realizacji
zadania

Wysokość
wydatków
w roku 2008
(+ zwiększenie/
- zmniejszenie)

Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 228

Za³¹cznik Nr 5
do uchwa³y Nr XIX/104/08
Rady Gminy Wieprz
z dnia 14 marca 2008 r.

-2 085 529

Wszystkie zadania objęte limitami na wieloletnie programy inwestycyjne realizuje Urząd Gminy Wieprz
Zmiana nazwy zadania z "Remont i wyposaŜenie Domu Ludowego w Gierałtowiczkach" na zadanie pod nazwą "Modernizacja i wyposaŜenie Wiejskiego Domu
Kultury w Gierałtowiczkach"

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: S. Wysogl¹d

Poz. 1469

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAK£ADÓW BUD¯ETOWYCH NA 2008 ROK

Dział

Rozdział

010

01010

400

40002

Wyszczególnienie

Przychody

Stan środków
obrotowych
na pocz. roku

Ogółem

Gminny Zakład Wodociągów
(budowa sieci wodociągowych)
Gminny Zakład
Wodociągowy
(dostarczanie wody)

72 145

1 346 097

OGÓŁEM:

72 145

1 346 097

w tym
dotacja
z budŜetu

Wydatki

Stan środków
obrotowych na
koniec roku

Wpłaty
nadwyŜki
środków
obrotow.

103 000

-103 000

-

48 022

1 224 194

194 048

-

48 022

1 327 194

91 048

-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 228

Za³¹cznik Nr 6
do uchwa³y Nr XIX/104/08
Rady Gminy Wieprz
z dnia 14 marca 2008 r.

PROGNOZA KWOTY D£UGU PUBLICZNEGO GMINY WIEPRZ NA 2008 ROK
2009
plan
27 268 701

Rok budŜetowy
2010
2011
plan
plan
29 030 643
27 543 515

2012
plan
28 226 639

2013
plan
26 440 501

2 497 097
4 055 707
63 100
11 601 373
3 218 950
1 810 865
7 204 068

2 579 608
3 130 665
53 141
10 110 003
4 043 896
7 351 388
4 000 000

2 605 875
3 224 585
54 735
10 590 503
4 166 090
8 388 855
0

2 781 148
3 621 323
56 377
11 095 028
4 294 395
5 695 244
0

2 701 652
3 720 962
58 068
11 527 879
4 423 227
5 794 851
0

2 647 792
3 832 591
59 810
11 873 715
4 555 924
3 470 669
0

7 204 068

4 000 000

30 451 160
30 351 160
20 118 412

31 268 701
29 467 684
18 427 615

29 030 643
26 229 626
22 971 663

27 543 515
24 742 498
21 432 687

28 226 639
25 425 622
22 024 044

26 440 501
25 440 501
22 038 923

104 000
10 232 748
10 164 748

521 814
11 040 069
11 040 069

460 710
3 257 963
3 257 963

350 780
3 309 811
3 309 811

123 752
3 401 578
3 401 578

20 000
3 401 578
3 401 578
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I. DOCHODY BUDśETU OGÓŁEM
w tym:
a) podatki i opłaty lokalne
b) udziały w pod. państwowych
c) dochody z mienia
d) subwencje
e) dotacje z b.p. na zadania zlecone
f) pozostałe dochody
II. PRZYCHODY BUDśETU
w tym:
a) kredyty bankowe
b) nadwyŜka z lat ubiegłych
e) spłata poŜyczki
OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY
III. WYDATKI BUDśETU OGÓŁEM
a) wydatki bieŜące
w tym:
koszty obsługi długu (odsetki)
b) wydatki majątkowe
w tym: inwestycje

2008
plan
23 247 092
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Treść

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: S. Wysogl¹d

0,00%
13,80%
b) Wskaźnik procentowy zadłuŜenia z art. 170 Ustawy
o finansach publ.

30,99%

34,48%

22,74%

3,54%

3,86%
11,44%
8,52%
a) wskaźnik procentowy zadłuŜenia z art.169 Ustawy
o finansach publ.

0,88%

11,24%

10,36%

0
0
3 801 017
3 801 017
9 403 051
9 403 051
7 204 068
7 204 068

6 602 034
6 602 034

1 000 000
1 000 000

1 020 000
3 151 797

2 924 769

— 8881 —

3 261 727
2 322 831
204 000

IV.ROZCHODY BUDśETU
a) spłata kredytów
b) spłata poŜyczki
OGÓŁEM ROZCHODY + ODSETKI
+ PORĘCZENIA
V. ŁĄCZNE ZADŁUśENIE NA KONIEC
ROKU BUDśETOWEGO
a) raty kredytów
VI. WSKAŹNIK ZADŁUśENIA:

2009
plan
1 801 017
1 801 017
Treść

2008
plan
100 000
100 000

Rok budŜetowy
2010
2011
plan
plan
2 801 017
2 801 017
2 801 017
2 801 017

2012
plan
2 801 017
2 801 017

2013
plan
1 000 000
1 000 000
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1470
Porozumienie

zawarte w dniu 19 marca 2008 r. w Krakowie, pomiêdzy:
Gmin¹ Miejsk¹ Kraków, z siedzib¹ w Krakowie, Plac Wszystkich Œwiêtych 3/4, reprezentowan¹ przez:
El¿bietê Lêcznarowicz - Zastêpcê Prezydenta Miasta Krakowa,
a
Gmin¹ Ska³a reprezentowan¹ przez:
Roberta Jakubka - Burmistrza Gminy Ska³a
Dzia³aj¹c na podstawie:
- art. 10 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z póŸn. zm.),
- Uchwa³y Nr LXVII/627/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokoœci op³aty zwi¹zanej
z pobytem osoby przyjêtej do Izby WytrzeŸwieñ w Krakowie,
- § 6 Uchwa³y Nr LXXI/662/05 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie Izby WytrzeŸwieñ w Krakowie z póŸn. zm.,
- Uchwa³y Nr XXX/307/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie okreœlenia stawki dotacji przedmiotowej na rok 2008 wynikaj¹cej z odp³atnego korzystania z us³ug
zak³adu bud¿etowego - Izba WytrzeŸwieñ w Krakowie w ramach zawartych porozumieñ z innymi jednostkami samorz¹du terytorialnego,
Strony zgodnie ustalaj¹:
§1
Strony niniejszego Porozumienia deklaruj¹ wolê wspó³dzia³ania w zakresie odp³atnego korzystania przez Gminê Ska³a
z us³ug œwiadczonych przez Izbê WytrzeŸwieñ w Krakowie na
zasadach okreœlonych w Porozumieniu.
§2
Izba WytrzeŸwieñ w Krakowie, zwana w dalszej czêœci Porozumienia "Izb¹", dzia³aj¹c w ramach swoich statutowych zadañ, œwiadczyæ bêdzie us³ugi w stosunku do osób, o których
mowa w art. 40 ust. 1 Ustawy o wychowaniu w trzeŸwoœci
i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz. U z 2007 r. Nr 70, poz. 473,
z póŸn. zm.), doprowadzonych przez funkcjonariuszy Policji lub
stra¿ników stra¿y gminnej z terenu Gminy Ska³a, w celu wytrzeŸwienia oraz wykonania czynnoœci wynikaj¹cych z Rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie
trybu doprowadzania, przyjmowania i zwalniania osób w stanie nietrzeŸwoœci oraz organizacji izb wytrzeŸwieñ i placówek
utworzonych lub wskazanych przez jednostkê samorz¹du terytorialnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 20, poz. 192, z póŸn. zm.), polegaj¹cych w szczególnoœci na:
- przeprowadzaniu badañ lekarskich wraz z wydaniem opinii
o stanie zdrowia osób doprowadzonych do Izby i zwalnianych z Izby,
- przeprowadzaniu badañ zawartoœci alkoholu w organizmie wraz
z wydrukiem wyniku badania atestowanymi urz¹dzeniami, s³u¿¹cymi do pomiaru zawartoœci alkoholu w organizmie u osób
doprowadzonych do Izby, przebywaj¹cych do wytrzeŸwienia
oraz przed zwolnieniem z Izby, lub orzekaniu o stopniu nietrzeŸwoœci na podstawie wystêpuj¹cych symptomów upojenia alkoholowego przed przyjêciem i zwolnieniem z Izby,
- podejmowaniu decyzji o przyjêciu, odmowie przyjêcia oraz
o zwolnieniu z Izby, - sprawowaniu opieki nad osobami w stanie nietrzeŸwoœci,
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- udzielaniu osobom w stanie nietrzeŸwoœci œwiadczeñ higieniczno-sanitarnych,
- udzielaniu osobom w stanie nietrzeŸwoœci pierwszej pomocy
w nag³ych wypadkach,
- informowaniu o szkodliwoœci nadu¿ywania alkoholu oraz motywowaniu do podjêcia leczenia odwykowego osób uzale¿nionych,
- wspó³pracy z w³aœciwymi gminnymi komisjami rozwi¹zywania
problemów alkoholowych, placówkami lecznictwa odwykowego, innymi instytucjami i organizacjami, których dzia³alnoœæ ma
na celu przeciwdzia³anie problemom alkoholowym i ich skutkom.
§3
1. Op³ata za pobyt osoby przyjêtej do Izby na dzieñ zawarcia Porozumienia wynosi 250,00 z³ (s³ownie: dwieœcie piêædziesi¹t z³otych).
2. Gmina Ska³a ponosi koszty z tytu³u ka¿dej przyjêtej do Izby
osoby w kwocie okreœlonej w § 3 ust. 1 Porozumienia, pomniejszonej o œci¹gniête nale¿noœci.
§4
1. Gmina Ska³a przeznacza kwotê w wysokoœci 7.000 z³ (s³ownie: siedem tysiêcy z³otych) z tytu³u korzystania z us³ug, o których mowa w § 2 Porozumienia, stanowi¹c¹ iloczyn stawki
op³aty, okreœlonej w § 3 ust. 1 Porozumienia i 28 przyjêæ do
Izby, planowanych w roku kalendarzowym.
2. W przypadku, gdy przewidziana przez Gminê Ska³a kwota na
korzystanie z us³ug, o których mowa w § 2 Porozumienia,
zostanie wyczerpana w trakcie trwania roku kalendarzowego, a Gmina nie zwiêkszy œrodków, Izba zaprzestanie wykonywania us³ugi - po pisemnym powiadomieniu Gminy Ska³a.
§5
1. Gmina Ska³a bêdzie przekazywaæ œrodki finansowe, o których mowa w § 4 ust. 1 Porozumienia, kwartalnie do 5-go dnia
ka¿dego miesi¹ca, rozpoczynaj¹cego kwarta³ w wysokoœci
iloczynu stawki dotacji przedmiotowej i liczby planowanych
przyjêæ w danym kwartale, przelewem na rachunek bankowy Urzêdu Miasta Krakowa w Banku Polska Kasa Opieki S.A.
Oddzia³ Kraków Nr 80 1060 0076 0000 3210 0003 0465.
2. Kwoty wskazane w § 5 ust. 1 Porozumienia przekazywane
bêd¹ przez Urz¹d Miasta Krakowa na rachunek bankowy
Izby w Banku Polska Kasa Opieki S.A. Oddzia³ Kraków
Nr 69 1060 0076 0000 3210 0003 2603.
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3. Rozliczenie us³ugi przez Izbê dokonywane bêdzie kwartalnie
do 5-go dnia ka¿dego miesi¹ca po zakoñczeniu kwarta³u,
a nadp³aty z tego tytu³u bêd¹ zwracane na konto Urzêdu
Miasta Krakowa do 10-go dnia ka¿dego miesi¹ca po zakoñczeniu kwarta³u, a nastêpnie na konto Urzêdu Gminy Ska³a
do 15-go dnia ka¿dego miesi¹ca po zakoñczeniu kwarta³u.
§6
1. Ewidencjê osób doprowadzonych i przyjêtych z terenu Gminy Ska³a prowadzi Izba.
2. Ewidencja mo¿e byæ udostêpniona pracownikom Gminy
Ska³a na podstawie pisemnego upowa¿nienia, wydanego
przez Burmistrza Gminy Ska³a.
§7
1. W ramach niniejszego Porozumienia mieszkañcy Gminy Ska³a mog¹ korzystaæ z us³ug Punktu Konsultacyjnego dla Osób
z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin.
2. Gmina Ska³a zobowi¹zana jest do podania Izbie wykazu sieci
placówek terapeutycznych i grup samopomocowych dzia³aj¹cych na terenie Gminy Ska³a oraz ich bie¿¹cego aktualizowania.
§8
1. Porozumienie niniejsze zawarte zostaje na czas nieokreœlony, z mo¿liwoœci¹ jego rozwi¹zania za jednomiesiêcznym
okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesi¹ca
kalendarzowego.
2. Zmiany Porozumienia wymagaj¹ formy pisemnej pod rygorem niewa¿noœci.
3.Wszelkie spory wynik³e z realizacji niniejszego Porozumienia bêd¹
rozstrzygane przez S¹d Rejonowy dla Krakowa - Œródmieœcia.
4. W sprawach nie unormowanych niniejszym Porozumieniem
maj¹ zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§9
Porozumienie sporz¹dzono w trzech jednobrzmi¹cych egzemplarzach - jeden dla Gminy Miejskiej Kraków, jeden dla
Gminy Skala, jeden dla Izby WytrzeŸwieñ w Krakowie.
Zastêpca Prezydenta
Miasta Krakowa: E. Lêcznarowicz

Burmistrz
Gminy Ska³a:R. Jakubek
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