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ROZDZIA£ I

Uchwa³a* Nr LVII/733/08
Rady Miasta Krakowa
z dnia 19 listopada 2008 r.

Ustalenia wprowadzaj¹ce

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Park Aleksandry".

1. Podstawowym celem planu jest ochrona œrodowiska przyrodniczego doliny potoku Bie¿anowskiego, które stanowi
wa¿ny element systemu przyrodniczego Miasta oraz stworzenie podstaw do zachowania terenów zieleni i realizacjê
inwestycji zwi¹zanych z funkcjami s³u¿¹cymi celom rekreacji i wypoczynku osiedli mieszkaniowych o wysokiej intensywnoœci zabudowy w s¹siedztwie - Nowy Prokocim i Nowy
Bie¿anów. Ustalenia planu okreœlaj¹ granice i sposób zainwestowania i zagospodarowania terenów o wartoœciach
przyrodniczych i krajobrazowych z uwzglêdnieniem ich
u¿ytkowego (w tym publicznego) wykorzystywania dla rekreacji i wypoczynku oraz zapewnienia niezbêdnej infrastruktury technicznej i rekreacyjnej, s³u¿¹cej ww. celom.
2. Realizacja celu planu obejmuje zapisane w jego ustaleniach
dzia³ania dotycz¹ce w szczególnoœci:
1) uwzglêdnienia istniej¹cych wartoœci przyrodniczych i krajobrazowych w rozwi¹zaniach przestrzennych celem zachowania indywidualnego charakteru obszaru;
2) zapewnienia publicznego charakteru obszaru, w tym warunków jego dostêpnoœci i atrakcyjnoœci.

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 "Park Aleksandry", zwany dalej planem,
stwierdzaj¹c jego zgodnoœæ z ustaleniami Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Miasta Krakowa.
2. Plan obejmuje obszar o powierzchni ok. 31 ha, po³o¿ony
pomiêdzy ulicami: Jerzmanowskiego, Aleksandry i Telimeny, w granicy okreœlonej na rysunku planu zgodnie
z uchwa³¹ Nr VII/101/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Parku Aleksandry".
________
*) Publikacja niniejszej uchwa³y nie uwzglêdnia ewentualnych
czynnoœci nadzorczych podejmowanych przez Wojewodê Ma³opolskiego.

§2

§3
1. Integralnymi czêœciami niniejszej uchwa³y s¹:
1) Za³¹cznik Nr 1 - Rysunek planu w skali 1:2000;
2) Za³¹cznik Nr 2 - Rysunek rozwi¹zañ infrastruktury technicznej w skali 1:2000;
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3) Za³¹cznik Nr 3 - rozstrzygniêcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nie bêd¹cy ustaleniami planu;
4) Za³¹cznik Nr 4 - rozstrzygniêcie o sposobie realizacji
zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych Gminy
oraz zasadach ich finansowania, nie bêd¹cy ustaleniami
planu.
2. Uchwa³a obejmuje ustalenia planu zawarte w:
1) Rozdziale II. Ustalenia Ogólne obowi¹zuj¹ce na ca³ym
obszarze objêtym planem;
2) Rozdziale III. Ustalenia Szczegó³owe obowi¹zuj¹ce na poszczególnych terenach wyznaczonych liniami rozgraniczaj¹cymi i wyró¿nionych symbolem literowym lub literowo-cyfrowym;
3) Rysunku planu zawieraj¹cym poza ustaleniami wynikaj¹cymi z dokumentów i decyzji wi¹¿¹cych, wg przepisów
odrêbnych, ustalenia planu:
a) granice obszaru objêtego planem,
b) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub o ró¿nych warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu,
c) przeznaczenie terenu wg symboli podanych w § 18-38,
d) symbole identyfikuj¹ce tereny,
e) nieprzekraczalne linie zabudowy,
f) okazy drzew wskazane do ochrony,
g) obiekty zabytkowe ujête w gminnej ewidencji zabytków,
h) g³ówna œcie¿ka rowerowa,
i) przestrzeñ publiczna,
j) szpaler drzew;
4) Rysunku rozwi¹zañ infrastruktury technicznej ustalaj¹cym zasady uzbrojenia terenu, obowi¹zuj¹cy w zakresie
ideowego uk³adu sieci infrastruktury technicznej i proponowanej aran¿acji pasów drogowych, do uœciœlenia na
etapie projektu budowlanego.
3. Ustalenia planu, o których mowa w pkt 1, 2, 3 i 4 ust. 2
obowi¹zuj¹ ³¹cznie.
4. Ustalenia planu rozpatrywaæ i stosowaæ z uwzglêdnieniem
przepisów odrêbnych.
§4
1. Ustala siê nastêpuj¹ce symbole dla okreœlenia podstawowego przeznaczenia terenów:
1) MW teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;
2) MN teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
3) UM teren zabudowy us³ugowo-mieszkaniowej;
4) U teren zabudowy us³ugowej;
5) US teren sportu i rekreacji;
6) ZP teren zieleni urz¹dzonej;
7) ZPU teren zieleni urz¹dzonej z us³ugami;
8) ZI teren zieleni izolacyjnej;
9) ZR teren zieleni;
10) ZC teren cmentarza;
11) WS teren wód powierzchniowych;
12) KDZ+T teren drogi publicznej klasy Z (zbiorczej) z tramwajem;
13) KDZ teren drogi publicznej klasy Z (zbiorczej);
14) KDL teren drogi publicznej klasy L (lokalnej);
15) KDX teren komunikacji publicznej;
16) KDW teren drogi wewnêtrznej;
17) KP teren parkingów;
18) KT teren obs³ugi komunikacji - pêtla autobusowa Bie¿anów Nowy;
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19) G teren infrastruktury gazowniczej;
20) E teren infrastruktury elektroenergetycznej.
2. Ka¿dy teren o ró¿nym przeznaczeniu lub sposobie zagospodarowania i zabudowy na rysunku planu oraz w tekœcie niniejszej Uchwa³y wyró¿niono symbolem literowym lub cyfrowo-literowym np. 1MN, gdzie:
a) cyfra - oznacza kolejny numer porz¹dkowy terenu wyró¿niaj¹cy go spoœród pozosta³ych terenów,
b) litery - oznaczaj¹ podstawowe przeznaczenie terenu.
3. Ka¿dy teren o ró¿nym przeznaczeniu lub sposobie zagospodarowania i zabudowy na rysunku planu zosta³ ograniczony
lini¹ rozgraniczaj¹c¹ obowi¹zuj¹c¹ w osi jej oznaczenia graficznego.
§5
1. Ilekroæ w uchwale jest mowa o:
1) planie - nale¿y przez to rozumieæ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w § 1;
2) terenie - nale¿y przez to rozumieæ teren wyznaczony
w planie, ograniczony na Rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi, oznaczony symbolem przypisanym do tego
terenu;
3) terenie inwestycji - nale¿y przez to rozumieæ teren
objêty wnioskiem o pozwolenie na budowê i granicami
projektu jego zagospodarowania - w rozumieniu przepisów odrêbnych;
4) podstawowym przeznaczeniu - nale¿y przez to rozumieæ ustalony w planie sposób u¿ytkowania terenów
w obrêbie terenu wyznaczonego liniami rozgraniczaj¹cymi, któremu winny byæ podporz¹dkowane inne sposoby u¿ytkowania okreœlone jako dopuszczone, uzupe³niaj¹ce i wzbogacaj¹ce podstawowy sposób u¿ytkowania. 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;
5) Strefie Nadzoru Archeologicznego - nale¿y przez to
rozumieæ utrzymany planem obszar strefy ochrony
konserwatorskiej w rozumieniu przepisów o ochronie
zabytków;
6) wskaŸniku zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ procentowy udzia³ powierzchni zabudowy w powierzchni
dzia³ki lub terenu inwestycji;
7) elementach wyposa¿enia parku - nale¿y przez to rozumieæ kompleksowo zaprojektowane urz¹dzenia o jednolitej formie i z zastosowaniem tych samych materia³ów:
a) urz¹dzenia "bram", bêd¹cych form¹ przestrzenn¹, sygnalizuj¹c¹ np. wejœcie do parku - o wysokoœci max.
2,4 m od powierzchni terenu,
b) miejsca wypoczynku wyposa¿one w ³awki, poide³ka,
stojaki na rowery,
c) urz¹dzenia placów zabaw,
d) urz¹dzenia rekreacyjne,
e) urz¹dzenia informacyjne takie jak tablice, drogowskazy - o wysokoœci max. 2,4 m od powierzchni terenu
oraz o powierzchni ekspozycji max. 4 m2,
f) obiekty ma³ej architektury (nie wliczaj¹c wiat i zadaszeñ),
g) oœwietlenie;
8) g³ównych œcie¿kach rowerowych - nale¿y przez to
rozumieæ trasy wyznaczone w ramach terenów wyznaczonych w planie, trasy o orientacyjnym przebie-
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gu wskazane na Rysunku Planu do szczegó³owego
ustalenia lokalizacji na etapie wydawania decyzji administracyjnych przy uwzglêdnieniu przepisów prawa miejscowego;
9) szpalerach drzew - nale¿y przez to rozumieæ ci¹g drzew
liœciastych nasadzonych w linii okreœlonej na Rysunku
planu;
10 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
czêœæ sk³adowa projektu budowlanego, a tak¿e publicznie dostêpne zespo³y zieleni zagospodarowane w sposób kompleksowy;
11) zieleni izolacyjnej - nale¿y przez to rozumieæ zieleñ urz¹dzon¹ nisk¹ i wysok¹ stanowi¹c¹ izolacjê akustyczn¹
lub widokow¹ przyleg³ych funkcji;
12) frontowej czêœci dzia³ki - nale¿y przez to rozumieæ pas
terenu od linii rozgraniczaj¹cej po³o¿ony od strony drogi
publicznej po nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy i pas
wzd³u¿ tej linii o szerokoœci 10 m mierzony od linii zabudowy w g³¹b dzia³ki budowlanej;
13) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nale¿y przez to
rozumieæ liniê ograniczaj¹c¹ obszar, na którym dopuszcza siê wznoszenie budynków z wy³¹czeniem balkonów, loggi, werand, wykuszy itp. wystaj¹cych poza
obrys budynku wiêcej ni¿ 1 m oraz okreœlonych w
ustaleniach planu rodzajów budowli nadziemnych nie
bêd¹cych liniami przesy³owymi i sieciami uzbrojenia
terenu;
14) 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, o wysokoœci najwy¿szej krawêdzi elementu przekraczaj¹cej 2,5 m od poziomu przyleg³ego terenu,
c) s³upy i maszty reklamowe o wysokoœci przekraczaj¹cej 13,0 m od poziomu przyleg³ego terenu;
15) terenie o skomplikowanych warunkach gruntowych - nale¿y przez to rozumieæ obszary skarp o nachyleniu stoku powy¿ej 35° zagro¿one ruchami masowymi;
16) modernizacji - nale¿y przez to rozumieæ wykonanie robót (remontu, rozbudowy i przebudowy), w wyniku, których nastêpuje podwy¿szenie parametrów technicznych
i eksploatacyjnych istniej¹cych sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
2. Pozosta³e okreœlenia u¿yte w uchwale nale¿y rozumieæ
zgodnie z ich definicjami okreœlonymi przepisami odrêbnymi.
3. Ilekroæ w uchwale przywo³ane s¹ nazwy ulic nale¿y przez to
rozumieæ nazwy nadane ulicom wg stanu w dniu uchwalania planu.
§6
Przeznaczenie w planie gruntów rolnych na cele nierolnicze nastêpuje zgodnie z przepisami odrêbnymi dotycz¹cymi
ich ochrony.
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ROZDZIA£ II
Ustalenia Ogólne
§7

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. Utrzymuje siê wykorzystanie istniej¹cych obiektów budowlanych i terenów w sposób dotychczasowy, do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z ustaleniami planu.
3. Ustala siê zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów oraz tymczasowego zagospodarowania za wyj¹tkiem przypadku,
o którym mowa w § 9 ust. 3 pkt 1 lit. c oraz organizacji placu
budowy dla realizacji inwestycji ustalonych w planie.
§8
Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania terenów
obowi¹zuj¹ce na ca³ym obszarze objêtym planem:
1) zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego;
2) zasady ochrony œrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz
dóbr kultury wspó³czesnej;
4) zasady ochrony i kszta³towania krajobrazu;
5) zasady kszta³towania przestrzeni publicznych;
6) zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci oraz
zasady kszta³towania nowych dzia³ek budowlanych;
7) zasady rozbudowy i budowy systemów komunikacji;
8) zasady rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej;
9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u¿ytkowaniu, w tym warunki zagospodarowania terenów o skomplikowanych warunkach gruntowych
i zakaz zabudowy.
§9
1. Dla ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego ustala siê:
1) zasady ochrony walorów krajobrazowych;
2) zasady lokalizacji obiektów budowlanych na dzia³ce budowlanej;
3) zasady obs³ugi komunikacyjnej obiektów budowlanych.
2. W zakresie zasad ochrony walorów krajobrazowych ustala siê:
1) ochronê walorów widokowych krajobrazu otwartego ochronê terenów otwartych o wybitnych walorach krajobrazowych, poprzez wykluczenie lokalizacji nowej zabudowy kubaturowej poza istniej¹cymi i ustalonymi w planie terenami zespo³ów mieszkaniowych, us³ugowych,
gara¿owych i parkingowych;
2) przeciwdzia³anie dewastacji krajobrazu elementami istniej¹cej i nowoprojektowanej infrastruktury technicznej
poprzez maskowanie ich zieleni¹;
3) zakaz lokalizacji nowych napowietrznych elementów infrastruktury technicznej;
4) zakaz lokalizacji ogrodów dzia³kowych.
3. W zakresie zasad lokalizacji obiektów budowlanych na dzia³ce budowlanej ustala siê:
1) zakaz na terenie objêtym planem:
a) lokalizacji i urz¹dzania placów handlowych, sk³adowych,
magazynowych,
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b) lokalizacji parkingów dla pojazdów o masie ca³kowitej
powy¿ej 3,5 t,
c) lokalizacji obiektów tymczasowych, za wyj¹tkiem przekryæ namiotowych i pow³ok pneumatycznych przekrywaj¹cych elementy urz¹dzenia parku typu urz¹dzenia
rozrywkowe, zgodnie z przepisami odrêbnymi,
d) budowy ogrodzeñ pe³nych oraz ogrodzeñ o wysokoœci
powy¿ej 2,20 m,
e) lokalizacji wielkogabarytowych urz¹dzeñ reklamowych,
f) wprowadzania napowietrznych linii przesy³owych;
2) dopuszcza siê umieszczanie urz¹dzeñ reklamowych, innych ni¿ wymienionych w ust. 3 pkt 1 lit. e, jedynie w terenach przeznaczonych do zabudowy, oznaczonych symbolami: MN, U, 3US, ZPU, KT. Dopuszcza siê umieszczanie
szyldów oraz tablic informacyjnych zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoœci¹ prowadzon¹ w obrêbie dzia³ki lub terenu inwestycji, której dotyczy dana reklama, wed³ug zasad okreœlonych w ustaleniach planu dla terenów o poszczególnych przeznaczeniach;
3) zachowaæ nieprzekraczalne linie zabudowy obiektów kubaturowych wskazane na Rysunku planu;
4) dopuszcza siê remont, rozbudowê, przebudowê i nadbudowê istniej¹cej zabudowy w pasie pomiêdzy lini¹ zabudowy a lini¹ rozgraniczaj¹c¹ drogê, przy zachowaniu warunków technicznych budynków okreœlonych przepisami
szczególnymi w zakresie ochrony przed drganiem i ha³asem wywo³anym ruchem ko³owym oraz okreœlonych przepisami o drogach publicznych.
4. Ustala siê obs³ugê komunikacyjn¹ z drogi wewnêtrznej lub
publicznej (w tym terenu komunikacji publicznej) bezpoœrednio przylegaj¹cej do dzia³ki budowlanej za wyj¹tkiem
dróg KDZ+T.
§ 10
Dla ochrony œrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala siê nastêpuj¹ce zasady:
1) wymagania w zakresie ochrony powietrza, wód, gleby, ziemi, ochrony przed wibracjami i polami elektroenergetycznymi realizowaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami odrêbnymi;
Nr na Rysunku planu
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2) na podstawie przepisów odrêbnych, w zakresie ochrony
przed ha³asem:
a) tereny oznaczone na Rysunku planu symbolami MN i MW
wskazuje siê jako tereny przeznaczone pod zabudowê
mieszkaniow¹,
b) tereny oznaczone na Rysunku planu symbolami U i UM
wskazuje siê jako tereny przeznaczone na cele mieszkaniowo-us³ugowe,
c) tereny oznaczone na Rysunku planu symbolami ZPU, ZP
i US wskazuje siê jako tereny przeznaczone na cele rekreacyjno-wypoczynkowe;
3) dla ca³ego obszaru objêtego planem znajduj¹cego siê w obszarze G³ówny Zbiornik Wód Podziemnych Nr 451 Subzbiornik Bogucice nak³ada siê obowi¹zek objêcia nowych inwestycji kanalizacj¹ komunaln¹ bez mo¿liwoœci realizacji indywidualnych rozwi¹zañ gospodarki œciekowej;
4) w terenach mieszkaniowych obowi¹zuje zakaz lokalizacji inwestycji z zakresu przeznaczenia dopuszczalnego, których
oddzia³ywanie na œrodowisko, przekraczaj¹ce poziom dopuszczalny, mog³oby siêgaæ poza granice terenu, do którego inwestor przedsiêwziêcia ma tytu³ prawny, w szczególnoœci z zakresu us³ug komercyjnych, powoduj¹cych obni¿enie wymaganych na podstawie przepisów odrêbnych dopuszczalnych poziomów w zakresie standardów œrodowiskowych w³aœciwych dla zabudowy mieszkaniowej;
5) obowi¹zuje zakaz likwidacji przydro¿nych i nadwodnych zadrzewieñ, jeœli nie wynika to z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej,
zapewnienia bezpieczeñstwa ruchu drogowego lub wodnego,
b¹dŸ budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy
urz¹dzeñ wodnych oraz regulacji potoku Bie¿anowskiego;
6) obowi¹zuje ochrona doliny potoku Bie¿anowskiego wraz z jej
obudow¹ biologiczn¹, z zapewnieniem pasów ochronnych
wzd³u¿ potoku o szerokoœci min. 10 m od linii brzegowej
wy³¹czonych z zabudowy i zainwestowania, w tym tak¿e
z wykluczeniem ogrodzeñ. Dopuszcza siê regulacjê koryta
potoku, na zasadach okreœlonych w przepisach odrêbnych;
7)wszelkie inwestycje mog¹ce mieæ wp³yw na urz¹dzenia
wodne, przeciwpowodziowe oraz lokalizowane w pobli¿u potoku - realizowaæ zgodnie z przepisami odrêbnymi;
8) obejmuje siê ochron¹ okazy drzew oznaczone na Rysunku
planu i wymienionych w tabeli:

Nr dzia³ki, na której Symbol identyfikuj¹cy teren, w którym
jest po³o¿ony okaz
po³o¿ony jest okaz

Opis okazu drzewa

1.

78/1

7ZP

D¹b szypu³kowy (Quercus robur)

2.

99/1

7ZP

D¹b szypu³kowy (Quercus robur)

3.

55/1

7ZP

D¹b szypu³kowy (Quercus robur)

9) przy okazach drzew wskazanych do ochrony w pasie 10 m
od pnia zakazuje siê:
a) realizacji budynków i budowli,
b) wykonywanie prac ziemnych trwale zniekszta³caj¹cych
rzeŸbê terenu,
c) dokonywanie zmian stosunków wodnych, jeœli s³u¿¹ innym celom ni¿ ochrona przyrody;
10) zachowaæ powierzchniê terenu biologicznie czynn¹ dla
wydzielonych kategorii zgodnie z ustaleniami szczegó³owymi;
11) zakaz realizacji przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko oraz powoduj¹cych szczególne uwarunkowania zwi¹zane z kwalifikowaniem przed-

siêwziêcia do sporz¹dzenia raportu oddzia³ywania na
œrodowisko, wg przepisów odrêbnych za wyj¹tkiem budowy, remontów i przebudowy dróg publicznych oraz
zwi¹zanych z nimi urz¹dzeñ oraz realizacji sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej z wy³¹czeniem masztów
telefonii komórkowej;
12) gospodarkê odpadami nale¿y prowadziæ z uwzglêdnieniem segregacji odpadów u Ÿróde³ ich powstawania, z jednoczesnym wyodrêbnieniem odpadów niebezpiecznych, zgodnie z przepisami odrêbnymi, w tym
przepisami prawa miejscowego obowi¹zuj¹cymi w
Gminie Miejskiej Kraków dotycz¹cymi gospodarki odpadami;
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13) w granicach pasa izoluj¹cego teren cmentarny o szerokoœci 50 m obowi¹zuje zakaz lokalizacji obiektów na sta³y
pobyt ludzi, zak³adów ¿ywienia zbiorowego, obiektów produkcji lub przechowywania artyku³ów ¿ywnoœciowych oraz
studni kopanych zgodnie z przepisami odrêbnymi. W pasie
miêdzy 50 m a 150 m realizacja wszystkich budynków korzystaj¹cych z wody pod warunkiem pod³¹czenia do lokalnej sieci wodoci¹gowej;
14) zachowaæ wymagania w zakresie ochrony œrodowiska
i zdrowia ludzi okreœlonych przepisami odrêbnymi.
§ 11
Dla ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz
dóbr kultury wspó³czesnej ustala siê nastêpuj¹ce zasady:
1) w celu ochrony zabytków archeologicznych, realizowanej
na podstawie przepisów odrêbnych:
a) utrzymuje siê Strefê Nadzoru Archeologicznego, której
zasiêg okreœla siê na Rysunku planu,
b) na obszarze strefy, o której mowa w lit. a, podczas prowadzenia prac ziemnych zwi¹zanych z robotami budowlanymi obowi¹zuje nadzorowanie prac przez osobê uprawnion¹ do prowadzenia badañ archeologicznych;
2) w celu ochrony zabytków okreœla siê na Rysunku planu obiekty zabytkowe ujête w gminnej ewidencji zabytków:
a) Cmentarz komunalny w Bie¿anowie za³o¿ony w 1917 r.
przy ul. Bie¿anowskiej, dla którego ustala siê ochronê za³o¿enia urbanistycznego,
b) Figura z krzy¿em wykonana w 1861 r. przy g³ównej alei
cmentarza komunalnego w Bie¿anowie, dla której ustala
siê ochronê gabarytu, formy i detalu plastycznego;
3) dla zapewnienia ochrony dóbr kultury wspó³czesnej ustala
siê ochronê krajobrazu z istniej¹cym za³o¿eniem zagospodarowania cmentarza komunalnego - 1ZC, wraz z dope³nieniem tego za³o¿enia poszerzeniem cmentarza w kierunku
pó³nocnym - 2ZC, jako skoñczonej formy przestrzennej zieleni publicznej urz¹dzonej cmentarza.
§ 12
Dla ochrony i kszta³towania krajobrazu ustala siê nastêpuj¹ce zasady:
1) W terenach przeznaczonych do zainwestowania, oznaczonych symbolem MW, MN, UM, U, US, ZPU, KT i KP ochronê
wartoœci krajobrazu zapewnia siê poprzez regulacjê gabarytów zabudowy oraz nieprzekraczalne linie zabudowy;
2) W pozosta³ych terenach ustala siê:
a) ochronê i kszta³towanie zieleni tworz¹cej system parku
w ramach terenów oznaczonych symbolami ZP, ZPU, 1US,
2US z zachowaniem ich zasobów przyrodniczych, g³ównie w postaci zieleni naturalnej oraz utrzymania ich wartoœci krajobrazowych, z mo¿liwoœci¹ przekszta³cania pod
zieleñ urz¹dzon¹ zwi¹zan¹ z obiektami sportu i rekreacji,
b) ochronê punktów i ci¹gów widokowych projektowanych
w obszarze i ich przedpola poprzez: nie wprowadzanie
zabudowy, zieleni wysokiej i innych barier widokowych
oraz uporz¹dkowanie zagospodarowania punktów poprzez usuniêcie elementów dysharmonizuj¹cych,
c) zakaz wprowadzania zieleni wysokiej z wyj¹tkiem grup
komponowanych w celu uatrakcyjnienia widoku, maskowania w nim nieprawid³owoœci wzglêdnie obudowy cieku wodnego,
d) ochronê istniej¹cych zespo³ów zieleni w terenach oznaczonych symbolami ZC, 4ZP i 7ZP,
e) ochronê istniej¹cych oczek wodnych w terenach 7ZP i 8ZP.
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§ 13

Dla kszta³towania przestrzeni publicznych:
1) okreœla siê jako przestrzenie publiczne:
a) drogi publiczne istniej¹ce: KDZ+T, KDZ, KDL, KDX,
b) tereny zieleni urz¹dzonej istniej¹cego cmentarza komunalnego (starej i nowej czêœci 1ZC i 2ZC),
c) tereny zieleni urz¹dzonej z us³ugami - miejsce spotkañ:
ZPU,
d) tereny zieleni urz¹dzonej ZP,
e) teren wód powierzchniowych: WS;
2) ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania przestrzeni publicznych:
a) odnoœnie dróg publicznych: obowi¹zuje stosowanie
kompleksowych rozwi¹zañ w zakresie zagospodarowania pasów drogowych w liniach rozgraniczaj¹cych, polegaj¹cych min. na:
- projektowaniu, realizacji i utrzymywaniu pasów zieleni
towarzysz¹cej drogom,
- optymalizacji rozmieszczenia przystanków tramwajowych w tym zapewnienia bezpieczeñstwa ruchu
pieszych,
- wykluczeniu lokalizacji wszelkich urz¹dzeñ reklamowych,
- wprowadzeniu niskich 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. Przy projektowaniu uwzglêdniæ wymogi ekspozycji krajobrazowej i osi
widokowych oraz zasady ochrony i kszta³towania krajobrazu, okreœlone w § 12,
- tworzeniu powi¹zañ pieszych pomiêdzy przestrzeniami
publicznymi z dostêpnoœci¹ ci¹gów pieszych do rekreacji spacerowej i kontaktów spo³ecznych, z uwzglêdnieniem potrzeb osób niepe³nosprawnych, zgodnie
z przepisami odrêbnymi,
- realizacji ci¹gów zieleni wysokiej i niskiej, wg projektów
opracowanych w sposób kompleksowy, które winny
uwzglêdniaæ wymogi krajobrazowe obszaru,
b) odnoœnie oœwietlenia: dla przestrzeni publicznych oœwietlenie realizowaæ wed³ug ca³oœciowego projektu gwarantuj¹cego jednolit¹ formê zastosowanych elementów
oœwietleniowych.
§ 14
W zakresie zasad i warunków scalania i podzia³u nieruchomoœci oraz zasad kszta³towania nowych dzia³ek budowlanych w obszarze objêtym planem ustala siê:
1) nie okreœla siê terenów wymagaj¹cych scaleñ i podzia³ów
nieruchomoœci;
2)obowi¹zuje zakaz podzia³u dzia³ek dla terenów przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ wolnostoj¹c¹ oznaczonych symbolem MN, za wyj¹tkiem wydzielenia
niezbêdnych dojazdów oraz regulacji granic miêdzy s¹siaduj¹cymi nieruchomoœciami;
3) dla pozosta³ych terenów (poza MN) nie ustala siê wielkoœci
nowych dzia³ek uzyskiwanych w wyniku podzia³u nieruchomoœci, w tym min i max wielkoœci dzia³ek, wielkoœci te powinny byæ dostosowane do zakresu obszarowego inwestycji zgodnej z przeznaczeniem podstawowym lub dopuszczalnym okreœlonym w Rozdziale III i byæ dostosowana do mo¿liwoœci obs³ugi komunikacyjnej i infrastrukturalnej;
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4) podzia³ geodezyjny lub po³¹czenie dzia³ek dla terenów okreœlonych w pkt 3 musi spe³niaæ wymagania przepisów odrêbnych i umo¿liwiaæ zagospodarowanie terenu zgodnie z jego przeznaczeniem okreœlonym w planie.
§ 15
W zakresie rozbudowy i budowy systemu uk³adu komunikacyjnego:
1) ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi obszaru planu
przez docelowy uk³ad drogowy, przedstawiony na Rysunku planu:
a) uk³ad drogowy podstawowy obejmuje:
- drogê publiczn¹ klasy Z (zbiorcza) KDZ ul. Bie¿anowska
w jej fragmentarycznym przebiegu w obszarze objêtym planem,
- drogê publiczn¹ klasy Z (zbiorcza) z tramwajem oraz
planowanym szybkim tramwajem KDZ+T ul. Mieczys³awy Æwikliñskiej w jej fragmentarycznym przebiegu
w obszarze objêtym planem,
- drogê publiczn¹ klasy L (lokalna) KDL ul. Aleksandry,
- drogê publiczn¹ klasy L (lokalna) ul. Jerzmanowskiego,
po³o¿on¹ w bezpoœrednim s¹siedztwie, poza obszarem
objêtym planem,
- drogê publiczn¹ klasy L (lokalna) ul. Telimeny, po³o¿on¹
w bezpoœrednim s¹siedztwie, poza obszarem objêtym
planem,
b) zakres przedstawiony w lit. a okreœla docelowy stan uk³adu. Jego osi¹gniêcie wymaga budowy linii szybkiego tramwaju w ci¹gu drogi KDZ+T,
c) uk³ad drogowy obs³uguj¹cy obszar planu obejmuje:
- drogê publiczn¹ klasy D (dojazdowa) ul. Udzieli, po³o¿on¹ w bezpoœrednim s¹siedztwie, poza obszarem objêtym planem,
- drogê publiczn¹ klasy D (dojazdowa) ul. Pod³êska, po³o¿on¹ w bezpoœrednim s¹siedztwie, poza obszarem objêtym planem,
- komunikacjê publiczn¹ - ci¹g pieszo-jezdny KDX,
d) w projektach przebudowy i budowy uk³adu drogowego
uwzglêdniaæ potrzeby w zakresie budowy uk³adu œcie¿ek rowerowych z wykorzystaniem uk³adu komunikacyjnego i towarzysz¹cej zieleni. W procedurach dotycz¹cych przygotowania inwestycji i remontów, które
mog³yby mieæ wp³yw na uk³ad komunikacji rowerowej, jednostki Urzêdu Miasta Krakowa s¹ zobowi¹zane
poddaæ ich rozwi¹zania ocenie - zgodnie z przepisami
prawa miejscowego,
e) realizacja ustaleñ planu w zakresie zagospodarowania,
u¿ytkowania i utrzymania terenów komunikacji ko³owej,
transportu publicznego, parkingów i komunikacji pieszej
wymaga uwzglêdnienia potrzeb osób niepe³nosprawnych,
zgodnie z przepisami odrêbnymi. W ramach projektów
realizacyjnych (a tak¿e w póŸniejszej modernizacji i eksploatacji) nale¿y odpowiednio przewidzieæ infrastrukturê, urz¹dzenia i rozwi¹zania - zapewniaj¹ce warunki dla
poruszania siê osób niepe³nosprawnych (w tym z dysfunkcj¹ wzroku) - w terenach komunikacji ko³owej, pieszej i rowerowej, w terenach urz¹dzeñ komunikacyjnych,
ogólnodostêpnych parkingach, przystankach zbiorowego
transportu publicznego oraz w innych terenach stanowi¹cych przestrzenie publiczne;
2) Ustala siê nastêpuj¹ce zasady lokalizacji i obs³ugi parkingowej obszaru:
a) obs³uga miejscami postojowymi do obs³ugi terenów
cmentarza: 1ZC i 2ZC, do sta³ego i okolicznoœciowego

Poz. 5231

u¿ytkowania poprzez teren 1KP, wyznaczony jako teren
parkingu,
b) dla us³ug w terenach U, UM, MN i MW zapewniæ odpowiedni¹ liczbê miejsc postojowych dla samochodów osobowych - co najmniej: 2 miejsca na 10 zatrudnionych
i 1 miejsce na 40 m2 powierzchni u¿ytkowej; dopuszcza
siê bilansowanie miejsc postojowych równie¿ poza terenem us³ug, na terenie 2KP,
c) dla terenów mieszkaniowych w terenach MN i MW zapewniæ odpowiedni¹ liczbê miejsc postojowych dla samochodów osobowych w iloœci co najmniej: 1 miejsce na
1 mieszkanie,
d) dopuszcza siê realizacjê miejsc parkowania dla samochodów osobowych w terenach 1US i 3US oraz w terenie
1ZPU przy ul.Telimeny zapewniaj¹c 40 % powierzchni biologicznie czynnej realizuj¹c je jako parking w zieleni;
3) Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi obszaru komunikacj¹
zbiorow¹:
a) podstawowym œrodkiem obs³ugi obszaru s¹ linie tramwajowe w ul. Mieczys³awy Æwikliñskiej oraz planowana
linia szybkiego tramwaju w tej samej ulicy,
b) obs³uga autobusowa pozostaje na ulicach: ul. Bie¿anowskiej, ul. Æwikliñskiej i ul. Aleksandry.
§ 16
1. Ustala siê w zakresie rozbudowy i budowy infrastruktury
technicznej:
1) generalne zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej obowi¹zuj¹ce w ca³ym obszarze
opracowania;
2) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu zaopatrzenia w wodê;
3) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu odprowadzania œcieków sanitarnych;
4) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu odprowadzania wód opadowych;
5) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu gazowniczego;
6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów
ciep³owniczych;
7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu elektroenergetycznego;
8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów
telekomunikacyjnych.
2. Jako generalne zasady obowi¹zuj¹ce w ca³ym obszarze
opracowania ustala siê:
1) zachowaæ zasady uzbrojenia terenu obowi¹zuj¹ce w zakresie ideowego uk³adu sieci infrastruktury technicznej,
do uœciœlenia na etapie projektu budowlanego, okreœlone
na Rysunku rozwi¹zañ infrastruktury technicznej, stanowi¹cym za³¹cznik Nr 2 do niniejszej uchwa³y, uœciœlenie
lokalizacji obiektów, urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej oraz œrednic sieci projektowanych nastêpowaæ
bêdzie na etapie projektu budowlanego;
2) utrzymuje siê przebiegi i lokalizacjê istniej¹cych sieci, urz¹dzeñ i obiektów infrastruktury technicznej, za wyj¹tkiem
magistrali ciep³owniczej, zlokalizowanych w obszarze objêtym planem, w tym obs³uguj¹cych obszar nie objêty
planem, zapewniaj¹c mo¿liwoœæ ich rozbudowy, modernizacji i zmiany œrednic sieci;
3) w obszarze objêtym opracowaniem planu dopuszcza siê
realizacjê oraz przebudowê sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej w sposób niekoliduj¹cy z innymi ustaleniami planu, zachowuj¹c warunki przepisów odrêbnych;
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4) prowadziæ sieci infrastruktury technicznej oraz urz¹dzeñ
z ni¹ zwi¹zanych w pasach drogowych zgodnie z przepisami odrêbnymi oraz, w przypadkach lokalizowania na
innych terenach, w sposób niekoliduj¹cy i podporz¹dkowany okreœlonej w planie funkcji terenu;
5) w przypadku kolizji istniej¹cych sieci i urz¹dzeñ z planowanymi nowymi obiektami, dopuszcza siê ich przebudowê wed³ug przepisów odrêbnych.
3. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemu zaopatrzenia w wodê ustala siê:
1) obszar objêty planem znajduje siê w zasiêgu obs³ugi wodoci¹gu miejskiego - dwóch stref:
a) strefa podstawowa zbiorników "Krzemionki" o rzêdnej
linii ciœnieñ 245,00 m n. p. m.,
b) strefa zredukowanego ciœnienia ze zbiorników "Kosocice" o rzêdnej linii ciœnieñ 267,00 m n. p. m;
2) w obszarze objêtym planem przebiega magistrala wodoci¹gowa φ 600, na której zabudowana jest komora redukcji ciœnienia wraz z ruroci¹giem spustowym φ 200 mm
w kierunku potoku Bie¿anowskiego;
3) sieæ rozbiorcz¹ tworz¹ wodoci¹gi:
a) φ 300 mm w ulicach Teligi - Æwikliñskiej,
b) φ 200 mm w ul. Wielickiej,
c) φ 160 PE mm w rejonie ul. Pod³êskiej,
d) φ 200 mm w ul. Jerzmanowskiego,
e) φ 300 mm w ul. Aleksandry,
f) φ 300 mm i φ 250 mm w ul. Bie¿anowskiej,
g) φ 100 mm w ul. Udzieli,
h) φ 100 mm w ul. Podmi³ów;
4) zasilanie w wodê odbiorców zlokalizowanych w obszarze
planu planuje siê z istniej¹cej sieci wodoci¹gowej poprzez
realizacjê bezpoœrednich przy³¹czy wodoci¹gowych lub
ewentualn¹ rozbudowê miejskiej sieci, w oparciu o ruroci¹gi, o których mowa w pkt 3;
5) wzd³u¿ istniej¹cych i planowanych liniowych obiektów sieci wodoci¹gowej, dla umo¿liwienia dostêpu i obs³ugi eksploatacyjnej, okreœla siê strefy techniczne:
a) dla magistrali o œrednicy φ 600 mm: o szerokoœci po
8,0 m od zewnêtrznych krawêdzi ruroci¹gu, w których zakazuje siê lokalizacji zabudowy, o szerokoœci
po 3,0 m od zewnêtrznych krawêdzi ruroci¹gu, w których zakazuje siê lokalizacji obiektów ma³ej architektury i zadrzewieñ,
b) dla kana³u spustowego oraz w rejonie komory zasuw:
o szerokoœci po 3,0 m, w których zakazuje siê lokalizacji
obiektów ma³ej architektury i zadrzewieñ,
c) dla wodoci¹gu o œrednicy φ 300 mm: o szerokoœci po
5,0 m od zewnêtrznych krawêdzi ruroci¹gu, w których zakazuje siê lokalizacji zabudowy, o szerokoœci
po 2,0 m od zewnêtrznych krawêdzi ruroci¹gu, w których zakazuje siê lokalizacji obiektów ma³ej architektury i zadrzewieñ,
d) dla wodoci¹gów o œrednicy do φ 300 mm: o szerokoœci po
3,0 m od zewnêtrznych krawêdzi ruroci¹gu, w których
zakazuje siê lokalizacji zabudowy, o szerokoœci po 1,0 m
od zewnêtrznych krawêdzi ruroci¹gu, w których zakazuje
siê lokalizacji obiektów ma³ej architektury i zadrzewieñ.
4. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemu odprowadzania œcieków sanitarnych ustala siê:
1) w obszarze planu obowi¹zuje system kanalizacji rozdzielczej (uk³ad centralny), z odprowadzeniem œcieków do
oczyszczalni P³aszów;
2) g³ówne odbiorniki œcieków w rejonie obszaru planu:
a) kana³ sanitarny o przekroju 600 x 900 mm w ul. Bie¿anowskiej i Podmi³ów,
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b) kana³ sanitarny o przekroju 700 x 1050 mm w ul. Bie¿anowskiej,
c) kana³ sanitarny φ 500 mm w ul. Bie¿anowskiej,
d) kana³ sanitarny φ 500-400-250 mm w ul. Jerzmanowskiego,
e) kana³ sanitarny φ 500 mm w ul. Aleksandry,
f) kana³ sanitarny o przekroju 600 x 900 mm w ul.Telimeny,
g) kana³ sanitarny φ 250-300 mm w ul. Pod³êskiej;
3) odprowadzenie œcieków sanitarnych z projektowanej zabudowy planuje siê do istniej¹cych kana³ów, poprzez rozbudowê sieci kanalizacyjnej lub realizacjê bezpoœrednich
przy³¹czy kanalizacyjnych;
4) wzd³u¿ istniej¹cych i planowanych liniowych obiektów sieci
kanalizacyjnej ustala siê strefy techniczne:
a) o szerokoœci po 5,0 m od zewnêtrznych krawêdzi kana³u,
w których zakazuje siê lokalizacji zabudowy,
b) o szerokoœci po 1,0 m od zewnêtrznych krawêdzi kana³u,
w których zakazuje siê lokalizacji obiektów ma³ej architektury i zadrzewieñ.
5. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemu odprowadzania wód opadowych ustala siê:
1) odbiornikiem wód opadowych jest potok Bie¿anowski
wpadaj¹cy do rzeki Drwinki;
2) uk³ad kanalizacji deszczowej tworz¹:
a) kana³y deszczowe φ 1200 mm i 600 x 900 mm ul. Wielickiej,
b) kana³y deszczowe o przekroju 600 x 900 mm i φ 500 mm
ul. Aleksandry,
c) kana³y deszczowe o przekroju 600 x 900 mm w ul. Æwikliñskiej,
d) kana³y deszczowe φ 600 mm w ul. Teligi,
e) kana³ deszczowy φ 500 w ul. Bie¿anowskiej,
f) kana³ deszczowy φ 600, φ 500, φ 400 i φ 300 mm w ul. Jerzmanowskiego,
g) kana³y deszczowe φ 300 mm w rejonie ul. Pod³êskiej;
3) odprowadzenie wód opadowych z terenów zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej planuje siê poprzez kana³y
deszczowe zamkniête do istniej¹cych kana³ów;
4) dla powierzchni szczelnej terenów dróg: KDZ, KDZ+T, KDL
oraz terenu komunikacji KT a tak¿e utwardzonych parkingów o powierzchni powy¿ej 0,1 ha obowi¹zuje realizacja
kanalizacji opadowej wraz z urz¹dzeniami zapewniaj¹cymi oczyszczenie wód zgodnie z przepisami odrêbnymi;
5) dla pozosta³ych terenów obowi¹zuje zasada powierzchniowego odprowadzania wód opadowych i wprowadzania ich do gruntu przy uwzglêdnieniu przepisów odrêbnych, pod warunkiem nie zmieniania stanu wody na gruncie ze szkod¹ dla gruntów s¹siednich;
6) wzd³u¿ istniej¹cych i planowanych liniowych obiektów sieci kanalizacyjnej ustala siê strefy techniczne:
a) o szerokoœci po 5,0 m od zewnêtrznych krawêdzi kana³u, w których zakazuje siê lokalizacji zabudowy,
b) o szerokoœci po 1,0 m od zewnêtrznych krawêdzi kana³u, w których zakazuje siê lokalizacji obiektów ma³ej
architektury i zadrzewieñ;
7) w pasach drogowych rezerwuje siê miejsce dla kana³u
deszczowego, odprowadzaj¹cego wody opadowe z pasa
drogowego i z przynale¿nej zlewni.
6. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemu gazowniczego ustala siê:
1) odbiorcy zasilani s¹ w gaz ziemny z gazoci¹gów œredniego i niskiego ciœnienia:
a) w rejonie ul. Bie¿anowskiej ze stacji redukcyjno-pomiarowej II przy ul. Dro¿d¿owej poprzez gazoci¹gi niskiego ciœnienia,
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b) w rejonie ul. Aleksandry ze stacji redukcyjno-pomiarowej II przy ul. Aleksandry poprzez gazoci¹gi niskiego ciœnienia,
c) w rejonie ulicy Jerzmanowskiego poprzez gazoci¹gi œredniego ciœnienia;
2) uk³ad sieci gazowej tworz¹:
a) gazoci¹g œredniego ciœnienia φ 250 mm, przecinaj¹cy
obszar planu w rejonie ulic Jerzmanowskiego i Aleksandry,
b) odga³êzienie œredniego ciœnienia φ 100 mm wraz ze
stacj¹ redukcyjno-pomiarow¹ IIo przy ul. Aleksandry,
c) gazoci¹g œredniego ciœnienia φ 65 mm w ul. Jerzmanowskiego,
d) gazoci¹g niskiego ciœnienia φ 250 mm w rejonie ul. Aleksandry,
e) gazoci¹g niskiego ciœnienia φ 200 mm w ul. Bie¿anowskiej;
3) zaopatrzenie w gaz nowych odbiorców wymaga rozbudowy rozdzielczej sieci gazowej œredniego i niskiego ciœnienia, w oparciu o gazoci¹gi wymienione w pkt 2;
4) dla istniej¹cych gazoci¹gów przy ustalaniu lokalizacji obiektów i dróg nale¿y zachowaæ odleg³oœci podstawowe zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami odrêbnymi;
5) dla planowanych gazoci¹gów œredniego ciœnienia 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;
6) szerokoœæ stref kontrolowanych, których linia œrodkowa
pokrywa siê z osi¹ gazoci¹gu, dla planowanych gazoci¹gów œredniego ciœnienia powinna byæ zgodna z obowi¹zuj¹cymi przepisami odrêbnymi.
7. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemu ciep³owniczego ustala siê:
1) obszar objêty planem znajduje siê w zasiêgu miejskiego
systemu ciep³owniczego Miasta Krakowa;
2) przez obszar planu przebiega magistrala ciep³ownicza
2 x φ 500 mm, wzd³u¿ potoku Bie¿anowskiego, na odcinku od ul. Wielickiej do ul. Aleksandry, czêœciowo
w technologii kana³owej, a czêœciowo u³o¿ona jest napowietrznie, na niskiej estakadzie;
3) istniej¹cy uk³ad sieci ciep³owniczej tworzy odga³êzienie
od magistrali 2 x φ 125 mm, w kierunku ul. Pod³êskiej;
4) utrzymany zostanie istniej¹cy sposób ogrzewania obiektów i przygotowania ciep³ej wody u¿ytkowej w oparciu
o centralny system ciep³owniczy Miasta, indywidualne
Ÿród³a ciep³a i lokalne systemy grzewcze;
5) ze wzglêdu na ochronê powietrza atmosferycznego potrzeby cieplne nowych obiektów zabezpieczaæ poprzez
miejsk¹ sieæ ciep³ownicz¹, ogrzewanie elektryczne lub
lokalne Ÿród³a na paliwa ekologiczne (gaz ziemny, lekki
olej opa³owy) lub alternatywne Ÿród³a energii (energia
s³oneczna, geotermalna);
6) planuje siê przebudowê magistrali ciep³owniczej
2 x φ 500 mm poprzez u³o¿enie ruroci¹gów podziemnych w systemie rur preizolowanych;
7) ustala siê strefy techniczne wzd³u¿ ciep³oci¹gów, w których zakazuje siê lokalizacji obiektów kubaturowych:
a) po 5,0 m dla ciep³oci¹gu o œrednicy ruroci¹gów 2 x
φ 500 mm,
b) po 3,0 m dla ciep³oci¹gu o œrednicy ruroci¹gów 2 x
φ 125 mm;
8) bezpoœrednio nad sieci¹ ciepln¹ zakazuje siê lokalizacji
obiektów ma³ej architektury, zieleni wysokiej i krzewów
oraz placów zabaw i boisk;
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9) sposób zagospodarowania terenu w miejscach przebiegu sieci ciep³owniczej nie mo¿e ograniczaæ dostêpu zarz¹dcy sieci w przypadkach zwi¹zanych z prowadzeniem
prac eksploatacyjnych, remontowych, modernizacyjnych
lub polegaj¹cych na likwidacji awarii.
8. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemu elektroenergetycznego ustala siê:
1) obszar objêty planem zasilany jest w energiê elektryczn¹
w oparciu o sieæ elektroenergetyczn¹ œredniego napiêcia
poprzez stacje transformatorowe SN/nn;
2) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ odbywaæ siê bêdzie
w oparciu o istniej¹ce i planowane stacje transformatorowe, zlokalizowane w obszarze planu i jego s¹siedztwie;
3) planuje siê rozbudowê sieci œredniego i niskiego napiêcia; lokalizacja i iloœæ dodatkowych linii i stacji SN/nn
wynikaæ bêdzie z bilansu potrzeb na dostawê mocy
i energii elektrycznej przez przewidywanych w planie
odbiorców;
4) ustala siê strefy techniczne wzd³u¿ liniowych obiektów
elektroenergetycznych, w których zakazuje siê lokalizacji
zabudowy:
a) dla linii napowietrznej 15 kV - 5 m od skrajnego przewodu linii, ³¹cznie 16 m, licz¹c po 8 m od osi linii,
b) dla linii kablowych SN i nn 0,5 m licz¹c od skrajnego
przewodu.
9. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemów
telekomunikacyjnych ustala siê:
1) utrzymuje siê przebieg istniej¹cych sieci i obecn¹ lokalizacjê urz¹dzeñ telekomunikacyjnych;
2) zaspokojenie potrzeb w zakresie telekomunikacji nast¹pi
w oparciu o istniej¹c¹ infrastrukturê telekomunikacyjn¹
oraz poprzez rozbudowê lub budowê nowych urz¹dzeñ
infrastruktury i sieci telekomunikacyjnej;
3) wskazuje siê, jako zasadê 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;
4) w obrêbie pasa drogowego istniej¹cych i projektowanych ulic dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ sieci przewodowej.
§ 17
Ustala siê szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u¿ytkowaniu, w tym warunki
zagospodarowania terenów o skomplikowanych warunkach gruntowych i zakaz zabudowy:
1) dla terenów o skomplikowanych warunkach gruntowych
okreœlonych w §5 ust. 1 pkt 15 i oznaczonych na Rysunku
planu ustala siê zakaz realizacji zabudowy kubaturowej oraz
inwestycji mog¹cych naruszyæ strukturê gruntu powoduj¹c
jego osuwanie;
2) na pozosta³ym obszarze objêtym planem ustala siê z³o¿one
warunki gruntowe (utrudniaj¹ce budownictwo), w obrêbie,
którego przy realizacji inwestycji kubaturowych nak³ada siê
obowi¹zek ustalenia geotechnicznych warunków obiektów
budowlanych, zgodnie z przepisami odrêbnymi;
3) w terenach gdzie wystêpuj¹ stoki o nachyleniu powy¿ej 10o
zagro¿one erozj¹ i denudacj¹ oznaczone na Rysunku planu:
a) uwzglêdniæ przy realizacji inwestycji zabezpieczenie obiektów przed niestabilnoœci¹ gruntu poprzez stosowanie mu-
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rów oporowych itp. lub wzmocnienie techniczne konstrukcji obiektów budowlanych,
b) zakaz realizacji inwestycji mog¹cych naruszyæ strukturê
gruntu powoduj¹c jego osuwanie.
ROZDZIA£ III
Ustalenia szczegó³owe
§ 18
1. Ustalenia szczegó³owe okreœlone w kolejnych paragrafach
niniejszego Rozdzia³u kolejno:
1) w poszczególnych ustêpach 1 - wyznaczaj¹ teren okreœlaj¹c jego przeznaczenie podstawowe;
2) w poszczególnych ustêpach 2 - okreœlaj¹ inwestycje dopuszczone poza przeznaczeniem podstawowym;
3) w poszczególnych ustêpach 3 - okreœlaj¹ warunki zagospodarowania terenu i kszta³towania zabudowy w granicach terenów wyznaczonych w odpowiednim ustêpie 1,
w tym:
a) wskaŸnik zabudowy,
b) wskaŸniki powierzchni biologicznie czynnej,
c) wysokoœci zabudowy,
d) geometrii dachu,
e) standardów wykoñczenia,
f) ustalenia dodatkowe.
4) w poszczególnych ustêpach 4 - okreœla stosunek przeznaczenia podstawowego wyznaczonego w odpowiednim
ustêpie 1 do przeznaczenia dopuszczonego w odpowiednim ustêpie 2.
2. Zasady sytuowania zabudowy w wyznaczonych terenach
okreœlaj¹ nieprzekraczalne linie zabudowy. W przypadku nie
wyznaczenia linii zabudowy na Rysunku planu, obowi¹zuj¹
przepisy odrêbne.
3. Tereny pomiêdzy lini¹ rozgraniczaj¹c¹ terenów, a nieprzekraczaln¹ lini¹ 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.
§ 19
1. Wyznacza siê teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczony na Rysunku planu symbolem MW z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowê mieszkaniow¹
wielorodzinn¹.
2. W granicach terenu wyznaczonego w ust. 1 poza podstawowym przeznaczeniem dopuszcza siê:
1) lokalizacjê obiektów ma³ej architektury (altany, place zabaw dla dzieci itp.) oraz zadaszeñ;
2) realizacjê ci¹gów pieszych i pieszo-jezdnych oraz parkingów do obs³ugi mieszkañców.
3. W granicach terenu wyznaczonego w ust. 1 ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania terenu i kszta³towania zabudowy:
1) maksymalny wskaŸnik zabudowy - 30%;
2) zachowaæ minimum 30% powierzchni terenu biologicznie
czynnej;
3) wysokoœæ budynków - do 18,0 m;
4) obowi¹zuje stosowanie dachów przy zachowaniu:
a) symetrii k¹tów nachylenia po³aci dachowych,
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b) symetrii po³aci dachowych w obrêbie bry³y budynku w osi prostopad³ej do bry³y budynku,
c) k¹ta nachylenia po³aci nie wiêkszego ni¿ 45o,
d) zakazu stosowania po³aci dachowych przesuniêtych
wzajemnie w pionie i w poziomie,
e) pokrycia dachów materia³em ceramicznym lub jego
imitacj¹ w kolorze czerwonym, czerwono-br¹zowym
lub br¹zowym;
5) do wykañczania elewacji 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 nisko standardowych wykoñczeniowych materia³ów elewacyjnych;
6) nakaz wyposa¿enia nowoprojektowanych budynków
mieszkalnych powstaj¹cych w pasie terenu o szerokoœci
110 m od krawêdzi ulicy Wielickiej, w skuteczne zabezpieczenia akustyczne zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami
odrêbnymi.
4. Warunkiem lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ w ramach przeznaczenia dopuszczonego w ust. 2 jest spe³nienie zasady,
aby ³¹czna powierzchnia terenów zwi¹zanych z tym przeznaczeniem nie stanowi³a wiêcej ni¿ 40% powierzchni terenu inwestycji, przeznaczonej pod zainwestowanie podstawowe.
5. Wszystkie podejmowane przedsiêwziêcia w zakresie zagospodarowania terenów wyznaczonych w ust. 1 stosowaæ
³¹cznie z ustaleniami zawartymi w rozdziale II.
§ 20
1. Wyznacza siê tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone na Rysunku planu symbolami 1MN i 2MN
z podstawowym przeznaczeniem pod utrzymanie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej.
2. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 poza podstawowym przeznaczeniem dopuszcza siê:
1) przeznaczenie czêœci obiektów, zmianê sposobu u¿ytkowania obiektów lub przebudowê obiektów w obiekty us³ug
s³u¿¹cych obs³udze funkcji parkowej w tym gastronomia,
wypo¿yczalnia rowerów, zaplecze techniczno-sanitarne;
2) przeznaczenie czêœci obiektów, zmianê sposobu u¿ytkowania obiektów lub rozbudowa i nadbudowa obiektów
w obiekty us³ug handlu detalicznego zwi¹zanego z funkcj¹
cmentarza;
3) remont istniej¹cej zabudowy mieszkaniowej bez mo¿liwoœci nadbudowy, rozbudowy i odbudowy. Rozbudowa
i nadbudowa obiektu tylko po warunkiem przebudowy na
obiekt o funkcji, o której mowa w pkt 1 i 2;
4) rozbiórkê i budowê nowego obiektu o funkcji, o której
mowa w pkt 1 i 2;
5) lokalizacjê obiektów ma³ej architektury (altany, kapliczki
itp.) oraz zadaszeñ;
6) realizacjê ci¹gów pieszych.
3. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania terenu i kszta³towania zabudowy:
1) maksymalny wskaŸnik zabudowy - 40%;
2) zachowaæ minimum 40% powierzchni terenu biologicznie
czynnej;
3) wysokoœæ budynków w przypadku przebudowy, o której
mowa w ust. 2 pkt. 1 i 2 - do 10,0 m;
4) w przypadku przebudowy, o której mowa w ust. 2 pkt 1 i 2
obowi¹zuje stosowanie dachów przy zachowaniu:
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a) symetrii k¹tów nachylenia po³aci dachowych,
b) symetrii po³aci dachowych w obrêbie bry³y budynku w osi prostopad³ej do bry³y budynku,
c) k¹ta nachylenia po³aci nie wiêkszego ni¿ 45o,
d) zakazu stosowania po³aci dachowych przesuniêtych
wzajemnie w pionie i w poziomie,
e) pokrycia dachów materia³em ceramicznym lub jego
imitacj¹ w kolorze czerwonym, czerwono-br¹zowym
lub br¹zowym;
5) do wykañczania elewacji 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 nisko standardowych wykoñczeniowych materia³ów elewacyjnych;
6) z uwagi na po³o¿enie w pasach izoluj¹cych teren cmentarny zachowaæ warunki przepisów odrêbnych o cmentarzach, w tym zapisanych w § 10 pkt 12 niniejszej uchwa³y.
4. Dopuszcza siê lokalizacjê funkcji dopuszczonej w ust. 2
pkt 1, 2 i 4 na 50% powierzchni terenu MN, z zastrze¿eniem ust. 3 pkt 2.
5. Wszystkie podejmowane przedsiêwziêcia w zakresie zagospodarowania terenów wyznaczonych w ust. 1 stosowaæ
³¹cznie z ustaleniami zawartymi w rozdziale II.
§ 21
1. Wyznacza siê teren zabudowy us³ugowo-mieszkaniowej
oznaczony na Rysunku planu symbolem UM z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowê us³ugowo-mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ wraz z gara¿em.
2. W granicach terenu wyznaczonego w ust. 1 poza podstawowym przeznaczeniem dopuszcza siê:
1) lokalizacjê zespo³u Pogotowia Ratunkowego;
2) lokalizacjê obiektów ma³ej architektury (altany, place zabaw dla dzieci itp.) oraz zadaszeñ;
3) realizacjê ci¹gów pieszych i pieszo-jezdnych oraz parkingów do obs³ugi us³ug i mieszkañców.
3. W granicach terenu wyznaczonego w ust. 1 ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania terenu i kszta³towania
zabudowy:
1) maksymalny wskaŸnik zabudowy - 50 %;
2) zachowaæ minimum 30% powierzchni terenu biologicznie
czynnej;
3) wysokoœæ budynków - do 20,0 m;
4) obowi¹zuje stosowanie dachów przy zachowaniu:
a) symetrii k¹tów nachylenia po³aci dachowych,
b) symetrii po³aci dachowych w obrêbie bry³y budynku w osi prostopad³ej do bry³y budynku,
c) k¹ta nachylenia po³aci nie wiêkszego ni¿ 45o,
d) zakazu stosowania po³aci dachowych przesuniêtych
wzajemnie w pionie i w poziomie,
e) pokrycia dachów o po³aciach nachylonych powy¿ej 25o
materia³em ceramicznym lub jego imitacj¹ w kolorze
czerwonym, czerwono-br¹zowym lub br¹zowym;
5) do wykañczania elewacji 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 nisko standardowych wykoñczeniowych materia³ów elewacyjnych;
6) w ramach inwestycji nak³ada siê obowi¹zek realizacji
miejsc parkingowo-gara¿owych w iloœci istniej¹cych
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miejsc powiêkszonej o wymagane miejsca postojowe
dla realizowanych funkcji us³ugowo-mieszkaniowych
zgodnie z § 15 pkt 2.
4. Warunkiem lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ w ramach przeznaczenia dopuszczonego w ust. 2 jest spe³nienie zasady,
aby ³¹czna powierzchnia terenów zwi¹zanych z tym przeznaczeniem nie stanowi³a wiêcej ni¿ 40% powierzchni terenu inwestycji, przeznaczonej pod zainwestowanie podstawowe, z zastrze¿eniem ust. 3 pkt 2.
5. Wszystkie podejmowane przedsiêwziêcia w zakresie zagospodarowania terenów wyznaczonych w ust. 1 stosowaæ
³¹cznie z ustaleniami zawartymi w rozdziale II.
§ 22
1. Wyznacza siê tereny zabudowy us³ugowej oznaczone na
Rysunku planu symbolami 1U i 2U z podstawowym przeznaczeniem pod us³ugi komercyjne gastronomii.
2. W granicach terenu wyznaczonego w ust. 1 poza podstawowym przeznaczeniem dopuszcza siê lokalizacjê zadaszeñ oraz
obiektów ma³ej architektury zwi¹zanych z przeznaczeniem
podstawowym (altany, itp.).
3. W granicach terenu wyznaczonego w ust. 1 ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania terenu i kszta³towania
zabudowy:
1) maksymalny wskaŸnik zabudowy - 40%;
2) zachowaæ minimum 20% powierzchni terenu biologicznie
czynnej;
3) wysokoœæ budynków w terenie 1U do 10,0 m oraz w terenie 2U do 20 m;
4) obowi¹zuje stosowanie dachów przy zachowaniu:
a) symetrii k¹tów nachylenia po³aci dachowych,
b) symetrii po³aci dachowych w obrêbie bry³y budynku w osi prostopad³ej do bry³y budynku,
c) k¹ta nachylenia po³aci nie wiêkszego ni¿ 45o,
d) zakaz stosowania po³aci dachowych przesuniêtych wzajemnie w pionie i w poziomie,
e) pokrycia dachów materia³em ceramicznym lub jego
imitacj¹ w kolorze czerwonym, czerwono-br¹zowym
lub br¹zowym,
5) do wykañczania elewacji 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
nisko standardowych wykoñczeniowych materia³ów elewacyjnych.
4. Warunkiem lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ w ramach przeznaczenia dopuszczonego w ust. 2 jest spe³nienie zasady,
aby ³¹czna powierzchnia terenów zwi¹zanych z tym przeznaczeniem nie stanowi³a wiêcej ni¿ 50% powierzchni terenu inwestycji, przeznaczonej pod zainwestowanie podstawowe, z zastrze¿eniem ust. 3 pkt 2.
5. Wszystkie podejmowane przedsiêwziêcia w zakresie zagospodarowania terenów wyznaczonych w ust. 1 stosowaæ
³¹cznie z ustaleniami zawartymi w rozdziale II.
§ 23
1. Wyznacza siê tereny sportu i rekreacji oznaczone na Rysunku planu symbolami 1US, 2US i 3US z podstawowym
przeznaczeniem pod obiekty i urz¹dzenia z zakresu sportu,
turystyki, rekreacji, oœwiaty i edukacji, w szczególnoœci:
1) w terenie 1US pod boiska sportowe z zapleczem techniczno-sanitarnym;
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2) w terenie 2US pod terenowe urz¹dzenia w formie przeszkód do wyczynowych zjazdów rowerowych wraz z niezbêdn¹ infrastruktur¹ (np. nawierzchnie, elementy zabezpieczaj¹ce takie jak balustrady, schody terenowe);
3) w terenie 3US pod kubaturowe obiekty o funkcji sportowo - rekreacyjnej, w tym: sauny, sale krêglarskie, bilardowe, si³ownie itp.
2. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 poza podstawowym przeznaczeniem dopuszcza siê:
1) lokalizacjê innych ni¿ wymienionych w pkt 1, 2 i 3 ustêpu
1 funkcji sportowych i rekreacyjnych;
2) lokalizacjê elementów wyposa¿enia parku, innych obiektów ma³ej architektury (altany, miejsca do siedzenia - minitrybuny itp.) i zadaszeñ œciœle zwi¹zanych z przeznaczeniem podstawowym;
3) realizacjê ci¹gów pieszych i pieszo-jezdnych, œcie¿ek rowerowych;
4) realizacjê miejsc postojowych dla terenu, za wyj¹tkiem
terenu 2US.
3. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania terenu i kszta³towania zabudowy:
1) maksymalny wskaŸnik zabudowy dla terenu:
a) 1US - 10 %,
b) 2US - 0 %,
c) 3US - 40%;
2) zachowaæ minimum 80% powierzchni terenu biologicznie
czynnej dla terenów 1US i 2US, oraz 20 % dla terenu
3US;
3) wysokoœæ obiektów:
a) zaplecza techniczno-sanitarnego w terenie 1US - do
6,0 m,
b) w terenie 3US - do 10,0 m;
4) obowi¹zuje stosowanie dachów o nachyleniu po³aci dachowych od 0 do 45o;
5) do wykañczania elewacji 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 nisko standardowych wykoñczeniowych materia³ów elewacyjnych. Dopuszcza siê zastosowanie ciemnego drewna oraz stosowanie ciemnych
kolorów pozosta³ych materia³ów elewacyjnych, pod
warunkiem, ¿e nie bêd¹ one stanowi³y wiêcej ni¿ 30%
powierzchni elewacji;
6) dla terenów 1US i 2US obowi¹zuje zakaz realizacji ogrodzeñ pe³nych i na podmurówkach.
4. Warunkiem lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ w ramach przeznaczenia dopuszczonego w ust. 2 pkt 2, 3 i 4 jest spe³nienie
zasady, aby ³¹czna powierzchnia terenów zwi¹zanych z tym
przeznaczeniem nie stanowi³a wiêcej ni¿ 30% powierzchni
terenu inwestycji, przeznaczonej pod zainwestowanie podstawowe, z zastrze¿eniem ust. 3 pkt 2.
5. Wszystkie podejmowane przedsiêwziêcia w zakresie zagospodarowania terenów wyznaczonych w ust. 1 stosowaæ
³¹cznie z ustaleniami zawartymi w rozdziale II.
§ 24
1. Wyznacza siê tereny zieleni urz¹dzonej, oznaczone na Rysunku planu symbolami 1ZP, 2ZP, 3ZP, 4ZP, 5ZP, 6ZP, 7ZP i 8ZP
z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnodostêpne tereny zieleni urz¹dzonej z elementami wyposa¿enia parku - park
potoku Bie¿anowskiego.
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2. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 poza podstawowym przeznaczeniem dopuszcza siê:
1) realizacjê niewyznaczonych na Rysunku planu urz¹dzonych œcie¿ek pieszych, œcie¿ek rolkowych i rowerowych,
œcie¿ek dydaktycznych, tras dla rowerów górskich i dla
narciarstwa biegowego wraz z niezbêdn¹ infrastruktur¹ (np. nawierzchnie, elementy zabezpieczaj¹ce takie jak balustrady, schody terenowe, rampy), mostków,
k³adek pieszo-rowerowych, a w przypadku terenu 7ZP
równie¿ boiska wielofunkcyjnego usytuowanego na
dzia³kach 72/1, 77/1 i 78/1;
2) lokalizacjê zabezpieczeñ przeciwpowodziowych;
3) realizacjê na terenie 1ZP zadrzewieñ zachowuj¹c przepisy odrêbne przy pozostawieniu ci¹gu pieszego wskazanego orientacyjnie na Rysunku planu jako g³ównego ci¹gu - dojœciu do terenów 1US;
4) lokalizacjê obiektów tymczasowych w terenie 7 ZP dla
organizacji imprez masowych na wolnym powietrzu takich jak koncerty muzyczne, cyrków lub weso³ych miasteczek.
3. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania terenu:
1) przy urz¹dzaniu œcie¿ek pieszych, rolkowych, rowerowych i tras dla narciarstwa biegowego obowi¹zuje
wykonanie wszelkich niezbêdnych zabezpieczeñ takich jak: balustrady, schody terenowe, tablice informacyjne itp.;
2) przy poszerzeniu i oœwietleniu g³ównych ci¹gów komunikacji pieszej ustala siê maksymaln¹ ochronê naturalnego
drzewostanu;
3) w przypadku nowych nasadzeñ zieleni w zasiêgu stref
technicznych sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej wodoci¹gu, gazoci¹gu, sieci ciep³owniczej i linii elektroenergetycznych obowi¹zuj¹ ustalenia § 16 ust. 3, 6, 7 i 8 odpowiednio do sieci;
4) obowi¹zuj¹ zakazy:
a) realizacji zabudowy kubaturowej trwale zwi¹zanej
z gruntem,
b) lokalizacji gara¿y i miejsc postojowych,
c) lokalizacji obiektów ma³ej gastronomii,
d) lokalizacji ci¹gów i urz¹dzeñ komunikacyjnych dla motocykli, samochodów terenowych i innych pojazdów silnikowych;
5) wszelkie dzia³ania musz¹:
a) byæ zgodne z zapisami zawartymi w § 16 ust. 3, dotycz¹cymi zasad zagospodarowania terenów w strefie
technicznej magistrali wodoci¹gowej,
b) byæ zgodne z zapisami zawartymi w § 16 ust. 6, dotycz¹cymi zasad zagospodarowania terenów w strefie
technicznej gazoci¹gu,
c) byæ zgodne z zapisami zawartymi w § 16 ust. 7, dotycz¹cymi zasad zagospodarowania terenów w strefie
technicznej sieci ciep³owniczej,
d) byæ zgodne z zapisami zawartymi w § 16 ust. 8, dotycz¹cymi zasad zagospodarowania terenów w strefie
technicznej linii elektroenergetycznej.
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¿ 30% terenu inwestycji.
5. Wszystkie podejmowane przedsiêwziêcia w zakresie zagospodarowania terenów wyznaczonych w ust. 1 stosowaæ
³¹cznie z ustaleniami zawartymi w rozdziale II.
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§ 25
1. Wyznacza siê tereny zieleni urz¹dzonej z us³ugami, oznaczone na Rysunku planu symbolami 1ZPU i 2ZPU z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnodostêpne tereny zieleni urz¹dzonej wraz z us³ugami komercyjnymi s³u¿¹cymi obs³udze funkcji rekreacyjnej park potoku Bie¿anowskiego w
szczególnoœci gastronomii, wypo¿yczalni sprzêtu sportowego i zaplecza sportowo-socjalnego.
2. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 poza podstawowym przeznaczeniem dopuszcza siê:
1) elementy wyposa¿enia parku;
2) plenerowe galerie sztuki;
3) niewyznaczone na Rysunku planu dojœcia i dojazdy;
4) niewyznaczone na Rysunku planu urz¹dzone œcie¿ki piesze, rolkowe i rowerowe, œcie¿ki dydaktyczne i trasy narciarstwa biegowego wraz z niezbêdn¹ infrastruktur¹
(np. nawierzchnie, elementy zabezpieczaj¹ce takie jak balustrady, schody terenowe);
5) lokalizacjê ci¹gów komunikacyjnych dla samochodów
dostawczych i innych pojazdów silnikowych obs³uguj¹cych obiekty us³ugowe, pod warunkiem realizacji ich od
strony dróg publicznych bezpoœrednio przylegaj¹cych do
terenu, w przypadku terenu 1ZPU od strony ulicy Telimeny, a w przypadku terenu 2ZPU od strony ulicy Jerzmanowskiego;
6) niewyznaczonych na Rysunku planu mostków i k³adek
pieszo - rowerowych.
3. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania terenu i kszta³towania zabudowy:
1) maksymalny wskaŸnik zabudowy dla terenu:
a) 1ZPU - 20 %,
b) 2ZPU - 5 %;
2) zachowaæ minimum 70% powierzchni terenu biologicznie
czynnej;
3) wysokoœæ obiektów dla terenu:
a) 1ZPU - do 12,0 m,
b) 2ZPU - do 7,0 m,
4) obowi¹zuje stosowanie dachów przy zachowaniu:
a) symetrii k¹tów nachylenia po³aci dachowych,
b) symetrii po³aci dachowych w obrêbie bry³y budynku w osi prostopad³ej do bry³y budynku,
c) k¹ta nachylenia po³aci nie wiêkszego ni¿ 45o,
d) zakazu stosowania po³aci dachowych przesuniêtych
wzajemnie w pionie i w poziomie,
e) dopuszcza siê pokrycie stropodachem oraz stropodachem zielonym, a w przypadku realizacji dachu
o po³aciach nachylonych powy¿ej 25o zastosowaæ pokrycie dachów materia³em ceramicznym lub jego
imitacj¹ w kolorze czerwonym, czerwono-br¹zowym
lub br¹zowym;
5) do wykañczania elewacji nale¿y stosowaæ materia³y takie jak: tynk, kamieñ, beton architektoniczny, szk³o, wysokiej jakoœci blachy ze stali nierdzewnej oraz kompozyty
aluminiowe (naturalne, lakierowane i anodowane). Obowi¹zuje zakaz stosowania niskostandardowych materia³ów wykoñczeniowych takich jak: blacha falista i trapezowa, "sidding", papa itp. oraz zakaz stosowania jaskrawych
kolorów materia³ów wykoñczeniowych;
6) obowi¹zek urz¹dzenia przestrzeni ogólnodostêpnej stanowi¹cej nie mniej ni¿ 15 % terenu inwestycji w naro¿niku
terenu 1ZPU od strony drogi 1KDZ+T, w miejscu wskazanym orientacyjnie na Rysunku planu jako przestrzeñ publiczna, w postaci np. placu, zielonej przestrzeni urz¹dzonej;
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7) obowi¹zek realizacji parterów us³ugowych oraz lokalizacji frontów us³ugowych od strony przestrzeni ogólnodostêpnej;
8) wzd³u¿ ci¹gu pieszego w miejscu wskazanym na Rysunku planu realizowaæ szpaler drzew;
9) wzd³u¿ ulicy Æwikliñskiej w przypadku terenu 1ZPU i ulicy Jerzmanowskiego w przypadku terenu 2ZPU realizowaæ zieleñ izolacyjn¹ od tych ulic, lecz nie wy¿sz¹ ni¿ do
wysokoœci 1,5 m, aby nie przes³aniaæ wgl¹du na przestrzeñ publiczn¹ z terenu ulic;
10) obowi¹zek wydzielenia miejsca pod segregacjê i sk³adowanie odpadów poza frontow¹ czêœci¹ dzia³ki budowlanej,
11) obowi¹zuj¹ zakazy:
a) lokalizacji ci¹gów komunikacyjnych dla motocykli, samochodów terenowych i innych pojazdów silnikowych,
za wyj¹tkiem okreœlonym w ust. 2 pkt 5,
b) lokalizacji urz¹dzeñ dla motocykli, samochodów terenowych i innych pojazdów silnikowych.
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¿ 30 % powierzchni terenu,
z zastrze¿eniem ust. 3 pkt 2.
5. Wszystkie podejmowane przedsiêwziêcia w zakresie zagospodarowania terenów wyznaczonych w ust. 1 stosowaæ
³¹cznie z ustaleniami zawartymi w rozdziale II.
§ 26
1. Wyznacza siê teren zieleni izolacyjnej, oznaczone na
rysunku planu symbolami 1ZI i 2ZI z podstawowym przeznaczeniem:
1) w terenie 1ZI pod zieleñ izolacyjn¹ wysok¹ i nisk¹ w pasie
izoluj¹cym teren cmentarny;
2) w terenie 2ZI pod zieleñ izolacyjn¹ wysok¹ i nisk¹ od sieci
i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
2. W granicach terenu wyznaczonego w ust. 1 poza przeznaczeniem podstawowym dopuszcza siê realizacjê ci¹gów
pieszych.
3. W granicach terenu wyznaczonego w ust. 1 zakaz realizacji
zabudowy kubaturowej trwale zwi¹zanej z gruntem.
4. Wszystkie podejmowane przedsiêwziêcia w zakresie zagospodarowania terenów wyznaczonych w ust. 1 stosowaæ
³¹cznie z ustaleniami zawartymi w rozdziale II.
§ 27
1. Wyznacza siê teren zieleni oznaczony na rysunku planu
symbolem ZR z podstawowym przeznaczeniem pod zielone u¿ytki rolne.
2. W granicach terenu wyznaczonego w ust. 1 obowi¹zuje
zakaz:
1) zadrzewiania;
2) realizacji zabudowy kubaturowej, trwale zwi¹zanej z gruntem;
3) lokalizacji ogrodzeñ trwa³ych.
1. Wszystkie podejmowane przedsiêwziêcia w zakresie zagospodarowania terenu wyznaczonego w ust. 1 stosowaæ
³¹cznie z ustaleniami zawartymi w rozdziale II.
§ 28
1. Wyznacza siê tereny cmentarza, oznaczone na rysunku planu symbolami 1ZC i 2ZC z podstawowym przeznaczeniem
pod utrzymanie cmentarza komunalnego.
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2. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 poza przeznaczeniem podstawowym dopuszcza siê:
1) lokalizacjê kaplicy cmentarnej lub innych obiektów zwi¹zanych z kultem religijnym;
2) lokalizacjê obiektu obs³ugi technicznej z ograniczeniem
do 20 m2 powierzchni zabudowy;
3) lokalizacjê obiektów ma³ej architektury zwi¹zanych z podstawowym przeznaczeniem terenu, s³u¿¹cych podniesieniu walorów estetycznych i funkcjonalnemu wzbogaceniu zagospodarowania (³awki, lampy, kapliczki itp.);
4) modernizacjê, przebudowê obiektów i urz¹dzeñ technicznych zwi¹zanych z funkcj¹ cmentarza;
5) lokalizacjê tablic informacyjnych zwi¹zanych z funkcjonowaniem cmentarza (organizacja komunikacji pieszej, rozmieszczenie kwater, lokalizacja obiektów kulturowych, administracyjnych i zaplecza techniczno- gospodarczego i innych).
3. W granicach terenu 1.ZC.1 ustala siê nastêpuj¹ce warunki
zagospodarowania terenu i kszta³towania zabudowy:
1) maksymalny udzia³ terenu przeznaczonego na pola grzebalne - 70% powierzchni ogólnej cmentarza;
2) zachowaæ minimum 20% powierzchni biologicznie czynnej;
3) wysokoœæ obiektów obs³ugi technicznej - do 4,5 m;
4) miejsca postojowe dla obs³ugi cmentarza w terenach
1KP i 3KP;
5) obowi¹zek wydzielenia zieleni¹ wysok¹ miejsca na odpady;
6) zorganizowaæ punkt czerpania wody;
7) obowi¹zuj¹ zakazy:
a) realizacji obiektów nie zwi¹zanych z funkcj¹ podstawow¹,
b) wycinki drzew i krzewów (¿ywop³otów), za wyj¹tkiem
uzasadnionych zabiegów pielêgnacyjnych wynikaj¹cych
z przepisów odrêbnych,
c) lokalizacji jakichkolwiek wolnostoj¹cych urz¹dzeñ reklamowych i umieszczania urz¹dzeñ reklamowych na
ogrodzeniu cmentarza.
4. Wszelk¹ dzia³alnoœæ inwestycyjn¹ realizowaæ zgodnie przepisami odrêbnymi dotycz¹cymi cmentarzy i miejsc pochówku.
5. Wszystkie podejmowane przedsiêwziêcia w zakresie zagospodarowania terenów wyznaczonych w ust. 1 stosowaæ
³¹cznie z ustaleniami zawartymi w rozdziale II.
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§ 30

1. Wyznacza siê teren drogi publicznej klasy Z (zbiorczej)
z tramwajem oznaczony na rysunku planu symbolem KDZ+T
ul. Mieczys³awy Æwikliñskiej z podstawowym przeznaczeniem
pod drogê publiczn¹ klasy Z (zbiorcz¹) wraz z urz¹dzeniami
odwodnienia i oœwietlenia oraz tras¹ tramwaju.
2. W granicach terenu wyznaczonego w ust. 1 poza podstawowym przeznaczeniem dopuszcza siê:
1) lokalizacjê ma³ych obiektów kubaturowych (kioski, przystanki autobusowe, budki telefoniczne, itp.) zgodnie z przepisami odrêbnymi;
2) budowê œcie¿ek rowerowych;
3) zieleñ ozdobn¹;
4) inne, nie wymienione w pkt 1 - 3, zgodnie z przepisami
o drogach publicznych.
3. Wszystkie podejmowane przedsiêwziêcia w zakresie zagospodarowania terenów wyznaczonych w ust. 1 stosowaæ
³¹cznie z ustaleniami zawartymi w rozdziale II.
§ 31
1. Wyznacza siê teren drogi publicznej klasy Z (zbiorczej)
oznaczony na rysunku planu symbolem KDZ ul. Bie¿anowska z podstawowym przeznaczeniem pod drogê publiczn¹
klasy Z (zbiorcz¹) wraz z urz¹dzeniami odwodnienia
i oœwietlenia.
2. W granicach terenu wyznaczonego w ust. 1 poza podstawowym przeznaczeniem dopuszcza siê:
1) lokalizacjê ma³ych obiektów kubaturowych (kioski, przystanki autobusowe, budki telefoniczne, itp.) zgodnie z przepisami o drogach publicznych;
2) budowê œcie¿ek rowerowych;
3) zieleñ ozdobn¹;
4) inne, nie wymienione w pkt 1 - 3, zgodnie z przepisami
odrêbnymi.
2. Wszystkie podejmowane przedsiêwziêcia w zakresie zagospodarowania terenów wyznaczonych w ust. 1 stosowaæ
³¹cznie z ustaleniami zawartymi w rozdziale II.
§ 32

§ 29
1. Wyznacza siê tereny wód powierzchniowych, oznaczone
na Rysunku planu symbolami 1WS, 2WS i 3WS z podstawowym przeznaczeniem na tereny wód powierzchniowych œródl¹dowych - potok Bie¿anowski.
2. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 poza przeznaczeniem podstawowym dopuszcza siê:
1) lokalizacjê mostków i k³adek pieszych;
2) techniczne umocnienia brzegów w miejscach intensywnej erozji bocznej.
3. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania terenów
wyznaczonych w ust. 1:
1) dzia³ania inwestycyjne nale¿y prowadziæ z zachowaniem
istniej¹cego ukszta³towania terenu, szaty roœlinnej oraz
z ograniczeniem ingerencji w istniej¹cy teren;
2) dopuszcza siê dokonanie ciêæ pielêgnacyjnych drzew i krzewów, umo¿liwiaj¹ce rekreacyjne wykorzystanie potoku;
3) w terenie 3WS dopuszcza siê dokonanie zgodnych z przepisami odrêbnymi prac w kierunku renaturyzacji umocnieñ technicznych cieku.
4. Wszystkie podejmowane przedsiêwziêcia w zakresie zagospodarowania terenów wyznaczonych w ust. 1 stosowaæ
³¹cznie z ustaleniami zawartymi w rozdziale II.

1. Wyznacza siê teren drogi publicznej klasy L (lokalnej)
oznaczony na rysunku planu symbolem KDL ul. Aleksandry
z podstawowym przeznaczeniem pod drogê publiczn¹ klasy
L (lokaln¹) wraz z urz¹dzeniami odwodnienia i oœwietlenia.
2. W granicach terenu wyznaczonego w ust. 1 poza podstawowym przeznaczeniem dopuszcza siê:
1) lokalizacjê ma³ych obiektów kubaturowych (kioski, przystanki autobusowe, budki telefoniczne, itp.) zgodnie z przepisami odrêbnymi;
2) budowê œcie¿ek rowerowych;
3) zieleñ ozdobn¹;
4) inne, nie wymienione w pkt 1 - 3, zgodnie z przepisami o
drogach publicznych.
3. Wszystkie podejmowane przedsiêwziêcia w zakresie zagospodarowania terenów wyznaczonych w ust. 1 stosowaæ
³¹cznie z ustaleniami zawartymi w rozdziale II.
§ 33
1. Wyznacza siê tereny komunikacji publicznej, oznaczone
na rysunku planu symbolami 1KDX i 2KDX z podstawowym przeznaczeniem pod ci¹g pieszy wraz z urz¹dzeniami
odwodnienia i oœwietlenia.
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2. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 poza podstawowym przeznaczeniem dopuszcza siê:
1) zieleñ ozdobn¹;
2) budowê œcie¿ek rowerowych.
3. W granicach terenu wyznaczonego w ust. 1 obowi¹zek realizacji nawierzchni ci¹gu jako utwardzonej rozbieralnej (kostka kamienna, betonowa) z mo¿liwoœci¹ wprowadzenia sieci
infrastruktury technicznej.
4. Wszystkie podejmowane przedsiêwziêcia w zakresie zagospodarowania terenów wyznaczonych w ust. 1 stosowaæ
³¹cznie z ustaleniami zawartymi w rozdziale II.
§ 34
1. Wyznacza siê teren drogi wewnêtrznej, oznaczonej na
rysunku planu symbolem KDW z podstawowym przeznaczeniem pod drogê wewnêtrzn¹ jako dojazd do terenu oznaczonego symbolem G wraz z urz¹dzeniami odwodnienia i
oœwietlenia.
2. Wszystkie podejmowane przedsiêwziêcia w zakresie zagospodarowania terenów wyznaczonych w ust. 1 stosowaæ
³¹cznie z ustaleniami zawartymi w rozdziale II.
§ 35
1. Wyznacza siê tereny parkingów, oznaczone na Rysunku
planu symbolami 1KP, 2KP i 3KP z podstawowym przeznaczeniem pod parkingi.
2. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 poza podstawowym przeznaczeniem dopuszcza siê:
1) lokalizacjê obiektów obs³ugi parkingu z ograniczeniem do
10 m2 powierzchni zabudowy;
2) realizacje zieleni urz¹dzonej;
3) lokalizacjê obiektów ma³ej architektury.
3. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania terenu i kszta³towania zabudowy:
1) wysokoœæ obiektów, o których mowa w ust. 2 pkt 1 - do 4 m;
2) obowi¹zek odwodnienia powierzchni parkingowych z wód
opadowych i odprowadzenie ich do systemu miejskiego
po uprzednim podczyszczeniu;
3) dla terenu 3KP obowi¹zek urz¹dzenia parkingu w zieleni
przy zachowaniu powierzchni biologicznie czynnej minimum 30 % poprzez np. zastosowanie kostki a¿urowej lub
nasadzeñ zieleni wysokiej pomiêdzy stanowiskami.
4. Wszystkie podejmowane przedsiêwziêcia w zakresie zagospodarowania terenów wyznaczonych w ust. 1 stosowaæ
³¹cznie z ustaleniami zawartymi w rozdziale II.
§ 36
1. Wyznacza siê teren obs³ugi komunikacji - pêtla autobusowa Bie¿anów Nowy, oznaczony na Rysunku planu symbolem KT z podstawowym przeznaczeniem pod pêtlê autobusow¹ oraz plac postojowy dla pojazdów komunikacji zbiorowej wraz z urz¹dzeniami odwodnienia i oœwietlenia.
2. W granicach terenu wyznaczonego w ust. 1 poza podstawowym przeznaczeniem dopuszcza siê:
1) lokalizacjê obiektów obs³ugi klientów przedsiêbiorstw komunikacji zbiorowej z ograniczeniem do 50 m2 powierzchni zabudowy;
2) realizacje zieleni urz¹dzonej;
3) lokalizacjê obiektów ma³ej architektury.
3. W granicach terenu wyznaczonego w ust. 1 ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania terenu i kszta³towania
zabudowy:
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1) wysokoœæ obiektów, o których mowa w ust. 2 pkt 1 - do 6 m;
2) obowi¹zek odwodnienia powierzchni parkingowych z wód
opadowych i odprowadzenie ich do systemu miejskiego
po uprzednim podczyszczeniu.
4. Wszystkie podejmowane przedsiêwziêcia w zakresie zagospodarowania terenów wyznaczonych w ust. 1 stosowaæ
³¹cznie z ustaleniami zawartymi w rozdziale II.
§ 37
1. Wyznacza siê teren infrastruktury gazowniczej, oznaczony na Rysunku planu symbolem G z podstawowym przeznaczeniem pod urz¹dzenia stacji redukcyjnej gazu.
2. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 obowi¹zuje
ca³kowity zakaz lokalizacji obiektów niezwi¹zanych z infrastruktur¹ gazownicz¹.
3. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania terenu i kszta³towania zabudowy:
1) istniej¹ce obiekty i urz¹dzenia mog¹ podlegaæ remontom
i rozbudowie, pod warunkiem utrzymania obowi¹zuj¹cego przeznaczenia terenu wraz z przyjêtymi zasadami jego
zagospodarowania;
2) zachowaæ minimum 30% powierzchni biologicznie czynnej;
3) wprowadziæ wzd³u¿ ogrodzenia terenu pasa zieleni o charakterze izolacyjno-ochronnym;
4) nakaz stosowania kolorystyki zewnêtrznej obiektów umo¿liwiaj¹cej wkomponowanie ich w otoczenie i krajobraz.
4. Wszystkie podejmowane przedsiêwziêcia w zakresie zagospodarowania terenów wyznaczonych w ust. 1 stosowaæ
³¹cznie z ustaleniami zawartymi w rozdziale II.
§ 38
1. Wyznacza siê teren infrastruktury elektroenergetycznej, oznaczony na Rysunku planu symbolem E z podstawowym przeznaczeniem pod obiekty i urz¹dzenia elektroenergetyczne.
2. W granicach terenu wyznaczonego w ust. 1 obowi¹zuje ca³kowity zakaz lokalizacji obiektów niezwi¹zanych z infrastruktur¹ elektroenergetyczn¹.
3. W granicach terenu wyznaczonego w ust. 1 ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania terenu i kszta³towania zabudowy:
1) istniej¹ce obiekty i urz¹dzenia mog¹ podlegaæ remontom
i rozbudowie, pod warunkiem utrzymania obowi¹zuj¹cego przeznaczenia terenu wraz z przyjêtymi zasadami jego
zagospodarowania,
2) zachowaæ minimum 30% powierzchni biologicznie czynnej,
3) wprowadziæ wzd³u¿ ogrodzenia terenu pas zieleni o charakterze izolacyjno-ochronnym,
4) nakaz stosowania kolorystyki zewnêtrznej obiektów umo¿liwiaj¹cej wkomponowanie ich w otoczenie i krajobraz.
4. Wszystkie podejmowane przedsiêwziêcia w zakresie zagospodarowania terenów wyznaczonych w ust. 1 stosowaæ
³¹cznie z ustaleniami zawartymi w rozdziale II.
ROZDZIA£ IV
Przepisy koñcowe
§ 39
Stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty z tytu³u wzrostu wartoœci nieruchomoœci, w zwi¹zku z uchwaleniem planu,
ustala siê w wysokoœci 30% dla terenów w obszarze planu.
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§ 40
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Krakowa.
§ 41
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Wiceprzewodnicz¹cy Rady Miasta: S. Rachwa³
Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr LVII/733/08
Rady Miasta Kraków
z dnia 19 listopada 2008 r.
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO OBSZARU "PARK ALEKSANDRY"
RYSUNEK PLANU
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RYSUNEK PLANU

Poz. 5231
SKALA 1:2000*

UK£AD SEKCJI

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê Ÿród³ow¹ 1:2000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³oœci marginesów.
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Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr LVII/733/08
Rady Miasta Kraków
z dnia 19 listopada 2008 r.
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO OBSZARU "PARK ALEKSANDRY"
RYSUNEK ROZWI¥ZAÑ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

Poz. 5231

Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 741

— 28576 —

RYSUNEK PLANU
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SKALA 1:2000*
UK£AD SEKCJI

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê Ÿród³ow¹ 1:2000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³oœci marginesów.
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Za³¹cznik Nr 3
do Uchwa³y Nr LVII/733/08
Rady Miasta Krakowa
z dnia 19 listopada 2008 r.
ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA
UWAG DOTYCZ¥CYCH PROJEKTU MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO OBSZARU "PARK ALEKSANDRY"
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Park Aleksandry" zosta³ wy³o¿ony do
publicznego wgl¹du w okresie od 19 maja 2008 r. do 18czerwca 2008 r. W wyznaczonym terminie wnoszenia uwag
dotycz¹cych projektu planu, tj. do dnia 2 lipca 2008 r., wp³ynê³y 33 uwagi.
Ilekroæ w niniejszym Rozstrzygniêciu mowa o:
- "planie " - nale¿y przez to rozumieæ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru "Park Aleksandry",
- "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.),
- "Studium" - nale¿y przez to rozumieæ Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa,
- "Terenach..." - nale¿y przez to rozumieæ tereny i ich oznaczenia, które wystêpuj¹ w edycji projektu planu wyk³adanego
do publicznego wgl¹du.
Prezydent Miasta Krakowa Zarz¹dzeniem Nr 1452/2008
z dnia 21 lipca 2008 r. rozpatrzy³ uwagi dotycz¹ce projektu
planu i wprowadzi³ zmiany do projektu planu wynikaj¹ce
z uwzglêdnienia uwag.
W zakresie uwag nieuwzglêdnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa, Rada Miasta Krakowa postanawia przyj¹æ nastêpuj¹cy sposób ich rozpatrzenia:
1. Uwaga Nr 1
dotyczy ca³ego obszaru objêtego planem.
[…]*
wniós³ uwagê, która w zakresie nieuwzglêdnionym przez Prezydenta Miasta Krakowa zawiera³a:
1) Obszar objêty planem to tylko czêœæ doœæ du¿ego obszaru
zieleni, naturalnego pasa (ekranu) zieleni izolacyjnej miêdzy
dwoma du¿ymi osiedlami; Prokocimiem Nowym i Bie¿anowem Nowym. Pas ten ulega sta³ej redukcji tak powierzchniowej jak i jakoœciowej a proponowany zakres zainwestowania oznacza kontynuacjê tej tendencji. Jego pó³nocna
czêœæ od strony wschodniej wyznaczona by³a przebiegiem
ul. Telimeny do czasu, kiedy ok. 25 lat temu wprowadzono
tam 5 szpetnych gara¿y (protesty spo³eczne nic nie da³y)
i które w ramach rzeczywistego a nie ograniczonego do nazwy kszta³towania œrodowiska i krajobrazu winny zostaæ zlikwidowane a na ich miejsce mog³yby zostaæ ew. wprowadzone inwestycje proponowane w niniejszym planie. W wersji proponowanej w planie, w jego obecnych granicach, ubytek terenów zielonych wy³¹czonych spod ochrony jest tu
najwiêkszy i najbardziej ra¿¹cy. Granic¹ wschodni¹ czêœci
po³udniowej tego pasa zieleni by³a ul. Aleksandry, ale i ona
zosta³a poddana podobnej presji inwestycyjnej - ostatnim
ra¿¹cym przyk³adem takiego kszta³towania obu tych elementów jest wielkokubaturowe tzw. Centrum Bezpieczeñstwa Komendy Wojewódzkiej Policji.
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2) Propozycja zachowania licznych nasadzeñ drzew i krzewów,
w tym iglastych, na terenie zlikwidowanych ogródków dzia³kowych. Zieleñ ta w po³¹czeniu z licznymi na tym obszarze
samosiejkami ma tak¿e znaczenie jako element ochrony
przed ha³asem.
3) Propozycja uzupe³nienia podrozdzia³u prognozy oddzia³ywania na œrodowisko - 2.7. Bioró¿norodnoœæ flory i fauny
o informacje dotycz¹ce wystêpowania ptaków œpiewaj¹cych, ba¿antów oraz saren.
4) Propozycja zmiany drugiego zdania rozdzia³u prognozy oddzia³ywania na œrodowisko - 2.4.1. Stan czystoœci wód powierzchniowych w sposób nastêpuj¹cy: Jest on odbiornikiem wód opadowych, œcieków kanalizacji deszczowej oraz
(niestety tak¿e) œcieków kanalizacji sanitarnej z pobliskich
osiedli (Bie¿anowa - kolektor tu¿ poni¿ej ul. Æwikliñskiej oraz
Prokocimia Nowego - odcinek powy¿ej tej ulicy) zrzucanych
wieczorow¹ por¹.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi w ww. zakresie. Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Ad. 1)
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "Park Aleksandry" zosta³ opracowany w granicach okreœlonych w uchwale Nr VII/101/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Park Aleksandry.
Proponowany w projekcie planu zakres zainwestowania,
nie oznacza kontynuacji tendencji redukcji pasa zieleni miêdzy
du¿ymi osiedlami Prokocimiem Nowym i Bie¿anowem Nowym. Projektowane zagospodarowanie Parku Aleksandry zaliczonego do terenów "ZP" zieleni publicznej, zgodny jest
z ustaleniami Studium.
Tereny przeznaczone w projekcie planu pod zagospodarowanie dla realizacji podstawowych funkcji obszaru Parku Aleksandry to: tereny zabudowy us³ugowej U, sportu i rekreacji
US, zieleni urz¹dzonej ZP z elementami wyposa¿enia parku,
zieleni urz¹dzonej z us³ugami ZPU, zieleni izolacyjnej ZI, zieleni
nieurz¹dzonej ZR oraz ci¹gów pieszych KDX i parkingów KP o ³¹cznej powierzchni 23,06 ha, z czego powierzchnia terenów
zieleni stanowi 87% tej powierzchni.
Powy¿szy wskaŸnik œwiadczy o kierowaniu siê przy opracowywaniu planu zasad¹ ochrony przed uszczuplaniem zachowanych zasobów przyrodniczych i krajobrazowych, stanowi¹cych o wartoœci i atrakcyjnoœci obszaru Parku.
Projekt planu uwzglêdnia wprowadzenie przy ul. Telimeny
w miejsce "szpetnych" gara¿y funkcji us³ugowo - mieszkaniowej.Tego typu zabudowa nie uszczupli terenów zielonych, lecz
pozwoli na efektywne wykorzystanie terenu i podniesie jego
estetykê.
Czêœæ ul. Aleksandry stanowi granicê opracowania, natomiast kompleks Centrum Bezpieczeñstwa Komendy Wojewódzkiej Policji znajduje siê poza granic¹ planu.
Ad. 2)
Tereny by³ych ogródków dzia³kowych znajduj¹ siê w terenie 7ZP, dla którego, projekt planu ustala ochronê istniej¹cych
zespo³ów zieleni i oczek wodnych.
Ad. 3)
Prognozê oddzia³ywania na œrodowisko sporz¹dzono
w oparciu o dostêpne na czas jej sporz¹dzania dokumenty, ma-
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teria³y, opracowania specjalistyczne oraz w³asn¹ wizjê terenow¹. Z tych analiz powsta³a lista zwierz¹t, jaka jest tam spotykana. Rozszerzenie tej listy winno odbyæ siê na etapie sporz¹dzania dla Miasta inwentaryzacji fauny.
Ad. 4)
Opracowanie z zakresu infrastruktury technicznej okreœla,
i¿ potok Bie¿anowski jest odbiornikiem wód opadowych, natomiast œcieki sanitarne odprowadzane s¹ poprzez system kanalizacji do oczyszczalni œcieków P³aszów.
Z uwagi na brak badañ jakoœci wód potoku Bie¿anowskiego przez s³u¿by ochrony œrodowiska, w "Prognozie oddzia³ywana na œrodowisko" okreœlono jego wody jako z³ej jakoœci,
na podstawie mêtnoœci i zapachu. W dostêpnych materia³ach
WIOŒ nie ma równie¿ informacji o zrzutach œcieków do potoku
z kanalizacji sanitarnej powy¿ej i poni¿ej ul. Æwikliñskiej. Dlatego nie mo¿na uzupe³niæ zapisu wed³ug propozycji wnosz¹cego
uwagê.
2. Uwaga Nr 2
dotyczy ca³ego obszaru objêtego planem.
[...]*
wniós³ uwagê, która w zakresie nieuwzglêdnionym przez Prezydenta Miasta Krakowa dotyczy³a uznania materia³u - za³¹cznik Nr 1 zawieraj¹cego podpisy 1948 mieszkañców popieraj¹cych projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Park Aleksandry" jako 1948 odrêbnych uwag do
wy³o¿onego projektu planu.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi w ww. zakresie. Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona
w czêœci.
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darowania przestrzennego, przy czym utraci³a ju¿ wa¿noœæ. Ta
forma regulacji dotyczy terenów nie posiadaj¹cych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a przy jej realizacji nie obowi¹zuj¹ ustalenia Studium. Uchwalenie planu
spowoduje ustanie regulacji inwestycji decyzjami o warunkach zabudowy.
4. Uwaga Nr 5
dotyczy ca³ego obszaru objêtego planem.
[…]*
wniós³ uwagê, która w zakresie nieuwzglêdnionym przez Prezydenta Miasta Krakowa dotyczy³a:
1) niezgodnoœci rozwi¹zañ planistycznych w projekcie planu
z aktualnie obowi¹zuj¹cym Studium Uwarunkowañ i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa,
2) zani¿enie zobowi¹zañ finansowych Gminy Kraków wynikaj¹cych z Prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Park Aleksandry.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi w ww. zakresie. Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Ad. 1)
Analiza rozwi¹zañ przyjêtych w projekcie wy³o¿onego planu potwierdza jego zgodnoœæ z ustaleniami obowi¹zuj¹cego
Studium.

Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi w ww. zakresie. Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.

Ad. 2)
Prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, w której okreœlono
zobowi¹zania finansowe Gminy Kraków wynikaj¹ce z uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
opracowana zosta³a przez Cz³onka Podkarpackiej Okrêgowej
Izby In¿ynierów Budownictwa posiadaj¹c¹ uprawnienia w zakresie szacowania nieruchomoœci wydane przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa - z uwzglêdnieniem obowi¹zuj¹cych przepisów w tym zakresie a tak¿e standardów
zawodowych rzeczoznawców maj¹tkowych (Polskiej Federacji Stowarzyszeñ Rzeczoznawców Maj¹tkowych). Prognoza jest
sporz¹dzona na okres 7 lat - okres najbardziej optymalny z uwagi na zmiany na rynku nieruchomoœci oraz doœwiadczenie Krakowskiego Zak³adu Komunalnego w organizowaniu i realizacji
I etapu Parku Aleksandry.
Zgodnie ze standardami zawodowymi Rzeczoznawców Maj¹tkowych wartoœci szacunkowe przyjête do prognozy wynikaj¹ z analizy transakcji kupna/sprzeda¿y gruntów na ró¿ne
cele w danej dzielnicy Krakowa.

Wyjaœnienie:
Tereny obejmuj¹ce m.in. dzia³ki Nr 121/3 i 122/3 w projekcie planu przeznacza siê pod ZP - tereny zieleni urz¹dzonej,
co zgodne jest z ustaleniami Studium. Uwzglêdnienie uwagi tj.
przeznaczenie terenu pod zabudowê wielorodzinn¹ MW, spowodowa³oby niezgodnoœæ projektu planu z ustaleniami Studium, a wiêc naruszenie przepisów art. 15 ust. 1 i art. 17 pkt 4
Ustawy.
Decyzja o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu z dnia 20 grudnia 2005 r. dla "budowy budynków
mieszkalnych wielorodzinnych wraz z urz¹dzeniami infrastruktur¹ techniczn¹ przy ul. Aleksandry obejmuj¹ca m.in. ww. dzia³ki
zosta³a wydana z uwagi na brak miejscowego planu zagospo-

5. Uwaga Nr 18
dotyczy dz. Nr 100/1 obrêb 55, która w projekcie planu znajduje siê w nastêpuj¹cych terenach:
- oznaczonym symbolem ZR, teren zieleni z podstawowym
przeznaczeniem pod zielone u¿ytki rolne,
- oznaczonym symbolem 1ZP, teren zieleni urz¹dzonej z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnodostêpne tereny zieleni urz¹dzonej z elementami wyposa¿enia parku -park potoku Bie¿anowskiego,
- oznaczonym symbolem 1US, teren sportu i rekreacji z podstawowym przeznaczeniem pod obiekty i urz¹dzenia z zakresu
sportu, turystyki, rekreacji, oœwiaty i edukacji, w szczególnoœci
pod boiska sportowe z zapleczem techniczno-sanitarnym,

Wyjaœnienie:
Z uwagi na to, ¿e ka¿demu pismu nadawany jest osobny numer ID, ka¿da uwaga -niezale¿nie od iloœci z³o¿onych podpisów jest traktowana pojedynczo.
3. Uwaga Nr 4
dotyczy dzia³ek o Nr 121/3,122/3 po³o¿onych w obr. 57 Podgórze, które w projekcie planu znajduj¹ siê w terenie 7ZP przeznaczonym pod zieleñ urz¹dzon¹.
[…]*
wniós³ uwagê, która w zakresie nieuwzglêdnionym przez Prezydenta Miasta Krakowa dotyczy³a wprowadzenia zabudowy
wielorodzinnej MW na dz. Nr 121/3 i 122/3.
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[…]*
wnieœli uwagê, która w zakresie nieuwzglêdnionym przez Prezydenta Miasta Krakowa dotyczy³a proœby o jasn¹ i wi¹¿¹c¹
odpowiedŸ lub podjêcie stosownych kroków do sprecyzowania decyzji w sprawie dzia³ki Nr 100/1. Podtrzymuj¹ wniosek
o rekompensatê za ww. dzia³kê.

nowskiego w szczególnoœci gastronomii, wypo¿yczalni sprzêtu sportowego i zaplecza sportowo-socjalnego,
- oznaczonym symbolem 4ZP, teren zieleni urz¹dzonej z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnodostêpne tereny zielem urz¹dzonej z elementami wyposa¿enia parku - park potoku Bie¿anowskiego,

Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi w ww. zakresie. Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.

[…]*
wnios³a uwagê, która w zakresie nieuwzglêdnionym przez Prezydenta Miasta Krakowa dotyczy³a wniosku o zachowanie istniej¹cego stanu lub o zmianê ustaleñ planu, tak by omawiany
teren by³ objêty jak wiêkszoœæ Parku i s¹siaduj¹ce tereny, terenem zieleni urz¹dzonej lub izolacyjnej oraz o utrzymanie
w granicach Parku ca³ego omawianego terenu. Akceptacja dla
lokalizacji "przestrzeni publicznej", œcie¿ek rowerowych i obiektów ma³ej architektury.

Wyjaœnienie:
Sprawa wykupu nie jest przedmiotem ustaleñ planu, natomiast kwestie wykupu reguluj¹ przepisy Ustawy o gospodarce nieruchomoœciami.
Nabycie nieruchomoœci na cele publiczne mo¿e nast¹piæ
równie¿ w trybie art. 36 Ustawy. Jeœli korzystanie z nieruchomoœci w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym
przeznaczeniem sta³o siê niemo¿liwe b¹dŸ istotnie ograniczone, w³aœciciel mo¿e ¿¹daæ od Gminy odszkodowania za poniesion¹ rzeczywist¹ szkodê albo wykupienia nieruchomoœci lub
jej czêœci. Z ww. roszczeniami mo¿na wystêpowaæ dopiero po
uchwaleniu (wejœciu w ¿ycie) planu.
6. Uwaga Nr 20
dotyczy dz. Nr 242/1 i 119/3 oraz zwrot wyw³aszczonej dzia³ki
242/7 o pow. 344 m2, które w projekcie planu znajduj¹ siê w terenie 7ZP przeznaczonym pod zieleñ urz¹dzon¹.
[…]*
wnieœli uwagê, która w zakresie nieuwzglêdnionym przez Prezydenta Miasta Krakowa dotyczy³a sprzeciwu do dalszego procedowania projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Park Aleksandry do chwili uregulowania przez
UM Wydzia³ Skarbu praw w³asnoœciowych do dzia³ek wyw³aszczonych w 1977 r. pod budowê ul. Aleksandry oraz innych dzia³ek objêtych projektem planu.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi w ww. zakresie. Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Sprawa wykupu nie jest przedmiotem ustaleñ planu, natomiast kwestie wykupu reguluj¹ przepisy Ustawy o gospodarce nieruchomoœciami.
Nabycie nieruchomoœci na cele publiczne mo¿e nast¹piæ
równie¿ w trybie art. 36 Ustawy. Jeœli korzystanie z nieruchomoœci w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym
przeznaczeniem sta³o siê niemo¿liwe b¹dŸ istotnie ograniczone, w³aœciciel mo¿e ¿¹daæ od Gminy odszkodowania za poniesion¹ rzeczywist¹ szkodê albo wykupienia nieruchomoœci lub
jej czêœci. Z ww. roszczeniami mo¿na wystêpowaæ dopiero po
uchwaleniu (wejœciu w ¿ycie) planu.
7. Uwaga Nr 23
dotyczy dz. Nr 1/25 - 1/114, 1/115, 1/123, 1/124, 158/25, czêœæ
dzia³ek 1/12,1/14, 1/16, 1/18,29/1,169 i 169/34, które w projekcie planu znajduj¹ siê w nastêpuj¹cych terenach:
- oznaczonym symbolem UM, teren zabudowy us³ugowo mieszkaniowej z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowê us³ugowo-mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ wraz z
gara¿em,
- oznaczonym symbolem 1ZPU, teren zieleni urz¹dzonej z us³ugami z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnodostêpne tereny zieleni urz¹dzonej wraz z us³ugami komercyjnymi
s³u¿¹cymi obs³udze funkcji rekreacyjnej park potoku Bie¿a-

Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi w ww. zakresie. Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona,
Wyjaœnienie:
Teren "Parku Aleksandry" zosta³ zaliczony do obszarów zieleni, które pe³ni¹ i pe³niæ bêd¹ rolê nie tylko przyrodnicz¹,
ale przede wszystkim publiczn¹ o charakterze ogólnomiejskim.Tego typu tereny stanowi¹ podstawowy komponent œrodowiska przyrodniczego i krajobrazu Miasta, a równoczeœnie
s¹ tradycyjnymi terenami wypoczynku i rekreacji mieszkañców. Dlatego dla realizacji tego celu plan obejmuje zapisy
w ustaleniach min.:
- w terenie 1ZPU zabezpieczenie us³ug komercyjnych s³u¿¹cych obs³udze funkcji rekreacyjno - wypoczynkowej parku,
przy czym okreœlono maksymalny wskaŸnik zabudowy na
20% powierzchni wyznaczonego terenu. Zaznaczyæ nale¿y,
¿e tereny ZPU w obszarze parku zosta³y wyznaczone na jego
obrze¿ach tak, aby skomunikowanie obiektów us³ugowych
nastêpowa³o bezpoœrednio z istniej¹cych dróg publicznych.
- w terenie 4ZP wyposa¿enie parku w urz¹dzenia terenowe
typu: œcie¿ki piesze, rowerowe, rolkowe, place zabaw itp.
W terenach przeznaczonych w projekcie planu pod zagospodarowanie dla realizacji podstawowych funkcji obszaru
Parku Aleksandry - 87 % utrzymuje siê, jako tereny zieleni.
WskaŸnik ten œwiadczy o kierowaniu siê przy opracowywaniu
planu zasad¹ ochrony przed uszczuplaniem zachowanych zasobów przyrodniczych i krajobrazowych, stanowi¹cych o wartoœci i atrakcyjnoœci obszaru Parku.
Ujêty w projekcie planu teren pod UM (zabudowê us³ugowo-mieszkaniow¹) na pograniczu z osiedlem Bie¿anów Nowy
aktualnie stanowi teren zainwestowany, w zwi¹zku z tym projektowane w jego obrêbie inwestycje us³ugowo - mieszkaniowe nie uszczupl¹ terenów zielonych parku. Ponadto wprowadzona dodatkowa funkcja us³ugowo - mieszkaniowa podniesie estetykê tego terenu.
8. Uwaga Nr 24
dotyczy dz. Nr 1/25 - 1/114, 1/115, 1/123, 1/124, 158/25, czêœæ
dzia³ek 1/12, 1/14, 1/16, 1/18, 29/1,169 i 169/34, które w projekcie planu znajduj¹ siê w nastêpuj¹cych terenach:
- oznaczonym symbolem UM, teren zabudowy us³ugowo mieszkaniowej z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowê us³ugowo-mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ wraz
z gara¿em,
- oznaczonym symbolem 1ZPU, teren zieleni urz¹dzonej z us³ugami z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnodostêpne tereny zieleni urz¹dzonej wraz z us³ugami komercyjnymi
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s³u¿¹cymi obs³udze funkcji rekreacyjnej park potoku Bie¿anowskiego w szczególnoœci gastronomii, wypo¿yczalni sprzêtu sportowego i zaplecza sportowo-socjalnego,
- oznaczonym symbolem 4ZP, teren zieleni urz¹dzonej z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnodostêpne tereny zieleni urz¹dzonej z elementami wyposa¿enia parku - park potoku Bie¿anowskiego,
[…]*
wniós³ uwagê, która w zakresie nieuwzglêdnionym przez
Prezydenta Miasta Krakowa dotyczy³a wniosku o zachowanie istniej¹cego stanu lub o zmianê ustaleñ planu tak
by omawiany teren by³ objêty jak wiêkszoœæ Parku i s¹siaduj¹ce tereny, terenem zieleni urz¹dzonej lub izolacyjnej oraz o utrzymanie w granicach Parku ca³ego mawianego terenu.
Akceptacja dla lokalizacji "przestrzeni publicznej", œcie¿ek
rowerowych i obiektów ma³ej architektury.
Uzasadnienie:
Omawiany teren spe³nia i mo¿e spe³niaæ jeszcze lepiej funkcjê izolacyjn¹ od ha³asu i zanieczyszczeñ emitowanych przez
drogê dwupasmow¹ publiczn¹ (ul. Æwikliñskiej), liniê tramwajow¹, Jednostkê Ratowniczo - Gaœnicz¹ Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej i powstaj¹cy Komisariat Policji
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi w ww. zakresie. Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Teren "Parku Aleksandry" zosta³ zaliczony do obszarów
zieleni, które pe³ni¹ i pe³niæ bêd¹ rolê nie tylko przyrodnicz¹, ale przede wszystkim publiczn¹ o charakterze ogólnomiejskim. Tego typu tereny stanowi¹ podstawowy komponent œrodowiska przyrodniczego i krajobrazu Miasta, a równoczeœnie s¹ tradycyjnymi terenami wypoczynku i rekreacji
mieszkañców. Dlatego dla realizacji tego celu plan obejmuje
zapisy w ustaleniach m.in.:
- w terenie 1ZPU zabezpieczenie us³ug komercyjnych s³u¿¹cych obs³udze funkcji rekreacyjno - wypoczynkowej parku, przy czym okreœlono maksymalny wskaŸnik zabudowy na 20% powierzchni wyznaczonego terenu. Zaznaczyæ
nale¿y, ¿e tereny ZPU w obszarze parku zosta³y wyznaczone na jego obrze¿ach tak, aby skomunikowanie obiektów us³ugowych nastêpowa³o bezpoœrednio z istniej¹cych
dróg publicznych.
- w terenie 4ZP wyposa¿enie parku w urz¹dzenia terenowe
typu: œcie¿ki piesze, rowerowe, rolkowe, place zabaw itp.
W terenach przeznaczonych w projekcie planu pod zagospodarowanie dla realizacji podstawowych funkcji obszaru
Parku Aleksandry - 87 % utrzymuje siê, jako tereny zieleni.
WskaŸnik ten œwiadczy o kierowaniu siê przy opracowywaniu planu zasad¹ ochrony przed uszczuplaniem zachowanych
zasobów przyrodniczych i krajobrazowych, stanowi¹cych
o wartoœci i atrakcyjnoœci obszaru Parku.
Ujêty w projekcie planu teren pod UM (zabudowê us³ugowo-mieszkaniow¹) na pograniczu z osiedlem Bie¿anów Nowy
aktualnie stanowi teren zainwestowany, w zwi¹zku z tym projektowane w jego obrêbie inwestycje us³ugowo - mieszkaniowe nie uszczupl¹ terenów zielonych parku. Ponadto wprowadzona dodatkowa funkcja us³ugowo - mieszkaniowa podniesie estetykê tego terenu.
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9. "Uwaga Nr 25
dotyczy dz. Nr 1/25 - 1/114, 1/115, 1/123, 1/124, 158/25, czêœæ
dzia³ek 1/12, 1/14, 1/16, 1/18, 29/1,169 i 169/34, które w projekcie planu znajduj¹ siê w nastêpuj¹cych terenach:
- oznaczonym symbolem UM, teren zabudowy us³ugowo mieszkaniowej z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowê us³ugowo-mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ wraz
z gara¿em,
- oznaczonym symbolem 1ZPU, teren zieleni urz¹dzonej z us³ugami z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnodostêpne tereny zieleni urz¹dzonej wraz z us³ugami komercyjnymi
s³u¿¹cymi obs³udze funkcji rekreacyjnej park potoku Bie¿anowskiego w szczególnoœci gastronomii, wypo¿yczalni sprzêtu sportowego i zaplecza sportowo-socjalnego, które w projekcie planu znajduj¹ siê w nastêpuj¹cych terenach:
- oznaczonym symbolem 4ZP, teren zieleni urz¹dzonej z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnodostêpne tereny zielem urz¹dzonej z elementami wyposa¿enia parku - park potoku Bie¿anowskiego,
[…]*
wnios³a uwagê, która w zakresie nieuwzglêdnionym przez Prezydenta Miasta Krakowa dotyczy³a wniosku o zachowanie istniej¹cego stanu lub o zmianê ustaleñ planu tak by omawiany
teren by³ objêty jak wiêkszoœæ Parku i s¹siaduj¹ce tereny, terenem zieleni urz¹dzonej lub izolacyjnej oraz o utrzymanie
w granicach Parku ca³ego mawianego terenu.
Akceptacja dla lokalizacji "przestrzeni publicznej", œcie¿ek
rowerowych i obiektów ma³ej architektury.
Uzasadnienie:
Omawiany teren spe³nia i mo¿e spe³niaæ jeszcze lepiej funkcjê izolacyjn¹ od ha³asu i zanieczyszczeñ emitowanych przez
drogê dwupasmow¹ publiczn¹ (ul. Æwikliñskiej), liniê tramwajow¹, Jednostkê Ratowniczo - Gaœnicz¹ Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej i powstaj¹cy Komisariat Policji
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi w ww. zakresie. Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Teren "Parku Aleksandry" zosta³ zaliczony do obszarów zieleni, które pe³ni¹ i pe³niæ bêd¹ rolê nie tylko przyrodnicz¹,
ale przede wszystkim publiczn¹ o charakterze ogólnomiejskim.Tego typu tereny stanowi¹ podstawowy komponent œrodowiska przyrodniczego i krajobrazu Miasta, a równoczeœnie
s¹ tradycyjnymi terenami wypoczynku i rekreacji mieszkañców. Dlatego dla realizacji tego celu plan obejmuje zapisy
w ustaleniach m.in.:
- w terenie 1ZPU zabezpieczenie us³ug komercyjnych s³u¿¹cych obs³udze funkcji rekreacyjno - wypoczynkowej parku,
przy czym okreœlono maksymalny wskaŸnik zabudowy na
20% powierzchni wyznaczonego terenu. Zaznaczyæ nale¿y,
¿e tereny ZPU w obszarze parku zosta³y wyznaczone na jego
obrze¿ach tak, aby skomunikowanie obiektów us³ugowych
nastêpowa³o bezpoœrednio z istniej¹cych dróg publicznych.
- w terenie 4ZP wyposa¿enie parku w urz¹dzenia terenowe
typu: œcie¿ki piesze, rowerowe, rolkowe, place zabaw itp.
W terenach przeznaczonych w projekcie planu pod zagospodarowanie dla realizacji podstawowych funkcji obszaru
Parku Aleksandry - 87 % utrzymuje siê, jako tereny zieleni.
WskaŸnik ten œwiadczy o kierowaniu siê przy opracowywaniu
planu zasad¹ ochrony przed uszczuplaniem zachowanych za-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 741

— 28597 —

sobów przyrodniczych i krajobrazowych, stanowi¹cych o wartoœci i atrakcyjnoœci obszaru Parku.
Ujêty w projekcie planu teren pod UM (zabudowê us³ugowo-mieszkaniow¹) na pograniczu z osiedlem Bie¿anów Nowy
aktualnie stanowi teren zainwestowany, w zwi¹zku z tym projektowane w jego obrêbie inwestycje us³ugowo - mieszkaniowe nie uszczupl¹ terenów zielonych parku. Ponadto wprowadzona dodatkowa funkcja us³ugowo - mieszkaniowa podniesie estetykê tego terenu.
10. Uwaga Nr 26
dotyczy dz. Nr 1/25 - 1/114, 1/115, 1/123, 1/124, 158/25, czêœæ
dzia³ek 1/12, 1/14, 1/16, 1/18, 29/1,169 i 169/34, które w projekcie planu znajduj¹ siê w nastêpuj¹cych terenach:
- oznaczonym symbolem UM, teren zabudowy us³ugowo mieszkaniowej z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowê us³ugowo-mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ wraz
z gara¿em,
- oznaczonym symbolem 1ZPU, teren zieleni urz¹dzonej z us³ugami z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnodostêpne tereny zieleni urz¹dzonej wraz z us³ugami komercyjnymi
s³u¿¹cymi obs³udze funkcji rekreacyjnej park potoku Bie¿anowskiego w szczególnoœci gastronomii, wypo¿yczalni sprzêtu sportowego i zaplecza sportowo-socjalnego, które w projekcie planu znajduj¹ siê w nastêpuj¹cych terenach:
- oznaczonym symbolem 4ZP, teren zieleni urz¹dzonej z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnodostêpne tereny zieleni urz¹dzonej z elementami wyposa¿enia parku - park potoku Bie¿anowskiego,
[…]*
wniós³ uwagê, która w zakresie nieuwzglêdnionym przez Prezydenta Miasta Krakowa dotyczy³a wniosku o zachowanie istniej¹cego stanu lub o zmianê ustaleñ planu tak by omawiany
teren by³ objêty jak wiêkszoœæ Parku i s¹siaduj¹ce tereny, terenem zieleni urz¹dzonej lub izolacyjnej oraz o utrzymanie
w granicach Parku ca³ego mawianego terenu.
Akceptacja dla lokalizacji "przestrzeni publicznej", œcie¿ek
rowerowych i obiektów ma³ej architektury.
Uzasadnienie:
Omawiany teren spe³nia i mo¿e spe³niaæ jeszcze lepiej funkcjê izolacyjn¹ od ha³asu i zanieczyszczeñ emitowanych przez
drogê dwupasmow¹ publiczn¹ (ul. Æwikliñskiej), liniê tramwajow¹, Jednostkê Ratowniczo - Gaœnicz¹ Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej i powstaj¹cy Komisariat Policji
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi w ww. zakresie. Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Teren "Parku Aleksandry" zosta³ zaliczony do obszarów zieleni, które pe³ni¹ i pe³niæ bêd¹ rolê nie tylko przyrodnicz¹,
ale przede wszystkim publiczn¹ o charakterze ogólnomiejskim. Tego typu tereny stanowi¹ podstawowy komponent œrodowiska przyrodniczego i krajobrazu Miasta, a równoczeœnie
s¹ tradycyjnymi terenami wypoczynku i rekreacji mieszkañców. Dlatego dla realizacji tego celu plan obejmuje zapisy
w ustaleniach m.in.:
- w terenie 1ZPU zabezpieczenie us³ug komercyjnych s³u¿¹cych obs³udze funkcji rekreacyjno - wypoczynkowej parku,
przy czym okreœlono maksymalny wskaŸnik zabudowy na
20% powierzchni wyznaczonego terenu. Zaznaczyæ nale¿y,
¿e tereny ZPU w obszarze parku zosta³y wyznaczone na jego
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obrze¿ach tak, aby skomunikowanie obiektów us³ugowych
nastêpowa³o bezpoœrednio z istniej¹cych dróg publicznych.
- w terenie 4ZP wyposa¿enie parku w urz¹dzenia terenowe
typu: œcie¿ki piesze, rowerowe, rolkowe, place zabaw itp.
W terenach przeznaczonych w projekcie planu pod zagospodarowanie dla realizacji podstawowych funkcji obszaru
Parku Aleksandry - 87 % utrzymuje siê, jako tereny zieleni.
WskaŸnik ten œwiadczy o kierowaniu siê przy opracowywaniu
planu zasad¹ ochrony przed uszczuplaniem zachowanych zasobów przyrodniczych i krajobrazowych, stanowi¹cych o wartoœci i atrakcyjnoœci obszaru Parku.
Ujêty w projekcie planu teren pod UM (zabudowê us³ugowo-mieszkaniow¹) na pograniczu z osiedlem Bie¿anów Nowy
aktualnie stanowi teren zainwestowany, w zwi¹zku z tym projektowane w jego obrêbie inwestycje us³ugowo - mieszkaniowe nie uszczupl¹ terenów zielonych parku. Ponadto wprowadzona dodatkowa funkcja us³ugowo - mieszkaniowa podniesie estetykê tego terenu.
11. Uwaga Nr 27
dotyczy dz. Nr 1/25 - 1/114, 1/115, 1/123, 1/124, 158/25, czêœæ
dzia³ek 1/12, 1/14, 1/16, 1/18, 29/1,169 i 169/34, które w projekcie planu znajduj¹ siê w nastêpuj¹cych terenach:
- oznaczonym symbolem UM, teren zabudowy us³ugowo mieszkaniowej z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowê us³ugowo-mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ wraz z
gara¿em,
- oznaczonym symbolem 1ZPU, teren zieleni urz¹dzonej z us³ugami z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnodostêpne tereny zieleni urz¹dzonej wraz z us³ugami komercyjnymi
s³u¿¹cymi obs³udze funkcji rekreacyjnej park potoku Bie¿anowskiego w szczególnoœci gastronomii, wypo¿yczalni sprzêtu sportowego i zaplecza sportowo-socjalnego,
- oznaczonym symbolem 4ZP, teren zieleni urz¹dzonej z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnodostêpne tereny zieleni urz¹dzonej z elementami wyposa¿enia parku - park potoku Bie¿anowskiego,
[…]*
wniós³ uwagê, która w zakresie nieuwzglêdnionym przez Prezydenta Miasta Krakowa dotyczy³a wniosku o zachowanie istniej¹cego stanu lub o zmianê ustaleñ planu tak by omawiany
teren by³ objêty jak wiêkszoœæ Parku i s¹siaduj¹ce tereny, terenem zieleni urz¹dzonej lub izolacyjnej oraz o utrzymanie
w granicach Parku ca³ego mawianego terenu.
Akceptacja dla lokalizacji "przestrzeni publicznej", œcie¿ek
rowerowych i obiektów ma³ej architektury.
Uzasadnienie:
Omawiany teren spe³nia i mo¿e spe³niaæ jeszcze lepiej funkcjê izolacyjn¹ od ha³asu i zanieczyszczeñ emitowanych przez
drogê dwupasmow¹ publiczn¹ (ul. Æwikliñskiej), liniê tramwajow¹, Jednostkê Ratowniczo - Gaœnicz¹ Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej i powstaj¹cy Komisariat Policji
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi w ww. zakresie. Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Teren "Parku Aleksandry" zosta³ zaliczony do obszarów zieleni, które pe³ni¹ i pe³niæ bêd¹ rolê nie tylko przyrodnicz¹,
ale przede wszystkim publiczn¹ o charakterze ogólnomiejskim.Tego typu tereny stanowi¹ podstawowy komponent œro-
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dowiska przyrodniczego i krajobrazu Miasta, a równoczeœnie
s¹ tradycyjnymi terenami wypoczynku i rekreacji mieszkañców. Dlatego dla realizacji tego celu plan obejmuje zapisy
w ustaleniach min.:
- w terenie 1ZPU zabezpieczenie us³ug komercyjnych s³u¿¹cych obs³udze funkcji rekreacyjno - wypoczynkowej parku,
przy czym okreœlono maksymalny wskaŸnik zabudowy na
20% powierzchni wyznaczonego terenu. Zaznaczyæ nale¿y,
¿e tereny ZPU w obszarze parku zosta³y wyznaczone na jego
obrze¿ach tak, aby skomunikowanie obiektów us³ugowych
nastêpowa³o bezpoœrednio z istniej¹cych dróg publicznych.
- w terenie 4ZP wyposa¿enie parku w urz¹dzenia terenowe
typu: œcie¿ki piesze, rowerowe, rolkowe, place zabaw itp.
W terenach przeznaczonych w projekcie planu pod zagospodarowanie dla realizacji podstawowych funkcji obszaru
Parku Aleksandry - 87 % utrzymuje siê, jako tereny zieleni.
WskaŸnik ten œwiadczy o kierowaniu siê przy opracowywaniu
planu zasad¹ ochrony przed uszczuplaniem zachowanych zasobów przyrodniczych i krajobrazowych, stanowi¹cych o wartoœci i atrakcyjnoœci obszaru Parku.
Ujêty w projekcie planu teren pod UM (zabudowê us³ugowo-mieszkaniow¹) na pograniczu z osiedlem Bie¿anów Nowy
aktualnie stanowi teren zainwestowany, w zwi¹zku z tym projektowane w jego obrêbie inwestycje us³ugowo - mieszkaniowe nie uszczupl¹ terenów zielonych parku. Ponadto wprowadzona dodatkowa funkcja us³ugowo - mieszkaniowa podniesie estetykê tego terenu.
12. Uwaga Nr 28 dotyczy dz. Nr 1/25 - 1/114, 1/115, 1/123, 1/124, 158/25, czêœæ
dzia³ek 1/12, 1/14, 1/16, 1/18, 29/1,169 i 169/34, które w projekcie planu znajduj¹ siê w nastêpuj¹cych terenach:
- oznaczonym symbolem UM, teren zabudowy us³ugowo mieszkaniowej z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowê us³ugowo-mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ wraz z
gara¿em,
- oznaczonym symbolem 1ZPU, teren zieleni urz¹dzonej z us³ugami z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnodostêpne tereny zieleni urz¹dzonej wraz z us³ugami komercyjnymi
s³u¿¹cymi obs³udze funkcji rekreacyjnej park potoku Bie¿anowskiego w szczególnoœci gastronomii, wypo¿yczalni sprzêtu sportowego i zaplecza sportowo-socjalnego,
- oznaczonym symbolem 4ZP, teren zieleni urz¹dzonej z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnodostêpne tereny zielem urz¹dzonej z elementami wyposa¿enia parku - park potoku Bie¿anowskiego,
[…]*
wnios³a uwagê, która w zakresie nieuwzglêdnionym przez Prezydenta Miasta Krakowa dotyczy³a wniosku o zachowanie istniej¹cego stanu lub o zmianê ustaleñ planu tak by omawiany
teren by³ objêty jak wiêkszoœæ Parku i s¹siaduj¹ce tereny, terenem zieleni urz¹dzonej lub izolacyjnej oraz o utrzymanie
w granicach Parku ca³ego mawianego terenu.
Akceptacja dla lokalizacji "przestrzeni publicznej", œcie¿ek
rowerowych i obiektów ma³ej architektury.
Uzasadnienie:
Omawiany teren spe³nia i mo¿e spe³niaæ jeszcze lepiej funkcjê izolacyjn¹ od ha³asu i zanieczyszczeñ emitowanych przez
drogê dwupasmow¹ publiczn¹ (ul. Æwikliñskiej), liniê tramwajow¹, Jednostkê Ratowniczo - Gaœnicz¹ Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej i powstaj¹cy Komisariat Policji.
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Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi w ww. zakresie. Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Teren "Parku Aleksandry" zosta³ zaliczony do obszarów zieleni, które pe³ni¹ i pe³niæ bêd¹ rolê nie tylko przyrodnicz¹,
ale przede wszystkim publiczn¹ o charakterze ogólnomiejskim.Tego typu tereny stanowi¹ podstawowy komponent œrodowiska przyrodniczego i krajobrazu Miasta, a równoczeœnie
s¹ tradycyjnymi terenami wypoczynku i rekreacji mieszkañców. Dlatego dla realizacji tego celu plan obejmuje zapisy
w ustaleniach m.in.:
- w terenie 1ZPU zabezpieczenie us³ug komercyjnych s³u¿¹cych obs³udze funkcji rekreacyjno - wypoczynkowej parku,
przy czym okreœlono maksymalny wskaŸnik zabudowy na
20% powierzchni wyznaczonego terenu. Zaznaczyæ nale¿y,
¿e tereny ZPU w obszarze parku zosta³y wyznaczone na jego
obrze¿ach tak, aby skomunikowanie obiektów us³ugowych
nastêpowa³o bezpoœrednio z istniej¹cych dróg publicznych.
- w terenie 4ZP wyposa¿enie parku w urz¹dzenia terenowe
typu: œcie¿ki piesze, rowerowe, rolkowe, place zabaw itp.
W terenach przeznaczonych w projekcie planu pod zagospodarowanie dla realizacji podstawowych funkcji obszaru
Parku Aleksandry - 87 % utrzymuje siê, jako tereny zieleni.
WskaŸnik ten œwiadczy o kierowaniu siê przy opracowywaniu
planu zasad¹ ochrony przed uszczuplaniem zachowanych zasobów przyrodniczych i krajobrazowych, stanowi¹cych o wartoœci i atrakcyjnoœci obszaru Parku.
Ujêty w projekcie planu teren pod UM (zabudowê us³ugowo-mieszkaniow¹) na pograniczu z osiedlem Bie¿anów Nowy
aktualnie stanowi teren zainwestowany, w zwi¹zku z tym projektowane w jego obrêbie inwestycje us³ugowo - mieszkaniowe nie uszczupl¹ terenów zielonych parku. Ponadto wprowadzona dodatkowa funkcja us³ugowo - mieszkaniowa podniesie estetykê tego terenu.
13. Uwaga Nr 29
dotyczy dz. Nr 1/25 - 1/114, 1/115, 1/123, 1/124, 158/25, czêœæ
dzia³ek 1/12, 1/14, 1/16, 1/18, 29/1,169 i 169/34, które w projekcie planu znajduj¹ siê w nastêpuj¹cych terenach:
- oznaczonym symbolem UM, teren zabudowy us³ugowo - mieszkaniowej z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowê
us³ugowo-mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ wraz z gara¿em,
- oznaczonym symbolem 1ZPU, teren zieleni urz¹dzonej z us³ugami z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnodostêpne tereny zieleni urz¹dzonej wraz z us³ugami komercyjnymi
s³u¿¹cymi obs³udze funkcji rekreacyjnej park potoku Bie¿anowskiego w szczególnoœci gastronomii, wypo¿yczalni sprzêtu sportowego i zaplecza sportowo-socjalnego,
- oznaczonym symbolem 4ZP, teren zieleni urz¹dzonej z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnodostêpne tereny zieleni urz¹dzonej z elementami wyposa¿enia parku - park potoku Bie¿anowskiego,
[…]*
wnios³a uwagê, która w zakresie nieuwzglêdnionym przez Prezydenta Miasta Krakowa dotyczy³a wniosku o zachowanie istniej¹cego stanu lub o zmianê ustaleñ planu tak by omawiany
teren by³ objêty jak wiêkszoœæ Parku i s¹siaduj¹ce tereny, terenem zieleni urz¹dzonej lub izolacyjnej oraz o utrzymanie
w granicach Parku ca³ego mawianego terenu.
Akceptacja dla lokalizacji "przestrzeni publicznej", œcie¿ek
rowerowych i obiektów ma³ej architektury.
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Uzasadnienie:
Omawiany teren spe³nia i mo¿e spe³niaæ jeszcze lepiej funkcjê izolacyjn¹ od ha³asu i zanieczyszczeñ emitowanych przez
drogê dwupasmow¹ publiczn¹ (ul. Æwikliñskiej), liniê tramwajow¹, Jednostkê Ratowniczo - Gaœnicz¹ Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej i powstaj¹cy Komisariat Policji
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi w ww. zakresie. Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Teren "Parku Aleksandry" zosta³ zaliczony do obszarów zieleni, które pe³ni¹ i pe³niæ bêd¹ rolê nie tylko przyrodnicz¹:,
ale przede wszystkim publiczn¹ o charakterze ogólnomiejskim.Tego typu tereny stanowi¹ podstawowy komponent œrodowiska przyrodniczego i krajobrazu Miasta, a równoczeœnie
s¹ tradycyjnymi terenami wypoczynku i rekreacji mieszkañców. Dlatego dla realizacji tego celu plan obejmuje zapisy w
ustaleniach m.in.:
- w terenie 1ZPU zabezpieczenie us³ug komercyjnych s³u¿¹cych obs³udze funkcji rekreacyjno - wypoczynkowej parku,
przy czym okreœlono maksymalny wskaŸnik zabudowy na
20% powierzchni wyznaczonego terenu. Zaznaczyæ nale¿y,
¿e tereny ZPU w obszarze parku zosta³y wyznaczone na jego
obrze¿ach tak, aby skomunikowanie obiektów us³ugowych
nastêpowa³o bezpoœrednio z istniej¹cych dróg publicznych.
- w terenie 4ZP wyposa¿enie parku w urz¹dzenia terenowe
typu: œcie¿ki piesze, rowerowe, rolkowe, place zabaw itp.
W terenach przeznaczonych w projekcie planu pod zagospodarowanie dla realizacji podstawowych funkcji obszaru
Parku Aleksandry - 87 % utrzymuje siê, jako tereny zieleni.
WskaŸnik ten œwiadczy o kierowaniu siê przy opracowywaniu
planu zasad¹ ochrony przed uszczuplaniem zachowanych zasobów przyrodniczych i krajobrazowych, stanowi¹cych o wartoœci i atrakcyjnoœci obszaru Parku.
Ujêty w projekcie planu teren pod UM (zabudowê us³ugowo-mieszkaniow¹) na pograniczu z osiedlem Bie¿anów Nowy
aktualnie stanowi teren zainwestowany, w zwi¹zku z tym projektowane w jego obrêbie inwestycje us³ugowo - mieszkaniowe nie uszczupl¹ terenów zielonych parku. Ponadto wprowadzona dodatkowa funkcja us³ugowo - mieszkaniowa podniesie estetykê tego terenu.
14. Uwaga Nr 30
dotyczy dz. Nr 1/25 - 1/114, 1/115, 1/123, 1/124, 158/25, czêœæ
dzia³ek 1/12, 1/14, 1/16, 1/18, 29/1,169 i 169/34, które w projekcie planu znajduj¹ siê w nastêpuj¹cych terenach:
- oznaczonym symbolem UM, teren zabudowy us³ugowo - mieszkaniowej z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowê us³ugowo-mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ wraz z gara¿em,
- oznaczonym symbolem 1ZPU, teren zieleni urz¹dzonej z us³ugami z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnodostêpne tereny zieleni urz¹dzonej wraz z us³ugami komercyjnymi
s³u¿¹cymi obs³udze funkcji rekreacyjnej park potoku Bie¿anowskiego w szczególnoœci gastronomii, wypo¿yczalni sprzêtu sportowego i zaplecza sportowo-socjalnego,
- oznaczonym symbolem 4ZP, teren zieleni urz¹dzonej z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnodostêpne tereny zieleni urz¹dzonej z elementami wyposa¿enia parku - park potoku Bie¿anowskiego,
[…]*
wnios³a uwagê, która w zakresie nieuwzglêdnionym przez Prezydenta Miasta Krakowa dotyczy³a wniosku o zachowanie ist-
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niej¹cego stanu lub o zmianê ustaleñ planu tak by omawiany
teren by³ objêty jak wiêkszoœæ Parku i s¹siaduj¹ce tereny, terenem zieleni urz¹dzonej lub izolacyjnej oraz o utrzymanie
w granicach Parku ca³ego mawianego terenu.
Akceptacja dla lokalizacji "przestrzeni publicznej", œcie¿ek
rowerowych i obiektów ma³ej architektury.
Uzasadnienie:
Omawiany teren spe³nia i mo¿e spe³niaæ jeszcze lepiej funkcjê izolacyjn¹ od ha³asu i zanieczyszczeñ emitowanych przez
drogê dwupasmow¹ publiczn¹ (ul. Æwikliñskiej), liniê tramwajow¹, Jednostkê Ratowniczo - Gaœnicz¹ Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej i powstaj¹cy Komisariat Policji
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi w ww. zakresie. Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Teren "Parku Aleksandry" zosta³ zaliczony do obszarów zieleni, które pe³ni¹ i pe³niæ bêd¹ rolê nie tylko przyrodnicz¹,
ale przede wszystkim publiczn¹ o charakterze ogólnomiejskim.Tego typu tereny stanowi¹ podstawowy komponent œrodowiska przyrodniczego i krajobrazu Miasta, a równoczeœnie
s¹ tradycyjnymi terenami wypoczynku i rekreacji- mieszkañców. Dlatego dla realizacji tego celu plan obejmuje zapisy
w ustaleniach m.in.:
- w terenie 1ZPU zabezpieczenie us³ug komercyjnych s³u¿¹cych obs³udze funkcji rekreacyjno - wypoczynkowej parku,
przy czym okreœlono maksymalny wskaŸnik zabudowy na
20% powierzchni wyznaczonego terenu. Zaznaczyæ nale¿y,
¿e tereny ZPU w obszarze parku zosta³y wyznaczone na jego
obrze¿ach tak, aby skomunikowanie obiektów us³ugowych
nastêpowa³o bezpoœrednio z istniej¹cych dróg publicznych.
- w terenie 4ZP wyposa¿enie parku w urz¹dzenia terenowe
typu: œcie¿ki piesze, rowerowe, rolkowe, place zabaw itp.
W terenach przeznaczonych w projekcie planu pod zagospodarowanie dla realizacji podstawowych funkcji obszaru
Parku Aleksandry - 87 % utrzymuje siê, jako tereny zieleni.
WskaŸnik ten œwiadczy o kierowaniu siê przy opracowywaniu
planu zasad¹ ochrony przed uszczuplaniem zachowanych zasobów przyrodniczych i krajobrazowych, stanowi¹cych o wartoœci i atrakcyjnoœci obszaru Parku.
Ujêty w projekcie planu teren pod UM (zabudowê us³ugowo-mieszkaniow¹) na pograniczu z osiedlem Bie¿anów Nowy
aktualnie stanowi teren zainwestowany, w zwi¹zku z tym
projektowane w jego obrêbie inwestycje us³ugowo - mieszkaniowe nie uszczupl¹ terenów zielonych parku. Ponadto wprowadzona dodatkowa funkcja us³ugowo - mieszkaniowa podniesie estetykê tego terenu.
15. Uwaga Nr 31
dotyczy dz. Nr 1/25 - 1/114, 1/115, 1/123, 1/124, 158/25, czêœæ
dzia³ek 1/12, 1/14, 1/16, 1/18, 29/1,169 i 169/34, które w projekcie planu znajduj¹ siê w nastêpuj¹cych terenach:
- oznaczonym symbolem UM, teren zabudowy us³ugowo - mieszkaniowej z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowê us³ugowo-mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ wraz z gara¿em,
- oznaczonym symbolem 1ZPU, teren zieleni urz¹dzonej z us³ugami z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnodostêpne tereny zielni urz¹dzonej wraz z us³ugami komercyjnymi
s³u¿¹cymi obs³udze funkcji rekreacyjnej park potoku Bie¿anowskiego w szczególnoœci gastronomii, wypo¿yczalni sprzêtu sportowego i zaplecza sportowo-socjalnego,
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- oznaczonym symbolem 4ZP, teren zieleni urz¹dzonej z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnodostêpne tereny zieleni urz¹dzonej z elementami wyposa¿enia parku - park potoku Bie¿anowskiego.
[…]*
wnios³a uwagê, która w zakresie nieuwzglêdnionym przez Prezydenta Miasta Krakowa dotyczy³a wniosku o zachowanie istniej¹cego stanu lub o zmianê ustaleñ planu tak by omawiany
teren by³ objêty jak wiêkszoœæ Parku i s¹siaduj¹ce tereny, terenem zieleni urz¹dzonej lub izolacyjnej oraz o utrzymanie
w granicach Parku ca³ego mawianego terenu.
Akceptacja dla lokalizacji "przestrzeni publicznej", œcie¿ek
rowerowych i obiektów ma³ej architektury.
Uzasadnienie:
Omawiany teren spe³nia i mo¿e spe³niaæ jeszcze lepiej funkcjê izolacyjn¹ od ha³asu i zanieczyszczeñ emitowanych przez
drogê dwupasmow¹ publiczn¹ (ul. Æwikliñskiej), liniê tramwajow¹, Jednostkê Ratowniczo - Gaœnicz¹ Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej i powstaj¹cy Komisariat Policji
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi w ww. zakresie. Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Teren "Parku Aleksandry" zosta³ zaliczony do obszarów zieleni, które pe³ni¹ i pe³niæ bêd¹ rolê nie tylko przyrodnicz¹,
ale przede wszystkim publiczn¹ o charakterze ogólnomiejskim.Tego typu tereny stanowi¹ podstawowy komponent œrodowiska przyrodniczego i krajobrazu Miasta, a równoczeœnie
s¹ tradycyjnymi terenami wypoczynku i rekreacji mieszkañców. Dlatego dla realizacji tego celu plan obejmuje zapisy
w ustaleniach m.in.:
- w terenie 1ZPU zabezpieczenie us³ug komercyjnych s³u¿¹cych obs³udze funkcji rekreacyjno - wypoczynkowej parku, przy czym okreœlono maksymalny wskaŸnik zabudowy na 20% powierzchni wyznaczonego terenu. Zaznaczyæ
nale¿y, ¿e tereny ZPU w obszarze parku zosta³y wyznaczone na jego obrze¿ach tak, aby skomunikowanie obiektów us³ugowych nastêpowa³o bezpoœrednio z istniej¹cych
dróg publicznych.
- w terenie 4ZP wyposa¿enie parku w urz¹dzenia terenowe
typu: œcie¿ki piesze, rowerowe, rolkowe, place zabaw itp.
W terenach przeznaczonych w projekcie planu pod zagospodarowanie dla realizacji podstawowych funkcji obszaru
Parku Aleksandry - 87 % utrzymuje siê, jako tereny zieleni.
WskaŸnik ten œwiadczy o kierowaniu siê przy opracowywaniu
planu zasad¹ ochrony przed uszczuplaniem zachowanych zasobów przyrodniczych i krajobrazowych, stanowi¹cych o wartoœci i atrakcyjnoœci obszaru Parku.
Ujêty w projekcie planu teren pod UM (zabudowê us³ugowo-mieszkaniow¹) na pograniczu z osiedlem Bie¿anów Nowy
aktualnie stanowi teren zainwestowany, w zwi¹zku z tym projektowane w jego obrêbie inwestycje us³ugowo - mieszkaniowe nie uszczupl¹ terenów zielonych parku. Ponadto wprowadzona dodatkowa funkcja us³ugowo - mieszkaniowa podniesie estetykê tego terenu.
16. Uwaga Nr 32
dotyczy dz. Nr 1/25 - 1/114, 1/115, 1/123, 1/124, 158/25, czeœæ
dzia³ek 1/12, 1/14, 1/16, 1/18, 29/1,169 i 169/34, które w projekcie planu znajduj¹ siê w nastêpuj¹cych terenach:
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- oznaczonym symbolem UM, teren zabudowy us³ugowo - mieszkaniowej z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowê us³ugowo-mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ wraz z gara¿em,
- oznaczonym symbolem 1ZPU, teren zieleni urz¹dzonej z us³ugami z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnodostêpne tereny zieleni urz¹dzonej wraz z us³ugami komercyjnymi
s³u¿¹cymi obs³udze funkcji rekreacyjnej park potoku Bie¿anowskiego w szczególnoœci gastronomii, wypo¿yczalni sprzêtu sportowego i zaplecza sportowo-socjalnego,
- oznaczonym symbolem 4ZP, teren zieleni urz¹dzonej z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnodostêpne tereny zielem urz¹dzonej z elementami wyposa¿enia parku - park potoku Bie¿anowskiego.
[…]*
wnieœli uwagê, która w zakresie nieuwzglêdnionym przez Prezydenta Miasta Krakowa dotyczy³a wniosku o zachowanie istniej¹cego stanu lub o zmianê ustaleñ planu tak by omawiany
teren by³ objêty jak wiêkszoœæ Parku i s¹siaduj¹ce tereny, terenem zieleni urz¹dzonej lub izolacyjnej oraz o utrzymanie
w granicach Parku ca³ego mawianego terenu.
Akceptacja dla lokalizacji "przestrzeni publicznej", œcie¿ek
rowerowych i obiektów ma³ej architektury.
Uzasadnienie:
Omawiany teren spe³nia i mo¿e spe³niaæ jeszcze lepiej funkcjê izolacyjn¹ od ha³asu i zanieczyszczeñ emitowanych przez
drogê dwupasmow¹ publiczn¹ (ul. Æwikliñskiej), liniê tramwajow¹, Jednostkê Ratowniczo - Gaœnicz¹ Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej i powstaj¹cy Komisariat Policji
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi w ww. zakresie. Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Teren "Parku Aleksandry" zosta³ zaliczony do obszarów zieleni, które pe³ni¹ i pe³niæ bêd¹ rolê nie tylko przyrodnicz¹,
ale przede wszystkim publiczn¹ o charakterze ogólnomiejskim.Tego typu tereny stanowi¹ podstawowy komponent œrodowiska przyrodniczego i krajobrazu Miasta, a równoczeœnie
s¹ tradycyjnymi terenami wypoczynku i rekreacji mieszkañców. Dlatego dla realizacji tego celu plan obejmuje zapisy
w ustaleniach m.in.:
- w terenie 1ZPU zabezpieczenie us³ug komercyjnych s³u¿¹cych obs³udze funkcji rekreacyjno - wypoczynkowej parku,
przy czym okreœlono maksymalny wskaŸnik zabudowy na
20% powierzchni wyznaczonego terenu. Zaznaczyæ nale¿y,
¿e tereny ZPU w obszarze parku zosta³y wyznaczone na jego
obrze¿ach tak, aby skomunikowanie obiektów us³ugowych
nastêpowa³o bezpoœrednio z istniej¹cych dróg publicznych.
- w terenie 4ZP wyposa¿enie parku w urz¹dzenia terenowe
typu: œcie¿ki piesze, rowerowe, rolkowe, place zabaw itp.
W terenach przeznaczonych w projekcie planu pod zagospodarowanie dla realizacji podstawowych funkcji obszaru
Parku Aleksandry - 87 % utrzymuje siê, jako tereny zieleni.
WskaŸnik ten œwiadczy o kierowaniu siê przy opracowywaniu
planu zasad¹ ochrony przed uszczuplaniem zachowanych zasobów przyrodniczych i krajobrazowych, stanowi¹cych o wartoœci i atrakcyjnoœci obszaru Parku.
Ujêty w projekcie planu teren pod UM (zabudowê us³ugowo-mieszkaniow¹) na pograniczu z osiedlem Bie¿anów Nowy
aktualnie stanowi teren zainwestowany, w zwi¹zku z tym projektowane w jego obrêbie inwestycje us³ugowo - mieszkanio-
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we nie uszczupl¹ terenów zielonych parku. Ponadto wprowadzona dodatkowa funkcja us³ugowo-mieszkaniowa podniesie
estetykê tego terenu.
16. Uwaga Nr 33
dotyczy dz. Nr 1/25 - 1/114, 1/115, 1/123, 1/124, 158/25, czêœæ
dzia³ek 1/12, 1/14, 1/16, 1/18, 29/1,169 i 169/34, które w projekcie planu znajduj¹ siê w nastêpuj¹cych terenach:
- oznaczonym symbolem UM, teren zabudowy us³ugowo - mieszkaniowej z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowê us³ugowo-mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ wraz z gara¿em,
- oznaczonym symbolem 1ZPU, teren zieleni urz¹dzonej z us³ugami z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnodostêpne tereny zieleni urz¹dzonej wraz z us³ugami komercyjnymi
s³u¿¹cymi obs³udze funkcji rekreacyjnej park potoku Bie¿anowskiego w szczególnoœci gastronomii, wypo¿yczalni sprzêtu sportowego i zaplecza sportowo-socjalnego,
- oznaczonym symbolem 4ZP, teren zieleni urz¹dzonej z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnodostêpne tereny zielem urz¹dzonej z elementami wyposa¿enia parku - park potoku Bie¿anowskiego,
[…]*
wnios³a uwagê, która w zakresie nieuwzglêdnionym przez Prezydenta Miasta Krakowa dotyczy³a wniosku o zachowanie istniej¹cego stanu lub o zmianê ustaleñ planu tak by omawiany
teren by³ objêty jak wiêkszoœæ Parku i s¹siaduj¹ce tereny, terenem zieleni urz¹dzonej lub izolacyjnej oraz o utrzymanie
w granicach Parku ca³ego mawianego terenu.
Akceptacja dla lokalizacji "przestrzeni publicznej", œcie¿ek
rowerowych i obiektów ma³ej architektury.
Uzasadnienie:
Omawiany teren spe³nia i mo¿e spe³niaæ jeszcze lepiej funkcjê izolacyjn¹ od ha³asu i zanieczyszczeñ emitowanych przez
drogê dwupasmow¹ publiczn¹ (ul. Æwikliñskiej), liniê tramwajow¹, Jednostkê Ratowniczo - Gaœnicz¹ Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej i powstaj¹cy Komisariat Policji
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi w ww. zakresie. Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Teren "Parku Aleksandry" zosta³ zaliczony do obszarów zieleni, które pe³ni¹ i pe³niæ bêd¹ rolê nie tylko przyrodnicz¹, ale
przede wszystkim publiczn¹ o charakterze ogólnomiejskim.
Tego typu tereny stanowi¹ podstawowy komponent œrodowiska
przyrodniczego i krajobrazu Miasta, a równoczeœnie s¹ tradycyjnymi terenami wypoczynku i rekreacji mieszkañców. Dlatego
dla realizacji tego celu plan obejmuje zapisy w ustaleniach m.in.:
- w terenie 1ZPU zabezpieczenie us³ug komercyjnych s³u¿¹cych obs³udze funkcji rekreacyjno - wypoczynkowej parku,
przy czym okreœlono maksymalny wskaŸnik zabudowy na
20% powierzchni wyznaczonego terenu. Zaznaczyæ nale¿y,
¿e tereny ZPU w obszarze parku zosta³y wyznaczone na jego
obrze¿ach tak, aby skomunikowanie obiektów us³ugowych
nastêpowa³o bezpoœrednio z istniej¹cych dróg publicznych.
- w terenie 4ZP wyposa¿enie parku w urz¹dzenia terenowe
typu: œcie¿ki piesze, rowerowe, rolkowe, place zabaw itp.
W terenach przeznaczonych w projekcie planu pod zagospodarowanie dla realizacji podstawowych funkcji obszaru
Parku Aleksandry - 87 % utrzymuje siê, jako tereny zieleni.
WskaŸnik ten œwiadczy o kierowaniu siê przy opracowywaniu
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planu zasad¹ ochrony przed uszczuplaniem zachowanych zasobów przyrodniczych i krajobrazowych, stanowi¹cych o wartoœci i atrakcyjnoœci obszaru Parku.
Ujêty w projekcie planu teren pod UM (zabudowê us³ugowo-mieszkaniow¹) na pograniczu z osiedlem Bie¿anów Nowy
aktualnie stanowi teren zainwestowany, w zwi¹zku z tym projektowane w jego obrêbie inwestycje us³ugowo - mieszkaniowe nie uszczupl¹ terenów zielonych parku. Ponadto wprowadzona dodatkowa funkcja us³ugowo - mieszkaniowa podniesie estetykê tego terenu.
________
* 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.
Wiceprzewodnicz¹cy Rady Miasta: S. Rachwa³
Za³¹cznik Nr 4
do Uchwa³y Nr LVII/733/08
Rady Miasta Krakowa
z dnia 19 listopada 2008 r.
ROZSTRZYGNIÊCIA O SPOSOBIE REALIZACJI
ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ,
KTÓRE NALE¯¥ DO ZADAÑ W£ASNYCH GMINY
ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO OBSZARU "PARK ALEKSANDRY"
I. Inwestycje infrastruktury technicznej objête ustaleniami i obszarem planu.
Zasady obs³ugi oraz charakterystyka rozwi¹zañ infrastruktury technicznej, w tym komunikacyjnej, dla obszaru "Park
Aleksandry" zosta³y okreœlone w ustaleniach miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru
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:
1. Modernizacja, rozbudowa i budowa uk³adu komunikacyjnego, obejmuj¹cego:
1) budowê linii (szybkiego) tramwaju w ci¹gu drogi KDZ+T,
2) realizacjê wydzielonych, publicznych ci¹gów pieszych
oznaczonych na rysunku planu symboli 1KDX i 2KDX,
3) realizacjê œcie¿ki rowerowej.
Ca³oœæ inwestycji komunikacyjnych obejmuje tak¿e urz¹dzenia towarzysz¹ce, w tym np.: oœwietlenie, chodniki,
zieleñ, sygnalizacjê i urz¹dzenia sterowania ruchem.
2. Modernizacja, rozbudowa i budowa pozosta³ych systemów infrastruktury technicznej dotycz¹cej:
1) zaopatrzenia w wodê w zakresie ewentualnej rozbudowy miejskiej sieci w oparciu o istniej¹c¹ sieæ rozbiorcz¹,
2) systemu ciep³owniczego w zakresie przebudowy magistrali ciep³owniczej 2 x φ 500mm poprzez u³o¿enie ruroci¹gów podziemnych w systemie rur preizolowanych.
II. Zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych Gminy.
Finansowanie inwestycji bêdzie odbywaæ siê poprzez:
1) Wydatki z bud¿etu Miasta,
2) Wspó³finansowanie œrodkami zewnêtrznymi, poprzez bud¿et Miasta - w ramach m.in.:
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a) programu Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne,
b) dotacji i po¿yczek z funduszy celowych,
c) innych œrodków zewnêtrznych.
3) Udzia³ inwestorów w finansowaniu 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 odpowiednie miejskie jednostki organizacyjne.
Inwestycje zaopatrzenia w wodê - bezpoœrednie przygotowanie, realizacja i finansowanie nale¿y do spó³ki
miejskiej - Miejskie Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji S.A.
Zak³ada siê mo¿liwoœæ wy³¹cznego finansowania inwestycji
z zakresu sieci wodoci¹gowej ze œrodków MPWiK S.A.
Inwestycje zaopatrzenia w ciep³o - bezpoœrednie
przygotowanie, realizacja i finansowanie nale¿y do spó³ki miejskiej - Miejskie Przedsiêbiorstwo Energetyki
Cieplnej S.A.
Zak³ada siê mo¿liwoœæ wy³¹cznego finansowania inwestycji z zakresu sieci ciep³owniczej ze œrodków MPEC S.A.
Inwestycje infrastruktury technicznej zwi¹zane
z urz¹dzeniem terenów zieleni publicznej - bezpoœrednie przygotowanie, realizacjê i obs³ugê finansowania prowadz¹ odpowiednie miejskie jednostki organizacyjne.
W realizacji inwestycji, w ich planowaniu, przygotowaniu i koordynacji mog¹ byæ wykorzystane funkcjonuj¹ce i planowane "programy sektorowe" okreœlone w przyjêtej "Strategii Rozwoju Miasta" - z zakresu min.:
a) modernizacji i rozwoju uk³adu drogowego oraz polityki
parkingowej,
b) rozwoju transportu publicznego,
c) polityki rozbudowy, modernizacji i eksploatacji systemu odwodnienia terenów,
d) programu ochrony œrodowiska,
e) za³o¿eñ planu zaopatrzenia w ciep³o, energiê elektryczn¹ i paliwa gazowe (z uwzglêdnieniem planów
i programów w³aœciwych zarz¹dców i dysponentów
mediów),
f) organizacji, realizacji i dofinansowywania lokalnych inicjatyw inwestycyjnych,
g) realizacji inwestycji o znaczeniu spo³eczno - gospodarczym w formule partnerstwa publiczno- prywatnego.
Ustalenia realizacyjne, wynikaj¹ce z planowania i koordynowania zakresu i finansowania inwestycji, dokonane z uwzglêdnieniem ww. "programów sektorowych" oraz
corocznych bud¿etów Miasta - okreœlaj¹ce terminy, zakresy (w tym etapowanie) realizacji oraz wielkoœæ i strukturê finansowania inwestycji, dokonywane zgodnie z przepisami o finansach publicznych oraz wewnêtrznymi uregulowaniami obowi¹zuj¹cymi w Gminie Miejskiej Kraków,
nie wymagaj¹ wprowadzenia zmian do niniejszego rozstrzygniêcia.
Wiceprzewodnicz¹cy Rady Miasta: S. Rachwa³

Poz.
Poz.5232
5231
5232
Sprawozdanie roczne
z wykonania bud¿etu Gminy Dobra
za 2007 rok
oraz
WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH:
GMINNEGO OŒRODKA KULTURY
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAK£ADU
PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Objaœnienia do wykonania bud¿etu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku
Planowany bud¿et Gminy Dobra na 2007 r. wg uchwa³y
Rady Gminy Nr V23/2007 wynosi³:
DOCHODY - 21.804.996 z³
WYDATKI - 21.779.139 z³
Ró¿nica miêdzy dochodami i wydatkami stanowi planowan¹
nadwy¿kê bud¿etu na kwotê 25.857 z³otych, z przeznaczeniem
na wykazywana w rozchodach bud¿etu sp³atê po¿yczek i kredytów zaci¹gniêtych w latach poprzednich.
Planowane przychody bud¿etu wg uchwa³y bud¿etowej 830.182 z³, stanowi³y zaci¹gane kredyty i po¿yczki na dofinansowanie zadañ inwestycyjnych:
- 800.000 z³ote - budowa gimnazjum w Dobrej
- 30.183 z³ote - modernizacja i wyposa¿enie Domu Ludowego
w Przenoszy
Planowane rozchody - 856.039 z³, w tym:
- 82.848 z³ - sp³ata zaci¹gniêtych po¿yczek w WFOŒ i GW w Krakowie
- 773.191 z³ - sp³ata zaci¹gniêtych kredytów
1. Zmiany zwiêkszaj¹ce bud¿et przez Radê Gminy i Wójta
Gminy:
DOCHODY - o kwotê 1.121.284.70 z³
WYDATKI - o kwotê 1.134.122.70 z³
S¹ to zmiany wynikaj¹ce z otrzymanej dotacji celowej na
wyp³atê stypendiów, zakup podrêczników dla uczniów, nauczanie jêzyka angielskiego, kurs p³ywania, zajêcia pozalekcyjne,
do¿ywiania dzieci szkolnych, wybory do Sejmu i Senatu, zasi³ków okresowych z pomocy spo³ecznej, dodatków dla pracowników socjalnych w GOPS, zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napêdowego, dotacji z WFOŒ i GW na renowacjê parku, dotacji na modernizacje dróg rolniczych, budowê
wie¿y widokowej, budowê chodników przy drodze powiatowej, ponadplanowych dochodów z wp³ywów za wynajem sal,
sprzedane drzewo z lasu gminnego, odsetki od nieterminowych wp³at podatków i op³at oraz zwrot nienale¿nie pobranych zasi³ków z pomocy spo³ecznej.
2. Zmiany zmniejszaj¹ce bud¿et przez Radê Gminy:
DOCHODY - o kwotê 809.260 z³
WYDATKI - o kwotê 809.260 z³
PRZYCHODY - o kwotê 30.182 z³
ROZCHODY - o kwotê 43.020 z³
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Zmniejszenie planowanych dochodów nast¹pi³o w zwi¹zku ze zmniejszeniem czêœci równowa¿¹cej subwencji ogólnej, oraz dotacji na œwiadczenia rodzinne i zasi³ki z pomocy
spo³ecznej. W zwi¹zku z tym zmniejszono planowane wydatki
na zadaniu "Zimowe utrzymanie dróg" , oraz na zadaniach
z pomocy spo³ecznej.
Zmniejszenie planowanych przychodów nast¹pi³o
w zwi¹zku z rezygnacj¹ z zaci¹gania planowanego kredytu
na modernizacjê Domu Ludowego w Przenoszy (zap³acono z dochodów ponadplanowych), natomiast zmniejszenie
rozchodów nast¹pi³o na wskutek umorzenia po¿yczki
w WFOŒi GW.
3. Planowany bud¿et po zmianach na 31 grudzieñ 2007 r.
wynosi:
a) planowane dochody - 22.117.020.70 z³
b) planowane przychody - 800.000.00 z³
w tym:
800.000 z³ - planowany zaci¹gany kredyt na budowê gimnazjum w Dobrej
Razem - 22.917.020.70 z³
c) planowane wydatki - 22.104.001.70 z³
d) planowane rozchody - 813.019.00 z³
w tym:
744.131 z³ - sp³ata zaci¹gniêtych kredytów
68.888 z³ - sp³ata zaci¹gniêtych po¿yczek
Razem - 22. 917.020.70 z³
4. Rozdysponowanie rezerwy ogólnej:
Planowana rezerwa ogólna na pocz¹tek roku - 100.000 z³
Rozdysponowanie rezerwy ogólnej:
10.000 us³ugi prawnicze w Urzêdzie Gminy
3.400 wodoci¹g Skrzydlna - opracowania geodezyjne
3.000 ogrodzenie budynku Oœrodka Zdrowia w Dobrej
1.000 szkolenie pracowników oczyszczalni œcieków
15.000 renowacja parku w Dobrej
3.140 utrzymanie pracownika interwencyjnego
3.000 modernizacja drogi RS Chyszówki - os. Krawce i Suchanki
1.800 utrzymanie wodoci¹gu gminnego
2.000 zakup flokulantu do oczyszczalni
1.000 zakup wê¿y stra¿ackich dla OSP
3.744 utrzymanie pracownika interwencyjnego
3.000 remont dr. Stysie-Czyrnki w Jurkowie
3.000 remonty dróg gminnych
4.148 utrzymanie remiz stra¿ackich
2.000 zakup rega³ów do archiwum
2.000 zakup dzia³ki pod boisko sportowe w Skrzydlnej
20.000 budowa parkingu w Dobrej
9.000 zakup ch³odni do przechowywania zw³ok
2.800 utrzymanie pasa drogowego przy dr. gminnej
2.500 modernizacja dróg rolniczych w Chyszówkach
4.468 zimowe utrzymanie dróg gminnych
5. Rezerwa celowa na potrzeby oœwiaty:
Planowana rezerwa celowa na pocz¹tku roku - 150.000 z³
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Rozdysponowanie rezerwy celowej przez Wójta Gminy:
70.000 wk³ad w³asny do wniosków sk³adanych
w MEN na remonty zajêcia pozalekcyjne i wyjazdy
na basen
20.000 modernizacja placu przed Zespo³em Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Dobrej - po³o¿enie kostki
5.280 dokoñczenie modernizacji Szko³y Podstawowej
w Stró¿y
4.700 zakup stolików i krzese³ do pracowni komputerowej w Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Dobrej (warunek otrzymania 10 szt komputerów oraz
serwer)
7.094 odwodnienie i modernizacja boiska sportowego,
oraz sali lekcyjnej w Zespole Placówek oœwiatowych
w Jurkowie
21.500 ogrodzenie i modernizacja boiska sportowego przy
Szkole Podstawowej w Por¹bce, oraz modernizacja sanitariatów
590 Zakup albumów dla szkó³ podstawowych
923 pobyt dziecka w przedszkolu wTymbarku, zamieszka³ego w Gm. Dobra
2.000 zakup pompy do c. o. w Szkole Podstawowej w Po³rzeczkach
2.675 instalacja monitoringu w Zespole Placówek Oœwiatowych w Jurkowie
11.000 wyposa¿enie nowej Sali gimnastycznej w Dobrej
2.800 remont Sali lekcyjnej w Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Dobrej
Rozdysponowanie rezerwy celowej przez Radê Gminy:
1.438 dotacja na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrej.
Wynik bud¿etu Gminy na dzieñ 31 grudnia 2007 r.

DOCHODY - planowane - 22.117.020.70 z³
wykonane - 21.701.822.79 z³
% wykonania - 98 %

WYDATKI - planowane - 22.104.001.70 z³
Wykonane - 19.550.492.31 z³
% wykonania - 88 %

PRZYCHODY - planowane - 800.000 z³
Wykonane - 0

ROZCHODY - planowane - 813.019 z³
Wykonane - 813.016 z³
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INFORMACJA
O D£UGACH, DEFICYTACH, PORÊCZENIACH I GWARANCJACH GMINY DOBRA
NA DZIEÑ 31 GRUDNIA 2007 ROKU
Na dzieñ 31 grudnia 2007 roku Gmina posiada nastêpuj¹ce zad³u¿enia:

Rodzaj zad³u¿enia i miejsce
zaci¹gniêcia
Po¿yczka na gospodarkê odpadami na
oczyszcz. œcieków WFOŒ i GW w Krakowie
Po¿yczka na budowê kolektora E WFOŒ
i GW w Krakowie
Kredyt w EFRWP na budowê szko³y podstawowej w Pó³rzeczkach
Kredyt na termomodernizacje szko³y
podstawowej w Dobrej
Kredyt na termomodernizacje szko³y
podstawowej w Jurkowie
Kredyt na termomodernizacje szko³y
podstawowej w Skrzydlnej
Kredyt na termomodernizacjê szko³y
podstawowej w Wilczycach
Po¿yczka na budowê kolektora E- etap II cz. II
Kredyt na rozbudowê wodoci¹gu w Dobrej
Kredyt na przebudowê drogi w Pó³rzeczkach
Kredyt na odbudowê drogi Wola Skrzydlañska
Kredyt na zagospodarowanie parku
w Dobrej
Kredyt na przebudowê skweru w Jurkowie
Kredyt na opracowanie dokumentacji na
wodoci¹g w Skrzydlnej
Kredyt na wydatki nie znajduj¹ce pokrycia w dochodach bud¿etu Gminy
w 2004 r
Kredyt na budowê sali gimnastycznej
w Dobrej
Kredyt na wydatki nie znajduj¹ce pokrycia w dochodach bud¿etu Gminy
w 2005 r
Po¿yczka na modernizacjê oœwietlenia
ulicznego
Kredyt na modernizacjê drogi gminnej
w Woli Skrzydlañskiej
Kredyt na budowê wodoci¹gu w Skrzydlnej, Przenoszy i Woli Skrzydlañskiej
Kredyt na rozbudowê Oœrodka Zdrowia
w Dobrej
Kredyt na budowê gimnazjum w Dobrej
Ogó³em

Kwota
zaci¹gniêtego
kredytu lub
po¿yczki

Zad³u¿enie
na 1.01.2007 r.

199.902

99.000

405.652

Pozosta³o do
Sp³acone
Umorzona
sp³aty
kredyty i po¿yczpo¿yczka
(zad³u¿enie na
ki w od 1.01 w 2007 r.
31.12.2007 r.)
31.12 2007 r.
19.040

0

11.739

11.739

0

221.739

88.699

44.340

44.359

264.266

122.056

26.875

95.181

188.621

87.117

19.181

67.936

277.160

128.010

28.186

99.824

149.460

69.030

15.199

53.831

216.168

19.455

19.455

0

79.706

23.916

23.916

0

104.005

28.365

28.365

0

52.069

14.205

14.205

0

86.741

51.120

17.271

33.849

66.369

38.843

12.953

25.890

116.750

71.953

23.748

48.205

320.000

40.000

280.000

156.600

111.856

22.372

89.484

300.000

240.000

60.000

180.000

167.885

149.231

18.654

130.577

413.000

413.000

51.625

361.375

1.441.928

1.441.928

111.968

1.330.960

673.325

653.125

63.924

589.201

700.000

700.000

140.000

560.000

813.016

3.990.672

79.960

400.000

4.883.648

79.960
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W roku 2007 planowany by³ kredyt na pokrycie wydatków
inwestycyjnych na zadaniu " Budowa gimnazjum w Dobrej" .Poniewa¿ umowa z wykonawc¹ po przeprowadzonym przetargu
zosta³a podpisana dopiero 21 wrzeœnia ub. r., harmonogram prac
uleg³ zmianie i czêœæ robót zosta³o przeniesionych na rok bie¿¹cy.
W zwi¹zku z tym kredyt na realizacjê tego zadania, zaci¹gany bêdzie w roku 2008.
Stan nale¿noœci Gminy Dobra na koniec roku:
Na 31 grudnia 2007 r. nale¿noœci wobec Gminy , to kwota
117.765 z³otych.
S¹ to zaleg³oœci w podatkach i op³atach wiejskich, oraz innych wp³atach od osób fizycznych.
Stan zobowi¹zañ Gminy Dobra na koniec roku:
11.460 z³ - to nie zap³acone faktury i rachunki z m-ca grudnia
Nie s¹ to zobowi¹zania wymagalne, z terminem zap³aty
w m-cu styczniu 2008 br.
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Z tytu³u porêczeñ i gwarancji gmina nie posiada ¿adnego
zad³u¿enia.
Procentowy wskaŸnik zad³u¿enia na dzieñ 31 grudnia
br. wynosi 18.4 % - ³¹cznie z zadaniami wspó³finansowanymi ze œrodków strukturalnych, natomiast bez w/w zadañ - 9.3 %.
£¹czna kwota przypadaj¹ca w roku 2007 sp³at kredytów
i po¿yczek d³ugoterminowych wraz z odsetkami, wy-nios³a
4,3 % wykonanych dochodów bud¿etu.
W 2007 r. Gmina otrzyma³a czêœciowe umorzenie (40 %)
po¿yczki w kwocie 79.959.62 z³ zaci¹gniêtej na roz-budowê
i modernizacje gospodarki odpadami na istniej¹cej oczyszczalni
œcieków w Dobrej.
¯adna jednostka organizacyjna Gminy nie posiada otwartego rachunku dochodów w³asnych.

DOCHOD Y
Dzia³
Rozdzia³

Wyszczególnienie

Plan
po zmianach

Wykonanie

% wykonania

297 159
212 207
35 000
49 952

290 537
206 216
34 369
49 952

98%
97%
98%
100%

4 650
2 500
2 150

3 823
1 260
2 563

82%
50%
119%

WYTW. I ZAOPATRYWANIE W WODÊ,GAZ I ENERGIÊ
Odp³atnoœæ za wodê z wodociagu gminnego
Za przy³¹cz do wodoci¹gu

395 550
95 550
300 000

244 827
84 775
160 052

62%
89%
53%

600
60014
60017
60078

TRANSPORT I £¥CZNOŒÆ
Dotacja na modernizacjê chodników przy dr.powiatowej
Dotacja na modernizacjê dróg rolniczych
Dotacja na usuwanie skutków powodzi

269 460
120 000
49 460
100 000

145 967
0
45 967
100 000

54%
0%
93%
100%

630
63095
63095

TYRYSTYKA
Dotacja na wspó³fin.budowy wie¿y widokowej
Dotacja na wspó³fin.budowy wie¿y widokowej

163 000
28 000
135 000

0

0%
0%
0%

700
70005
70005
70005
70005
70005
70005

GOSPODARKA MIESZKANIOWA
U¿ytkowanie wieczyste
Czynsze za mieszkania
Za sprzeda¿ budynku gminnego
Wp³ywy z dzier¿awy i za wynajem
Œrodki z fund.struktur. na rozbud. Domu Ludowego
Odsetki od nieterminowych wp³at i darowizna

255 133
11 756
69 000

61%
103%
106%

62 219
111 818
340

156 519
12 107
73 101
15 120
55 716
0
475

750
75011
75011
75023
75023
75023

ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Dotacja celowa na zadania zlecone
Prowizja za wp³aty od dowodów osobistych
Koszty upomnieñ, wp³ywy za specyfikacjê
Odsetki od œrodków na rachunkach bankowych
Wp³ywy z ró¿nych dochodów

200 293
69 600
2 065
7 500
15 000
106 128

324 607
69 600
4 164
5 456
86 983
158 404

162%
100%
202%
73%
580%
149%

751
75101

URZÊDY NACZ. ORG. W£ADZY PAÑSTWOWEJ
Dotacja celowa na aktualiz. rejestru wyborców

20 641
1 460

20 641
1 460

100%
100%

010
01010
01010
01095

ROLNICTWO I £OWIECTWO
Œrodki z fund.struktur. na budowê wodoci¹gu gminnego
Dotacja z bud¿etu pañstwa na budowe wodoci¹gu gmin.
Dotacja celowa na zwrot akcyzy za paliwo rolnicze

020
02001
02001

LEŒNICTWO
Dzier¿awa obwodów ³owieckich
Wp³ywy ze sprzedazy drzewa z lasu gminnego

400
40002
40002

0

90%
0%
140%
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Wyszczególnienie
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Plan
po zmianach

Wykonanie

% wykonania

18 981
200

18 981
200

100%
100%

1 200
1 200

1 200
1 200

100%
100%

305 178
302 960
968
1 250

305 445
302 960
1 235
1 250

100%
100%
128%
100%

3 123 067
20 000
870 000
54 267
88 000
130 000
10 000
500
7 000
81 000
5 300
35 000
25 000
100 000
1 692 000
5 000

3 442 763
19 258
931 025
59 237
96 456
131 399
7 399
109
8 050
167 160
3 885
32 297
41 546
98 187
1 817 035
29 720

110%
96%
107%
109%
110%
101%
74%
22%
115%
206%
73%
92%
166%
98%
107%
594%

11 498 885
7 069 510
54 155
4 037 349
337 871

11 498 885
7 069 510
54 155
4 037 349
337 871

100%
100%
100%
100%
100%

OŒWIATA I WYCHOWANIE
Wp³ywy za wynajem sal
Dotacja celowa na zajêcia pozalekcyjne
Odp³atnoœæ za ¿ywienie w przedszkolach
Czesne za przedszkola
Wp³aty za przygotowanie posi³ków
Darowizna na rzecz szko³y w Chyszówkach
Œrodki z fund.struktur.na budowê kompleksu sportowego
Dotacja na nauczanie jêzyka angielskiego
Dotacja na doskonalenie zawodowe pracowników
Dotacja na zakup monitoringu
Dotacja na prace komisji egzaminacyjnej
Dotacja na zakup lektur
Dotacja na nauke p³ywania
Zwrot za rozmowy telefoniczne z oœwiaty

637 762
10 175
12 000
81 466
68 000
1 680
200
244 619
63 812
127 790
10 700
240
4 113
4 000
8 967

597 452
10 322
12 000
71 138
70 365
1 295
200
244 619
31 806
127 789
10 700
240
4 106
3 390
9 482

94%
101%
100%
87%
103%
77%
100%
100%
50%
100%
100%
100%
100%
85%
106%

851
85195
85195
85195

OCHRONA ZDROWIA
Œrodki z fund.struktur. na rozbudowê oœrodka zdrowia
Dotacja z bud¿etu pañstwa na rozb.oœrodka zdrowia
Dotacja na wydawanie decyzji administracyjnych

213 968
188 737
25 165
66

213 968
188 737
25 165
66

100%
100%
100%
100%

852
85202
85212
85212
85213
85214

POMOC SPO£ECZNA
Odp³atnoœæ za dom pomocy spo³ecznej
Dotacja celowa na œwiadczenia spo³eczne
Zwrot nienal.pobranych œwiadczeñ wraz z odsetkami
Dotacja celowa na sk³adki na ubezp. zdrowotne
Dotacja celowa na zasi³ki i pomoc w naturze

4 179 378
17 500
3 789 750
9 104
6 700
145 378

3 892 375
19 407
3 512 008
5 764
6 392
137 914

93%
111%
93%
63%
95%
95%

75108
75109

Wybory do Sejmu i Senatu
Wybory do rad gmin, powiatów, sejmików oraz referenda

752
75212

OBRONA NARODOWA
Dotacja celowa na szkolenia obronne

754
75412
75412
75414

BEZPIECZEÑSTWO PUBL. I OCHRONA P/PO¯AROWA
Œrodki z fund.struktur. na moderniz.remiz stra¿ackich
Zwrot za energiê elektryczn¹
Dotacja celowa na obrone cywiln¹

756
75601
75615-6
75615-6
75615-6
75616
75616
75616
75616
75616
75616
75618
75618
75618
75621
75621

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH
Wp³ywy z karty podatkowej i odsetki
Podatek od nieruchomoœci
Podatek rolny
Podatek leœny
Podatek od œrodków transportowych
Podatek od spadków i darowizn
Wp³ywy z op³aty targowej
Wp³ywy za wypis z ewidencji dzia³alnoœci gospodarcz.
Podatek od czynnoœci cywilno - prawnych
Odsetki od nieterminowych wp³at i koszty
Op³ata skarbowa
Op³ata eksploatacyjna
Op³aty za zezw. na sprzeda¿ napojów alkoholowych
Udzia³y w podatku dochodowym - os. fizyczne
Udzia³y w podatku dochodowym - os. prawne

758
75801
75802
75807
75831
801
80101
80101
80103-04
80104
80101-04
80101
80101
80101
80195
80195
80195
80195
80195
80114

RÓ¯NE ROZLICZENIA
Subwencja oœwiatowa subwencji ogólnej
Uzupe³nienie subwencji ogólnej
Czêœæ wyrównawcza subwencji ogólnej
Czêœæ równowa¿¹ca subwencji ogólnej
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po zmianach

Wyszczególnienie

Wykonanie

% wykonania

85219
85219
85228
85295

Dotacja celowa na utrzymanie GOPS
Wp³yw œrodków z lat ubieg³ych
Wp³ywy za us³ugi opiekuñcze
Dotacja na do¿ywianie dzieci w szko³ach

115 740
372
500
94 334

115 740
819
0
94 331

100%
220%
0%
100%

854
85401
85401
85415
85415
85415
85415

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Za przygotowanie obiadów
Wp³aty na ¿ywienie dzieci w œwietlicach szkolnych
Dotacja na zakup podrêczników dla uczniów
Dotacja na wyp³atê stypendii dla uczniów
Dotacja na zakup mundurków
Dotacja na wsparcia edukacyjne

290 005
4 547
71 052
27 510
146 196
20 900
19 800

285 649
2 986
68 919
26 968
146 196
20 900
19 680

98%
66%
97%
98%
100%
100%
99%

900
90001
90003

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŒRODOW.
Wp³ywy za œcieki i odsetki
Wp³ywy za dostarczone œmieci

135 150
75 100
60 050

152 544
95 796
56 748

113%
128%
95%

921
92109
92109
92116

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.
Zwrot za energiê elektryczn¹
Dotacja na wspó³finansowanie imprezy kulturalnej
Zwrot za energiê elektryczn¹

2 127
366
1 079
682

2 135
375
1 079
681

100%
102%
100%
100%

26 056

26 056

100%

92595

OGRODY BOTAN.I ZOOLOG.ORAZ NATURALNE OBSZARY
I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY
Dotacja z WFOŒi GW na renowacjê parku

26 056

26 056

100%

926
92601
92605
92695

KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Œrodki z fund.struktur. Na modernizacjê boiska sportowego
Zwrot za energie elektryczn¹ LKS
Dotacja z Min. Sportu na wyjazdy dzieci na basen

98 359
48 317
42
50 000

96 430
48 317
83
48 030

98%
100%
198%
96%

22 117 021

21 701 823

98%

925

OGÓ£EM
Omówienie wykonania dochodów bud¿etowych za okres
od 1 stycznia - 31 grudnia 2007 r.
Planowane dochody na rok 2007 po zmianach wynosz¹
22.117.021 z³otych, a wykonane 21.701.823 z³ote, czyli zrealizowano je w 98 %.
Wa¿niejsze Ÿród³a dochodów Gminy, to:
1. Udzia³ Gminy w podatkach stanowi¹cych dochód bud¿etu pañstwa:
Jest to podatek dochodowy, który p³aci ka¿da osoba fizyczna osi¹gaj¹ca dochody. Czêœæ tego po-datku bud¿et pañstwa przekazuje Gminom. O wielkoœci naliczenia tego podatku dla poszczególnych gmin w skali województwa i kraju, decyduje wskaŸnik liczby mieszkañców.
Ministerstwo corocznie okreœla przybli¿on¹ kwotê tego podatku dla ka¿dej Gminy.
Za rok 2007 wp³ynê³a do bud¿etu kwota 1.817.035 z³otych.
2. Podatek od œrodków transportowych:
Jest podatkiem maj¹tkowym obejmuj¹cym od 1 stycznia 2002 r. jedynie samochody ciê¿arowe o dopuszczalnej
masie ca³kowitej od 3.5 tony, autobusy, ci¹gniki siod³owe
i balastowe, przyczepy i naczepy.
Stawki obowi¹zuj¹ce w roku podatkowym ustala, w drodze uchwa³y Rada Gminy, z tym ¿e nie mog¹ one przekroczyæ maksymalnego poziomu ustalonego w ustawie, ani

nie mog¹ byæ ni¿sze od stawek podatkowych okreœlonych
w za³¹cznikach do Ustawy.
Na dzieñ 31 grudnia ub.r. z zap³at¹ zalega 3 podatników, na
kwotê 6.095 z³
Do wszystkich zalegaj¹cych wys³ano upomnienia, oraz decyzje.
Za rok 2007 r na kwotê 17.191 z³ odpisano nale¿noœæ z tytu³u wyrejestrowania pojazdów.
Wskutek obni¿enia przez Radê Gminy górnych stawek podatku, nie wp³ynê³a do bud¿etu kwota 107.320 z³
3. Podatek od nieruchomoœci - osoby prawne
Jest dochodem bud¿etu Gminy w³aœciwej ze wzglêdu na
po³o¿enie nieruchomoœci.
Podatkiem s¹ obci¹¿one budynki i ich czêœci, budowle zwi¹zane z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej innej ni¿
dzia³alnoœæ rolnicza lub leœna.
Podstawê opodatkowania stanowi: dla budynków lub ich
czêœci - powierzchnia u¿ytkowa, dla budowli - ich wartoœæ
pocz¹tkowa, dla gruntów - ich powierzchnia.
Osoby prawne sk³adaj¹ deklaracje na podatek wed³ug ustalonego wzoru, i wp³acaj¹ obliczony podatek do 15 dnia
ka¿dego miesi¹ca.
W Ustawie podatkowej stawki podatku od nieruchomoœci
ustalone s¹ jako stawki maksymalne, z tym ¿e Rada Gminy mo¿e je obni¿yæ, co corocznie czyni.
Wskutek obni¿enia górnych stawek, oraz zwolnieñ przez Radê
Gminy, nie wp³ynê³a do bud¿etu za rok 2007 kwota z³, w tym:
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- z obni¿enia stawek ustawowych - 137.041 z³
- ze zwolnieñ - 193.158 z³
- umorzenia przez Wójta Gminy (wraz z odsetkami - za 6 mcy) - 6.532 z³
Na koniec roku zalega z p³atnoœci¹ 1 podatnik na kwotê
1.108 z³ (wp³aty dokonano w styczniu Br).
4. Podatek od nieruchomoœci - osoby fizyczne
Podatek od nieruchomoœci na rok podatkowy dla osób fizycznych naliczany jest w decyzji przez wójta Gminy i jest
p³atny w czterech ratach.
Na koniec grudnia, w tym podatku pozosta³a zaleg³oœæ
w kwocie 7.498 z³
Do wszystkich zalegaj¹cych wys³ano upomnienia.
Wskutek obni¿enia stawek, oraz zwolnienia przez Radê Gminy, nie wp³ynê³a do bud¿etu kwota z³, w tym:
- wskutek obni¿enia górnych stawek - 138.987 z³
- ze zwolnieñ uchwa³¹ Rady Gminy - 19.871 z³
Wskutek umorzenia nale¿noœci wraz z odsetkami, nie wp³ynê³a do bud¿etu kwota 7.684 z³
5. Podatek leœny - osoby fizyczne
Wymiar podatku zosta³ sporz¹dzony od 1 ha fizycznego lasu.
Z podatku leœnego zwolnione s¹ lasy z drzewostanem w wieku do lat 40, oraz lasy wpisane do rejestru zabytków.
Na dzieñ 31 XII 2007r zaleg³oœæ z tego tytu³u wynosi 1.973 z³
6. Podatek leœny - osoby prawne
Jest to podatek od lasów pañstwowych bêd¹cych w dyspozycji Nadleœnictwa Limanowa,oraz podatek od lasów
mienia wsi Przenosza i Wola Skrzydlañska.
Lasy mienia komunalnego zosta³y zwolnione uchwa³¹
Rady, co skutkowa³o kwot¹ 717 z³
7. Podatek rolny - osoby fizyczne
Podatek ten naliczany jest od wszystkich gruntów sklasyfikowanych wchodz¹cych w sk³ad podatku rolnego (od
1.01.2003 r. dzia³kowicze do 1 ha, którzy p³acili podatek od
nieruchomoœci, p³ac¹ tak¿e po-datek rolny).
Podatek rolny od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartoœæ pieniê¿n¹ 2.5 kwintala ¿yta, obliczon¹ wg œredniej
ceny skupu ¿yta za pierwsze trzy kwarta³y roku poprzedzaj¹cego rok podatkowy.
Poniewa¿ Gmina nasza jest objêta ulg¹ górsk¹, wp³ywy
z tego podatku nie stanowi¹ wiêkszych dochodów Gminy.
Za rok 2007 zaleg³oœæ z tytu³u nie wp³aconego podatku, to
kwota 1.992 z³
8. Op³ata skarbowa i od czynnoœci cywilno - prawnych
Op³ata skarbowa obci¹¿a czynnoœci z zakresu administracji publicznej. dokonywane w ramach postêpowania administracyjnego (sk³adanie podañ, za³¹czników
do podañ, wydawanie zaœwiadczeñ i zezwoleñ, podejmowanie czynnoœci urzêdowych) dokumenty stwierdzaj¹ce ustanowienie pe³nomocnika, weksle, dokumenty
przewozowe.
Stawki op³aty skarbowej ustalono bezpoœrednio w Ustawie.
Czêœæ op³aty skarbowej wp³ywa bezpoœrednio na konto
Gminy, a czêœæ poprzez Urzêdy Skarbowe, w zale¿noœci od
jakich czynnoœci pobierana jest op³ata.
Podatek od czynnoœci cywilno - prawnych obci¹¿a czynnoœci (m.in. umowy sprzeda¿y, zamiany, po¿yczki, porêczenia, darowizny, o dzia³ spadku, a tak¿e zmiany umów, orzeczenia s¹dów, ugody).
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Podstawê opodatkowania stanowi, w zale¿noœci od czynnoœci cywilno - prawnej, cena sprzeda¿y, wartoœæ rynkowa rzeczy lub praw maj¹tkowych, wartoœæ œwiadczeñ.
Stawki podatku s¹ stawkami procentowymi i zosta³y okreœlone w Ustawie.
Organem w³aœciwym w sprawach tego podatku jest Urz¹d
Skarbowy, który wp³ywy z tego tytu³u przekazuje na konto
bud¿etowe w³aœciwej Gminy.
9. Podatki op³acane w formie karty podatkowej
Podatnikami tego podatku s¹ osoby fizyczne prowadz¹ce
zak³ady us³ugowe na terenie naszej Gminy.
To zrycza³towana forma podatku dochodowego, wysokoœæ
stawki uzale¿niona jest od rodzaju prowadzonej dzia³alnoœci, liczby zatrudnionych pracowników i liczby mieszkañców miejscowoœci, w której prowadzona jest dzia³alnoœæ.
Œci¹ganiem tego podatku zajmuje siê Urz¹d Skarbowy
w Limanowej.
Wp³ywy tego podatku za 2007 r. to 19.257 z³
Na dzieñ 31 grudnia 2007r. Urz¹d Skarbowy wykazuje zaleg³oœæ w kwocie 13.995 z³
10. Odp³atnoœæ za pobran¹ wodê z wodoci¹gu Nr 1 i 2 w Dobrej, oraz wodoci¹gu w Skrzydlnej.
Odbiorcami wody s¹ mieszkañcy i zak³ady pracy z terenu
wsi Dobra, Skrzydlna, Przenosza i Wola Skrzydlañska, którzy reguluj¹ nale¿noœæ za wodê na podstawie odczytu wodomierzy, lub stawek rycza³-towych.
Do wodoci¹gu pod³¹czonych jest 439 budynków w Dobrej
i 334 z rejonu Skrzydlnej.
Za rok 2007 r. z op³atami zalega 6 osób fizycznych na kwotê 1.051 z³ w tym 1 osoba za lata 2003-2005.
11. Czynsz za mieszkania w budynkach gminnych
S¹ to dochody uzyskiwane za wynajem mieszkañ w szko³ach,
Domu Nauczyciela i innych komunalnych budynkach gminnych.
Aktualnie Gmina posiada 32 wynajête lokale mieszkalne.
Z wp³atami zalega 5 lokatorów, na kwotê 4.531 z³, w tym
1 osoba zalegaj¹ca z zap³at¹ za 2006 r., w kwocie 2.937 z³
- z najemc¹ rozwi¹zano umowê.
W 2007 roku sporz¹dzono 45 wezwañ o zap³atê skierowanych do osób zalegaj¹cych.
W styczniu 2008 r. 3-ch lokatorów dokona³o zaleg³ej wp³aty w kwocie 1.437 z³
12. Wp³ywy z dzier¿awy i u¿ytkowania wieczystego
S¹ to wp³ywy z dzier¿awy dzia³ek bêd¹cych w³asnoœci¹
komunaln¹ Gminy Dobra, lokali u¿ytkowych (Oœrodka Zdrowia), przekaŸnika telewizyjnego, oraz wp³ywy z tyt. wieczystego u¿ytkowania, wp³acone przez osoby fizyczne,
a tak¿e Gminn¹ Sp-niê w Dobrej i Skrzydlnej, oraz Bank
Spó³dzielczy w Dobrej. Na koniec ub. r. wszyscy dzier¿awcy wp³acili nale¿ny podatek.
13. Odp³atnoœæ za œcieki i przy³¹cz do kolektora oczyszczalni œcieków
Jest to odp³atnoœæ za œcieki od gospodarstw pod³¹czonych
do oczyszczalni œcieków, która naliczona jest w ten sposób,
jak odp³atnoœæ za wodê. Na dzieñ dzisiejszy do oczyszczalni pod³¹czonych jest 306 budynków.
Na koniec roku 2007r. z wp³at¹ zalega 5 osób fizycznych,
na kwotê 1.124 z³, w tym 1 osoba za lata 2003-2005.
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14. Wp³aty ludnoœci na czêœciowe pokrycie kosztów wywozu œmieci
Rada Gminy uchwa³¹ z dnia 5 listopada 2001 r uchwali³a
miesiêczn¹ stawkê op³at ponoszonych przez w³aœcicieli
nieruchomoœci, za us³ugi w zakresie usuwania odpadów
komunalnych, œwiadczone przez gminê Dobra, od ka¿dego gospodarstwa domowego - 3 z³ brutto, oraz od pozosta³ych obiektów w zale¿noœci od powierzchni, od kwoty
7 z³ -35 z³ brutto.
Za rok 2007 zebrano 95 % zaplanowanych dochodów z tego tytu³u.
15. Dobrowolne wp³aty:
a) wp³ata za wynajem sal w szko³ach i przedszkolu 10.323 z³
b) wp³ata czesnego przez rodziców dzieci uczêszczaj¹cych
do przedszkoli
70.365 z³
c) odp³atnoœæ za ¿ywienie i przygotowanie posi³ków ze szkó³
i przedszkoli
144.338 z³
d) odp³atnoœæ za pobyt w domu pomocy spo³ecznej 19.407 z³
16. Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rz¹dowej:
- Zasi³ki sta³e i okresowe, sk³. zdrowotna oraz œwiadczenia
spo³eczne
3.653.354 z³
- Utrzymanie Oœrodka Pomocy Spo³ecznej 115.740 z³
- Utrzymanie pracowników rz¹dowych
69.600 z³
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- Aktualizacja rejestru wyborców wybory do Sejmu i Senatu
20.641 z³
- Nauczanie jêzyka angielskiego
31.806 z³
- Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze
49.952 z³
- Doskonalenie zawodowe pracowników
127.789 z³
- Zakup monitoringu, zakup lektur
15.046 z³
- Nauka p³ywania i zajêcia pozalekcyjne
15.390 z³
17. Dotacje celowe na zadania w³asne:
- do¿ywianie dzieci w szko³ach
94.331 z³
- zakup mundurków, podrêczników, wyp³atê stypendia
i wsparcie edukacyjne
213.744 z³
- usuwanie skutków powodzi
100.000 z³
- modernizacja dróg rolniczych
45.967 z³
- wyjazdy dzieci na basen
47.615 z³
- renowacja parku w Dobrej
26.056 z³
18. Œrodki strukturalne i dotacja z bud¿etu pañstwa na zadania realizowane w 2006 r.:
- budowa wodoci¹gu w Skrzydlnej
240.585 z³
- modernizacja remiz stra¿ackich
302.960 z³
- budowa kompleksu sportowego w Jurkowie 244.619 z³
- rozbudowa oœrodka zdrowia w Dobrej
213.902 z³
- modernizacja boiska sportowego na Krzy¿owej 48.317 z³
18. Pozosta³e dochody:
- odsetki od œrodków na rachunkach bankowych 86.983 z³

WYDATKI
Dzia³

Rozdzia³

Wyszczególnienie

010
01010
w tym
01022
w tym
01030
w tym
01095
w tym
020
02001

400
40002

600
60014
60016

ROLNICTWO I £OWIECTWO
Infrastrukura wodociagowa i sanitacyjna wsi
wydatki maj¹tkowe
wydatki bie¿¹ce
Zwalczanie chorób zaka¿n.zwierz¹t oraz monitoring. pozost. chemiczn.
wydatki bie¿¹ce
Izby rolnicze
wydatki bie¿¹ce
z tego: dotacje
Pozosta³a dzia³alnoœæ
wydatki bie¿¹ce

LEŒNICTWO
Gospodarka leœna
wydatki bie¿¹ce
w tym
z tego: wynagrodzenia i pochodne
WYTWARZANIE I ZAOPATR. W ENERGIÊ GAZ
I WODÊ
Dostarczanie wody
wydatki bie¿¹ce
w tym
z tego: wynagrodzenia i pochodne
TRANSPORT I £¥CZNOŒÆ
Drogi publiczne powiatowe
wydatki maj¹tkowe
w tym
Drogi publiczne gminne
wydatki maj¹tkowe
w tym
wydatki bie¿¹ce
z tego: wynagrodzenia i pochodne

Plan
po zmianach

Wykonanie

% wykonania

465 795
404 643
401 643
3 000
10 000

325 983
272 519
269 519
3 000
2 312

70%
67%
67%
100%
23%

10 000
1 200
1 200
1 200
49 952
49 952

2 312
1 200
1 200
1 200
49 952
49 952

23%
100%
100%
100%
100%
100%

1 850
1 850
1 850
1 480

1 480
1 480
1 480
1 480

80%
80%
80%
100%

91 686

85 560

93%

91 686
91 686
52 022

85 560
85 560
46 765

93%
93%
90%

1 837 560
250 000
250 000
769 116
269 978
499 138
5 100

1 342 839
217 224
217 224
465 447
119 993
345 454
5 100

73%
87%
87%
61%
44%
69%
100%
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Dzia³

Rozdzia³

Wyszczególnienie

63003
63095
700
70005

710
71004
71035
71095
720
72095

200 000
200 000
404 984
13 704
6 281
391 280

199 769
199 769
251 383
8 884
6 269
242 499

TURYSTYKA
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
wydatki bie¿ace
w tym
Pozosta³a dzia³alnoœæ
wydatki maj¹tkowe
w tym

193 000
22 000
22 000
171 000
171 000

14 449
6 937
6 937
7 512
7 512

32%
32%
32%
4%
4%

GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Gospodarka gruntami i nieruchomoœciami
wydatki bie¿¹ce
w tym
z tego: wynagrodzenia i pochodne
wydatki majatkowe

499 936
499 936
95 461
12 961
404 475

479 516
479 516
78 188
11 196
401 328

96%
96%
82%
86%
99%

DZIA£ALNOŒÆ US£UGOWA
Plany zagospodarowania przestrzennego
wydatki bie¿¹ce
w tym
Cmentarze
wydatki bie¿¹ce
w tym
wydatki maj¹tkowe
Pozosta³a dzia³alnoœæ
wydatki maj¹tkowe
w tym

19 000
5 000
5 000
10 000
1 500
8 500
4 000
4 000

17 053
4 880
4 880
9 173
673
8 500
3 000
3 000

90%
98%
98%
92%
45%
100%
75%
75%

INFORMATYKA
Pozosta³a dzia³alnoœæ
wydatki maj¹tkowe
w tym

44 000
44 000
44 000

-

0%
0%
0%

1 914 476
211 051
211 051
175 222
116 475
116 475
1 536 030
1 529 830
1 143 465
6 200
13 606
13 606
37 314
37 314
2 207

1 873 988
207 877
207 877
175 219
110 432
110 432
1 506 463
1 500 263
1 140 105
6 200
11 903
11 903
37 313
37 313
2 207

98%
98%
98%
100%
95%
95%
98%
98%
100%
100%
87%
87%
100%
100%
100%

20 641
1 460

20 641
1 460

100%
100%

1 460
18 981
18 981
5 246

1 460
18 981
18 981
5 246

100%
100%
100%
100%

75011
w tym
75022
w tym
75023
w tym
75075
w tym
75095
w tym

75101
75108

% wykonania

Usuwanie skutków klêsk ¿ywio³owych
wydatki bie¿¹ce
Pozosta³a dzia³alnoœæ
wydatki bie¿¹ce
w tym
z tego: wynagrodznia i pochodne
wydatkim maj¹tkowe

750

751

Wykonanie

98%
98%
100%
98%
394%
100%
100%
62%
65%
100%
62%

Drogi wewnêtrzne
wydatki bie¿¹ce
z tego: wynagrodzenia i pochodne
wydatki maj¹tkowe

w tym

630

Plan
po zmianach

209 016
136 071
1 200
72 945

w tym

60095
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213 460
139 000
1 200
74 460

60017

60078
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ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzedy wojewódzkie
wydatki bie¿ace
z tego: wynagrodzenia i pochodne
Rady gmin
wydatki bie¿¹ce
Urzêdy gmin
wydatki bie¿ace
z tego: wynagrodzenia i pochodne
wydatki maj¹tkowe
Promocja jednostek samorz¹du terytorialnego
wydatki bie¿¹ce
Pozosta³a dzia³alnoœæ
wydatki bie¿¹ce
z tego: dotacje

URZEDY NACZ. ORGANÓW W£ADZY PAÑSTWOWEJ
Urzêdy Naczelnych Organów W³adzy Pañstwowej
Kontroli i Ochr. Prawa
wydatki bie¿ace
w tym
Wybory do Sejmu i Senatu
wydatki bie¿ace
w tym
z tego: wynagrodzenia i pochodne
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Rozdzia³
75109

752
75212

Wyszczególnienie
Wybory do rad gmin,rad powiatów i sejm.samorz.oraz referenda
wydatki bie¿¹ce
w tym
z tego:wynagrodzenia i pochodne
OBRONA NARODOWA
Pozosta³e wydatki obronne
wydatki bie¿¹ce
w tym

754
75405
w tym
75411
w tym
75412
w tym
75414
w tym
75495
w tym
756
75647

757
75702
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BEZPIECZEÑSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/PO¯AROWA
Komendy powiatowe Policji
wydatki bie¿¹ce
Komendy powiatowe Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
wydatki maj¹tkowe
Ochotnicze Stra¿e Po¿arne
wydatki bie¿ace
z tego: wynagrodzenia i pochodne
wydatki majatkowe
Obrona cywilna
wydatki bie¿¹ce
z tego: wynagrodzenia i pochodne
Pozosta³a dzia³alnoœæ
wydatki bie¿¹ce

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH
Pobór podatków i op³at niepodatkowych
wydatki bie¿¹ce
w tym
z tego: wynagrodzenia i pochodne
OBS£UGA D£UGU PUBLICZNEGO
Obs³uga kredytów i po¿yczek jst
wydatki bie¿¹ce
w tym
z tego: na obs³ugê d³ugu

801
80101
w tym
80103
w tym
80104
w tym

80110
w tym
80113
w tym
80114
w tym
80146
w tym
80195
w tym

OŒWIATA I WYCHOWANIE
Szko³y podstawowe
wydatki bie¿ace
z tego: wynagrodzenia i pochodne
wydatki maj¹tkowe
Oddzia³y przedszkolne w szko³ach podstawowych
wydatki bie¿¹ce
z tego: wynagrodzenia i pochodne
Przedszkola
wydatki bie¿¹ce
z tego: dotacja
z tego: wynagrodzenia i pochodne
wydatki maj¹tkowe
Gimnazja
wydatki bie¿¹ce
z tego: wynagrodzenia i pochodne
wydatki maj¹tkowe
Dowo¿enie uczniów
wydatki bie¿¹ce
Zespo³y obs³ugi ekonom. administracyjnej szkó³
wydatki bie¿¹ce
z tego: wynagrodzenia i pochodne
Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
wydatki bie¿¹ce
Pozostala dzia³alnoœæ
wydatki bie¿¹ce
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Plan
po zmianach

Wykonanie

% wykonania

200

200

100%

200
150

200
150

100%
100%

1 200
1 200
1 200

1 200
1 200
1 200

100%
100%
100%

132 516

131 711

99%

3 000
3 000
30 000
30 000
90 516
80 516
5 640
10 000
4 500
4 500
250
4 500
4 500

3 000
3 000
30 000
30 000
89 772
79 777
5 640
9 995
4 487
4 487
250
4 452
4 452

100%
100%
100%
100%
99%
99%
100%
100%
100%
100%
100%
99%
99%

45 864
45 864
45 864
34 300

39 101
39 101
39 101
27 537

85%
85%
85%
80%

292 400
292 400
292 400
292 400

226 488
226 488
226 488
226 488

77%
77%
77%
77%

9 932 695
4 705 629
4 568 653
3 717 966
136 976
181 376
181 376
144 816
864 421
858 466
923
663 028
5 955
3 432 217
1 977 217
1 656 366
1 455 000
151 895
151 895
318 107
318 107
246 981
30 747
30 747
248 303
218 303

8 730 462
4 657 191
4 524 276
3 701 457
132 915
180 199
180 199
144 523
845 346
839 399
923
660 170
5 947
2 314 878
1 955 526
1 647 580
359 352
151 764
151 764
317 454
317 454
246 908
20 488
20 488
243 142
215 576

88%
99%
99%
100%
97%
99%
99%
100%
98%
98%
100%
100%
100%
67%
99%
99%
25%
100%
100%
100%
100%
100%
67%
67%
98%
99%
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851
85153
85154
85195

Wyszczególnienie

Plan
po zmianach

Wykonanie

% wykonania

4 519
30 000

4 276
27 566

92%

OCHRONA ZDROWIA
Zwalczanie narkomanii
wydatki bie¿¹ce
w tym
Przeciwdzia³anie alkoholizmowi
wydatki bie¿¹ce
w tym
z tego: wynagrodzenia i pochodne
Pozosta³a dzia³alnoœæ
wydatki bie¿¹ce
w tym

109 639
3 647
3 647
102 926
102 926
51 616
3 066
3 066

101 915
3 647
3 647
95 210
95 210
50 746
3 058
3 058

93%
100%
100%
93%
93%
98%
100%
100%

4 562 547
31 280
31 280
3 796 048

4 269 140
31 279
31 279
3 514 849

94%
100%
100%
93%

3 796 048
89 871
6 918
6 918
6 918
303 290

3 514 849
89 868
6 610
6 610
6 610
295 826

93%
100%
96%
96%
96%
98%

303 290
2 230
2 230
291 086
291 086
242 227
2 000

295 826
2 230
2 230
290 634
290 634
242 225
2 000

98%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

2 000
2 000
500

2 000
2 000
-

100%
100%
0%

500
500
129 195
124 695
4 500

125 712
121 212
4 500

0%
0%
97%
97%
10%

694 458
468 106
468 106
303 355
10 772
10 772
10 772
214 800
214 800
19 800
780
780

676 346
451 578
451 578
294 932
10 745
10 745
10 745
214 023
214 023
19 680
-

97%
96%
96%

611
162
148
56
13

584
160
147
55
12

85202
w tym
85212
w tym
85213
w tym
85214
w tym
85215
w tym
85219
w tym
85220
w tym
85228
w tym
85295
w tym
854
85401
w tym
85404
w tym
85415
w tym
85446
w tym
90001

Poz.
Poz.5232
5231

z tego: wynagrodzenia i pochodne
wydatki maj¹tkowe

852

900
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POMOC SPO£ECZNA
Domy pomocy spo³ecznej
wydatki bie¿¹ce
Œwiadczenia rodzinne oraz sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
wydatki bie¿¹ce
z tego: wynagrodzenia i pochodne
Sk³adki na ubezpieczenia zdrowotne
wydatki bie¿¹ce
z tego: wynagrodzenia i pochodne
Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na ubezp.
spo³eczne
wydatki bie¿¹ce
Dodatki mieszkaniowe
wydatki bie¿¹ce
Oœrodki pomocy spo³ecznej
wydatki bie¿¹ce
z tego: wynagrodzenia i pochodne
Jedn. specj. poradnictwa i oœrodki interwencji
kryzysowej
wydatki bie¿¹ce
z tego: dotacja
Us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne us³ugi opiekuñcze
wydatki bie¿¹ce
z tego: wynagrodzenia i pochodne
Pozosta³a dzia³alnoœæ
wydatki bie¿¹ce
wydatki maj¹tkowe
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Œwietlice szkolne
wydatki bie¿¹ce
z tego: wynagrodzenia i pochodne
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
wydatki bie¿¹ce
z tego: wynagrodzenia i pochodne
Pomoc materialna dla uczniów
wydatki bie¿¹ce
w tym: wynagrodzenia i pochodne
Dokszta³canie i doskonalenie nauczycieli
wydatki bie¿¹ce

GOSPODARKA KOMUNALNA
Gospodarka œciekowa i ochrona wód
wydatki bie¿¹ce
w tym
z tego: wynagrodzenia i pochodne
wydatki maj¹tkowe

755
064
539
010
525

797
496
538
966
958

100%
100%
100%
100%
100%
99%
0%
0%
96%
99%
99%
100%
96%

Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 741

Dzia³

Rozdzia³
90003

— 28613 —
Plan
po zmianach

Wyszczególnienie

90015
90019
921
92109
92116

925
92595
926
92601
92605
92695

Wykonanie

% wykonania
94%
94%
99%
93%
93%

Oczyszczanie miast i wsi
wydatki bie¿¹ce
z tego: wynagrodzenia i pochodne
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
wydatki bie¿¹ce
w tym
z tego: wynagrodzenia i pochodne
Oœwietlenie ulic, placów i dróg
wydatki bie¿¹ce
w tym
wydatki maj¹tkowe
Wp³ywy i wydatki za korzystanie ze œrodowiska
wydatki bie¿¹ce
w tym

322 507
322 507
69 611
10 384
10 384
1 200
113 800
85 500
28 300
3 000
3 000

304 697
304 697
68 763
9 624
9 624
1 200
107 028
78 846
28 182
2 952
2 952

94%
92%
100%
98%
98%

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Domy i oœrodki kultury, œwietlice i kluby
wydatki bie¿¹ce
w tym
z tego: dotacje
Biblioteki
wydatki bie¿¹ce
w tym
z tego: dotacje

226 766

226 766

100%

129 354
129 354
129 354
97 412
97 412
97 412

129 354
129 354
129 354
97 412
97 412
97 412

100%
100%
100%
100%
100%
100%

56 672

56 668

100%

56 672
56 672

56 668
56 668

100%
100%

349 546
148 518
148 518
80 000
80 000
80 000
121 028
10 482
110 546
22 950

344 389
147 717
147 717
80 000
80 000
80 000
116 672
10 481
106 191
22 950

99%
99%
99%
100%
100%
100%
96%
100%
96%
100%

22 104 002

19 550 492

88%

3 955 464

2 175 001

55%

18 148 538

17 375 491

96%

w tym
90004

Poz.
Poz.5232
5231

OGRODY BOTAN. I ZOOLOG.ORAZ NATURALNE
OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY
Pozosta³a dzia³aslnoœæ
wydatki maj¹tkowe
w tym
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Obiekty sportowe
wydatki maj¹tkowe
w tym
Zadania w zakresie upowszechniania kult.fiz. i sportu
wydatki bie¿¹ce
w tym
z tego: dotacje
Pozosta³a dzia³alnoœæ
wydatki maj¹tkowe
w tym
wydatki bie¿¹ce
z tego: wynagrodzenia i pochodne
OGÓ£EM
WYDATKI MAJ¥TKOWE
WYDATKI BIE¯¥CE

Omówienie wykonania wydatków bud¿etowych
za 2007 rok
Planowane wydatki po zmianach na rok 2007 wynosz¹
22.104.002 z³, a wykonane 19.550.492 z³,
z tego:
wydatki na zadania w³asne - planowane - 18.100.323 z³, wykonane - 15.827.959 z³
wydatki na zadania zlecone - planowane - 4.003.679 z³, wykonane - 3.722.533 z³
Wydatki na zadania w³asne to:
- wydatki bie¿¹ce - planowane 18.150.138 z³, wykonane
17.377.000 z³, czyli 96 %
- wydatki maj¹tkowe - planowane 3.955.464 z³, wykonane
2.175.001 z³, czyli 55 %

ROLNICTWO I £OWIECTWO
Plan roczny - 465.795 z³

Wydatkowano - 325.982 z³

I. ZADANIA INWESTYCYJNE:
Budowa ujêæ wody, zbiornika i sieci wodoci¹gowej dla
Skrzydlnej, Przenoszy i Woli Skrzydlañskiej
Wodoci¹g Dobra - opracowanie dokumentacji, modernizacja Ÿróde³ i wymiana linii
Zadanie realizowane w 2006 i na prze³omie 2007 roku w ramach Priorytetu 3 - Rozwoju Lokalnego Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Zakres obejmowa³ budowê dwóch ujêæ wody, zbiornika wyrównawczego, oraz
sieci wodoci¹gowej i przy³¹czy domowych o ³¹cznej d³ugoœci
41.86 km. Wartoœæ zadania - 3.111.142 z³, w tym:
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Œrodki strukturalne - 1.429.898 z³, dotacja z bud¿etu pañstwa - 238.316 z³, œrodki w³asne - 1.442.928 z³
Z uwagi na z³e warunki atmosferyczne, dwukrotnie przed³u¿ano termin zakoñczenia robót, ustalaj¹c ostateczny odbiór
na 16 czerwca br. W dniu tym roboty zosta³y odebrane i rozliczone przez Komisjê Koñcowego Odbioru Robót. W dniu
29 czerwca uzyskano pozwolenie na u¿ytkowanie wodoci¹gu.

Poz.
Poz.5232
5231

Za opracowanie opinii hydrologicznej w sprawie wydajnoœci Ÿróde³ na wschodnich boczach masywu Mogielicy,
oraz hydrologiê potoku £ososiny i potoku Krzysztonów przez
geologów, zap³acono 3.000 z³, oraz 3.782 z³ za opracowanie studium wykonalnoœci z zakresu gospodarki œciekowej
i wodnej.
W dziale tym realizacja inwestycji za I pó³rocze wynosi 67 %.

W zwi¹zku z koniecznoœci¹ dokonania zmiany trasy wodoci¹gu na skutek braku zgody w³aœcicieli gruntów, zlecono opracowanie projektu zmian trasy sieci wodoci¹gowej wraz z przy³¹czami za kwotê 12.000 z³
W wyniku wprowadzonych zmian projektowych, w dniu
18.06.2007 r. zawarto dodatkow¹ umowê z firm¹ MURBET na
wykonanie dodatkowo 14 przy³¹czy wodoci¹gowych na kwotê 59.177 z³
Oprócz tego poniesiono wydatki na ogrodzenie zbiornika 11.493 z³, zap³acono za przy³¹cz energetyczny i odbiór przez
SANEPID - 1.646 z³ mapy sytuacyjno-wysokoœciowe do projektowanej rozbudowy wodoci¹gu - 8.784 z³, zakup reduktorów - 3.545 z³, ostateczne p³ukanie sieci - 10.679 z³

II. ZADANIA BIE¯¥CE
Zadaniem w³asnym Gminy jest opieka nad zwierzêtami
bezdomnymi.
Dlatego te¿ wydatkowano 2.312 z³ na schwytanie, ¿ywienie, op³atê za przewóz i pobyt bezdomnego psa w schronisku
dla zwierz¹t w Nowym Targu.
Nale¿n¹ sk³adkê na Izby Rolnicze, tj. 2 % wp³ywów podatku
rolnego za rok 2007 w kwocie 1.200 z³ przekazano.
49.951.70 z³otych wyp³acono rolnikom jako zwrot akcyzy
za zakupione paliwo. Jest to zadanie zlecone i wyp³acane
z otrzymanej dotacji celowej od wojewody.

Wodoci¹g Dobra
LEŒNICTWO
Opracowano dokumentacje projektowe przez firmê Projektowo Us³ugow¹ PROINSTAL z Limanowej na wykonanie modernizacji sieci wodoci¹gowej w Dobrej (os. Rynek i Morgi) oraz
zasilanie w wodê wodoci¹gu gminnego za kwotê 13.540 z³
W wyniku przeprowadzonych negocjacji Firma Handlowo-Us³ugowa GOLDRAIN z Krakowa wykona³a ca³kowit¹ instalacjê pod³¹czeniow¹ stacji uzdatniania wody z monta¿em
filtrów, wodomierza kontaktowego, zestawu dozuj¹cego podchloryn sodu, oraz dokona³a uruchomienia stacji uzdatniania
za kwotê 42.061 z³
Za kwotê 7.000 z³otych Zak³ad Instalacji Sanitarnej z Mordarki dokona³ wymiany uszkodzonego odcinka linii wodoci¹gowej na os. Morgi w Dobrej.
Poniesiono tak¿e wydatki na remont ujêcia powierzchniowego wody, oraz wymianê z³o¿a filtracyjnego na wodoci¹gu
Nr 1 za kwotê 15.127 z³
Doprowadzenie wody do szko³y w Wilczycach
W zwi¹zku z powtarzaj¹cym siê brakiem wody w szkole
podstawowej w Wilczycach, Rada Gminy zdecydowa³a o wykonanie dodatkowych ujêæ zasilaj¹cych ruroci¹g. Po przeprowadzonym przetargu nieograniczonym wybrano wykonawcê
"Us³ugi Transportowo-Ogólnobudowlane Mrózek Stanis³aw
z £ostówki na wykonanie ujêcia w formie studni, ruroci¹gu
zasilaj¹cego o d³ugoœci 1397 mb, ruroci¹gu przelotowo-spustowego o d³ug. 55 mb, oraz ogrodzenie ujêcia za kwotê
79.300 z³ Roboty zosta³y wykonane i odebrane w mcu listopadzie ub. r. Za nadzór inwestorski zap³acono 1220 z³

Plan roczny - 1.850 z³

Wykonanie - 1.480 z³

S¹ to wydatki poniesione za czyszczenie lasu gminnego
w Przenoszy.
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIÊ
ELEKTRYCZN¥ GAZ I WODÊ
Plan roczny - 91.686 z³

Wykonanie - 85.560 z³

ZADANIA BIE¯¥CE:
Poniesione wydatki to utrzymanie konserwatorów wodoci¹gu w Dobrej i Skrzydlnej w kwocie 53.896 z³, usuwanie
awarii wodoci¹gu gminnego - 17.494 z³, energia elektryczna
w kwocie 4.401 z³, badanie wody - 1.151 z³
Op³ata za korzystanie ze œrodowiska na pobór wody to
kwota 8.618 z³
W zwi¹zku z zatrudnieniem 1 konserwatora w ramach robót interwencyjnych przez 6 mcy, refundowanych przez Rejonowy Urz¹d Pracy w dziale tym niewykorzystano kwotê przeznaczon¹ na zatrudnienie.
TRANSPORT I £¥CZNOŒÆ
Plan roczny - 1.837.560 z³

Wykonanie - 1.342.839 z³

ZADANIA BIE¯¥CE:
Opracowania i dokumentacje na gospodarkê wodn¹ i œciekow¹
W bud¿ecie na realizacje tego zadania zaplanowano
135.655 z³
Rozeznano mo¿liwoœæ ujêcia wody pitnej w miejscowoœci
Pó³rzeczki dla zaopatrzenia w wodê ca³ej Gminy z dwóch ujêæ
powierzchniowych tj. na potoku "Czerwonka" w Lasach Pañstwowych w rejonie os. Mrózki, oraz w rejonie os. Bulaki.
Aktualnie prowadzone s¹ badania maj¹ce na celu okreœlenie mo¿liwoœci i wydajnoœci ujêæ wody. Po uzyskaniu pozytywnych wyników zlecona zostanie koncepcja zaopatrzenia w wodê
dla ca³ej Gminy.

Na zimowe utrzymanie dróg gminnych wydatkowano
170.461 z³
Za remont nawierzchni bitumicznej dróg gminnych zap³acono 22.800 z³ Wykonawc¹ by³a podobnie jak w latach ubieg³ych, firma BUDDROG £agosz.
Ponadto wykonano remont drogi gminnej Kasina Wola
Skrzydlañska na odcinku 1050 mb polegaj¹cy na zepchaniu
poboczy, wybieraniu rowów, wyciêciu i wywiezieniu ga³êzi,
u³o¿enie przepustów, wymiana krêgów betonowych za kwotê
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19.080 z³otych, oraz za 2.687 z³otych dokonano remontu mostków w os.W¹tory i Stefany.
Zabezpieczono dwa osuwiska w miejscowoœci Pó³rzeczki
przez Firmy Handpol i Stanis³awa Mrózka na kwotê 12,921 z³,
wykonano remonty na drogach gminnych / transport materia³ów, prace ziemne/ przez wykonawców: Firma Foszczyñskiego na kwotê - 8.613 z³, Mrózka - 18.261 z³, Majerczyka - 1.490 z³,
Rapacza - 2.684 z³, Janda - 1.100 z³
Utrzymanie pasa drogowego - tj. za³o¿enie krêgów, korytek, wysypanie t³uczniem, przywóz kruszywa, koszenie poboczy, wynajem podnoœnika, pielêgnacjê drzew oraz monta¿ kraty na drodze w Stró¿y, wydatkowano 75.116 z³
Oznakowanie dróg oraz przejœæ dla pieszych / zakup i zamontowanie znaków/ oraz malowanie barierek mostowych wydatkowano 8.166 z³
Uporz¹dkowanie stanu prawnego dróg i inwentaryzacja
dróg gminnych - na to zadanie zaplanowano
75.000 z³
W 2007 r. wykonano mapy do inwentaryzacji dróg gminnych, oraz wypisy z rejestru gruntów za kwotê 2.085 z³, oraz
zakupiono w Zak³adzie Us³ug Informatycznych z Wroc³awia
oprogramowanie systemu ewidencji dróg, ulic i obiektów mostowych, a tak¿e system rejestru uzgodnieñ i zajêæ pasa drogowego za 7.440 z³
Do uregulowania prawnego pozostaje oko³o 186 km dróg.

Poz.
Poz.5232
5231
ZADANIA INWESTYCYJNE:

Odbudowa dróg po powodzi
W ramach podzia³u œrodków na usuwanie skutków powodzi. gmina Dobra otrzyma³a z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dotacjê w kwocie 100.000 z³otych.
W ramach odbudowy po powodzi wykonano remonty nawierzchni dróg gminnych, a to:
- remont przepustu ramowego w ci¹gu drogi gminnej Jurków
- Pó³rzeczki, oraz ubezpieczenie brzegów potoku
- na kwotê 36.729 z³
- odbudowa drogi gminnej "Lachy" w m. Dobra - zabezpieczenie korpusu drogi, na kwotê 17.688 z³
- remont drogi gminnej " Mysze" w m. Gruszowiec - o nawierzchni
asfaltowej na d³ugoœci 150 mb, na kwotê 30.177 z³
- remont drogi gminnej "Smolenie" w m. Chyszówki - o nawierzchni asfaltowej na d³ugoœci 304 mb, na kwotê
63.267 z³
- remont drogi gminnej " Lêckosiówka" w m. Stró¿a - o nawierzchni asfaltowej na d³ugoœci 200 mb, na kwotê 42.807 z³
£¹czna wartoœæ robót wraz z zap³at¹ za skrócone dokumentacje na remonty dróg, oraz projekt techniczny remontu
przepustu i nadzór inwestorski to kwota 199.769 z³, w tym
œrodki bud¿etu Gminy 99.769 z³
Wykonawcami robót wybranymi w drodze przetargu nieograniczonego na w/w drogach by³y firmy LIMDRÓG z Limanowej i WEKALL z Pisarzowej.

Remont drogi do Przedszkola Nr 2:
Budowa chodnika przy drodze powiatowej
Za kwotê 1.012 z³ wykonano mapy geodezyjne do celów
projektowych przebudowy drogi.
Mimo og³oszonego przetargu na przebudowê drogi, ¿aden
wykonawca nie z³o¿y³ oferty.
W ramach robót interwencyjnych Urz¹d Gminy zatrudnia 1
osobê przez 9 miesi¹ce, która pracuje przy utrzymaniu zieleni.
Czêœæ œrodków na wynagrodzenia zwraca Urz¹d Pracy,
czêœæ dop³aca³a gmina - 7.622 z³
Dokonano modernizacji dróg rolniczych na kwotê 72.945 z³,
w tym z dotacji Urzêdu Marsza³kowskiego - 45.967 z³
- w Gruszowcu, os. Mysze o nawierzchni asfaltowej d³ugoœci
200 mb, na kwotê 41.480 z³
- w Dobrej, os. Podedwór o nawierzchni t³uczniowej d³ugoœci
300 mb, na kwotê 14.163 z³
- os. Dro¿d¿e o nawierzchni t³uczniowej d³ugoœci 300 mb, na
kwotê 16.663 z³
- inspektor nadzoru - 639 z³
Wykonawcami robót wybranymi w drodze przetargu nieograniczonego by³y firmy LIMDRÓG z Limanowej, oraz A. Foszczyñski ze Szczerzyca.
Wykorzystanie œrodków przez Rady So³eckie na modernizacje dróg osiedlowych i polowych przedstawia siê nastêpuj¹co:
Dobra - 33.194 z³
Przenosza - 6.088 z³
Por¹bka - 7.828 z³
Wola - 5.169 z³
Gruszowiec - 9.020 z³
Chyszówki - 14.953 z³
Razem - 136.071 z³
Jurków - 18.807 z³
Pó³rzeczki - 9.083 z³
Wilczyce - 8.295 z³
Skrzydlna - 15.771 z³
Stró¿a - 7.861 z³

Na wspó³finansowanie zadania ze Starostwem Powiatowym w Limanowej zabezpieczono 200.000 z³otych.
Rada Gminy podjê³a uchwa³ê o udzieleniu pomocy dla Powiatu Limanowskiego na budowê chodników przy drodze powiatowej na terenie Gminy Dobra.
Zosta³o zawarte porozumienie miêdzy Gmin¹ Dobra a Powiatem Limanowskim, w którym okreœlono udzia³ w kosztach
inwestycji - po 50 % obydwie strony.
W dniu 28 wrzeœnia ub. r. zawarto umowê z wykonawc¹
wybranym w drodze przetargu nieograniczonego na roboty
budowlane, z terminem wykonania 15,11.2007 r.
Wartoœæ zadania - 217.224 z³
W zwi¹zku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi
uniemo¿liwiaj¹cymi wykonawcy zrealizowanie zamówienia
w powy¿szym terminie, zawarto aneks przed³u¿aj¹cy termin
realizacji zamówienia, do dnia 14 grudnia 2007 r. W dniu
27 grudnia 2007 r. dokonano komisyjnego odbioru robót z udzia³em przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Limanowej.
Z uwagi na zalegaj¹c¹ grub¹ warstwê œniegu, odbiór dotyczy³
tylko zakresu robót, zaœ odbiór jakoœciowy nast¹pi w terminie
do dnia 15 maja 2008 r.
Nale¿na kwota /50% wartoœci zadania/ zosta³a zwrócona
gminie przez Starostwo Powiatowe w mcu styczniu 2008 r.
Budowa i modernizacja dróg gminnych
W 2007 roku na budowê i modernizacjê dróg gminnych
Rada Gminy zaplanowa³a 340.000 z³ By³y to œrodki zabezpieczone jako wk³ad w³asny pod inwestycje drogowe wspó³finansowane ze Ÿróde³ pozabud¿etowych.
Niestety do koñca ubieg³ego roku nie zosta³y uruchomione ¿adne programy pomocowe na modernizacje dróg
gminnych.
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W zwi¹zku z tym dokonano remontów nastêpuj¹cych dróg:
- Remont drogi gminnej "Lêckosiówka" w. Stró¿a o nawierzchni asfaltowej d³ugoœci 180 mb.
Wartoœæ zadania - 39.862 z³ Wykonawca robót firma LIMDRÓG z Limanowej.
- Remont drogi gminnej "Paru¿niki" w m. Jurków o nawierzchni
asfaltowej d³ugoœci 165.5 mb. Wartoœæ zadania - 33.442 z³
Wykonawca robót firma LIMDRÓG z Limanowej.

Budowa zadaszeñ przystankowych PKS

W mcu listopadzie zosta³ og³oszony przetarg nieograniczony na modernizacje dróg gminnych:
droga do Przedszkola Nr 2, droga "Stysie-Czyrnki" w Dobrej, "Bubule Podlesie" w Dobrej, "Górka Plebañska" w Dobrej, "Nowaki" w Gruszowcu i "Wróblówka-Gdowicze"
w Jurkowie.
Przetarg nie doszed³ do skutku, poniewa¿ ¿aden wykonawca nie z³o¿y³ oferty.

Za kwotê 12.000 z³ utwardzono ok. 402 m2 parkingu na
terenie szkolnym w Dobrej.
W mcu grudniu zakupiono kostkê brukow¹ w iloœci 603 m2
za kwotê 23.472 z³ która zostanie u³o¿ona wiosn¹ 2008 r.

Odwodnienie drogi do os. Gorle w Dobrej
Rada Gminy przeznaczy³a na to zadanie 40.000 z³ Dokonano podzia³u geodezyjnego dzia³ki niezbêdnego do wykonania rowu odwadniaj¹cego za kwotê 900 z³, wykupiono teren od Sióstr S³u¿ebniczek (0.28 ha) za kwotê 4.332 z³,
oraz wykonano rów odwadniaj¹cy wraz z przebiciem pod
droga powiatowa i za³o¿eniem przepustu, za kwotê
27.560 z³ przez Firmê WEKALL z Pisarzowej. 6.450 z³ - to
koszt ogrodzenia dzia³ki.

Zlecono Zak³adowi Stolarskiemu Jana Mrózka z Jurkowa
wykonanie 2ech zadaszeñ przystankowych na terenie Jurkowa (os. Krawce i Na Potoku) i 1ego w Pó³rzeczkach (Potaœnia)
za kwotê 22.500 z³ Zadanie zosta³o wykonane i rozliczone.
Budowa parkingu w Dobrej

Budowa parkingu w Jurkowie
W mcu grudniu 2007 r. zakupiono 603 m2 kostki brukowej
za kwotê 23.472 z³, która podobnie jak w Dobrej zostanie u³o¿ona wiosn¹ 2008 r.
Rozbudowa parkingu przy U. Gminy i budowa chodnika
Dokonano rozbudowy istniej¹cego parkingu przy U. Gminy przez Firmê DROGBUD ze S³opnic na kwotê 48.031 z³
Zmodernizowano drogê dojazdow¹ do budynku U. Gminy
i Przedszkola Nr 1, oraz po³o¿ono chodnik za kwotê 29.983 przez
FIRMÊ DROGBUD ze S³opnic.
Przebudowa mostu os. Zawady w Chyszówkach

Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie centrów wsi
100.000 z³otych to kwota przeznaczona przez Radê Gminy
w 2007 r. na realizacjê tego zadania.
W 2007 roku wykonano mapy sytuacyjno-wysokoœciowe do projektowania centrum wsi Dobra przez Zak³ad
Us³ug Geodezyjnych H. Pazdura za kwotê 8.784 z³, opracowano wizualizacjê wybranych obiektów publicznych w gminie, oraz opracowano koncepcjê zagospodarowania centrów wsi za kwotê 4.000 z³, a tak¿e wykonano mapy do
celów projektowych drogi gminnej Skrzydlna-£ugowinaKasina Wielka, centrum wsi Skrzydlna oraz teren wokó³
szko³y podstawowej w Dobrej przez Zak³ad us³ug Geodezyjnych H. Pazdura za kwotê 19.764 z³

W 2007 r. zakupiono przepusty ramowe za kwotê 29.280 z³
W mcu wrzeœniu zawarto umowê z Firm¹ DROGBUD ze S³opnic na wymianê przepustu, tj rozebranie istniej¹cego, roboty
ziemne, monta¿ elementów ¿elbetowych - za kwotê 29.881 z³,
z terminem (aneks do umowy po uchwale podjêtej przez RG
zezwalaj¹cej na zaci¹gniêcie zobowi¹zania) do dnia
30 maja 2008 r.
TURYSTYKA
Plan roczny - 193.000 z³

Wydatkowano - 14.449 z³

Na zorganizowanie II Z³azu turystycznego na £opieniu wydatkowano 5.107 z³otych.

Modernizacja mostu £ugowina-Skrzydlna Kasina Wielka
ZADANIE INWESTYCYJNE:
Zlecono opracowanie projektu budowlanego na remont mostu na kwotê 7.466 z³ Zadanie nie zosta³o wykonane z uwagi na nieuregulowane sprawy w³asnoœci drogi
powiatowej.
Wartoœæ kosztorysowa zadania wynosi 122.993 z³ i wymaga postêpowania przetargowego.
Modernizacja skweru w Jurkowie
W bud¿ecie na realizacje tego zadania zaplanowano
50.000 z³otych.
Za kwotê 13.748 z³ wykonano roboty ziemne, przywieziono
kruszywo ³upkowe, za³o¿ono krawê¿niki i krêgi ¿elbetowe.
W mcu grudniu zawarto umowê z firm¹ "Roboty Ogólnobudowlane G. B³oniarz z Krasnych Lasocic na po³o¿enie kostki
granitowej oko³o 250 m? na kwotê 35.000 z³, z terminem wykonania (aneks do umowy po uchwale podjêtej przez RG zezwalaj¹cej na zaci¹gniêcia zobowi¹zania na 2008 r.) do
30.04.2008 r.

Budowa wie¿y widokowej na Mogielicy
Sejmik Województwa Ma³opolskiego w dniu 24 wrzeœnia
2007 r. przyzna³ Gminie Dobra dotacjê na budowê wie¿y widokowej na górze Mogielica, do kwoty 80 % wartoœci kosztorysowej zadania.
Gmina zawar³a umowê najmu z Nadleœnictwem Limanowa na u¿ytkowanie gruntu pod wykonanie wie¿y widokowej,
oraz u¿ytkowanie obiektu przedmiotowej wie¿y.
Zadanie bêdzie wspó³finansowane tak¿e przez Gminy S³opnice i Kamienica - po 14.000 z³ ka¿da.
W trybie przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcê firmê P.P.H.U. QUERCUS z Lipnicy Wielkiej, z którym zawarto umowê na wykonanie wie¿y widokowej.
Wartoœæ robót to kwota 155.306 z³, oraz nadzór inwestorski - 4.880 z³. Termin wykonania zadania, ze wzglêdu na
z³e warunki atmosferyczne przed³u¿ono aneksem do dnia
30 czerwca 2008 r.
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W roku 2007 poniesiono nastêpuj¹ce wydatki zwi¹zane
z przygotowaniem inwestycji:
- 7.450 z³ - za dokumentacjê architektoniczno-projektow¹
- 1.830 z³ - za wykonanie projektu budowlanego inst. odgromowej, oraz kosztorysu inwestorskiego
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Plan roczny - 499.936 z³

Wykonanie - 479.516 z³

ZADANIA BIE¯¥CE:
Utrzymanie palacza w Oœrodku Zdrowia w Skrzydlnej, to
kwota 10.247 z³ Za 11.493 z³ zakupiono opa³ do budynku Oœrodka Zdrowia w Skrzydlnej, za 5.360 z³ zakupiono drzwi do mieszkañ w budynkach szkól podstawowych w Dobrej i Stró¿y, oraz
za 4.360 z³ blachê i ³aty na pokrycie budynku Nr 115 w Dobrej.
Ponadto zap³acono za energiê elektryczna magazynu
w Stró¿y, Domu Ludowego w Przenoszy, klatki schodowej
w Domu Nauczyciela, oraz Przedszkola w Skrzydlnej kwotê
3.658 z³, ubezpieczenie Domu Ludowego w Przenoszy, Domu
Nauczyciela w Skrzydlnej, Przedszkola w Skrzydlnej, oraz
Oœrodka Zdrowia w Dobrej i Jurkowie 2.976 z³, wywóz œcieków w Skrzydlnej 4.100 z³
Za opracowanie projektu przebudowy dachu na Domu Nauczyciela w Skrzydlnej zap³acono 5.000 z³, usuniêcie awarii
w piecach co w mieszkaniach ZSO Dobra - 2.736 z³, projekt
i modernizacjê oœwietlenia, oraz remont klatki schodowej
w mieszkaniach Oœrodka Zdrowia w Skrzydlnej, - 8.513 z³, przy³¹cz do sieci Oœrodka Zdrowia w Dobrej - 755 z³, zakup zbiornika i monta¿ oraz materia³ów do remontu szamba przy Oœrodku Zdrowia w Skrzydlnej - 3.650 z³
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Wartoœæ robót to kwota 152.027 z³, oraz 2.127 z³ nadzór inwestorski. Roboty zosta³y wykonane, odebrane i rozliczone.
Rozdzielenie ogrzewania gazowego w mieszkaniach gminnych
W bud¿ecie Gminy w roku bie¿¹cym zaplanowano 50.000
z³ na realizacjê tego zadania.
W mcu maju zlecono Pracowni Projektowej J. M¹ki ze Starej Wsi wykonanie projektów budowlanych rozdzia³u mieszkañ c.o. wraz z instalacj¹ gazow¹ w szko³ach podstawowych
w Stró¿y, Chyszówkach, Wilczycach, Woli Skrzydlañskiej oraz
Gruszowcu wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej
dla kot³owni gazowej, za kwotê 3.538 z³.
Rozdzia³u ogrzewania gazowego w mieszkaniach gminnych
dokonano w budynku szko³y podstawowej w Stró¿y, oraz Chyszówkach. Wykonawc¹ robót by³a firma Zak³ad Instalacji
Wod.Kan.C.O. ze Starej Wsi.
Za wykonanie robót w mieszkaniu w Chyszówkach zap³acono 10.016 z³, a w 4 mieszkaniach w Stró¿y 40.191 z³ Roboty
zosta³y wykonane, odebrane i rozliczone.
DZIA£ALNOŒÆ US£UGOWA
Plan roczny - 19.000 z³

Wykonanie - 17.053 z³

4.880 z³ wydatkowano na sporz¹dzenie map oraz zmianê
w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy
Dobra, a 307 z³ na zakup zniczy i kwiatów na groby wojenne.

Op³ata roczna z tytu³u u¿ytkowania wieczystego dzia³ki zakupionej w Dobrej to kwota 2.182 z³ Zap³acono tak¿e za sprawdzenie szczelnoœci gazu i nadzór elektryczny, oraz przegl¹dy
budynków gminnych - 4.472 z³

Za kwotê 8.500 z³ zakupiono ch³odniê do przechowywania
zw³ok i przekazano j¹ na podstawie zawartej umowy w nieodp³atne u¿yczenie Parafii Dobra. Ch³odnia jest na maj¹tku
Gminy.
Poniewa¿ w³aœciciel dzia³ki na której stoi pomnik poleg³ych
mieszkañców Gminy w czasie II wojny œwiatowej domaga³ siê
aby gmina wykupi³a ten grunt, Rada Gminy zdecydowa³a o wykupie 0.02 ha za kwotê 3.000 z³

ZADANIA INWESTYCYJNE:

INFORMATYKA

Modernizacja Domu Ludowego w Przenoszy

Plan roczny - 44.000 z³

Zadanie wspó³finansowane ze œrodków UE. Po przeprowadzonym postêpowaniu przetargowym zawarto z wybrana
firm¹ "US£UGI BUDOWLANE" Stanis³awa Nowaka z Jurkowa umowê na roboty budowlane, z terminem zakoñczenia
31 lipiec 2007 r. Wartoœæ zadania ³¹cznie z wyposa¿eniem 169.828 z³

By³y to œrodki zaplanowane na wspó³finansowanie projektu "Rozbudowa systemów elektronicznej administracji" w którym uczestniczy tak¿e nasza gmina. Projekt bêdzie realizowany w roku 2008.

Zadanie zosta³o wykonane i rozliczone w terminie.
Monta¿ finansowy zadania inwestycyjnego przedstawia siê
nastêpuj¹co:
Œrodki strukturalne - 111.818 z³
Œrodki w³asne - 58.010 z³
Do koñca 2007 r gmina nie otrzyma³a zwrotu nale¿nej kwoty
ze œrodków strukturalnych.

Plan roczny - 1.914.476 z³

Modernizacja budynku gminnego Nr 38 w Dobrej
Na to zadanie Rada Gminy zaplanowa³a 178.000 z³ Za kwotê
23.600 z³ zap³acono firmie "PROFES" ze Skawy za roboty remontowe i modernizacyjne pomieszczeñ biurowych
Na termomodernizacjê budynku, wymianê stolarki okiennej i grzejników og³oszono przetarg nieograniczony, z którego
wybrano wykonawcê robót firmê "MALMAJSTER" z Jurkowa.

Wykonanie - 0 z³

ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Wykonanie - 1.873.988 z³

Zadania zlecone z mocy Ustawy i na zadania powierzone:
Zadania zlecone przez Wojewodê do wykonania Gminie to:
- prowadzenie zadañ z obrony cywilnej
- Urz¹d Stanu Cywilnego
- Ewidencja ludnoœci
Na wykonanie tych zadañ gmina dostaje dotacje, niestety
jest to kwota niewystarczaj¹ca, i tak:
P³atne: z dotacji wojewody - 69.600 z³ z bud¿etu Gminy - 138.277 z³ W kwocie tej mieszcz¹ siê wynagrodzenia pracowników
i pochodne,, us³ugi pocztowe, telefoniczne, szkolenia pracowników i przejazdy s³u¿bowe, zakup druków do USC, comie-
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siêczna aktualizacja rejestru wyborców, energia elektryczna
w pomieszczeniach zajmowanych przez tych pracowników.
Otrzymywana dotacja na zadania zlecone i powierzone nie
wzrasta z roku na rok,mimo ¿e zadañ do wykonania przybywa.
Dlatego te¿ gmina zmuszona jest dofinansowywaæ z w³asnych œrodków.
Zadania w³asne:
Na dzia³alnoœæ Rady Gminy, tj. zrycza³towan¹ dietê Przewodnicz¹cego, diety radnych i so³tysów za udzia³ w posiedzeniach sesji i komisji sta³ych, szkolenia radnych, zakup materia³ów i koszt wysy³ki, wydatkowano 110.432 z³
Urz¹d Gminy:
1.165.288 z³ - wynagrodzenia pracowników, pochodne od
wynagrodzeñ, nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna, naliczony fundusz œwiadczeñ socjalnych i sk³adka PFRON
112.165 z³ - zakup materia³ów biurowych, przepisów prawnych, œrodków BHP, wyposa¿enia
28.645 z³ - energia gazowa i elektryczna
22.651 z³ - op³aty pocztowe
18.548 z³ - op³aty telefoniczne
16.660 z³ - szkolenia pracowników
38.613 z³ - us³ugi prawne dla Gminy
6.546 z³ - wydruki ksero
34.726 z³ - zakup i licencja programów komputerowych
26.993 z³ - wyjazdy s³u¿bowe, rycza³ty za u¿ywanie prywatnych samochodów do celów s³u¿bowych
1.980 z³ - ubezpieczenie budynku
2.367 z³ - monitoring budynku UG
2.183 z³ - prowizja za prowadzenie rachunków w BS
14.677 z³ - remonty w budynku, naprawy drukarek
6.200 z³ - zlecona kontrola wewnêtrzna 5 % w UG i jednostkach podleg³ych

Poz.
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OBRONA NARODOWA

Plan roczny - 1.200 z³

Wydatkowano - 1.200 z³

To wydatki realizowane z dotacji celowej Wojewody Ma³opolskiego (szkolenia obronne na terenie Gminy)
BEZPIECZEÑSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/PO¯AROWA
Plan roczny - 132.516 z³

Wydatkowano - 131.712 z³

ZADANIA BIE¯¥CE
Na utrzymanie jednostek Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych
w gotowoœci bojowej, tj. zakup paliwa i czêœci zamiennych
do samochodów stra¿ackich, mundurów dla stra¿aków, zap³atê za energiê elektryczn¹ w budynkach remiz, ubezpieczenie stra¿aków i samochodów, przegl¹dy samochodów,
wynagrodzenie kierowców i Gminnego Komendanta OSP,
wydatkowano 79.777 z³
4.488 z³ zap³acono za materia³y do obrony cywilnej, oraz
przeprowadzone miêdzygminne szkolenie.
3.000 z³ przekazano na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup przenoœnego komputera dla Komisariatu
Policji w Tymbarku, niezbêdnego do prowadzenia pogadanek
profilaktycznych w szko³ach na terenie Gminy Dobra.
Za kwotê 4.452 z³ zakupiono opaski odblaskowe w iloœci
1.327 sztuk i rozdano dzieciom przedszkoli, szkó³ podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Dobra, w celu bezpiecznego poruszania siê po drodze publicznej po zmroku.
ZADANIA INWESTYCYJNE
Modernizacja remizy OSP Jurków

W ramach promocji Gminy, wydatkowano kwotê
9.903 z³ za: reklamê Gminy Dobra w gazecie krakowskiej,
uczestnictwo w Targach Turystycznych, spotkania promocyjne rozwoju turystycznego i gospodarczego regionu
w³adz samorz¹dowych, rz¹dowych, oraz przedstawicieli
mediów, oraz 2.000 z³ za publikowanie artyku³ów zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ samorz¹du gminnego w "Dobrzañskich Wieœciach".
Zrycza³towana miesiêczna dieta so³tysów to kwota
19.800 z³, a zorganizowanie zawodów po¿arniczych w szko³ach i miêdzy jednostkami OSP to kwota 5.672 z³
Zap³acono sk³adkê na rzecz Zwi¹zku Gmin Dorzecza rzeki
£ososina w kwocie 9.634 z³, oraz sk³adkê na Zwi¹zek Gmin
Wiejskich w kwocie 2.207 z³otych.
URZÊDY NACZELNYCH ORGANÓW W£ADZY
Plan roczny - 20.641 z³

Wydatkowano - 20.641 z³

S¹ to wydatki zlecone przez wojewodê, p³atne z otrzymanej dotacji.
1.460 z³ - wydatki zwi¹zane z aktualizacja rejestru wyborców
18.981 z³ - wydatki zwi¹zane z przeprowadzeniem wyborów
do Sejmu i Senatu
200 z³ - wydatki zwi¹zane ze zniszczeniem dokumentów z wyborów lat ubieg³ych

W mcu wrzeœniu zawarto umowê z firm¹ "MALMAJSTER"
z Jurkowa na wykonanie robót modernizacyjnych na budynku
remizy OSP w Jurkowie, na kwotê 9.995 z³
Umow¹ objêto wykonanie opaski z kostki brukowej od strony wjazdu do remizy. Roboty zosta³y wykonane, odebrane i rozliczone.
Wspó³finansowanie zakupu samochodu bojowego dla Powiatowej Stra¿y Po¿arnej w Limanowej
Na wspó³finansowanie zadania ze Starostwem Powiatowym w Limanowej zabezpieczono 30.000 z³otych.
Rada Gminy podjê³a uchwa³ê o udzieleniu pomocy dla Powiatu Limanowskiego w postaci przekazania kwoty 30.000 z³otych, jako wspó³finansowanie zakupu samochodu dla Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Limanowej.
Gmina Dobra podpisa³a stosowne porozumienie z Zarz¹dem Powiatu Limanowskiego i przekaza³a kwotê.
W mcu grudniu ub. r. Komenda Powiatowej Stra¿y Po¿arnej przys³a³a rozliczenie z przekazanej dotacji (kserokopia faktury, protokó³ przekazania samochodu)
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I WYDATKI
ZWI¥ZANE Z ICH POBOREM
Plan roczny - 45.864 z³

Wydatkowano - 39.101 z³
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Prowizja so³tysów za zebrane zobowi¹zania pieniê¿ne to
kwota 27.537 z³, zakup kwitariuszy, oraz op³aty pocztowe za
wysy³kê nakazów p³atniczych to kwota 11.564 z³
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œcian, wyprawa elewacyjna, monta¿ podokienników, monta¿
podsufitki. Roboty zosta³y zakoñczone i odebrane.
Monta¿ okien w Szkole Podstawowej w Pó³rzeczkach

OBS£UGA D£UGU PUBLICZNEGO
Plan roczny - 292.400 z³

Wydatkowano - 226.488 z³

S¹ to œrodki wydatkowane na zap³atê odsetek od zaci¹gniêtych kredytów i po¿yczek.
Od po¿yczek zaci¹gniêtych w WFOŒ i GW w Krakowie na
budowê kolektora E, gospodarkê odpadami, oraz modernizacjê
oœwietlenia ulicznego, zap³acono 19.043 z³ odsetek, natomiast
od kredytów zaci¹gniêtych na budowê gimnazjum, sali gimnastycznej, szko³y podstawowej w Pó³rzeczkach, termomodernizacjê szkó³, rozbudowê wodoci¹gu w Dobrej, przebudowê drogi
w Pó³rzeczkach i Woli Skrzydlañskiej, zagospodarowanie parku
w Dobrej, przebudowê skweru w Jurkowie, budowê Sali gimnastycznej, opracowanie dokumentacji na wodoci¹g w Skrzydlnej,budowê wodoci¹gu w rejonie Skrzydlnej, oraz rozbudowa
oœrodka zdrowia w Dobrej, zap³acono 207.445 z³ odsetek.
OŒWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA
WYCHOWAWCZA
Plan roczny - 10.627.153 z³

Wydatkowano - 9.406.808 z³

ZADANIA INWESTYCYJNE
Plan roczny - 1.627.931 z³

Wydatkowano - 525.780 z³

Ogrodzenie boisk szkolnych przy Zespole Placówek Oœwiatowych w Jurkowie
W dniu 20.06.2007 r. zawarto umowê o roboty budowlane
z Firm¹: MALMAJSTER" Nowak Stanis³aw z Jurkowa na kwotê 10.000 z³ Zakresem robót objêto wykonanie ogrodzenia boisk
szkolnych. Prace zosta³y zakoñczone i odebrane.
Modernizacja budynku gospodarczego przy szkole podstawowej w Gruszowcu.
Zadanie zosta³o wykonane przez firmê "MALMAJSTER"
z Jurkowa. Wartoœæ robót wg zawartej umowy - 8.000 z³
Modernizacja budynku Szko³y Podstawowej w Stró¿y
W dniu 22.06.br z Firm¹ "MALMAJSTER" Stanis³awa Nowaka z Jurkowa zawarto umowê o roboty budowlane na kwotê 29.280 z³ Zakresem robót objêto docieplenie pozosta³ych

Za kwotê 57.239 z³otych zakupiono stolarkê okienn¹ i zamontowano w drugiej czêœci szko³y podstawowej w Pó³rzeczkach.
Budowa gimnazjum w Dobrej - etap IV.
W uchwale bud¿etowej na 2007 Rada Gminy zabezpieczy³a kwotê 1.500.000 z³, natomiast w wieloletnim programie inwestycyjnym jest to inwestycja dwuletnia. Pierwszy etap rok 2007 - kwota 1.500.000 z³, drugi etap - rok 2008 - kwota
1.800.000 z³
Za kwotê 4.000 z³ opracowano kosztorysy inwestorskie oraz
techniczn¹ specyfikacjê na roboty budowlane i wykoñczeniowe dla celów przetargowych przez firmê Us³ugi Projektowe
Janina Hutek ze Starej Wsi.
W dniu 18 czerwca Br. odby³ siê przetarg nieograniczony
na realizacjê tego zadania. Spoœród 3 z³o¿onych ofert, wybrano Firmê "PROFES" Rafa³a Koniecznego ze Skawy., z któr¹
w mcu wrzeœniu zawarto umowê na roboty zawarte w specyfikacji, na kwotê 3.088.079 z³otych. Termin zakoñczenia inwestycji to 30 czerwiec 2008 roku.
W zakres robót objêtym przetargiem nieograniczonym
wchodz¹ wszystkie roboty budowlane w segmencie A, B, i C
³¹cznie z oœwietleniem terenu i ogrodzeniem pozwalaj¹ce poza
pierwszym wyposa¿eniem na dopuszczenie obiektu do u¿ytkowania. W dniu 21 wrzeœnia podpisano umowê o pe³nienie
nadzoru inwestorskiego na kwotê 43.233 z³
W mcu grudniu zap³acono pierwsz¹ fakturê za roboty budowlane na kwotê 355.352 z³, w zwi¹zku z tym zaplanowane
roboty w harmonogramie (za³¹czniku do umowy) w roku 2007
na kwotê 300.000 z³, przechodz¹ na rok 2008.
Plac zabaw dla dzieci
W dniu 2 maja Br. zawarto umowê z firm¹ "Garden" z Tarnowa na wykonanie elementów placu zabaw wraz z transportem i monta¿em na kwotê 19.471.20 z³ Huœtawki, karuzele i inne elementy placu zabaw zosta³y zamontowane, wszystkie
posiadaj¹ certyfikaty i 3letnia gwarancjê. Ponadto zamontowano oœwietlenie wokó³ placu za kwotê 4.496 z³, przywieziono
korê i wyrównano ziemiê za 2.867 z³.
ZADANIA BIE¯¥CE
Plan roczny - 8.999.222 z³

Wydatkowano - 8.881.028 z³

KOSZT UTRZYMANIA PLACÓWEK OŒWIATOWYCH W 2007 ROKU
Poniesione wydaki
w tym:
Nazwa jednostki

ZESPÓ£ - DOBRA
Szko³a Podstawowa
Gimnazjum
Œwietlica+ sto³ówka
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Ogó³em

2 289 567,93
1 298 980,61
736 759,38
251 423,69
2 404,25

utrzymanie
pracowników
2 011 398,25
1 173 917,05
685 852,23
149 224,72
2 404,25

utrzymanie
budynków
205 248,43
109 446,83
50 907,15
44 894,45
0,00

dowóz
m³odzie¿y
do szkó³
15 616,73
15 616,73

wy¿ywienie
57 304,52
57 304,52
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Poniesione wydaki
w tym:

Nazwa jednostki

Ogó³em

utrzymanie
pracowników

ZESPÓ£ - JURKÓW
Szko³a Podstawowa
Gimnazjum
Œwietlica + sto³ówka
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Przedszkole

1 633
700
662
133
131
6

617,02
495,29
632,45
101,51
077,51
310,26

1 444 930,57
612 434,71
625 479,45
78 109,28
128 074,55
832,58

ZESPÓ£ SKRZYDLNA
Szko³a Podstawowa
Gimnazjum
Œwietlica + sto³ówka
Przedszkole

1 533
675
556
147
154

311,30
196,74
134,46
004,01
976,09

CHYSZÓWKI
Szko³a Podstawowa
Oddzia³ przedszkolny
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

utrzymanie
budynków
131
78
37
12
3

dowóz
m³odzie¿y
do szkó³

wy¿ywienie
48 329,03

284,73
987,89
153,00
140,88
002,96
0

9 072,69
9 072,69

1 381 699,09
628 015,36
527 900,78
96 241,71
129 541,24

94 954,47
47 181,38
22 118,91
10 615,14
15 039,04

6 114,77

373 522,22
340 536,18
31 503,59
1 482,45

334 474,85
305 555,56
27 436,84
1 482,45

35 547,87
31 481,12
4 066,75
0,00

0,00

3 499,50
3 499,50

PÓ£RZECZKI
Szko³a Podstawowa
Oddzia³ przedszkolny

199 507,99
179 246,29
20 261,70

172 908,18
152 646,48
20 261,70

23 100,91
23 100,91

0,00

3 498,90
3 498,90

WILCZYCE
Szko³a Podstawowa
Oddzia³ przedszkolny
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

531 363,57
497 174,68
32 941,20
1 247,69

468 344,74
439 231,05
27 866,00
1 247,69

56 640,83
51 565,63
5 075,20
0,00

0,00

6 378,00
6 378,00

GRUSZOWIEC
Szko³a Podstawowa
Oddzia³ przedszkolny

200 396,84
168 019,15
32 377,69

180 268,78
150 754,09
29 514,69

19 034,13
16 171,13
2 863,00

0,00

1 093,93
1 093,93

POR¥BKA
Szko³a Podstawowa
Oddzia³ przedszkolny

235 526,76
202 821,43
32 705,33

182 358,92
151 220,68
31 138,24

51 675,10
50 108,01
1 567,09

0,00

1 492,74
1 492,74

STRÓ¯A
Szko³a Podstawowa
Oddzia³ przedszkolny

467 047,11
436 637,76
30 409,35

425 247,26
399 647,93
25 599,33

38 317,61
33 507,59
4 810,02

0,00

3 482,24
3 482,24

WOLA
Szko³a Podstawowa

153 928,48
153 928,48

134 355,18
134 355,18

17 401,32
17 401,32

0,00

2 171,98
2 171,98

PRZEDSZKOLE NR 1
Przedszkole NR 1
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

411 045,00
406 266,64
4 778,36

343 985,94
339 207,58
4 778,36

37 142,82
37 142,82

0,00

29 916,24
29 916,24

PRZEDSZKOLE NR 2

148 977,09

120 749,24

15 147,38

0,00

13 080,47

ZOSIP

317 454,03

256 973,16

60 480,87

Koszty kszta³cenia m³odocianych pracowników
m³odocianych pracowników

149 862,36

Stypendia, wyprawki, podrêczniki, zaj. pozalekcyjne

214 023,27

Wyjazdy m³odzie¿y na basen

106 191,00

42 851,35
5477,68
50 542,97

6 114,77
40 147,16
10 395,81
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Poniesione wydaki
w tym:

Nazwa jednostki

Ogó³em

Zajêcia pozalekcyjne "Ryba w wodzie "Bohaterowie II wojny "
DOWÓZ DO SZKÓ£

9 132 706,40

Plan roczny - 109.639 z³

Wydatkowano - 101.915 z³

ZADANIA BIE¯¥CE
W dziale tym poniesiono wydatki w kwocie 98.857 z³ na
pomoc dzieciom w rodzinach patologicznych dotkniêtych alkoholizmem i narkomani¹ , poprzez dofinansowanie do¿ywiania
w szko³ach , pomoc rzeczow¹, zajêcia pozalekcyjne, finansowanie œwietlicy terapeutycznej oraz wynagrodzenie cz³onków
komisji przeciwalkoholowej.
Zorganizowano konkursy w szko³ach podstawowych o tematyce antyalkoholowej, pogadanki i szkolenia.

151 764,43
7 457 694,16

785 976,47

220 790,52

POMOC SPO£ECZNA
Plan roczny - 4.562.457 z³

Wydatkowano - 4.269.141 z³

W dziale tym gmina realizuje zadania w³asne, oraz zadania
zlecone przez wojewodê ma³opolskiego, na które otrzymuje
dotacje celowe i do wysokoœci tych dotacji , mo¿e wydatkowaæ
œrodki na okreœlone zadania.

Zasi³ki
P³atne z dotacji
Zasi³ki sta³e
Sk³adka na ubezpieczenia zdrowotne

Nowe œwiadczenia od 1 maja 2004 r.
P³atne z dotacji

1.

2.
3.
4.
5.

Œwiadczenia rodzinne i dodatki do œwiadczeñ: zasi³ki rodzinne, dodatki z tytu³u urodzenia dziecka, opieka nad niepe³nosprawnym dzieckiem, opieka nad dzieckiem w czasie urlopu wychowawczego, dodatek z tytu³u samotnego wychowywania dziecka,
kszta³cenia i rehabilitacji, dojazdu lub zamieszkania w internacie dla dzieci szkó³
œrednich, rozpoczêcia roku szkolnego, zasi³ek pielêgnacyjny
Sk³adki na ubezpieczenia zdrowotne od œwiadczeñ rodzinnych
Sk³adki emerytalno-rentowe
Zaliczki alimentacyjne
Koszty obs³ugi œwiadczeñ rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej

Lp.

Zadania w³asne Gminy
Zasi³ki okresowe
Posi³ki dla dzieci - realizowane przez GOPS
Zdarzenia losowe
Zasi³ki celowe
Dop³ata do Domów Pomocy Spo³ecznej
Dodatki mieszkaniowe
Utrzymanie Oœrodka Pomocy Spo³ecznej
Pozosta³e wydatki

182 568,62

Za kwotê 2.992 z³ zlecono Przedsiêbiorstwu Projektowania
i Realizacji Inwestycji LIM-BUD-EXP z Limanowej wykonanie
ogrodzenia dzia³ki Oœrodka Zdrowia w Dobrej od strony posesji P. Wójcik.
Roboty zosta³y wykonane w m-cu czerwcu, faktura zap³acona w lipcu br.

1.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

wy¿ywienie

15 600,00

OCHRONA ZDROWIA

1.
2.

dowóz
m³odzie¿y
do szkó³

utrzymanie
budynków

151 764,43

OGÓ£EM

Lp.

utrzymanie
pracowników

Liczba osób
26
14

Iloœæ rodzin
Kwota

Kwota
61.424
4.238

Kwota

1.072

3.325.222

5
4
24

2.155
6.873
66.220
114.379

Liczba osób
68
469
8
204
2
5
8

Kwota
75.589
13.644
13.818
139.155
31.280
2.230
290.635
1.000
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Zadania w³asne Gminy

Lp.

Liczba osób

Ogó³em
W tym:
P³atne z dotacji
z bud¿etu Gminy

Kwota
4.092.862
3.769.093
323.769

Na podstawie porozumienia z Zarz¹dem Miasta w Nowym
S¹czu o wykonywanie okreœlonych us³ug na rzecz mieszkañców Gminy przez Izbê WytrzeŸwieñ, przelano dotacjê w kwocie 2.000 z³.

nu, flokulantu, worków na osad 48.542 z³, oraz op³atê za korzystanie ze œrodowiska odprowadzan¹ do Urzêdu Marsza³kowskiego - 2.952 z³.
Utrzymanie czystoœci w Gminie

GOSPODARKA KOMUNALNA
Plan roczny - 611.755 z³

Wydatkowano - 584.797 z³

ZADANIA INWESTYCYJNE

Utrzymanie sprz¹taczy ulic, to kwota 75.927 z³.
Za wywóz œmieci z terenu Gminy zap³acono 216.542 z³,
Za kwotê 11.226 z³ zakupiono kosze na œmieci, oraz materia³y
do monta¿u ³awek, które po zmontowaniu w bie¿¹cym roku
bêd¹ umieszczane w ca³ej gminie.

Zakup dzia³ki pod budowê oczyszczalni œcieków w Skrzydlnej
Oœwietlenie uliczne
Pracowni Geodezyjnej Zbigniewa Wrony z Limanowej zlecono za kwotê 2.100 z³ wykonanie geodezyjnego wy-dzielenia
dzia³ki pod budowê oczyszczalni œcieków w m. Skrzydlna.
W dniu 13 marca ub. r. zawarto wstêpne porozumienie
z w³aœcicielem gruntu w sprawie kupna-sprzeda¿y 46 arów,
w kwocie 1.300 z³ za 1 ar.
Z powodu braku œrodków finansowych nie dokonano zakupu dzia³ki.
Opracowanie dokumentacji na oœwietlenie ulic
W drugim pó³roczu 2007 r. wykonano mapy geodezyjne do
celów projektowych przez firmê " TRANS-GEO"
z Kasinki Ma³ej za kwotê 9.882 z³.
W dniu 10.08.2007 r. zawarto umowê na kwotê z firm¹
"SEMPER" z Limanowej na wykonanie projektu budowlanego
projektowanego oœwietlenia drogowego obejmuj¹cego odcinek drogi krajowej od skrzy¿owania Dobra do os. Kretówki
oraz od Roli w kierunku Limanowej d³. Ok.1300 mb., oraz oœwietlenie drogi powiatowej od skrzy¿owania w Dobrej do os. Judy
w Jurkowie, na kwotê 18.300 z³. Projekty zosta³y opracowane
i zap³acone.
Opracowanie studium wykonalnoœci na budowê kanalizacji
W roku paŸdzierniku 2006 r. zlecono firmie ZET-Wa Zoñ Wac³aw z Jod³ownika opracowanie studium wykonalnoœci dla
wniosku o dofinansowanie z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego realizacji zadañ z zakresu
gospodarki œciekowej Gminy Dobra za kwotê 20.740 z³. Studium zosta³o opracowane, czêœæ kwoty - 6.100 z³ zosta³o zap³acone w 2006 r. pozosta³e 14 640 z³ w roku 2007.
ZADANIA BIE¯¥CE
Oczyszczanie œcieków
Utrzymanie pracowników oczyszczalni to kwota 67.671 z³.
Za badanie œcieków z oczyszczalni œcieków, wywóz osadu,
konserwacjê urz¹dzeñ elektrycznych, ubezpieczenie budynku
i urz¹dzeñ na oczyszczalni, zap³acono 12.858 z³, za zu¿ycie energii elektrycznej 18.465 z³, zakup paliwa do kosiarki, podchlory-

Za oœwietlenie uliczne na drogach gminnych, powiatowych
i krajowych, wydatkowano 56.228 z³, za konserwacjê lamp na
tych drogach - 22.618 z³.
Utrzymanie zieleni
Za kwotê 9.624 z³ zakupiono i posadzono krzewy i ró¿e,
œrodki ochrony roœlin, w³ókninê, ziemiê, donice, paliwo do kosiarek, a tak¿e zap³acono za uporz¹dkowanie dzia³ki obok
SOSW, naprawê kosiarki i przewóz sadzonek
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Plan roczny - 226.766 z³

Wydatkowano - 226.766 z³

W I pó³roczu br przekazano dotacje na dzia³alnoœæ kulturaln¹ w Gminie, w tym:
- na dzia³alnoœæ Gminnego Oœrodka Kultury - 129.354 z³
- na dzia³alnoœæ bibliotek - 97.412 z³
Zgodnie z art. 197 ust. 2 Ustawy o finansach publicznych,
jednostki kultury przedstawiaj¹ sprawozdanie z wykonania
planu finansowego jednostki. Zatem szczegó³owe sprawozdanie z wykorzystania dotacji, bêdzie odrêbnym sprawozdaniem.
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Plan roczny - 239.000 z³

Wydatkowano - 238.198 z³

ZADANIA BIE¯¥CE
Zgodnie z art. 118 Ustawy o finansach publicznych, Wójt
Gminy zleci³ organizowanie zawodów, oraz imprez sportowych
pi³ki no¿nej i siatkowej w klasie A, oraz utrzymanie boiska sportowego i budynku szatni Ludowemu Klubowi Sportowemu
"Dobrzanka" przeznaczaj¹c z bud¿etu Gminy dotacjê w kwocie
35.000 z³, organizowanie zawodów pi³ki no¿nej Klubowi Sportowemu "Stradomka w klasie B przeznaczaj¹c z bud¿etu
17.000 z³, szkolenie dzieci i m³odzie¿y i wspó³zawodnictwo sportowe w zawodach kolarskich Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu przy ZSO w Dobrej, przeznaczaj¹c kwotê 19.000 z³, oraz
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upowszechnianie narciarstwa wœród dzieci i m³odzie¿y
Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu przy ZPO w Jurkowie,
przeznaczaj¹c kwotê 9.000 z³.
LKS "Dobrzanka " otrzyman¹ dotacjê wykorzysta³ zgodnie
z przeznaczeniem, tj. na organizowanie zawodów pi³ki no¿nej
w klasie A, zawodów pi³ki siatkowej, oraz utrzymanie boiska
sportowego i budynku szatni:
- 2.200 z³ - ubezpieczenie i wpisowe zawodników
- 10.979 z³ - zakup obuwia sportowego, pi³ek, oraz napojów dla
zawodników
- 276 z³ - energia elektryczna szatni
- 2.400 z³ - koszt treningów
- 8.630 z³ - przewóz zawodników na rozgrywki
- 2.098 z³ - pranie strojów sportowych, sprz¹tanie szatni
- 6.546 z³ - koszt delegacji sêdziowskich
- 1.500 z³ - przygotowanie boiska do gry
- 371 z³ - op³ata za prowadzenie rachunku w BS
UKS przy ZPO Dobra - otrzyman¹ dotacjê równie¿ wykorzysta³ zgodnie ze zleconymi zadaniami - wspó³zawodnictwo
sportowe w organizowanych zawodach kolarskich:
- 2.511 z³ - zakup strojów kolarskich
- 4.185 z³ - wyjazdy zawodników na szkolenia (przejazdy, zakwaterowanie, wy¿ywienie)
- 1.286 z³ - op³ata licencyjna, ubezpieczeniowa i startowa
- 9.798 z³ - zakup czêœci zamiennych do rowerów i konserwacja
sprzêtu
- 333 z³ - koszty administracyjne
- 350 z³ - op³ata za stronê internetow¹
- 537 z³ - zakup napojów i od¿ywek
KS " Stradomka " dotacjê wykorzysta³a zgodnie ze zleconym
zadaniem - organizowanie zawodów sportowych w klasie B:
- 1.500 z³ - ubezpieczenie zawodników i op³aty statutowe
- 7.000 z³ - zakup sprzêtu sportowego
- 1.000 z³ - zakup napojów dla zawodników
- 2.000 z³ - przewóz na zawody
- 1.000 z³ - wynajem boiska
- 2.000 z³ - koszt treningów
- 2.000 z³ - koszt delegacji sêdziowskich
- 500 z³ - badania lekarskie
UKS przy ZPO w Jurkowie dotacjê wykorzysta³ zgodnie ze
zleconym zadaniem - upowszechnianie narciarstwa wœród dzieci i m³odzie¿y:
- 1.830 z³ - karnety na wyci¹gi narciarskie
- 819 z³ - przewóz m³odzie¿y na zajêcia
- 1.536 z³ - wynagrodzenie instruktorów
- 4.815 z³ - zakup sprzêtu sportowego
Rada Gminy przeznaczy³a 4.000 z³ na ogrodzenie boiska
sportowego przy szkole podstawowej w Wilczycach, 5.000 z³otych na modernizacje boiska sportowego przy szkole podstawowej w Stró¿y, oraz 4.000 z³otych na modernizacje boiska
sportowego przy szkole podstawowej w Por¹bce.
Za kwotê 5.790 z³ zakupiono kosiarkê do koszenia boiska i parku,
za kwotê 4.692 z³ motopompê do nawadniania boiska sportowego.
ZADANIA INWESTYCYJNE
Zakup dzia³ki pod boisko sportowe w Skrzydlnej
Za kwotê 2.000 z³ Zak³ad Geodezyjno- Kartograficzny Henryka Pazdura w Skrzydlnej dokona³ podzia³u geodezyjnego
wstêpnie uzgodnionej lokalizacji i ceny gruntu.
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W dniu 22.10 i 22.11.2007 zawarto stosowne akty notarialne kupna- sprzeda¿y gruntu wraz z drog¹ dojazdow¹ pod planowane boisko sportowe w Skrzydlnej. Dokonano wykupu
gruntu o pow. 1.42 ha za kwotê 140.028 z³.
Kwocie tej zawarta jest cena dzia³ki, drogi oraz koszty notarialne.
Zakup dzia³ki pod boisko sportowe w Pó³rzeczkach
W ramach poszerzenia terenu szkolnego przy budynku szko³y podstawowej, w m-cu listopadzie zawarto akt notarialny na
zakup dzia³ki o powierzchni 18 arów za kwotê 5.689 z³.
OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY
Plan - 56.672 z³

Wykonanie - 56.668 z³

W wyniku zamówienia udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego, wybrano firmê "PARK-M" Krzysztofa Mroza ze
Starego S¹cza na wykonanie robót pn. " Renowacja parku
w Dobrej ", polegaj¹cych na zakupie i sadzeniu 1.560 szt. drzew
i krzewów, u³o¿eniu folii, rozsypanie t³ucznia i grysu, wysiew
nawozów i œrodków chemicznych, oraz pielêgnacja starodrzewiu, za kwotê 56.112 z³.
W m-cu czerwcu br. roboty zosta³y odebrane.
Zadanie wspó³finansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
Dotacja z WFOŒ i GW - 26.056 z³
Œrodki bud¿etowe - 30.056 z³
Ponadto za kwotê 556 z³ zakupiono i za³o¿ono rury drena¿owe.
Inwestycje rozpoczête w 2007 roku:
1) Budowa gimnazjum
Inwestycja dwuletnia. W zwi¹zku z przed³u¿aj¹c¹ siê procedur¹ na realizacjê IV etapu budowy gimnazjum, ostatecznie
umowê o roboty budowlane z wybranym wykonawc¹ zawarto w dniu 21 wrzeœnia 2007.
OpóŸnienie terminu zawarcia umowy o roboty budowlane
uzasadnia siê nastêpuj¹co:
Przygotowanie procedury przetargowej wymaga³o aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej, co
by³o pracoch³onne i przed³u¿a³o siê w czasie. Pierwszy
przetarg og³oszono na wiosnê 2007 r. jednak konieczne
by³o jego uniewa¿nienie, poniewa¿ ¿adna oferta nie spe³nia³a wymogów specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Kolejne postêpowanie przetargowe wszczêto
w maju 2007 r. i zakoñczy³o siê zawarciem umowy w mcu wrzeœniu. Na realizacjê robót pozosta³y trzy miesi¹ce, w zwi¹zku z powy¿szym konieczne by³o przeniesienie czêœci robót na rok bie¿¹cy.
Termin ukoñczenia zadania - 30 czerwiec 2008 r.
2) Opracowania i dokumentacja na dostarczanie wody i gospodarkê œciekow¹
Koncepcja na opracowanie gospodarki wodno-œciekowej nie
zosta³a wykonana ze wzglêdu na konieczne uzgodnienia, oraz
d³ugi okres pomiarów wydajnoœci Ÿróde³ w celu uzyskania
pozwolenia wodno-prawnego.
Wystêpuj¹ce opady deszczu w 2007 r. szczególnie jesieni¹,
uniemo¿liwi³y dokonywanie pomiarów w celu miarodajnoœci ustalenia wydajnoœci Ÿróde³.. Dopiero po ustaleniu wydajnoœci Ÿróde³, mo¿liwe jest opracowanie koncepcji gospodarki wodno-œciekowej, zapewniaj¹cej pewne zaopatrzenie
mieszkañców w wodê.
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3) Budowa i modernizacja dróg gminnych
W IV kwartale 2007 r. og³oszono przetarg na przebudowê i remont piêciu dróg gminnych o ³¹cznej d³ugoœci
1.140 mb, jednak ¿aden wykonawca nie zg³osi³ siê do
przetargu.

Poz.
Poz.5232
5231

elewacji zewnêtrznych obiektów publicznych w Gminie
Dobra.

4) Modernizacja skweru w Jurkowie
W zwi¹zku z niesprzyjaj¹cymi warunkami atmosferycznymi,
przesuniêto termin zakoñczenia zadania na II kwarta³ 2008 r.

6) Przebudowa mostu w Chyszówkach
W zwi¹zku z nag³¹ zmian¹ warunków atmosferycznych, intensywnych opadów œniegu, oraz utrzymuj¹ce siê ujemne
temperatury uniemo¿liwi³y kontynuacje prac w 2007 r.
W zwi¹zku z powy¿szym sporz¹dzono aneks przed³u¿aj¹cy
termin zakoñczenia robót do 30 maja 2008 r.

5) Zagospodarowanie centrów wsi
Wykonano mapy geodezyjne do celów projektowych,
oraz podk³ady sytuacyjno-wysokoœciowe, które wykonano w roku ubieg³ym. Opracowano równie¿ koncepcjê zagospodarowania centrów wsi, oraz wizualizacjê

7) Budowa wie¿y widokowej na Mogielicy
W zwi¹zku z otrzymaniem promesy na dofinansowanie budowy wie¿y widokowej z Urzêdu Marsza³kowskiego w m-cu
paŸdzierniku, nast¹pi³a koniecznoœæ ustalenia terminu wykonania zadania na rok 2008.

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego na zadania zlecone
z zakresu administracji rz¹dowej
za rok 2007

Dzia³

Rozdzia³

010

01010

750
751
751

751

752
754

851
852

75011
75101
75108

75109

75212
75414

85195
85212

§

Tytu³

Dochody

2010 Dotacje celowa na realizacjê zadañ zleconych
4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia
4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki

49.951.70

2010 Dotacja celowa na realizacje zadañ zleconych
4010 Wynagrodzenia osobowe

69.600.00

2010 Dotacja celowa na realizacjê zadañ zleconych
4300 Zakup us³ug pozosta³ych

1.460.00

Dotacja celowa na realizacjê zadañ zleconych
Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug pozosta³ych
Op³. z tyt. zakupu us³ug telefonii komórkowej
Op³. z tyt. zakupu us³ug telefonii stacjonarnej
Podró¿e s³u¿bowe krajowe

18.981.00

2010 Dotacja celowa na realizacjê zadañ zleconych
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia

200.00

2010 Dotacja celowa na realizacje zadañ zleconych
4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia

1.200.00

2010 Dotacja celowa na realizacjê zadañ zleconych
4210 Zakup materia³ów
4300 Zakup us³ug pozosta³ych

1.250.00

2010 Dotacja celowa na realizacjê zadañ zleconych
4300 Zakup us³ug pozosta³ych

66.00

Dotacja celowa na realizacje zadañ zleconych
Œwiadczenia spo³eczne
Wynagrodzenia osobowe
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
Sk³adka na ubezpieczenia emeryt. rentowe
Sk³adka na FP

3.512.007.92

2010
3030
4110
4170
4210
4300
4360
4370
4410

2010
3110
4010
4040
4110
4120

Wydatki

979.44
48.972.26
69.600.00
1.460.00
8.910.00
259.68
4.986.18
1.934.71
873.00
468.00
600.00
949.43
150.00
50.00
1.200.00
250.00
1.250.00
66.00
3.391.441.79
66.440.14
3.320.68
18.526.50
1.580.86
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Tytu³

Dochody

Zakup materia³ów
Zakup energii
Zakup us³ug remontowych
Zakup us³ug zdrowotnych
Zakup us³ug pozosta³ych
Op³. z tyt.zakupu us³ug telekom.telefonii stacjon.
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Odpisy na ZFŒS
Szkolenia pracowników niebêd¹cych cz³.korpusu
Zakup mater.papiern. do sprzêtu drukarskiego
Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji

Wydatki
5.688.00
1.254.84
298.00
30.00
14.843.00
642.55
262.36
1.609.20
870.00
700.00
4.500.00

2010 Dotacja celowa na realizacjê zadañ zleconych
4130 Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne

6.392.13

2010 Dotacja celowa na realizacjê zadañ zleconych
3110 Œwiadczenia spo³eczne

61.424.42

6.392.13
61.424.42

Ogó³em

3.722.533.17

3.722.533.17

Przychody i wydatki
Gminnego Funduszu Ochrony Œrodowiska
za 2007 rok
Stan œrodków
pieniê¿nych na
pocz¹tek roku

Nazwa
Gminny Fundusz Ochrony Œrodowiska

736

Przychody

Rozchody

8.755

Wp³ywy z Urzêdu Wojewódzkiego za zanieczyszczanie œrodowiska

4.168

Przelew œrodków ze Starostwa Powiatowego w Limanowej na wspó³finansowanie
wywozu i utylizacji eternitu

4.587

Wywóz i utylizacja eternitu

9.174

Stan œrodków pieniê¿nych na koniec okresu
sprawozdawczego
317

9.174

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
gminnego oœrodka kultury w Dobrej za rok 2007
PRZYCHODY
Przychody za wynajem

3 743,00

Refundacja z Powiatowego Urzêdu Pracy

2 836,28

Wp³ywy z op³aty za si³owniê

1 267,00
40,00

Wp³ywy z nauki jêzyka angielskiego

129 354,00

Dotacja z Urzêdu Gminy
OGÓ£EM PRZYCHODY

137 240,28
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WYDATKI
Gr.

Pogr.

§

Nazwa zadania

Wykonanie

1.
2.
3.

Wynagrodzenia i pochodne
Wynagrodzenia pracowników
Sk³adki ZUS
FP

48 925,14
40 046,32
8 386,28
492,54

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Utrzymanie GOK
Materia³y biurowe
Rycza³ty i delegacje
Prenumerata GSiA
Us³ugi telekomunikacyjne i pocztowe
Energia elektryczna - GOK, Dom Ludowy w Przenoszy
Energia gazowa
Us³ugi remontowe
Szkolenie pracowników
Pozosta³e us³ugi

31 446,70
9 757,07
1 342,12
416,00
4 030,66
2 716,77
5 540,31
2 003,18
724,00
4 916,59

1.
2.

Wydatki Œwietlicy Œrodowiskowej
Wynagrodzenie pracownika i ZUS
Zakup materia³ów

4 621,37
2 911,68
1 709,69

1.
2.
3.

Wydatki si³owni
Zakup wyk³adziny, sprzêtu, œrodków czystoœci
Delegacje
Us³uga transportowa

3 299,23
1 879,10
200,13
1 220,00

Utrzymanie kapelmistrza OSP Dobra

7 020,00

I

II

III

IV

V
VI
1.
a)
b)
c)
2.
a)
3.
a)
4.
a)
b)
5.
a)
b)
c)
6.
a)
7.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
8.
a)
9.
a)
b)
c)
d)
e)

Imprezy
Przegl¹d kol. zorg. w Skrzydlnej, Kasinie Wlk. i Podegrodziu
Zakup nagród
Zakup art. spo¿. do poczêstunku uczestników
Przewóz uczestników
Konkurs palm
Nagrody
Konkurs ortograficzny
Nagrody
Mistrz g³oœnego czytania
Poczêstunek uczestników
Artyku³y biurowe
Konkurs szopek
Nagrody
Nag³oœnienie
Poczêstunek uczestników
Konkurs plastyczny pn. "Œladami Ojca Œw. Jana Paw³a II"
Nagrody
Parada Furmanek
Poczêstunek uczestników
Us³ugi konferansjera
Wystêp kapeli
Nagrody
Materia³y biurowe
Nag³oœnienie
Przegl¹d teatralny "Bajdurek"
Nagrody
Dzieñ Dziecka
Nagrody
Us³ugi konferansjera
Nag³oœnienie
Przewóz dzieci z terenu Gminy Dobra
Zakup materia³ów biurowych do dekoracji

40 892,88
1 077,65
399,96
185,09
492,60
2 893,25
2 893,25
246,02
246,02
654,58
573,90
80,68
872,23
462,23
354,00
56,00
195,48
195,48
2 433,32
404,95
118,00
295,00
35,30
164,07
1 416,00
240,00
240,00
1 107,71
56,00
118,00
600,00
125,83
207,88
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10.
a)
b)
c)
d)
e)
11.
a)
b)
c)
d)
12.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
13.
a)
14.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
15.
a)
16.
a)
b)
17.
a)
18.
a)
b)
c)
d)
19.
a)
b)
c)
d)
e)
20.
a)
21.
a)
22.
a)
23.
a)
b)
c)
24.
a)
b)
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Nazwa zadania
V Przegl¹d Form Artystycznych
Zakup plakietek
Przewóz uczestników
Wynajem busa na wycieczkê
Zakup biletów
Zap³ata za parking
Sztuka teatralna "Ocalony"
Zakup tkaniny na stroje
Uszycie strojów
Koncert zespo³u "Revolucja"
Nag³oœnienie
Uchwalenie Konstytucji 3 Maja
Obs³uga porz¹dkowa festynu
Przewóz orkiestry OSP
Zakup nagród
Przywóz dzieci
Wystêp orkiestry dêtej
Nag³oœnienie
Oprawa muzyczna
Us³ugi konferansjera
Mistrz ortografii
Nagrody
W-Janki
Zakup nagród
Us³ugi konferansjera
Koncerty zespo³ów: "Sweet Silence" i "Mind Shine"
Sprz¹tanie terenu
Nag³oœnienie
Bony konsumpcyjne
IX Przegl¹d Orkiestr Dêtych
Przewóz orkiestry
Zabawa karnawa³owa w Przenoszy
Poczêstunek uczestników
Zakup nagród
"Dobrze znam gminê, w której mieszkam"
Nagrody
Lato w Dobrej
Materia³y biurowe i puchary
Sprz¹tanie terenu
Nag³oœnienie
Zakup posi³ków
Po¿egnanie lata
Artyku³y spo¿ywcze
Zakup nagród
Spektakl
Us³ugi konferansjera
Oprawa muzyczna
IX Przegl¹d Dorobku Kulturalnego i Kulinarnego KGW
Przewóz uczestników
I Zagórzañskie Spotkanie Chórów
Przewóz uczestników
XXXIII festiwal Folklorystyczny "S³aza Limanowska"
Przewóz uczestników
89 Rocznica Odzyskania Niepodleg³oœci
Nag³oœnienie
Zakup posi³ków
Przewóz orkiestry
Ma³opolski Poci¹g do Przyjemnoœci
Przewóz sprzêtu
Nag³oœnienie

Poz.
Poz.5232
5231

Wykonanie
1 810,42
457,50
166,92
852,00
280,00
54,00
2 917,25
144,25
177,00
1 416,00
1 180,00
3 667,94
354,00
159,22
104,00
102,72
708,00
1 061,00
1 061,00
118,00
562,60
562,60
2 660,90
165,90
118,00
708,00
117,00
1 416,00
136,00
161,78
161,78
157,50
107,50
50,00
299,94
299,94
1 441,00
77,00
236,00
944,00
184,00
2 133,64
157,50
409,14
800,00
177,00
590,00
133,54
133,54
128,40
128,40
180,00
180,00
2 894,62
590,00
2 186,92
117,70
1 380,08
200,08
1 180,00
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25.
a)
b)
26.
a)
27.
a)
28.
a)
29.
a)
30.
a)
31.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Nazwa zadania
Andrzejki
Zdjêcia
Poczêstunek uczestników
XV Wojewódzki Konkurs Piosenki Zimowej i Kolêd
Przewóz uczestników
Jase³ka
Zakup materia³ów
Spotkanie op³atkowe w Jurkowie
Zakup materia³ów i poczêstunek
Konkurs na "Rodzinny stroik œwi¹teczny"
Zakup nagród
Wakacyjny piknik
Oprawa muzyczna
Do¿ynki Gminne
Zakup nagród
Us³ugi konferansjera
Wystêp kapeli ludowej
Oprawa muzyczna
Przygotowanie posi³ków i wieñców
Nag³oœnienie
Bony konsumpcyjne
OGÓ£EM WYDATKI

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnego Oœrodka Kultury w Dobrej
za rok 2007
W roku 2007 Gminny Oœrodek Kultury w Dobrej otrzyma³
z Urzêdu Gminy Dobra dotacjê w wysokoœci 129.354,00 z³. Dotacja ta przeznaczona zosta³a na podstawowe cele statutowe
Oœrodka, a wiêc prowadzenie i koordynacjê dzia³alnoœci kulturalno - oœwiatowej na terenie Gminy Dobra.
Wp³ywy z nauki jêzyka angielskiego wynios³y w tym okresie 40,00 z³, a za wynajem placu w parku podczas imprez plenerowych i wynajem sal na szkolenia i pokazy na konto Oœrodka wp³ynê³o 3.743,00 z³. Wp³ywy ze sprzeda¿y biletów na si³owniê wynios³y 1.267,00 z³, a refundacja z Powiatowego Urzêdu Pracy 2.836,28 z³. Tak wiêc Gminny Oœrodek Kultury w Dobrej, za rok 2007, uzyska³ ogólny przychód w wysokoœci
137.240,28 z³. Wydatki instytucji w tym okresie wynios³y
136.205,32 z³, w zwi¹zku z czym na koncie pozosta³o 1.034,96 z³
(stan na 31 grudnia 2007 r.).
Pierwsz¹ cykliczn¹ imprez¹ zorganizowan¹ w roku 2007
by³ zorganizowany w miesi¹cu styczniu Gminny Przegl¹d Kolêdniczy, który odby³ siê w Zespole Placówek Oœwiatowych
w Skrzydlnej. Gminny Oœrodek Kultury ufundowa³ nagrody
oraz poczêstunek dla uczestników. Gminny Oœrodek Kultury
ufundowa³ równie¿ nagrody specjalne dla "Grupy Kolêdniczej
z Gwiazd¹" z Wilczyc oraz ich opiekunów, za wybitne osi¹gniêcia i reprezentowanie Gminy na Przegl¹dzie Powiatowym w Kasinie Wielkiej oraz Ogólnopolskim w Podegrodziu. Pokryto równie¿ koszty przejazdu grupy na w/w imprezy.
W miesi¹cu styczniu zosta³ równie¿ przeprowadzony
i rozstrzygniêty Gminny Konkurs Szopek pt. "Najpiêkniejsza Szopka". Konkurs Odby³ siê w Szkole Podstawowej
w Por¹bce. Gminny Oœrodek Kultury ufundowa³ nagrody
oraz poczêstunek dla uczestników konkursu. W Domu Ludowym w Przenoszy odby³a siê zabawa karnawa³owa, na
któr¹ zosta³y zakupione nagrody oraz poczêstunek dla
uczestników.

Poz.
Poz.5232
5231

Wykonanie
160,61
20,00
140,61
400,00
400,00
18,40
18,40
456,73
456,73
351,19
351,19
590,00
590,00
8 666,10
45,10
177,00
118,00
1 062,00
5 664,00
1 416,00
184,00
136 205,32

Z okazji kolejnej rocznicy œmierci Jana Paw³a II odby³ siê
w marcu konkurs plastyczny pn. "Œladami Ojca Œwiêtego Jana
Paw³a II". Odby³ siê równie¿ konkurs czytelniczy zorganizowany we wspó³pracy z Biblio-tek¹ Szkoln¹ w Dobrej, pod nazw¹
"Mistrz g³oœnego czytania". Konkursy rozstrzygniêto w Œwietlicy Gminnego Oœrodka Kultury. GOK ufundowa³ nagrody oraz
poczêstunek dla uczestników.
W kwietniu odby³ siê miêdzyszkolny konkurs ekologiczny
pn. "Dobrze znam gminê, w której mieszkam" zorganizowany
we wspó³pracy ze Specjalnym Oœrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Dobrej. Gminny Oœrodek Kultury ufundowa³ nagrody w konkursie.
Tradycyjnie ju¿ na naszym terenie zosta³ przeprowadzony
w miesi¹cu kwietniu Konkurs palm, obejmuj¹cy poszczególne
parafie w Dobrej, Jurkowie, Stró¿y i Skrzydlnej. Zwyciêzcy
otrzymali nagrody rzeczowe. Wielkim wydarzeniem by³o wystawienie sztuki teatralnej pod tytu³em "Ocalony" po³¹czonej
z koncertem ze-spo³u "Revolucja".
W miesi¹cu maju po raz kolejny obchodziliœmy rocznicê
Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, odby³a siê Parada Furmanek,
a w Przegl¹dzie teatralnym "Bajdurek" Gminny Oœrodek Kultury ufundowa³ nagrody. Od-by³ siê równie¿ konkurs "Mistrz
ortografii", w którym równie¿ zosta³y ufundowane nagrody.
Konkurs ten zosta³ przeprowadzony w Zespole Placówek
Oœwiatowych w Skrzydlnej dla m³odzie¿y gimnazjalnej oraz
w Szkole Podstawowej w Stró¿y dla m³odzie¿y szkolnej.
Czerwiec rozpoczêliœmy V Przegl¹dem Form Artystycznych,
który w tym roku odby³ siê w szczyrzyckim amfiteatrze. Na konkurs zosta³y zakupione plakietki, a dzieciom z terenu Gminy
Dobra, które bra³y w nim udzia³, zapewniono transport. W Laskowej odby³ siê IX Przegl¹d Orkiestr Dêtych, na który pojecha³a Orkiestra OSP z Dobrej, i w którym zajê³a III miejsce
w kategorii orkiestr stra¿ackich. W Parku Wiejskim w Dobrej
odby-³y siê dwie imprezy plenerowe: jedna pod nazw¹ "Dzieñ
Dziecka", a druga to "W-Janki". Podczas tej ostatniej zaprezentowa³y siê dwa limanowskie zespo³y rockowe: "Sweet Silence" oraz "Mind Shine".
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Okres wakacji, to przede wszystkim impreza plenerowa
pod nazw¹ "Lato w Dobrej" po³¹czona z pokazem samochodów tuningowanych, która odby³a siê w lipcu i dwie imprezy
sierpniowe, czyli: "Wakacyjny piknik" po³¹czony z pokazem ratownictwa drogowego, zorganizowany przede wszystkim dziêki
sponsoringowi "Grill-Bar" z Dobrej i oczywiœcie "Do¿ynki Gminne", które cieszy³y siê ogromnym zainteresowaniem nie tylko
wœród mieszkañców naszej Gminy.
Wrzesieñ rozpocz¹³ siê od naszego uczestnictwa w "IX Przegl¹dzie Dorobku Kulturalnego i Kulinarnego Kó³ Gospodyñ
Wiejskich" z terenu powiatu limanowskiego, który odby³ siê
w Mêcinie. Chór "Lirnik" z Dobrej uczestniczy³ w "I Zagórzañskim Spotkaniu Chórów", które odby³o siê w Mszanie Dolnej,
a nasza gminna spo³ecznoœæ znów przejecha³a siê "Ma³opolskim Poci¹giem do Przyjemnoœci" i bawi³a siê do póŸnych godzin nocnych na "Po¿egnaniu lata".
W listopadzie Gmina Dobra wraz z Gmin¹ S³opnice, na Prze³êczy Genera³a Edwarda Rydza - Œmig³ego w Chyszówkach,
ju¿ po raz 89 obchodzi³y "Rocznicê Odzyskania Niepodleg³oœci", organizowan¹ w tym roku przez Gminny Oœrodek Kultury
w Dobrej. Pod koniec miesi¹ca dla wszystkich dzieciaków, które uczêszczaj¹ do Œwietlicy Œrodowiskowej i bior¹ aktywny
udzia³ w organizowanych w niej zajêciach, zosta³a zorganizowana zabawa andrzejkowa.

Poz.
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W grudniu grupy dzieci ze Œwietlicy Œrodowiskowej i z Zespo³u Placówek Oœwiatowych w Skrzydlnej uczestniczy³y
w "XV Wojewódzkim Przegl¹dzie Piosenki Zimowej i Kolêd",
który odby³ siê w M³odzie¿owym Domu Kultury im. Janusza
Korczaka w Krakowie. W Œwietlicy Dzieciêcej dzia³aj¹cej przy
Szkole Podstawowej w Dobrej odby³ siê "III Gminny Konkurs
na Rodzinny Stroik Œwi¹teczny", a w Szkole Filialnej w Por¹bce zosta³y przedstawione "Jase³ka", których g³ównymi organizatorami byli: Pan Piotr Bia³oñ i Pan Jerzy Jarosz.
W ramach prac interwencyjnych zosta³a zatrudniona osoba do sprz¹tania pomieszczeñ Gminnego Oœrodka Kultury.
Zosta³a zatrudniona równie¿ osoba do obs³ugi si³owni na
czas okreœlony od 15 stycznia do 31 grudnia 2007 r. w wymiarze 1/2 etatu, z któr¹ stosunek pracy zosta³ rozwi¹zany
z dniem 31 paŸdziernika ubieg³e-go roku na mocy porozumienia stron, a na jej miejsce zosta³ przyjêty inny pracownik na czas okreœlony od dnia 5 listopada do dnia 31 grudnia 2007 r. w wymiarze 1/2 etatu W miesi¹cu kwietniu zosta³ zatrudniony pracownik na stanowisku kapelmistrza
nowo powsta³ej Orkiestry Dêtej w Skrzydlnej. Pracownik
ten zosta³ zatrudniony równie¿ na czas okreœlony od 2 kwietnia do 31 grudnia 2007 r. w wymiarze 1/2 etatu.
Na dzieñ 31 grudnia 2007 r. stan nale¿noœci w Gminnym Oœrodku Kultury w Dobrej wynosi³ 0,00 z³, a stan zobowi¹zañ - 0,00 z³.

SPRAWOZDANIE
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DOBREJ
ZA 2007 ROK
Gr.

Pgr.

I

Nazwa zadania
PRZYCHODY
Dochód z 2006r.
Dotacja z UG
Dotacja z Biblioteki Narodowej
Internet
Refundacja z PUP
Us³ugi ksero

Wykonanie
117.049,79
2.629,89
97.412,00
6.900,00
359,50
5.525,20
4.223,20

1
2
3

WYNAGRODZENIA I POCHODNE
wynagrodzenia pracowników
sk³adka ZUS
Fundusz Pracy

65.824,40
53.996,02
11.140,23
688,15

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

BIBLIOTEKA W DOBREJ
Zakup materia³ów, œrodki czystoœci, rega³y
Ochrona i monitorowanie budynku
Us³ugi bankowe
Energia elektryczna
Ogrzewanie gazowe
Remont biblioteki
Pozosta³e us³ugi
Delegacje
Us³ugi pocztowe i telekomunikacyjne
Zakup czasopism
Szkolenie pracowników
Zakup ksiêgozbioru

46.116,60
17.416,29
707,40
121,00
1.971,23
3.899,07
11.400,00
3.054,58
120,10
1.179,58
425,20
200,00
5.622,15

1
2
3

BIBLIOTEKA W JURKOWIE
Zakup nagród w konkursie czytelniczym
Delegacje
Zakup ksiêgozbioru

II

III

IV

2.547,36
51,00
7,00
2.489,36
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Pgr.

VI
1
2

Poz.
Poz.5232
5231

Wykonanie

Nazwa zadania

2.561,08
2.531,08
30,00

BIBLIOTEKA W SKRZYDLNEJ
Zakup ksiêgozbioru
Badania profilaktyczne

117.049,44

RAZEM WYDATKI W 2007 ROKU
Sprawozdanie
opisowe z przyznanej dotacji dla Gminnej Biblioteki
Publicznej w Dobrej
za 2007 rok
Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrej, na swoj¹ dzia³alnoœæ w 2007 roku wykorzysta³a kwotê 117.049,44 z³, na któr¹
z³o¿y³y siê: dotacja z bud¿etu Gminy w wysokoœci
97.412,00 z³, i pozosta³e: 19.637,79 z³ to kwota: z przychodów za korzystanie z internetu i us³ugi kserograficzne 4.582,70 z³, refundacja z Powiatowego Urzêdu Pracy 5.525,20 z³, dotacja z Biblioteki Narodowej w wysokoœci 6.900,00 z³ na zakup nowoœci wydawniczych, oraz œrodki
w³asne z 2006 roku - 2.629,89 z³.
Na wynagrodzenia pracowników zosta³a przeznaczona
kwota w wysokoœci 65.824,40 z³.
Utrzymanie biblioteki w Dobrej wynios³o 46.116,60 z³, biblioteki w Jurkowie - 2.547,36 z³ i biblioteki w Skrzydlnej - 2.561,08 z³.
Jak wynika z powy¿szego, wiêkszoœæ œrodków finansowych
zosta³o przeznaczone dla biblioteki w Dobrej. Spowodowane
to by³o przeprowadzeniem generalnego remontu biblioteki,
na który zosta³a przeznaczona kwota 11.400,00 z³. Ponadto
zosta³y wymienione stare, zniszczone rega³y na nowe, co wynios³o 12.000,00 z³. Wymieniono i zamontowano równie¿ nowe
grzejniki centralnego ogrzewania. W zwi¹zku z tym, ¿e remontowany by³ ca³y budynek, zwiêkszy³y siê wydatki na zakup
œrodków czystoœci, sprz¹tanie, modernizacjê systemu alarmo-

wego. W ci¹gu roku, biblioteka w Dobrej ponosi równie¿ koszty bie¿¹cych rachunków, czyli op³aty za gaz, energiê elektryczn¹, telefony, ubezpieczenie, monitorowanie budynku. Zaznaczyæ trzeba, ¿e biblioteka ma równie¿ w³asne dochody, co
zosta³o powy¿ej wykazane. Pozwalaj¹ one w czêœci pokryæ
zakup niektórych materia³ów jak tonery czy papier do ksero.
Gminna Biblioteka Publiczna wyst¹pi³a z wnioskiem do Powiatowego Urzêdu Pracy o zorganizowanie prac interwencyjnych, w zwi¹zku z czym zatrudniono jedn¹ osobê od 1 lutego
do 30 czerwca (tj. 5 miesiêcy) i od 1 sierpnia do 31 grudnia
(tj. 5 miesiêcy). W wydatkach biblioteki zosta³o ujête wynagrodzenie tego pracownika, które jak wykazano powy¿ej, Urz¹d
Pracy zrefundowa³. Pozosta³a kwota, któr¹ PUP powinien zwróciæ to 552,52 z³. Na podstawie umowy z Powiatowym Urzêdem Pracy, pracownik ten zosta³ zatrudniony w
Gminnej Bibliotece Publicznej w wymiarze 1/2 etatu na okres
3 miesiêcy od 1 stycznia 2008 r. do 31 marca 2008 r. Nale¿y
stwierdziæ, ¿e zatrudniona osoba okaza³a siê bardzo pomocna
w czasie remontu, kiedy bibliotekê nale¿a³o przenieœæ do innego pomieszczenia. Poniewa¿ jest to osoba odpowiedzialna i zaufana, na czas urlopu wypoczynkowego kierownika czy wyjazdów s³u¿bowych, prowadzi bibliotekê, obs³uguj¹c czytelników
i wykonuj¹c us³ugi ksero. Pozwala to unikaæ zamykania biblioteki na ten okres.
Na 31 grudnia 2007 r. stan nale¿noœci w Gminnej Bibliotece Publicznej w Dobrej wynosi 552,52 z³, stan zobowi¹zañ - 0.

REALIZACJA PLANU FINANSOWO-RZECZOWEGO ZA I ROK 2007
w Samodzielnym Publicznym Zak³adzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Dobrej
1. Rodzaje i kierunki sprzeda¿y:
Rodzaj us³ug
- us³ugi zdrowotne dla NFZ
- pozosta³e us³ugi medyczne
- inne
Razem sprzeda¿:

Plan 2007

Wykonanie w 2007 roku

1 367 000,00
29 000,00
15 000,00

1 367 473,75
31.313,00
15.734.83

1 411 000,00

1.414.521,58

2. Koszty dzia³alnoœci podstawowej:
Rodzaj Kosztów
1. Amortyzacja
2. Zu¿ycie energii elektrycznej i gazu
3. Us³ugi obce
w tym: us³ugi specjalistów
pozosta³e medyczne
remonty
4. Wynagrodzenia
5. Ubezpieczenia i inne œwiadczenia
6. Materia³y

Plan 2007
5 000,00
30 000,00
255 000,00
110 000,00
140 000,00
5 000,00
842 000,00
161 000,00
63 000,00

Wykonanie w 2007 roku
4 759,20
23 208,53
263 338,92
111 830,30
147 848,49
3 660,13
375 245,40
73 816,49
62 432,73
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Poz.
Poz.5232
5231
Wykonanie w 2007 roku

w tym: medyczne
gospodarcze, administracyjne

39 000,00
24 000,00

38 815,36
23 617,37

7. Pozosta³e koszty

55 000,00

54 815,03

1 411 000,00

1 410 551,56

Koszty razem:
Wynik finansowy w 2007 roku - 3.970,02 z³
Zobowi¹zania: stan na koniec 2007 r.
Ogó³em: 82 072,79
z tego: publiczno-prawne:
energia elektr. i gaz:
zakup us³ug obcych:
pozosta³e:

51 921,20
2 212,00
17 944,00
9 995,59

w tym wymagalne: 0
w tym wymagalne: 0
w tym wymagalne: 0
w tym wymagalne: 0

Nale¿noœci: stan na koniec 2007 r.
Ogó³em: 186 233,69 z³
z tego: NFZ:
pozosta³e:

184 619,80
1 613,89

Wójt: B. Wêgrzyn

— 28632 —

Wydawca: Wojewoda Ma³opolski
Redakcja: Wydzia³ Prawny i Nadzoru Ma³opolskiego Urzêdu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, p. 216, tel. (12) 392-12-20
e-mail: mcac@malopolska.uw.gov.pl
Redakcja udziela wszelkich informacji dotycz¹cych aktów prawnych og³aszanych w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Sk³ad, druk i kolporta¿: Dzia³ Poligraficzny Zak³adu Obs³ugi Ma³opolskiego Urzêdu Wojewódzkiego, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, tel. (12) 392-16-96
e-mail: pbed@malopolska.uw.gov.pl
Egzemplarze bie¿¹ce i z lat ubieg³ych (do wyczerpania nak³adu) mo¿na nabywaæ na podstawie nades³anego zamówienia w Dziale Poligraficznym
Zak³adu Obs³ugi Ma³opolskiego Urzêdu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22. Instytucje, urzêdy i osoby fizyczne
zainteresowane prenumerat¹ proszone s¹ o listowne zg³oszenie zamówienia do koñca roku poprzedzaj¹cego rok prenumeraty, zawieraj¹cego numer
NIP, oraz zgodê na wystawienie faktury VAT bez podpisu na adres: Dzia³ Poligraficzny Zak³adu Obs³ugi MUW, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22
Reklamacje z powodu nieotrzymania poszczególnych numerów zg³aszaæ nale¿y telefonicznie na nr: (12) 392-16-96
do Dzia³u Poligraficznego Zak³adu Obs³ugi Ma³opolskiego Urzêdu Wojewódzkiego, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22
do 10 dni po otrzymaniu nastêpnego kolejnego numeru, zg³oszenie po tym terminie nie bêdzie uwzglêdnione.
Drukowano na polecenie Wojewody Ma³opolskiego w Zak³adzie Obs³ugi Ma³opolskiego Urzêdu Wojewódzkiego, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22
tel. (12) 392-16-95, 392-16-96

Zam. 2707/Ga/11/08

ISSN 1507-1561

Cena egz. poza prenumerat¹ 62,60 z³ brutto

