DZIENNIK URZÊDOWY
WOJEWÓDZTWA MA£OPOLSKIEGO

Nr 385

Kraków, dnia 10 listopada 2003 r.
TREÆ:
Poz.:

Str.
OBWIESZCZENIE WOJEWOD Y MA£OPOLSKIEGO

4100  z dnia 31 padziernika 2003 r. o sprostowaniu b³êdu . . . . . . . . . . . . . . . . 15369
UCHWA£Y RADY GMINY:
4101  Rady Gminy Bobowa z dnia 8 wrzenia 2003 r. w sprawie wyznaczenia przez Gminê Bobowa
miejsca poboru ¿wiru w ramach powszechnego korzystania z wód . . . . . . . . . . . 15370
4102  Rady Gminy Bobowa z dnia 8 wrzenia 2003 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na organizowanie pogrzebu podopiecznym Orodka Pomocy Spo³ecznej w Bobowej . . 15370
4103  Rady Miasta Krakowa z dnia 24 wrzenia 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Przylasek Rusiecki w Krakowie . . . . . . . . . . . . . 15370
4104  Rady Miasta Krakowa z dnia 8 padziernika 2003 r. w sprawie sprzeda¿y gara¿y komunalnych 15383
4105  Rady Miasta Krakowa z dnia 8 padziernika 2003 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów
dla uczniów i studentów pochodzenia polskiego urodzonych i zamieszka³ych na sta³e w krajach by³ego Zwi¹zku Socjalistycznych Republik Radzieckich ucz¹cych siê w Krakowie . . . . 15383
4106  Rady Miejskiej w Krynica-Zdrój z dnia 12 wrzenia 2003 r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasto Krynica Zdrój 36 dzia³ka nr 2411
ul. Pu³askiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15385
4107  Rady Miejskiej w Krynica-Zdrój z dnia 12 wrzenia 2003 r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasto Krynica Zdrój 37 dzia³ka nr 2422,
2423, 2424 ul. Pu³askiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15387
4108  Rady Gminy £ukowica z dnia 29 wrzenia 2003 r. w sprawie uchwalenia zmian miêjscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy £ukowica - wie M³yñczyska (dz. nr 207/4),
wie Owieczka (czêæ dz. nr 172), wie £ukowica (dz. nr 1081/3 i 1083/3) . . . . . . . . . 15390
4109  Rady Miasta Nowego S¹cza z dnia 2 wrzenia 2003 r. w sprawie Statutu Miasta Nowego S¹cza 15393
4100
Obwieszczenie
Woje Wody Ma³opolskiego
z dnia 31 padziernika 2003 r.
o sprostowaniu b³êdu.

Na podstawie art. 17 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 1 lipca 2000 r.
o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów
prawnych (Dz. U. Nr 62 poz. 718, zm.: z 2001 r. Nr 46 poz. 499
i z 2002 r. Nr 74 poz. 676) prostuje siê b³êdy w uchwale Nr VIII/
75/2003 Rady Gminy Igo³omia - Wawrzeñczyce z dnia 9 lipca
2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Igo³omia - Wawrzeñczyce (Dz. Urz. Woj. Ma³opolskiego Nr 285 poz. 3387), w sta-
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nowi¹cym za³¹cznik do uchwa³y Statucie Gminy Igo³omiaWawrzeñczyce:
 w § 15 ust. 4 zamiast cyfry "1" winna byæ liczba "1/4",
 w § 22 ust. 1 zamiast cyfry "1" winna byæ liczba "1/4",
 w § 104 ust. 1 zamiast cyfry "1" winna byæ liczba "1/4".
Wojewoda Ma³opolski: J. Adamik
4101
Uchwa³a Nr IX/63/03
Rady Gminy Bobowa
z dnia 8 wrzenia 2003 r.
w sprawie wyznaczenia przez Gminê Bobowa miejsca
poboru ¿wiru w ramach powszechnego korzystania z wód.
Na podstawie art. 34 ust. 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.
Prawo Wodne (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 115 poz. 1229 z pón. zm.),
Rada Gminy Bobowa uchwala, co nastêpuje:
§1
Wyznacza miejsca wydobywania ¿wiru w ramach powszechnego korzystania z wód po uzyskaniu zgody w³aciciela wody w nastêpuj¹cych miejscach:
 w miejscowoci Bobowa - Sêdziszowa w rejonie lewego brzegu rzeki Bia³a Tarnowska w km. 58 + 800 dzia³ka Nr 314 zasobnoæ warstwy ¿wiru 40 x 8 x 0,6 = 190 m3,
 w miejscowoci Jankowa w rejonie lewego brzegu rzeki Bia³a Tarnowska w km. 62 + 300 dzia³ka Nr 290 zasobnoci warstwy 30 x 6 x 0,5 = 90 m3.
§2
Wykonanie uchwa³y zleca siê Wójtowi.

Poz. 4101, 4102, 4103
§2

Sprawienie pogrzebu podopiecznym (w tym bezdomnym)
Orodka Pomocy Spo³ecznej w Bobowej winno obejmowaæ
niezbêdne wydatki, do których zalicza siê:
1) przygotowanie cia³a do pochówku,
2) zakup trumny po minimalnych kosztach,
3) korzystanie z ch³odni i kaplicy,
4) przywiezienie zw³ok do miejsca pochówku,
5) koszty wykopania, pochowania i zasypania grobu.
§3
1. Wydatki, o których mowa w § 2 ponoszone przez gminê podlegaj¹ zwrotowi w ca³oci lub w czêci z masy spadkowej.
2. Je¿eli przys³uguje zasi³ek pogrzebowy z ubezpieczenia spo³ecznego, wydatki pokrywa siê z tego zasi³ku.
3. ¯¹danie zwrotu w ca³oci lub czêci wydatków za sprawienie pogrzebu wymaga przeprowadzenia u rodziny zobowi¹zanej do alimentacji wywiadu rodowiskowego w celu ustalenia wysokoci wydatków podlegaj¹cych zwrotowi.
4. Koszty sprawienia pogrzebu osobom, które nie posiada³y
¿adnych sta³ych róde³ dochodu (za wyj¹tkiem zasi³ku z pomocy spo³ecznej) w³asnoci mog¹cej stanowiæ masê spadkow¹ oraz osób zobowi¹zanych do alimentacji pokrywa
Gmina.
§4
Sprawienie pogrzebu na koszt Gminy mo¿e byæ zorganizowane osobom bez ustalonej to¿samoci - zmar³ym na terenie
Gminy, a tak¿e podopiecznym Orodka Pomocy Spo³ecznej
w Bobowej, którzy nie mieli osób bliskich, zdolnych do zorganizowania pogrzebu.
§5

§3

Wykonanie uchwa³y zleca siê Wójtowi Gminy Bobowa.

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

§6

Przewodnicz¹cy Rady: S. Siedlarz
4102
Uchwa³a Nr IX/65/03
Rady Gminy Bobowa
z dnia 8 wrzenia 2003 r.
w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na organizowanie pogrzebu podopiecznym Orodka Pomocy Spo³ecznej w Bobowej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 z pón. zm.) oraz art. 10 ust. 2 pkt 5, art. 26 i art. 34
ust. 4 i 5 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy spo³ecznej (t.j. Dz. U. z 1998 r. Nr 64 poz. 414 z pón. zm.), Rada Gminy
Bobowa uchwala, co nastêpuje:
§1
Sprawienie pogrzebu odbywa siê w sposób ustalony przez Gminê - zgodnie z przyjêtym zwyczajem i wyznaniem zmar³ego.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady: S. Siedlarz
4103
Uchwa³a Nr XXIV/227/03
Rady Miasta Krakowa
z dnia 24 wrzenia 2003 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu - Przylasek Rusiecki w Krakowie.
Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139,
zm.: Nr 41 poz. 412 i Nr 111 poz. 1279; z 2000 r. Nr 12 poz. 136,
Nr 109 poz. 1157, Nr 120 poz. 1268; z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 14
poz. 124, Nr 100 poz. 1085, Nr 115 poz. 1229, Nr 154 poz. 1804;
z 2002 r. Nr 25 poz. 253, Nr 113 poz. 984, Nr 130 poz. 1112),
w zwi¹zku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80
poz. 717), Rada Miasta Krakowa uchwala, co nastêpuje:
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Rozdzia³ I
USTALENIA OGÓLNE
§1
1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu - Przylasek Rusiecki w Krakowie, w granicach:
1) od pó³nocy - od ulicy Branickiej na odcinku od Kana³u Suchy
Jar do ulicy Tatarakowej, dalej w kierunku wschodnim pomiêdzy ulicami Tatarakow¹ i Rzepakow¹, potem fragmentem ul. Wyci¹¿skiej a¿ do linii kolejowej Kraków - Tarnów;
2) od wschodu - linia kolejowa Kraków - Tarnów;
3) od po³udnia - wzd³u¿ wa³u ochronnego na lewym brzegu
Wis³y;
4) od zachodu - wzd³u¿ kana³u Suchy Jar.
2. Powierzchnia obszaru planu wynosi 333 ha.
§2
1. Ustalenia planu, w obszarze o którym mowa w § 1 zostaj¹
wyra¿one w postaci:
1) rysunku planu Nr 1 okrelaj¹cego zasady u¿ytkowania
terenu w skali 1:2000 stanowi¹cego za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y;
2) rysunku planu Nr 2 okrelaj¹cego zasady uzbrojenia terenu w skali 1:2000 stanowi¹cego za³¹cznik Nr 2 do niniejszej uchwa³y;
3) przepisów ogólnych zawartych w rozdziale I niniejszej
uchwa³y;
4) zasad u¿ytkowania terenu (przeznaczenia terenu) wg rodzaju
u¿ytkowania okrelonych w rozdziale II niniejszej uchwa³y;
5) zasad zagospodarowania terenu wg stref polityki przestrzennej okrelonych w rozdziale III niniejszej uchwa³y.
2. Okrelone w ust. 1 ustalenia obowi¹zuj¹ ³¹cznie.
§3
1. Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie
gruntów rolnych i lenych, na dokonanie w niniejszym planie przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze uzyskano zgodê Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi decyzj¹
Nr GZ. tr.057-602-396/02 z dnia 6 stycznia 2003 r. dla gruntów rolnych klas III oraz decyzj¹ Wojewody Ma³opolskiego
nr R.VII.LS.7711/1-50/02 z dnia 15 lipca 2002 r. dla gruntów rolnych w klasie IVa.
2. Zgodnie z art. 11 ustawy, o której mowa w ust. 1 wy³¹czenie
u¿ytków rolnych z produkcji mo¿e nast¹piæ po wydaniu decyzji zezwalaj¹cej na takie wy³¹czenie.
§4
Ilekroæ w uchwale jest mowa o:
1) uchwale - nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê Rady
Miasta Krakowa, o ile z treci przepisu nie wynika inaczej;
2) planie - nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu wymienione w § 1 i § 2, o ile z treci przepisu nie wynika inaczej;
3) przepisach szczególnych - nale¿y przez to rozumieæ obowi¹zuj¹ce przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;
4) rysunku planu Nr 1 i Nr 2 - nale¿y przez to rozumieæ rysunki wymienione w niniejszej uchwale;
5) rysunku planu Nr 3 - nale¿y przez to rozumieæ planszê kompozycyjn¹ stanowi¹c¹ uzasadnienie rysunku planu Nr 1;
6) terenie - nale¿y przez to rozumieæ obszar ograniczony liniami rozgraniczaj¹cymi, o których mowa w § 5 ust. 2, jeli
z treci uchwa³y nie wynika inaczej;
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7) przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozumieæ
rodzaj u¿ytkowania terenu, który dominuje w terenie wydzielonym liniami rozgraniczaj¹cymi;
8) przeznaczeniu dopuszczalnym - nale¿y przez to rozumieæ
rodzaj u¿ytkowania inny ni¿ podstawowy, który uzupe³nia
i wzbogaca przeznaczenie podstawowe;
9) us³ugach publicznych - nale¿y przez to rozumieæ us³ugi
finansowane ze rodków publicznych, s³u¿¹ce realizacji celu
publicznego, polegaj¹ce na budowie, odbudowie, rozbudowie lub nadbudowie obiektów dla urzêdów, organów
w³adzy, administracji, szkó³ publicznych, a tak¿e publicznych obiektów ochrony zdrowia, przedszkoli, domów opieki spo³ecznej, placówek opiekuñczo-wychowawczych, stra¿y po¿arnej;
10) us³ugach komercyjnych - nale¿y przez to rozumieæ us³ugi
realizowane ze rodków niepublicznych; w szczególnoci
us³ugi z zakresu handlu, gastronomii, rzemios³a, rzemios³a produkcyjnego, urz¹dzeñ i obiektów turystyki oraz inne
us³ugi o zbli¿onym charakterze;
11) braku uci¹¿liwoci wprowadzanego programu - nale¿y
przez to rozumieæ inwestycje, które nie stwarzaj¹ mo¿liwoci pogorszenia stanu rodowiska w rozumieniu przepisów o ochronie rodowiska;
12) dojazdach nie wydzielonych - nale¿y przez to rozumieæ
istniej¹ce i projektowane ulice dojazdowe, nie wydzielone
liniami rozgraniczaj¹cymi na rysunku planu, lecz niezbêdne dla zapewnienia prawid³owej obs³ugi dzia³ek i obiektów. Przebieg tych dojazdów mo¿e byæ korygowany na etapie wydawania decyzji administracyjnych dla poszczególnych inwestycji. Nie ma koniecznoci przejêcia przez Gminê Miejsk¹ Kraków dojazdów nie wydzielonych, w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomociami;
13) intensywnoci zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ parametr efektywnego wykorzystania terenu zabudowy, ustalony na podstawie proporcji sumy powierzchni wszystkich
kondygnacji naziemnych (liczonych po zewnêtrznym obrysie murów) do powierzchni terenu w granicach dzia³ki, wchodz¹cej w obszar ustalenia. Wszêdzie, gdzie ustala siê wskanik intensywnoci zabudowy odnosi siê ona do intensywnoci netto (tj. do sumy powierzchni zabudowy wszystkich
budynków, oraz do powierzchni zieleni przydomowej, placyków gospodarczych, dojazdów i dojæ pieszych, miejsc postojowych dla mieszkañców lub u¿ytkowników us³ug i urz¹dzeñ publicznych na wydzielonych dzia³kach);
14) wspó³czynnik trwa³ego zainwestowania - nale¿y przez to
rozumieæ (wyra¿ony w procentach) stosunek powierzchni
trwa³ego zainwestowania terenu w granicach dzia³ki, wchodz¹cej w obszar ustalenia w ramach projektu zagospodarowania do powierzchni ca³ego obszaru, objêtego ustaleniem.
Powierzchnia trwa³ego zainwestowania to suma powierzchni
zabudowanej oraz powierzchni utwardzonej trwa³¹, nieprzepuszczaln¹ nawierzchni¹.
§5
1. Okrelone w § 2 ust. 1 pkt 4 zasady zagospodarowania terenu wg rodzaju przeznaczenia obejmuj¹:
1) podstawowy rodzaj u¿ytkowania (przeznaczenie podstawowe w rozumieniu § 4 pkt 7);
2) dopuszczalny rodzaj u¿ytkowania (przeznaczenie dopuszczalne w rozumieniu § 4 pkt 8).
2. Obszar o ustalonym w planie przeznaczeniu terenu jest okrelony na rysunku planu Nr 1 liniami rozgraniczaj¹cymi obowi¹zuj¹cymi (oznaczonymi lini¹ ci¹g³¹) lub orientacyjnymi
(oznaczonymi lini¹ przerywan¹).
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3. Przebieg linii rozgraniczaj¹cych obowi¹zuj¹cych mo¿e byæ
zmieniony tylko w trybie zmian w planie miejscowym (art. 27
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
4. Przebieg linii rozgraniczaj¹cych orientacyjnych mo¿e byæ ucilony na etapie wydawania decyzji administracyjnych, z tolerancj¹ do 10 metrów w stosunku do jej przebiegu okrelonego na rysunku planu.
5. Grunt po³o¿ony w terenie wydzielonym liniami rozgraniczaj¹cymi mo¿na przeznaczyæ wy³¹cznie na cele mieszcz¹ce siê
w przeznaczeniu podstawowym, wzglêdnie przy dochowaniu
warunków przewidzianych uchwa³¹ i przepisami szczególnymi, na cele przeznaczenia dopuszczalnego w ustalonych proporcjach okrelonych w dalszych zapisach niniejszej uchwa³y.
6. Do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z przeznaczeniem podstawowym lub dopuszczalnym istniej¹ca zabudowa niezgodna z danym przeznaczeniem mo¿e byæ poddawana remontom lub modernizacji, natomiast w ich wyniku
nie mo¿e nast¹piæ zwiêkszenie powierzchni zabudowy ani
kubatury.
7. Wyznaczone na rysunku planu Nr 1 nieprzekraczalne linie
zabudowy s¹ liniami obowi¹zuj¹cymi, ustalaj¹cymi granicê
lokalizacji obiektów mieszkaniowych w danym terenie.
8. Przedstawione na rysunku planu Nr 2 przebiegi sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizacje zwi¹zanych z nimi urz¹dzeñ
technicznych okrelaj¹ zasadê obs³ugi terenu w zakresie infrastruktury. Szczegó³owy przebieg sieci oraz lokalizacji tych urz¹dzeñ zostanie okrelony na etapie wydawania decyzji administracyjnych. Warunkiem zgodnoci tych inwestycji z planem
jest utrzymanie okrelonej na rysunku planu Nr 2 zasady przebiegu sieci i lokalizacji urz¹dzeñ z nimi zwi¹zanych, co oznacza,
¿e nie mog¹ byæ sprzeczne z ustalon¹ w planie zasad¹ obs³ugi
terenu w zakresie infrastruktury technicznej.
9. Rysunek planu Nr 3 stanowi¹cy uzasadnienie rysunku planu Nr 1 zawiera:
1) linie projektowanych podzia³ów geodezyjnych niemaj¹cych
charakteru obowi¹zuj¹cego lecz mog¹ce stanowiæ podstawê dla dokonania podzia³ów przez w³acicieli gruntów;
2) propozycjê lokalizacji obiektów kubaturowych i zagospodarowania dzia³ek niemaj¹cych charakteru obowi¹zuj¹cego
lecz stanowi¹ce autorsk¹ wizjê kompozycji przestrzennej.
§6
Ustala siê ogólne podstawowe zasady zagospodarowania
terenu obowi¹zuj¹ce na ca³ym obszarze objêtym planem:
1) w celu zachowania szczególnych wartoci przyrodniczych,
kulturowych i krajobrazowych nakazuje siê przestrzeganie
zasad ochrony i kszta³towania rodowiska. Zaleca siê zachowanie i ochronê terenów rolnych przed nadmiernym zainwestowaniem dla podtrzymania charakteru podmiejskiego obszaru;
2) w celu zachowania istniej¹cych wartoci kulturowych i tradycji regionalnych budownictwa nakazuje siê nawi¹zywaæ
w architekturze do tradycyjnego budownictwa wystêpuj¹cego na tym terenie;
3) w celu zapewnienia prawid³owego funkcjonowania i spe³nienia wymogów sanitarnych nakazuje siê koniecznoæ wyposa¿enia terenów budowlanych w sieci i urz¹dzenia infrastruktury technicznej;
4) ustala siê zasadê odbioru odpadów w systemie zorganizowanym pod nadzorem Gminy Miejskiej Kraków lub na zasadzie indywidualnych umów z odbiorc¹ odpadów, zgodnie
z obowi¹zuj¹cymi przepisami o odpadach oraz o utrzymaniu porz¹dku i czystoci w gminach;
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5) celem ograniczenia emisji zanieczyszczeñ do powietrza
z procesów spalania paliw sta³ych ustala siê indywidualny
sposób zaopatrzenia w ciep³o obiektów, z koniecznoci¹ wykorzystania ekologicznych noników energii jak gaz, energia elektryczna, lekki olej opa³owy;
6) w obrêbie ca³ego obszaru objêtego planem zakazuje siê u¿ytkowania terenu na cele pogarszaj¹ce jakoæ rodowiska,
a w szczególnoci zwi¹zanych z gromadzeniem i przetwarzaniem odpadów, z³omu i zu¿ytych pojazdów oraz ze sk³adowaniem substancji i surowców mog¹cych pogorszyæ stan
rodowiska;
7) w obrêbie ca³ego obszaru objêtego planem obowi¹zuje zakaz lokalizacji us³ug i urz¹dzeñ mog¹cych w wietle przepisów szczególnych pogorszyæ stan rodowiska. Uci¹¿liwoæ
obiektów nie mo¿e w ¿adnym elemencie wykraczaæ poza granice dzia³ki, na której s¹ one zlokalizowane;
8) ze wzglêdu na po³o¿enie terenu objêtego planem w granicach obszaru zalewowego w celu ochrony ludzi i mienia
przed powodzi¹ ustala siê koniecznoæ modernizacji wa³ów
rzeki Wis³y i kana³u Suchy Jar;
9) w celu zapewnienia bezpieczeñstwa przed po¿arem wymagania w zakresie przeciwpo¿arowego zaopatrzenia w wodê
oraz dróg po¿arowych - wed³ug obowi¹zuj¹cych przepisów.
§7
Ustala siê zasady kszta³towania noworealizowanej, przebudowywanej i modernizowanej zabudowy oraz warunki podzia³u terenów na dzia³ki budowlane:
1) forma i gabaryty budynków oraz ich usytuowanie na dzia³ce
wraz z innymi elementami zagospodarowania (ogrodzenia,
budynki gospodarcze, obiekty ma³ej architektury oraz zieleñ)
powinny byæ kszta³towane w dostosowaniu do cech lokalnego krajobrazu i otaczaj¹cego zainwestowania w celu harmonijnego wkomponowania nowych elementów zagospodarowania w otoczenie uwzglêdniaj¹c ukszta³towanie i po³o¿enie
terenu, jego widocznoæ na i z terenów otaczaj¹cych;
2) forma i gabaryty budynków powinny nawi¹zywaæ do form
architektury tradycyjnej, miejscowej, dla zapewnienia ci¹g³oci w kszta³towaniu architektury regionalnej. Dopuszcza
siê odstêpstwa od wymienionych zaleceñ dla budynków o nowatorskich rozwi¹zaniach, wysokich walorach estetycznych
i nie stanowi¹cych dysharmonii z otaczaj¹cym krajobrazem;
3) wysokoæ obiektów zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej
winna byæ nie wiêksza ni¿ 10 m, licz¹c od poziomu terenu
do kalenicy dachu. Wysokoæ obiektów gospodarczych w zabudowie zagrodowej i mieszkaniowej oraz budynków, zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ nie powinna przekraczaæ 8 m, licz¹c od poziomu terenu do kalenicy dachu;
4) dach powinien byæ dwuspadowy, symetryczny, o nachyleniu po³aci od 37o-45o o nadwieszonych okapach. Zalecanym
pokryciem dachu jest dachówka lub elementy o fakturze dachówek. Kolor dachu - ciemny, cian - jasny;
5) nakazuje siê ochronê istniej¹cego drzewostanu i zaleca maksymalne nasycenie terenu dzia³ki zieleni¹, zw³aszcza wysok¹;
6) ustala siê nastêpuj¹ce, wi¹¿¹ce przy podzia³ach gruntów
na dzia³ki budowlane minimalne wielkoci dzia³ek:
a) dla zabudowy jednorodzinnej powierzchnia dzia³ki dla jednego budynku wynosi nie mniej ni¿ 700 m2. Minimalna
szerokoæ dzia³ki dla budynku wolnostoj¹cego wynosi
18 m. Minimalna szerokoæ dzia³ki dla budynku w zabudowie bliniaczej wynosi 14 m. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza siê zabudowê dzia³ki o innych parametrach ni¿ wy¿ej podane, pod warunkiem,
¿e nie spowoduje to naruszenia ³adu przestrzennego
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w tym rejonie, a zabudowa dzia³ki nie naruszy przepisów
prawa budowlanego. Na dzia³ce zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej winny siê znaleæ 2 sta³e miejsca postojowe lub gara¿e;
b) dla zabudowy zagrodowej powierzchnia dzia³ki wynosi
nie mniej ni¿ 1200 m2, minimalna szerokoæ dzia³ki nie
mniej ni¿ 18 m. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza siê zabudowê dzia³ki o innych parametrach ni¿ wy¿ej podane, pod warunkiem, ¿e nie spowoduje to naruszenia ³adu przestrzennego w tym rejonie, a zabudowa dzia³ki nie naruszy przepisów prawa budowlanego. Na dzia³ce zabudowy zagrodowej winny siê znaleæ 2 sta³e miejsca postojowe lub gara¿e oraz miejsce
postojowe dla ci¹gnika;
c) dla obiektów us³ugowych wielkoæ dzia³ki jest uzale¿niona od rodzaju prowadzonej dzia³alnoci us³ugowej. W ramach dzia³ki winna byæ zarezerwowana proporcjonalna
liczba miejsc parkingowych w zale¿noci od wielkoci ogólnej us³ugowej powierzchni u¿ytkowej:
 dla firm produkcyjno-handlowo-us³ugowych prowadz¹cych sprzeda¿ detaliczn¹ i us³ugi dla ludnoci wymagane jest 1 miejsce na 10 m2 powierzchni ogólnej,
 dla biur i administracji - 1 miejsce na 20 m2 powierzchni
ogólnej,
 dla gastronomii (bary, kawiarnie) - 1 miejsce - na 6 m2
powierzchni ogólnej,
7) na dzia³ce zabudowy jednorodzinnej lub zagrodowej mo¿na zlokalizowaæ jeden budynek mieszkalny lub mieszkalno-us³ugowy;
8) wspó³czynnik trwa³ego zainwestowania dzia³ki, w terenach
mieszkalnictwa jednorodzinnego i zagrodowego nie mo¿e
byæ wiêkszy ni¿ 30%;
9) istniej¹ce obiekty us³ugowe i mieszkaniowe pozostawia siê
do adaptacji, przekszta³ceñ i rozbudowy zgodnie z ustaleniami przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego danego terenu, jak równie¿ z ustaleniami obowi¹zuj¹cymi
w strefach polityki przestrzennej zapisanych w rozdziale III
niniejszej uchwa³y.
Rozdzia³ II
PRZEZNACZENIE TERENÓW
(rodzaj u¿ytkowania)
§8
1. Wyznacza siê tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego oznaczone na rysunku planu symbolem M4 z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne na okrelonych w ust. 1
terenach ustala siê mo¿liwoæ lokalizacji:
1) zabudowy zagrodowej;
2) obiektów i urz¹dzeñ us³ug komercyjnych, zajmuj¹cych
czêæ wydzielonych dzia³ek lub wbudowanych w budynki
mieszkalne;
3) obiektów i urz¹dzeñ us³ug publicznych, zajmuj¹cych czêæ wydzielonych dzia³ek lub wbudowanych w budynki mieszkalne;
4) urz¹dzeñ infrastruktury technicznej;
5) dojazdów i zatok postojowych, oraz wydzielonych ma³ych
parkingów;
6) zieleñców;
7) urz¹dzeñ sportu i rekreacji.
3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych
w ramach przeznaczenia dopuszczalnego, wymienionych
w ust. 2, jest:
1) dostosowanie ich do wymogów i charakteru przeznaczenia podstawowego;
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2) zachowanie proporcji, aby przeznaczenie dopuszczalne
nie stanowi³o wiêcej ni¿ 20% powierzchni przeznaczenia
podstawowego.
4. Warunkiem lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ w ramach przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego jest:
1) spe³nienie warunków zapisanych w rozdziale I w § 6 i § 7
dotycz¹cych zasad zagospodarowania terenu oraz zasad
kszta³towania zabudowy oraz warunków podzia³u terenu
na dzia³ki;
2) efektywne wykorzystanie terenu poprzez zachowanie intensywnoci zabudowy od 0,2÷0,4, a dla przeznaczenia
uzupe³niaj¹cego-us³ugowego do 0,6;
3) spe³nienie warunków obowi¹zuj¹cych dla stref polityki
przestrzennej okrelonych w rozdziale III w zakresie wynikaj¹cym z zasiêgu terenowego tych stref.
5. Ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy mieszkaniowej:
1) dla dzia³ek po³o¿onych w zasiêgu uci¹¿liwoci drogi klasy
KG w odleg³oci 30 m od jej linii rozgraniczaj¹cych;
2) dla dzia³ek po³o¿onych wzd³u¿ dróg KZ w odleg³oci 12 m
od linii rozgraniczaj¹cych;
3) dla dzia³ek po³o¿onych wzd³u¿ dróg klasy KL w odleg³oci
10 m od linii rozgraniczaj¹cych;
4) dla dzia³ek po³o¿onych przy drogach klasy KD w odleg³oci 8 m od linii rozgraniczaj¹cych.
6. W odniesieniu do poszczególnych terenów, uwzglêdniaj¹c
lokalne uwarunkowania stanu istniej¹cego oprócz ustaleñ
ogólnych okrela siê dodatkowe ustalenia:
1) dla terenów oznaczonych symbolami 1 M4, 2 M4, 3 M4,
4 M4, po³o¿onych przy ulicy Branickiej istniej¹c¹ zabudowê pozostawia siê do pe³nej adaptacji, modernizacji i rozbudowy zgodnie z ustalonymi ogólnymi warunkami.
Dla lokalizacji nowych obiektów zaleca siê zachowanie odleg³oci od ulicy Branickiej, (nieprzekraczalnej linii zabudowy) okrelonej na rysunku planu Nr 1. Niemniej wyj¹tkowo, w sytuacjach plombowych dopuszcza siê lokalizacjê obiektu na linii istniej¹cych budynków;
2) dla terenów oznaczonych symbolami 5 M4, 6 M4, 7 M4,
8 M4, 9 M4 oraz 22 M4 zaleca siê wykonanie projektu
zagospodarowania terenu obejmuj¹cego ww. zespo³y zabudowy w celu wykszta³cenia zwartego, ca³kowicie nowego zespo³u mieszkaniowego;
3) dla terenów oznaczonych symbolami 10 M4, 11 M4, 12 M4,
13 M4, 14 M4, 15 M4, 16 M4, 17 M4 po³o¿onych przy ulicy
Rzepakowej istniej¹c¹ zabudowê pozostawia siê do pe³nej adaptacji, modernizacji i rozbudowy zgodnie z ustalonymi ogólnymi warunkami. Dla lokalizacji nowych obiektów zaleca siê, zachowanie odleg³oci od ulicy Rzepakowej, (nieprzekraczalnej linii zabudowy) okrelonej na rysunku planu Nr 1;
4) dla terenów oznaczonych symbolami 18 M4, 19 M4, 20 M4,
21 M4 po³o¿onych w rejonie ulicy Tatarakowej istniej¹c¹
zabudowê pozostawia siê do pe³nej adaptacji, modernizacji i rozbudowy zgodnie z ustalonymi ogólnymi warunkami. W zwi¹zku ze szczególnym po³o¿eniem tych terenów, w bezporednim s¹siedztwie nowych koncentracji
us³ug i urz¹dzeñ komercyjnych zaleca siê uzupe³nianie
funkcji mieszkaniowej us³ugami o programie zwi¹zanym
ze sportem, turystyk¹ i rekreacj¹ lub czêciowego przekszta³cania dla realizacji us³ug, dotyczy to zw³aszcza terenu 19 M4 i 20 M4;
5) dla terenów oznaczonych symbolami 23 M4, 24 M4, 25 M4,
26 M4, 27 M4, 28 M4 oraz 31 M4 po³o¿onych w rejonie
ulicy K¹kolowej istniej¹c¹ zabudowê pozostawia siê
do pe³nej adaptacji, modernizacji i rozbudowy zgodnie
z ustalonymi ogólnymi warunkami. W obszarze tym pre-
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feruje siê lokalizacjê nowej zabudowy mieszkaniowej
na du¿ych dzia³kach ze wzglêdu na s¹siedztwo terenów
cennych przyrodniczo - wymagaj¹cych ochrony. Dla terenu 31 M4 lokalizowaæ obiekty kubaturowe, w tym szczególnie przeznaczone na pobyt ludzi, w odleg³ociach
nie mniejszych ni¿ przewidziano w przepisach szczególnych (strefa ochronna wokó³ urz¹dzeñ elektroenergetycznych - sieæ wysokiego napiêcia 220 kV);
6) dla terenów oznaczonych symbolami 29 M4, 30 M4 po³o¿onych w rejonie przylegaj¹cym do wa³ów wilanych, istniej¹c¹ zabudowê pozostawia siê do pe³nej adaptacji, modernizacji i rozbudowy zgodnie z ustalonymi ogólnymi warunkami. W obszarze tym zabroniona jest realizacja nowej zabudowy w odleg³oci mniejszej ni¿ 50 metrów
od stopy wa³ów )zgodnie z przepisami art. 85 ustawy
z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 115
poz. 1229 z pón. zm.).
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7. W odniesieniu do poszczególnych terenów, uwzglêdniaj¹c
lokalne uwarunkowania stanu istniej¹cego oprócz ustaleñ
ogólnych okrela siê dodatkowo:
1) dla terenu oznaczonego symbolem 1 UP, po³o¿onego
przy ulicy Branickiej obejmuj¹cego istniej¹c¹ szko³ê podstawow¹ wraz z innymi obiektami pozostawia siê do pe³nej adaptacji, modernizacji i rozbudowy zgodnie z ustalonymi ogólnymi warunkami;
2) dla terenu oznaczonego symbolem 2 UP, po³o¿onego
przy ulicy Genera³a Micha³a Karaszewicza-Tokarzewskiego obejmuj¹cego istniej¹c¹ zabudowê - dom kultury, pozostawia siê do pe³nej adaptacji, rozbudowy i przekszta³ceñ zgodnie z ustalonymi warunkami u¿ytkowania podstawowego i dopuszczalnego. Zaleca siê uzupe³nienie programu podstawowego o us³ugi zwi¹zane z turystyk¹ i rekreacj¹ a ewentualny program komercyjny z obs³ug¹
ruchu turystycznego.

§9

§ 10

1. Wyznacza siê tereny us³ug publicznych, oznaczonych na rysunku planu symbolem UP z podstawowym przeznaczeniem
gruntów pod zabudowê us³ugow¹ o charakterze publicznym
z zakresu owiaty, kultury i sportu.
2. Istniej¹ce obiekty znajduj¹ce siê w terenach ograniczonych
nieprzekraczalnymi liniami rozgraniczaj¹cymi terenów us³ug
publicznych UP, pozostawia siê do adaptacji, modernizacji,
przekszta³ceñ i rozbudowy zgodnie z ustaleniami przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego tego terenu.
3. Dla wprowadzanej nowej zabudowy oraz budynków przebudowywanych lub modernizowanych i zagospodarowania
dzia³ek ustala siê nastêpuj¹ce wymogi:
1) ograniczenia wysokoci zabudowy do 2,0 kondygnacji naziemnych, z zastrze¿eniem i¿, wysokoæ obiektów, mierz¹c od najni¿szego punktu terenu do kalenicy dachu,
nie mo¿e przekroczyæ 15 m;
2) ochrony istniej¹cego drzewostanu.
4. Jako przeznaczenie dopuszczalne na okrelonych w ust. 1
terenach ustala siê mo¿liwoæ lokalizacji:
1) obiektów i urz¹dzeñ us³ug komercyjnych zwi¹zanych i podporz¹dkowanych przeznaczeniu podstawowemu typu ksiêgarnia, gabinet lekarski, handel artyku³ami szkolnymi;
2) urz¹dzeñ infrastruktury technicznej zwi¹zanych z zagospodarowaniem terenu;
3) dojazdów i zatok postojowych;
4) pojedynczych obiektów mieszkalnych.
5. Warunkiem lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych
w ramach przeznaczenia dopuszczalnego, wymienionych
w ust. 4 jest:
1) dostosowanie ich do wymogów i charakteru przeznaczenia podstawowego;
2) zachowanie proporcji, aby ³¹czna powierzchnia terenów
zwi¹zanych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie stanowi³a wiêcej ni¿ 20% powierzchni przeznaczenia podstawowego.
6. Warunkiem lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ w ramach przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego jest:
1) spe³nienie warunków zapisanych w rozdziale I w § 6 i § 7
dotycz¹cych zasad zagospodarowania terenu oraz zasad
kszta³towania zabudowy oraz warunków podzia³u terenu
na dzia³ki;
2) efektywne wykorzystanie terenu;
3) spe³nienie warunków obowi¹zuj¹cych dla stref polityki
przestrzennej okrelonych w rozdziale III w zakresie wynikaj¹cym z zasiêgu terenowego tych stref.

1. Wyznacza siê tereny us³ug komercyjnych o znaczeniu lokalnym
i ponad lokalnym, oznaczone na rysunku planu symbolem UC.
2. Istniej¹ce obiekty znajduj¹ce siê w terenach ograniczonych
nieprzekraczalnymi liniami rozgraniczaj¹cymi terenów us³ug
komercyjnych UC, pozostawia siê do adaptacji, przekszta³ceñ i rozbudowy zgodnie z ustaleniami przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego tego terenu.
3. Jako przeznaczenie dopuszczalne na okrelonych w ust. 1
terenach ustala siê mo¿liwoæ lokalizacji:
1) obiektów i urz¹dzeñ us³ug publicznych z zakresu administracji, zdrowia, owiaty, kultury, sportu i rekreacji;
2) urz¹dzeñ infrastruktury technicznej;
3) dojazdów i zatok postojowych;
4) pojedynczych obiektów mieszkalnych dla nadzoru lub opieki nad obiektami lub urz¹dzeniami us³ugowymi;
5) zieleni urz¹dzonej.
4. Warunkiem lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych w ramach przeznaczenia dopuszczalnego, wymienionych w ust. 3 jest:
1) dostosowanie ich do wymogów i charakteru przeznaczenia podstawowego;
2) zachowanie proporcji, aby przeznaczenie dopuszczalne
nie stanowi³o wiêcej ni¿ 30% powierzchni przeznaczenia
podstawowego.
5. Warunkiem lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ w ramach przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego jest:
1) spe³nienie warunków zapisanych w rozdziale I w § 6 i § 7
dotycz¹cych zasad zagospodarowania terenu oraz zasad
kszta³towania zabudowy oraz warunków podzia³u terenu
na dzia³ki;
2) efektywne wykorzystanie terenu poprzez zachowanie intensywnoci zabudowy 0,2-0,8;
3) spe³nienie warunków obowi¹zuj¹cych dla stref polityki
przestrzennej okrelonych w rozdziale III w zakresie wynikaj¹cym z zasiêgu terenowego tych stref.
6. Dla wprowadzanej nowej zabudowy oraz budynków przebudowywanych lub modernizowanych i zagospodarowania
dzia³ek ustala siê nastêpuj¹ce wymogi:
1) ograniczenia wysokoci zabudowy do 2,0 kondygnacji naziemnych, z zastrze¿eniem i¿, wysokoæ obiektów, mierz¹c od najni¿szego punktu terenu do kalenicy dachu,
nie mo¿e przekroczyæ 15 m;
2) ochrony istniej¹cego drzewostanu;
3) zabezpieczenia odpowiedniej powierzchni parkingowej
w granicach terenu w zale¿noci od rodzaju zlokalizowanych us³ug zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 7 pkt 6.
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7. W odniesieniu do poszczególnych terenów, uwzglêdniaj¹c
lokalne uwarunkowania stanu istniej¹cego oprócz ustaleñ
ogólnych okrela siê dodatkowo:
1) dla terenu oznaczonego symbolem 1 UC, po³o¿onego
przy przed³u¿eniu w kierunku wschodnim ulicy Tatarakowej zaleca siê wprowadzenie programu us³ugowego zwi¹zanego ze sportem i rekreacj¹. Proponuje siê realizacjê:
a) obiektów us³ug handlu;
b) gastronomii z zapleczem gospodarczo-technicznym;
c) zajazdu lub hotelu na oko³o 30 miejsc noclegowych;
d) zespo³u obiektów i urz¹dzeñ klubowo-sportowych;
e) wypo¿yczalni sprzêtu p³ywaj¹cego oraz bazy sk³adowo remontowej.
Obiekty te i urz¹dzenia skupiaj¹ siê wokó³ wewnêtrznego
zbiornika wodnego (oznaczonego na rysunku planu symbolem 4 W), który mo¿e stanowiæ dodatkow¹ atrakcjê
przy zagospodarowywaniu terenu oraz zamkniêty teren
zaplecza i bazy remontowej dla sprzêtu p³ywaj¹cego.
2) dla terenu oznaczonego symbolem 2 UC zaleca siê wprowadzenie programu us³ugowego zwi¹zanego z obs³ug¹
ruchu turystycznego. Proponuje siê realizacjê:
a) obiektów us³ug handlu;
b) gastronomii z zapleczem gospodarczo-technicznym;
c) zespo³u obiektów i urz¹dzeñ klubowo-sportowych (krêgielnia, klub kulturystyki, gimnastyki itp.);
3) dla terenu oznaczonego symbolem 3 UC zaleca siê wprowadzenie programu us³ug komercyjnych o charakterze
podstawowym zabezpieczaj¹ce potrzeby mieszkañców
z zakresu handlu i rzemios³a;
4) dla terenu oznaczonego symbolem 4 UC zaleca siê wprowadzenie programu us³ugowego zwi¹zanego z obs³ug¹
ruchu turystycznego. Proponuje siê realizacjê:
a) pola kempingowego z pe³nym zapleczem gospodarczotechnicznym;
b) pola karawaningowego z pe³nym zapleczem gospodarczo-technicznym;
c) obiektów us³ug handlu;
d) gastronomii z zapleczem gospodarczo-technicznym;
5) dla terenu oznaczonego symbolem 5 UC zaleca siê wprowadzenie programu us³ug komercyjnych o charakterze
podstawowym zabezpieczaj¹ce potrzeby mieszkañców
z zakresu handlu, rzemios³a i gastronomii. Zaleca siê adaptacjê istniej¹cego obiektu na cele us³ugowe.
§ 11
1. Wyznacza siê obszary zieleni parkowej oznaczone na rysunku planu symbolem ZP z podstawowym przeznaczeniem terenu dla realizacji zieleni urz¹dzonej o charakterze parkowym i lenym bez zabudowy. W celu ochrony przed nadmiernym rozproszeniem zabudowy wprowadza siê zakaz
realizacji nowych obiektów kubaturowych w obszarze tego
przeznaczenia.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne na okrelonych w ust. 1
terenach ustala siê mo¿liwoæ:
1) zalesiania gruntów porolnych i nieu¿ytków;
2) realizacji ogólnodostêpnych urz¹dzeñ sportu i rekreacji;
3) realizacji elementów ma³ej architektury;
4) prowadzenia upraw polowych;
5) realizacji urz¹dzeñ infrastruktury technicznej;
6) realizacji dojæ pieszych i cie¿ek rowerowych.
3. Warunkiem realizacji przeznaczenia dopuszczalnego, o którym mowa w ust. 2 jest:
1) dostosowanie charakteru i wymogów do przeznaczenia
podstawowego;
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2) zachowanie proporcji, aby przeznaczenie dopuszczalne
nie stanowi³o wiêcej ni¿ 5% powierzchni przeznaczenia
podstawowego.
4. Warunkiem lokalizacji urz¹dzeñ w ramach przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego jest:
1) spe³nienie warunków zapisanych w rozdziale I w § 6 i § 7
dotycz¹cych zasad zagospodarowania terenu;
2) spe³nienie warunków obowi¹zuj¹cych dla stref polityki
przestrzennej okrelonych w rozdziale III w zakresie wynikaj¹cym z zasiêgu terenowego tych stref.
5. W odniesieniu do poszczególnych terenów, uwzglêdniaj¹c
lokalne uwarunkowania stanu istniej¹cego oprócz ustaleñ
ogólnych okrela siê dodatkowo:
1) dla terenów oznaczonych symbolami 1 ZP, 2 ZP, 3 ZP, 4 ZP,
5 ZP, 6 ZP po³o¿onych w rejonie ulicy K¹kolowej zaleca siê
wprowadzanie dolesieñ, to jest odbudowê terenów lenych przylasków przywracaj¹c na tym terenie wczeniejszy charakter u¿ytkowania. Przedmiotowe tereny s¹ czêci¹ ci¹gów ekologicznych ³¹cz¹cych tereny otwarte u¿ytkowane rolniczo (czêæ pó³nocna planu) z terenami wód
po³o¿onych w po³udniowej czêci obszaru planu;
2) dla terenów oznaczonych symbolami 7 ZP, 8 ZP, 9 ZP po³o¿onych w strefie ochrony u¿ytku ekologicznego "E", zaleca
siê szczególn¹ dba³oæ o istniej¹c¹ faunê i florê, i w miarê
mo¿liwoci jej rehabilitacjê, wzbogacanie zieleni o naturalne zespo³y rolinnoci typowych dla tego siedliska np. poprzez zalesianie. Obowi¹zuje zakaz naruszania stanu istniej¹cego zagospodarowania terenu i istnieje jedynie mo¿liwoæ prowadzenia przez przedmiotowy teren ci¹gów pieszych - pe³ni¹cych rolê cie¿ek dydaktycznych;
3) dla terenów oznaczonych symbolami 10 ZP, 11 ZP, 12 ZP,
13 ZP, 14 ZP, 15 ZP, 16 ZP, 17 ZP, po³o¿onych w rejonie ulicy
Tatarakowej zaleca siê szczególn¹ dba³oæ o kszta³towanie atrakcyjnych wnêtrz, wyeksponowanie szczególnych
walorów widokowych poprzez odpowiednie prowadzenie alejek i ci¹gów pieszych. Przedmiotowe tereny s¹ czêci¹ ci¹gów ekologicznych ³¹cz¹cych tereny otwarte u¿ytkowane rolniczo (czêæ pó³nocna planu) z terenami wód
po³o¿onych w po³udniowej czêci obszaru planu;
4) dla terenów oznaczonych symbolami 18 ZP, 20 ZP, po³o¿onych w bezporednim s¹siedztwie akwenów objêtych
ochron¹ krajobrazow¹, obowi¹zuje zakaz wprowadzania
dodatkowych ci¹gów pieszych poza wydzielonymi na rysunku planu;
5) dla terenów oznaczonych symbolami 21 ZP, 22 ZP, 23 ZP,
24 ZP, 25 ZP, 26 ZP, po³o¿onych w rejonie ul. Rzepakowej
oraz ul. Genera³a Tokarzewskiego zaleca siê szczególn¹
dba³oæ o kszta³towanie atrakcyjnych wnêtrz, wyeksponowanie szczególnych walorów widokowych poprzez odpowiednie prowadzenie alejek i ci¹gów pieszych. Przedmiotowe tereny s¹ czêci¹ ci¹gów ekologicznych ³¹cz¹cych tereny otwarte u¿ytkowane rolniczo (czêæ pó³nocna planu) z terenami wód po³o¿onych w po³udniowej czêci obszaru planu;
6) dla terenów oznaczonych symbolami 27 ZP, 28 ZP, po³o¿onych w rejonie ul. Branickiej stanowi¹cych przedpola zabudowy mieszkaniowej zaleca siê szczególn¹ ochronê istniej¹cej zieleni, kszta³tuj¹cej podmiejski charakter osiedla.
§ 12
1. Wyznacza siê obszary zieleni urz¹dzonej oznaczone na rysunku planu symbolem ZU z podstawowym przeznaczeniem
terenu dla realizacji zieleni wraz z us³ugami i urz¹dzeniami
sportu i rekreacji z dopuszczeniem realizacji obiektów kuba-
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turowych zwi¹zanych z obs³ug¹ u¿ytkowników terenów sportu i rekreacji.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne na okrelonych w ust. 1
terenach ustala siê:
1) realizacjê obiektów i urz¹dzeñ us³ug komercyjnych s³u¿¹cych obs³udze ruchu turystycznego;
2) parki i zieleñce;
3) dojcia piesze i podjazdy nie ujête w planie;
4) cie¿ki rowerowe;
5) elementy ma³ej architektury;
6) urz¹dzenia infrastruktury technicznej.
3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ w ramach przeznaczenia dopuszczalnego, o którym mowa w ust. 2 jest:
1) dostosowanie charakteru i wymogów do przeznaczenia
podstawowego;
2) zachowanie proporcji, aby przeznaczenie dopuszczalne
nie stanowi³o wiêcej ni¿ 5% powierzchni przeznaczenia
podstawowego (liczonego w granicach dzia³ki).
4. Warunkiem lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ w ramach przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego jest:
1) spe³nienie warunków zapisanych w rozdziale I w § 6 i § 7
dotycz¹cych zasad zagospodarowania terenu oraz zasad
kszta³towania zabudowy oraz warunków podzia³u terenu
na dzia³ki;
2) spe³nienie warunków obowi¹zuj¹cych dla stref polityki
przestrzennej okrelonych w rozdziale III w zakresie wynikaj¹cym z zasiêgu terenowego tych stref.
5. Dla wprowadzanej nowej zabudowy oraz budynków przebudowywanych lub modernizowanych i zagospodarowania
dzia³ek ustala siê nastêpuj¹ce wymogi:
1) ograniczenia wysokoci zabudowy do 1,0 kondygnacji naziemnej, z zastrze¿eniem i¿, wysokoæ obiektów, mierz¹c
od najni¿szego punktu terenu do kalenicy dachu, nie mo¿e
przekroczyæ 8 m;
2) ochrony istniej¹cego drzewostanu;
3) zabezpieczenia odpowiedniej powierzchni parkingowej
w granicach terenu w zale¿noci od rodzaju zlokalizowanych us³ug zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 7 pkt 6.
6. W odniesieniu do poszczególnych terenów, uwzglêdniaj¹c
lokalne uwarunkowania stanu istniej¹cego oprócz ustaleñ
ogólnych okrela siê dodatkowo:
1) dla terenu oznaczonego symbolem 1 ZU, w rejonie ulicy
K¹kolowej - mo¿liwoæ realizacji zespo³u boisk gier ró¿nych z zapleczem techniczno-gospodarczym;
2) dla terenów oznaczonych symbolami 2 ZU, 3 ZU mo¿liwoæ realizacji zespo³u pla¿ trawiastych i piaszczystych
gdy¿, obszar ten przylega do basenów i brodzików
oraz akwenu rezerwowanego dla sportów nawodnych.
Na tym terenie mo¿liwa jest równie¿ realizacja obiektów
kubaturowych stanowi¹cych zaplecze techniczno-gospodarcze tego u¿ytkowania;
3) dla terenów oznaczonych symbolami 4 ZU, 5 ZU po³o¿onego w rejonie ulic Rzepakowej i Tatarakowej, stanowi¹cym reprezentacyjny teren centralnego otwarcia na obszar akwenów - ustala siê mo¿liwoæ realizacji niewielkich zespo³ów us³ugowych zwi¹zanych z obs³ug¹ ruchu
turystycznego w zieleni i zaleca szczególn¹ dba³oæ
o kszta³towanie atrakcyjnych wnêtrz, wyeksponowanie
szczególnych walorów widokowych poprzez odpowiednie prowadzenie alejek i korsa spacerowego uwzglêdniaj¹cych istniej¹ce ci¹gi i punkty widokowe;
4) dla terenów oznaczonych symbolami 6 ZU, 7 ZU, 8 ZU po³o¿onych w bezporednim s¹siedztwie akwenów objêtych
ochron¹ krajobrazow¹, obowi¹zuje zakaz lokalizacji nowych
obiektów kubaturowych i wprowadzania dodatkowych ci¹-
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gów pieszych poza wydzielonymi na rysunku planu. Istniej¹ce w obszarze 6 ZU obiekty s³u¿¹ce obs³udze ruchu turystycznego oraz urz¹dzeniom sportu i rekreacji, w tym szczególnie istniej¹c¹ "Stanicê Wêdkarsk¹", pozostawia siê
do adaptacji i modernizacji utrwalaj¹c w ten sposób mo¿liwoæ koncentrowania w tym miejscu us³ug (w tym komercyjnych), obs³ugi ruchu turystów i u¿ytkowników akwenów.
W strefie oko³o brzegowej akwenów istnieje mo¿liwoæ
wydzielenia stanowisk wêdkarskich.
5) dla terenów oznaczonych symbolami 9 ZU, 10 ZU stanowi¹cych obwa³owanie rzeki Wis³y obowi¹zuje zakaz jakichkolwiek dzia³añ nie zwi¹zanych z podstawow¹ funkcj¹
ochronn¹ - przeciwpowodziow¹ tego terenu.
§ 13
1. Wyznacza siê tereny upraw polowych, oznaczone na rysunku
planu symbolem RP z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod uprawy polowe. W celu ochrony przed nadmiernym
rozproszeniem zabudowy wprowadza siê zakaz realizacji nowych obiektów kubaturowych w obszarze tego przeznaczenia.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne na okrelonych w ust. 1
terenach ustala siê mo¿liwoæ:
1) zalesiania;
2) realizacji ogólnodostêpnych urz¹dzeñ sportu i rekreacji;
3) realizacji elementów ma³ej architektury;
4) realizacji urz¹dzeñ infrastruktury technicznej;
5) realizacji dojæ pieszych i cie¿ek rowerowych.
3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych
w ramach przeznaczenia dopuszczalnego, wymienionych
w ust. 2 jest:
1) dostosowanie ich do wymogów i charakteru przeznaczenia podstawowego;
2) zachowanie proporcji, aby ³¹czna powierzchnia terenów
zwi¹zanych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie stanowi³a wiêcej ni¿ 5% powierzchni przeznaczenia podstawowego (z wy³¹czeniem ust. 2 pkt 1).
4. Warunkiem lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ w ramach przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego jest:
1) spe³nienie warunków zapisanych w rozdziale I w § 6 i § 7
dotycz¹cych zasad zagospodarowania terenu;
2) spe³nienie warunków obowi¹zuj¹cych dla stref polityki
przestrzennej okrelonych w rozdziale III w zakresie wynikaj¹cym z zasiêgu terenowego tych stref.
§ 14
1. Wyznacza siê tereny wód otwartych oznaczone na rysunku
planu symbolem W.
2. W odniesieniu do poszczególnych terenów, uwzglêdniaj¹c
lokalne uwarunkowania ustala siê:
1) tereny wód oznaczone na rysunku planu symbolem 1 W
le¿¹ce w obszarze strefy koncentracji us³ug i urz¹dzeñ
obs³ugi ruchu turystycznego, s¹ predysponowane dla intensywnego korzystania z walorów i zasobów wodnych,
to jest dla realizacji zespo³u brodzików, basenów i k¹pielisk dla dzieci, zespo³u basenów dla doros³ych oraz do p³ywania na sprzêcie wodnym - kajakach, ³ódkach, rowerach
wodnych itp.;
2) tereny wód oznaczone na rysunku planu symbolem 2 W
le¿¹ce w obszarze strefy "wypoczynkowej" rezerwowane s¹ dla prowadzenia gospodarki rybacko-wêdkarskiej
oraz realizacji urz¹dzeñ s³u¿¹cych rekreacji z ewentualn¹
mo¿liwoci¹ udostêpniania go dla k¹pieli i p³ywania sprzêtem wodnym;
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3) tereny wód oznaczone na rysunku planu symbolem 3 W
rezerwowane s¹ do pozostawienia w stanie naturalnym.
Obowi¹zuje zakaz k¹pieli, p³ywania sprzêtem wodnym.
W obszarach tych akwenów istnieje mo¿liwoæ prowadzenia gospodarki rybacko-wêdkarskiej;
4) tereny wód oznaczone na rysunku planu symbolem 4 W,
znajduj¹ siê w centrum terenu koncentracji us³ug komercyjnych, oznaczonych na rysunku planu symbolem 1 UC.
Akwen ten mo¿e byæ intensywnie wykorzystany dla realizacji ró¿norodnych form wypoczynku i rekreacji. Dopuszcza siê jedynie lokalizowanie obiektów i urz¹dzeñ czêciowo na wodzie: nawodnych kawiarni, mola, podesty
itp. oraz zespo³ów brodzików, basenów i k¹pielisk dla dzieci i dla doros³ych;
5) akweny wodne mog¹ byæ po³¹czone ze sob¹ luzami
lub sta³ymi kana³ami dla umo¿liwienia wymiany wody,
przemieszczania siê ³odzi i sprzêtu p³ywaj¹cego.
3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ w ramach przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego jest:
1) spe³nienie warunków zapisanych w rozdziale I w § 6 i § 7
dotycz¹cych zasad zagospodarowania terenu;
2) spe³nienie warunków obowi¹zuj¹cych dla stref polityki
przestrzennej okrelonych w rozdziale III w zakresie wynikaj¹cym z zasiêgu terenowego tych stref.
§ 15
1. Wyznacza siê tereny urz¹dzeñ obs³ugi komunikacji - oznaczone na rysunku planu symbolem KP obejmuj¹ce wydzielone parkingi.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne na okrelonych w ust. 1
terenach ustala siê mo¿liwoæ realizacji:
1) zieleni towarzysz¹cej, izolacyjnej, urz¹dzonej;
2) urz¹dzeñ infrastruktury technicznej;
3) drobnych us³ug handlu i gastronomii zwi¹zanych z obs³ug¹ u¿ytkowników dróg i ruchu turystycznego;
4) obiektów posterunków policji dla mo¿liwoci zapewnienia bezpieczeñstwa mieszkañców i osób okresowo korzystaj¹cych z urz¹dzeñ i us³ug sportu i turystyki.
3. Warunkiem lokalizacji elementów, o których mowa w ust. 2 jest:
1) spe³nienie warunków ustaleñ obowi¹zuj¹cych dla stref
polityki przestrzennej okrelonych w rozdziale III w zakresie wynikaj¹cym z zasiêgu terenowego tych stref;
2) spe³nienie warunków zapisanych w rozdziale I w § 6 i § 7
dotycz¹cych zasad zagospodarowania terenu oraz zasad
kszta³towania zabudowy;
3) dostosowanie ich do wymogów i charakteru przeznaczenia podstawowego;
4) zachowanie proporcji, aby ³¹czna powierzchnia terenów
zwi¹zanych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie stanowi³a
wiêcej ni¿ 5% powierzchni przeznaczenia podstawowego.
4. W odniesieniu do poszczególnych terenów, uwzglêdniaj¹c
lokalne uwarunkowania stanu istniej¹cego oraz koniecznoæ
wyznaczenia parkingów ze wzglêdu na przeznaczenia s¹siednich terenów oprócz ustaleñ ogólnych okrela siê dodatkowo:
1) dla terenu oznaczonego symbolem 1 KP, zlokalizowanego
przy ulicy Genera³a Tokarzewskiego w pobli¿u zespo³u
boisk do gier ró¿nych oraz koncentracji cie¿ek i urz¹dzeñ
turystycznych proponuje siê lokalizacjê zespo³u parkingowego na oko³o 120 stanowisk z wêz³em sanitarno-gospodarczym;
2) dla terenu oznaczonego symbolem 2 KP, zlokalizowanego
przy ulicy Branickiej w pobli¿u szko³y podstawowej
oraz koncentracji cie¿ek i urz¹dzeñ turystycznych pro-
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ponuje siê lokalizacjê zespo³u parkingowego na oko³o
60 stanowisk. Proponowany parking zlokalizowany jest
na fragmencie starego przebiegu ulicy Branickiej;
3) dla terenu oznaczonego symbolem 3 KP, zlokalizowanego
przy ulicy Genera³aTokarzewskiego w pobli¿u terenów zespo³u us³ug komercyjnych oznaczonych na rysunku planu
symbolem 4 UC oraz koncentracji urz¹dzeñ turystycznych
proponuje siê lokalizacjê zespo³u parkingowego na oko³o
160 stanowisk z wêz³em sanitarno-gospodarczym;
4) dla terenu oznaczonego symbolem 4 KP, zlokalizowanego
przy ulicy Rzepakowej bocznej w pobli¿u koncentracji terenów us³ug komercyjnych oznaczonych na rysunku planu symbolem 1 UC i 2 UC oraz urz¹dzeñ turystycznych
proponuje siê lokalizacjê zespo³u parkingowego na oko³o
350 stanowisk z wêz³em sanitarno-gospodarczym
oraz dopuszczeniem realizacji drobnych us³ug zwi¹zanych
z obs³ug¹ u¿ytkowników dróg;
5) dla terenu oznaczonego symbolem 5 KP, zlokalizowanego
przy ulicy Genera³a Tokarzewskiego w pobli¿u akwenu
2 W proponuje siê lokalizacjê zespo³u parkingowego
na oko³o 40 stanowisk z niewielkim wêz³em sanitarnogospodarczym.
§ 16
1. Wyznacza siê teren produkcji i zaplecza technicznego oznaczony na rysunku planu symbolem PS z podstawowym przeznaczeniem terenu dla realizacji produkcji oraz zaplecza technicznego nieuci¹¿liwego dla rodowiska.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne na okrelonych w ust. 1
terenach ustala siê mo¿liwoæ:
1) realizacji us³ug komercyjnych nieuci¹¿liwych dla rodowiska;
2) realizacji parkingów zwi¹zanych z funkcj¹ podstawow¹
lub dopuszczaln¹;
3) realizacji elementów zieleni i ma³ej architektury;
4) realizacji urz¹dzeñ infrastruktury technicznej;
5) realizacji dojæ pieszych i cie¿ek rowerowych.
3. Warunkiem realizacji przeznaczenia dopuszczalnego, o którym mowa w ust. 2 jest:
1) dostosowanie charakteru i wymogów do przeznaczenia
podstawowego;
2) zachowanie proporcji, aby przeznaczenie dopuszczalne
nie stanowi³o wiêcej ni¿ 25% powierzchni przeznaczenia
podstawowego (nie dotyczy ust. 2 pkt 1 i 3).
4. Warunkiem lokalizacji urz¹dzeñ w ramach przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego jest:
1) spe³nienie warunków zapisanych w rozdziale I w § 6 i § 7
dotycz¹cych zasad zagospodarowania terenu;
2) spe³nienie warunków obowi¹zuj¹cych dla stref polityki
przestrzennej okrelonych w rozdziale III w zakresie wynikaj¹cym z zasiêgu terenowego tych stref.
§ 17
Ustala siê przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolem KK dla:
1) linii kolejowych,
2) linii dwusystemowego rodka miejskiej i podmiejskiej komunikacji szynowej wraz z przystankami i obiektami zaplecza.
§ 18
1. Wyznacza siê tereny tras komunikacyjnych z podstawowym
przeznaczeniem gruntów pod ulice, oznaczone na rysunku
planu symbolami: KG, KZ, KL, KD, KDX i KX.
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2. W obrêb terenów tras komunikacyjnych wchodz¹ nastêpuj¹ce elementy uk³adu drogowego:
1) ulica g³ówna (KG);
2) ulica zbiorcza (KZ);
3) ulice lokalne (KL) i dojazdowe (KD);
4) ci¹gi pieszo-jezdne (KDX);
5) wydzielone ci¹gi piesze i pieszo-rowerowe (KX);
Dla poszczególnych elementów uk³adu ustala siê rezerwy
terenu o szerokoci w liniach rozgraniczaj¹cych:
 50,0 m dla ulicy KG (dwie jezdnie szerokoci 7,0 m z obustronnymi (jednostronnym) chodnikami, oddzielonymi zieleñcami);
 20,0 m dla ulicy KZ (jezdnia szerokoci 6,0-7,0 m z obustronnymi chodnikami przykrawê¿nikowymi);
 12,0 - 15,0 m dla ulic lokalnych KL (jezdnie szerokoci 5,0 6,0 m z chodnikami obustronnymi przykrawê¿nikowymi);
 10,0 m dla ulic dojazdowych KD (jezdnie szerokoci 4,5 5,0 m (z chodnikami obustronnymi b¹d chodnikiem jednostronnym);
 5,0 - 6,0 m dla ci¹gów pieszo-jezdnych ( bez wydzielonych
chodników);
 3,0 - 5,0 m dla wydzielonych ci¹gów pieszych i pieszorowerowych.
3. Urz¹dzeniami towarzysz¹cymi przeznaczeniu podstawowemu w obrêbie linii rozgraniczaj¹cych s¹:
1) ci¹gi rowerowe;
2) ci¹gi infrastruktury technicznej oraz obiekty i urz¹dzenia
infrastruktury technicznej o charakterze lokalnym (stacje
trafo itp.);
3) przyjezdniowe pasy postojowe (dla dróg klas L i D);
4) zatoki i wiaty przystankowe (dla dróg klas G i Z);
5) zieleñ ochronna o charakterze izolacyjnym;
6) obiekty i urz¹dzenia s³u¿¹ce ograniczaniu uci¹¿liwoci
komunikacyjnej;
7) schody, pochylnie oraz inne elementy tzw. ma³ej architektury.
4. Warunkiem lokalizacji elementów, o których mowa w ust. 3 jest:
1) uzyskanie zgody zarz¹dcy ulicy;
2) dostosowanie do charakteru i wymogów przeznaczenia
podstawowego;
3) spe³nienie warunków ustaleñ obowi¹zuj¹cych dla stref
polityki przestrzennej okrelonych w rozdziale III w zakresie wynikaj¹cym z zasiêgu terenowego tych stref.
5. Przebieg linii rozgraniczaj¹cych obowi¹zuj¹cych i orientacyjnych wydzielaj¹cych tereny tras komunikacyjnych okrela rysunek planu. W przypadku linii orientacyjnych ostateczne ucilenie ich przebiegu nast¹pi na etapie projektowania technicznego elementów uk³adu drogowego, do których siê odnosz¹.
6. Nie dopuszcza siê mo¿liwoci wprowadzenia nowych wjazdów i skrzy¿owañ na ulicy klasy G poza przewidzianymi w zapisie planu.
7. Zmniejszenie szerokoci ulicy w liniach rozgraniczaj¹cych
w stosunku do okrelonej na rysunku planu, mo¿e nast¹piæ
pod warunkiem przedstawienia koncepcji zagospodarowania ulicy uzasadniaj¹cej przeprowadzenie zmian. O akceptacji zmian przebiegu linii rozgraniczaj¹cych, rozstrzyga w³aciwy organ administracji samorz¹dowej w porozumieniu
z zarz¹dc¹ drogi. Proponowane zmiany nie mog¹ ograniczaæ podstawowych funkcji ci¹gu komunikacyjnego.
8. Dopuszcza siê mo¿liwoæ lokalizacji miejsc postojowych
dla samochodów:
1) w formie zatok parkingowych w obrêbie linii rozgraniczaj¹cych ulic klas Z, L i D;
2) w formie parkingów przykrawê¿nikowych w obrêbie linii
rozgraniczaj¹cych ulic klasy D.
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9. Na rysunku planu oznaczono przebiegi g³ównych ci¹gów pieszych i rowerowych, wskazuj¹ce tereny, na których obowi¹zuje:
1) wydzielenie pasa terenu o szerokoci min. 3,0 m, powi¹zanego z zieleni¹ urz¹dzon¹ i uk³adem ulic lokalnych i dojazdowych;
2) wytyczenie i urz¹dzenie wydzielonych cie¿ek rowerowych, b¹d;
3) (w przypadkach przebiegu ci¹gów rowerowych w obrêbie linii rozgraniczaj¹cych ulic) tak¿e wydzielonych z jezdni lub chodników pasów dla ruchu rowerowego.
Rozdzia³ III
ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW
WG STREF POLITYKI PRZESTRZENNEJ
§ 19
Ustala siê warunki zagospodarowania terenu w granicach
stref polityki przestrzennej, okrelonych na rysunku planu. Obowi¹zuj¹ce w nich zasady okrelono w § 20, § 21, § 22, § 23, § 24,
§ 25 i § 26 niniejszego rozdzia³u.
§ 20
1. W celu zapewnienia prawid³owego funkcjonowania obszaru, a szczególnie spe³nienia wymogów sanitarnych ze szczególnym uwzglêdnieniem ochrony istniej¹cych zbiorników
wodnych tworzy siê strefê U - warunków uzbrojenia terenu
obejmuj¹c¹ obszar bêd¹cy przedmiotem ustaleñ planu z wy³¹czeniem terenów upraw polowych, terenów sadów i ogrodów oraz terenów zieleni urz¹dzonej.
2. Jako generalne zasady obowi¹zuj¹ce w strefie, warunkuj¹ce wprowadzenie i przebudowê zainwestowania kubaturowego ustala siê:
1) w zakresie zaopatrzenia w wodê:
a) utrzymanie dotychczasowego sposobu zaopatrzenia
w wodê z krakowskiego wodoci¹gu miejskiego, w strefie zredukowanego cinienia z Nastawni Piaski Wielkie
w oparciu o ruroci¹g Ø 200 mm-Ø 150 mm w ulicach
Szymañskiego - Gen.Tokarzewskiego;
b) realizacjê sieci wodoci¹gowej, rozdzielczej dla nowo
wprowadzanej zabudowy mieszkaniowej oraz obiektów us³ugowych;
c) utrzymanie jako ujêcia awaryjne wody w studniach kopanych.
2) w zakresie odprowadzenia cieków:
a) wyposa¿enie terenów zabudowy mieszkaniowej
oraz projektowanych zespo³ów us³ugowych w sieæ kanalizacji sanitarnej sprowadzaj¹cej cieki do centralnego systemu miasta Krakowa, na oczyszczalniê cieków "Kujawy" przy ul. Dymarek;
b) realizacjê sieci kanalizacji sanitarnej, osiedlowej - sprowadzaj¹cej cieki do g³ównego kolektora zlewni Przylasku Rusieckiego - Kolektora "BSP", z którego cieki
poprzez pompowniê tranzytow¹ "Pc" zostan¹ wpompowane do ruroci¹gu tranzytowego prowadz¹cego
cieki na oczyszczalniê "Kujawy";
c) realizacjê kanalizacji deszczowej wy³¹cznie dla ci¹gów
ulicznych i pierwszego pasa zabudowy, w nawi¹zaniu
do istniej¹cego odbiornika, którym jest ciek bez nazwy,
uchodz¹cy do rzeki Wis³y w rejonie Kêpy Grabskiej.
Dla pozosta³ego terenu odwodnienie istnieje poprzez bezporedni sp³yw terenowy.
3) w zakresie zaopatrzenia w gaz odbiorców na terenie Przylasku Rusieckiego przewiduje siê w oparciu o rozbudowê
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istniej¹cego systemu gazoci¹gów redniego cinienia.
ród³em zaopatrzenia w gaz pozostanie stacja redukcyjna gazu I stopnia w Niepo³omicach. W zwi¹zku ze znacznym wzrostem iloci mieszkañców, przewidywanym ruchem turystycznym oraz planowanym rozwojem us³ug
komercyjnych docelowo przewiduje siê dosilanie systemu sieci redniego cinienia ze stacji redukcyjnej I stopnia w Mogile, co zgodne jest z Za³o¿eniami do planu zaopatrzenia w gaz, energiê elektryczn¹ i ciep³o miasta (opracowanie wykonane w roku 2000 przez Biuro Rozwoju Krakowa S.A.).
Budowa gazoci¹gów redniego cinienia ze stacji w Mogile dosilaj¹cych m. in. Przylasek Rusiecki wynika z planowanego rozwoju wschodniej czêci miasta Krakowa.
Przewidywany bilans gazu wyliczony wg wska¿ników Karpackich Zak³adów Gazownictwa bêdzie kszta³towa³ siê nastêpuj¹co:
Zapotrzebowanie godzinowe gazu dla mieszkañców
230 Nm 3/h,
(przewidywana iloæ mieszkañców ok. - 1250 / obecnie 430)
Rezerwa 20 % dla obiektów us³ugowych tj. 46 Nm3/h
Rezerwa 10 % dla ruchu turystycznego tj. 23 Nm3/h
Ogó³em maksymalne zapotrzebowanie gazu ok. 300 Nm3/h
Rozbudowê gazoci¹gów rednioprê¿nych na terenie Przylasku Rusieckiego przewiduje siê na terenach wyznaczonych
dla nowej zabudowy. Istniej¹ce i projektowane gazoci¹gi
rednioprê¿ne nie stwarzaj¹ ograniczeñ urbanistycznych,
4) w zakresie elektroenergetyki w granicach obszaru opracowania przebiegaj¹ napowietrzne linie elektroenergetyczne 220 i 110 kV.
Wzd³u¿ w/wym. linii wyznaczono pasy terenu zgodnie z wymogami normy PN 75/E - 05100.
Obecnie odbiorcy energii elektrycznej zasilani s¹ sieciami napowietrznymi nn.
Na potrzeby odbiorców obecnie pracuj¹ dwie napowietrzne stacje transformatorowe w osiedlu Przylasek Rusiecki
przy ulicach Rzepakowej i Tokarzewskiego. Sieæ nn "dosilana" jest przez stacje transformatorowe w osiedlu Branice. W stacjach zasilanych napowietrznymi liniami 15 kV
zainstalowane s¹ transformatory - 250 kVA.
Dla pe³nego pokrycia docelowych potrzeb mocy wyliczonej na podstawie wskaników dla budownictwa mieszkaniowego, budynków u¿ytecznoci publicznej i owietlenia
ulicznego projektuje siê:
a) budowê napowietrznych linii elektroenergetycznych 15 kV;
b) budowê 6 nowych stacji transformatorowych 15/0.4 kV;
c) przebudowê istniej¹cych w osiedlu stacji transformatorowych 15/0.4 kV (wymiana transformatorów i stanowisk s³upowych);
d) budowê napowietrznych linii nn (przy³¹cza do poszczególnych odbiorców - jako kablowe);
e) przebudowê (remonty istniej¹cych linii nn).
Planuje siê s³upowe stacje transformatorowe 15/0.4 kV
na ¿erdziach wirowanych typu STS, STSu, STSp, STSpb
wg opracowania Energolinia)Energoprojekt Poznañ lub typu STSR wg opracowania Elprojekt-Poznañ.
W stacjach w)wym. typów mog¹ byæ instalowane transformatory o mocach do 400 kVA.
Lokalizacja nowych stacji transformatorowych oraz trasy
proj. linii 15 kV przedstawione zosta³y w czêci graficznej
- rys. Nr 2;
5) w zakresie telekomunikacji Obszar osiedla znajduje siê
w zasiêgu obs³ugi automatycznej centrali telefonicznej
"Nowa Huta" i pracuj¹cej w oparciu o ni¹ centrali telefonicznej "Wyci¹¿e".
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W osiedlu istnieje napowietrzna sieæ teletechniczna - wykonana w latach 1997-99 stwarzaj¹ca techniczne mo¿liwoci zaspokojenia potrzeb ³¹cznoci dla wszystkich odbiorców.
Nowe odcinki rozbudowywanej sieci teletechnicznej dostosowane bêd¹ do lokalizacji projektowanego programu. Nowe sieci winny byæ realizowane w pasach terenu
rezerwowanych dla urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej wzd³u¿ istniej¹cych i projektowanych dróg;
6) w zakresie ciep³ownictwa obszar osiedla znajduje siê
poza zasiêgiem obs³ugi miejskiego systemu ciep³owniczego. Obecnie istniej¹ca zabudowa ogrzewana jest piecami kaflowymi, ma³ymi kot³ami domowymi opalanymi
paliwem sta³ym i w niewielkim zakresie gazem. Celem
ograniczenia emisji zanieczyszczeñ do powietrza z procesów spalania paliw sta³ych ustala siê indywidualny sposób zaopatrzenia w ciep³o obiektów, z koniecznoci¹ wykorzystania ekologicznych noników energii jak gaz, energia elektryczna, lekki olej opa³owy.
§ 21
1. W celu ochrony osób i mienia tworzy siê strefê "T" ochrony
technicznej wokó³ sieci energetycznych o zasiêgu okrelonym na rysunku planu.
2. W strefie wprowadza siê ograniczenia dotycz¹ce:
1) lokalizacji obiektów kubaturowych, w tym szczególnie
przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi, w odleg³ociach
mniejszych ni¿ przewidziano w przepisach szczegó³owych;
2) jako preferowane formy przeznaczenia gruntów w ramach strefy okrela siê zieleñ urz¹dzon¹, wy³¹cznie nisk¹.
§ 22
1. W celu prawid³owego wykorzystania szczególnych wartoci
przyrodniczych obszaru oraz stworzenia korzystnych warunków dla rozwoju wypoczynku i rekreacji wyznacza siê strefê
"R" koncentracji us³ug i urz¹dzeñ obs³ugi ruchu turystycznego.
2. Strefa obejmuje centraln¹ czêæ osiedla, w której znajduj¹ siê:
1) wydzielone zespo³y us³ug komercyjnych o bogatym programie us³ugowym zwi¹zanym z obs³ug¹ ruchu turystycznego (pole kempingowe z pe³nym zapleczem gospodarczo-technicznym, pole karawaningowe, obiekty us³ug
handlu, gastronomii z zapleczem gospodarczo-technicznym, zajazd lub hotel na oko³o 30 miejsc noclegowych,
zespó³ obiektów i urz¹dzeñ klubowo-sportowych takich
jak krêgielnia, klub kulturystyki, gimnastyki itp.). Czêæ
tych obiektów i urz¹dzeñ skupia siê wokó³ wewnêtrznego
zbiornika wodnego; który okresowo (w czêci) mo¿e byæ
wykorzystany jako lodowisko;
2) wydzielone tereny zieleni urz¹dzonej obejmuj¹cej: zespó³
boisk do gier ró¿nych, zespó³ basenów i brodzików, zespó³ pla¿ i boisk, teren rekreacji na wodzie, korso oraz sieæ
cie¿ek i ci¹gów pieszych;
3) niewielkie enklawy terenów zabudowy mieszkaniowej,
w której (w ramach przeznaczenia dopuszczalnego) proponuje siê wprowadzanie programu us³ugowego zwi¹zanego z obs³ug¹ ruchu turystycznego.
3. Zaleca siê, aby przy realizacji inwestycji us³ug komercyjnych i zieleni urz¹dzonej wyznaczonych w planie o symbolach 1 UC, 2 UC, 4 UC by³y prowadzone kompleksowe dzia³ania zmierzaj¹ce do pe³nego uzbrojenia terenu w infrastrukturê techniczn¹, zrealizowany program obs³ugi komunikacyjnej, w tym parkingowej. Wprowadza siê ograniczenia
dotycz¹ce lokalizacji w strefie obiektów i urz¹dzeñ tymcza-
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sowych w tym tymczasowych rozwi¹zañ elementów uzbrojenia (zw³aszcza dotycz¹cych odprowadzania cieków).
4. W obszarze tym zaleca siê zachowaæ szczególn¹ dba³oæ o:
1) zachowanie istniej¹cych zasobów przyrodniczych;
2) utrzymanie podmiejskiego charakteru osiedla;
3) estetyczny wygl¹d nowopowstaj¹cych obiektów;
4) utrzymanie za³o¿onego w planie uk³adu sieci ci¹gów pieszych;
5) rozmieszczenia dominant.
§ 23
1. W celu ochrony wysokich wartoci przyrodniczych obszaru
ustala siê strefê ochrony u¿ytku ekologicznego "E". Stref¹ t¹
objêto obszar wód otwartych, oznaczonych na rysunku planu symbolem 3 W oraz istniej¹cej zieleni, oznaczonej na rysunku planu symbolem 7 ZP, 8 ZP, 9 ZP.
2. W strefie obowi¹zuje zakaz:
1) realizacji jakichkolwiek obiektów kubaturowych;
2) zmniejszania powierzchni zieleni;
3) ingerencji zagospodarowaniem w utrwalone ukszta³towanie terenu;
4) organizacji i realizacji urz¹dzeñ rekreacyjno - sportowych
(poza cie¿kami i ci¹gami pieszymi).
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lonej symbolami 1 M4 i 3 M4, mog¹ byæ realizowane dopiero po uchyleniu decyzji, o której mowa w ust. 1.
Rozdzia³ IV
PRZEPISY KOÑCOWE
§ 27
Stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci, w zwi¹zku z uchwaleniem planu,
ustala siê na 0%.
§ 28
W obszarze objêtym niniejsz¹ uchwa³¹ z dniem 1 stycznia
2003 r., na podstawie art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15
poz. 139 z pón. zm.), utraci³y moc ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa, uchwalonego uchwa³¹ Nr XXXVII/229/88 Rady Narodowej Miasta Krakowa z dnia 25 kwietnia 1988 r. (Dz. Urz. Woj.
Krakowskiego Nr 12 poz. 62; z 1990 r. Nr 27 poz. 214; z 1991 r.
Nr 18 poz. 124; z 1992 r. Nr 14 poz. 94 i z 1993 r. Nr 9 poz. 40).

§ 24

§ 29

1. W celu ochrony szczególnych wartoci przyrodniczych obszaru oraz w celu utworzenia szczególnego obszaru wypoczynku "cichego" ustala siê strefê wypoczynkow¹ W. Stref¹
t¹ objêto obszar wód otwartych oznaczonych na rysunku
planu symbolem 2 W, zieleni parkowej 18 ZP, 20 ZP oraz terenów zieleni urz¹dzonej oznaczonych na rysunku planu symbolem 6 ZU, 7 ZU, 8 ZU.
2. W strefie obowi¹zuje zakaz:
1) realizacji obiektów kubaturowych;
2) zmniejszania powierzchni zieleni;
3) organizacji i realizacji urz¹dzeñ rekreacyjno-sportowych,
poza cie¿kami i ci¹gami pieszymi oraz stanowiskami wêdkarskimi.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta
Krakowa.

§ 25
1. W zwi¹zku z wyganiêciem decyzji Wojewody Krakowskiego znak O.VI.7514)29)96)3)97)4 z dnia 29.06.1998 r.
oraz wykreleniu z rejestru obszaru górniczego o nazwie
Przylasek Rusiecki III dla z³o¿a Branice-Przylasek Rusiecki
tworzy siê strefê "G" rekultywacji obszaru w ramach, której
nastêpuj¹ pe³ne warunki dla realizacji ustaleñ planu dotycz¹cych terenów okrelonych symbolami 1 W, 4 W, 1 UC, 2
UC, 17 ZP, 3 ZU, 4 ZU, 5 ZU.
2. Na obszarze strefy nale¿y podj¹æ intensywne dzia³ania rekultywacyjne zgodne z ustaleniami planu z dopuszczeniem
regulacji linii brzegowej koryguj¹c zasiêg niektórych z ustaleñ planu szczególnie 2 UC i 5 ZU.
§ 26
1. W odniesieniu do terenów objêtych granicami strefy ochronnej wokó³ Huty im. T. Sendzimira zachowaj¹ moc ustalenia
zawarte w decyzji naczelnika Dzielnicy Kraków - Nowa Huta
Nr 29/80 z dnia 14 lipca 1980 r. wraz z póniejszymi zmianami dotycz¹cymi jej zasiêgu.
2. Granicê strefy wrysowano na rysunki planu Nr 1 i Nr 2.
3. Ustalenia planu w zakresie sposobu u¿ytkowania terenu
objêtego stref¹ dotycz¹ce zabudowy mieszkaniowej, okre-

§ 30
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Wiceprzewodnicz¹cy Rady: B. Komider
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MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
TERENU "PRZYLASEK RUSIECKI"
RYSUNEK PLANU NR 1
ZASADY U¯YTKOWANIA TERENU

Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XXIV/227/03
Rady Miasta Krakowa
z dnia 24 wrzenia 2003 r.
SKALA 1:2000

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

LEGENDA
OZNACZENIA FORMALNE
Granica obszaru objêtego planem
Linie rozgraniczaj¹ce obowi¹zuj¹ce
Linie rozgraniczaj¹ce orientacyjne
Nieprzekraczalne linie zabudowy
Geodezyjne podzia³y w³asnociowe - istniej¹ce
U¯YTKOWANIE TERENU
M4 Tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego
UP Tereny us³ug publicznych
UC Tereny us³ug komercyjnych o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym
ZP Tereny zieleni parkowej
ZU Tereny zieleni urz¹dzonej
RP Tereny upraw polowych
PS Tereny produkcji i zaplecza technicznego
W Tereny wód otwartych
KP Tereny parkingów wydzielonych
KK Tereny kolejowe
KG Ulica g³ówna
KZ Ulica zbiorcza
KL Ulice lokalne
KD Ulice dojazdowe
KDX Ci¹gi pieszo-jezdne
KX Ci¹gi piesze i rowerowe

STREFY POLITYKI PRZESTRZENNEJ
Strefa "U" warunków uzbrojenia terenu (dotyczy ca³ego obszaru z wyj. terenów rolnych, sadów, ogrodów i terenów
zieleni urz¹dzonej)
Strefa "T" ochrony technicznej wokó³ sieci energetycznej
Strefa "R" koncentracji us³ug i urz¹dzeñ obs³ugi ruchu turystycznego
Strefa ochrony u¿ytku ekologicznego "E"
Strefa "W" wypoczynkowa
Strefa "G" rekultywacji obszaru
Strefa "H" ochronna Huty im. T. Sendzimira (wg decyzji Woj.
Ma³opolskiego z dn. 17.04.02. r.)
ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA OBSZARU
Istniej¹ce obiekty do pe³nej adaptacji i modernizacji
Obiekty do likwidacji
Przewidywana linia brzegowa po rekultywacji

Wiceprzewodnicz¹cy Rady: B. Komider
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MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
TERENU "PRZYLASEK RUSIECKI"
RYSUNEK PLANU NR 2
ZASADY UZBROJENIA TERENU

Poz. 4103
Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr XXIV/227/03
Rady Miasta Krakowa
z dnia 24 wrzenia 2003 r.
SKALA 1:2000
Plan w podanej skali znajduje siê w siedzibie Urzêdu Gminy, którego niniejsze opracowanie terenowe dotyczy.

LEGENDA
OZNACZENIA FORMALNE
Granica obszaru objêtego planem
Linie rozgraniczaj¹ce obowi¹zuj¹ce
Linie rozgraniczaj¹ce orientacyjne
Nieprzekraczalne linie zabudowy
Geodezyjne podzia³y w³asnociowe - istniej¹ce
U¯YTKOWANIE TERENU
M4 Tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego
UP Tereny us³ug publicznych
UC Tereny us³ug komercyjnych o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym
ZP Tereny zieleni parkowej
ZU Tereny zieleni urz¹dzonej
RP Tereny upraw polowych
PS Tereny produkcji i zaplecza technicznego
W Tereny wód otwartych
KP Tereny parkingów wydzielonych
KK Tereny kolejowe
KG Ulica g³ówna
KZ Ulica zbiorcza
KL Ulice lokalne
KD Ulice dojazdowe
KDX Ci¹gi pieszo-jezdne
KX Ci¹gi piesze i rowerowe

STREFY POLITYKI PRZESTRZENNEJ
Strefa "U" warunków uzbrojenia terenu (dotyczy ca³ego obszaru z wyj. terenów rolnych, sadów, ogrodów i terenów
zieleni urz¹dzonej)
Strefa "T" ochrony technicznej wokó³ sieci energetycznej
Strefa "R" koncentracji us³ug i urz¹dzeñ obs³ugi ruchu turystycznego
Strefa ochrony u¿ytku ekologicznego "E"
Strefa "W" wypoczynkowa
Strefa "G" rekultywacji obszaru
Strefa "H" ochronna Huty im. T. Sendzimira (wg decyzji Woj.
Ma³opolskiego z dn. 17.04.02. r.)
ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA OBSZARU
Istniej¹ce obiekty do pe³nej adaptacji i modernizacji
Obiekty do likwidacji
Przewidywana linia brzegowa po rekultywacji
GOSPODARKA WODNO-CIEKOWA
C Istniej¹ca sieæ wodoci¹gowa
C Projektowana sieæ wodoci¹gowa
Projektowana kalnalizacja sanitarna
Projektowany ruroci¹g t³oczny
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Projektowany ruroci¹g tranzytowy - cinieniowy do oczyszczalni cieków "Kujawy"
P Projektowana pompownia cieków (lokalna)
Pc
C Projektowana pompownia tranzytowa
Projektowana kanalizacja deszczowa
Uwaga! Kanalizacja terenu w oparciu o program kanalizacji obrze¿a Nowa Huta oprac. przez "EKO-BPH" Sp. z o. o.
ELEKTROENERGETYKA
Linia 15 kV napowietrzna
Napowietrzna projektowana stacja trafo 15/0.4 kV
Napowietrzna istniej¹ca stacja trafo do przebudowy
Istniej¹ca linia 220 kV
GAZOWNICTWO
Istniej¹cy gazoci¹g rednioprê¿ny
Projektowane gazoci¹gi rednioprê¿ne

Wiceprzewodnicz¹cy Rady: B. Komider
4104
Uchwa³a Nr XXVI/235/03
Rady Miasta Krakowa
z dnia 8 padziernika 2003 r.
w sprawie sprzeda¿y gara¿y komunalnych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" oraz art. 40 ust. 2
pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pón. zm.), art. 37 ust. 1
oraz art. 37 ust. 2 w zwi¹zku z art. 34 ust. 6 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami (t.j. Dz. U.
z 2000 r. Nr 46 poz. 543 z pón. zm.), w zwi¹zku z uchwa³¹ Nr XV/
99/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 maja 2003 r. w sprawie
zasad gospodarowania nieruchomociami Miasta Krakowa,
Rada Miasta Krakowa uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Przeznacza siê do sprzeda¿y w drodze przetargu gara¿e po³o¿one w budynkach mieszkalnych po³o¿onych na nieruchomociach gruntowych stanowi¹cych w³asnoæ Gminy Miejskiej Kraków, z jednoczesnym oddaniem tych nieruchomoci w u¿ytkowanie wieczyste lub ich sprzeda¿ nabywcom
gara¿y wraz z ustanowieniem ich odrêbnej w³asnoci.
2. Przeznacza siê do sprzeda¿y w drodze przetargu gara¿e wolnostoj¹ce - pojedyncze lub w zabudowie szeregowej - po³o¿one na nieruchomociach gruntowych stanowi¹cych w³asnoæ Gminy Miejskiej Kraków wraz z ustanowieniem prawa u¿ytkowania lub wspó³u¿ytkowania wieczystego albo sprzeda¿¹ gruntu na w³asnoæ lub wspó³w³asnoæ, po dokonaniu stosownych podzia³ów geodezyjnych.
§2
Przyznaje siê prawo pierwszeñstwa w nabyciu gara¿y ich
najemcom, którzy w dniu podjêcia uchwa³y maj¹ zawarte umowy najmu na czas nieoznaczony.
§3
Okrela siê nastêpuj¹ce zasady sprzeda¿y nieruchomoci
osobom, o których mowa w § 2 niniejszej uchwa³y:
1. Najemcy, o których mowa w § 2 niniejszej uchwa³y, winni
z³o¿yæ w terminie 6-ciu miesiêcy od dnia ich powiadomienia
owiadczenie o skorzystaniu z prawa pierwszeñstwa w nabyciu gara¿y. Brak powy¿szego owiadczenia w wyznaczonym terminie bêdzie podstaw¹ do wypowiedzenia dotych-
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czasowej umowy najmu i przeznaczenia gara¿u do sprzeda¿y w trybie przetargu.
2. Cena nieruchomoci podlegaj¹cej sprzeda¿y zostanie ustalona na podstawie jej wartoci okrelonej przez rzeczoznawcê, w oparciu o treæ art. 67 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami (Dz. U. z 2000 r.
Nr 46 poz. 543 z pón. zm.). Cena nieruchomoci wraz z podatkiem VAT od nieruchomoci budynkowej (cena sprzeda¿y), mo¿e byæ uiszczona przez jednorazow¹ wp³atê w dniu
zawarcia umowy.
3. Cena sprzeda¿y gara¿u mo¿e zostaæ roz³o¿ona na raty kwartalne, p³atne maksymalnie przez okres 2 lat.
4. Pierwsza rata nie mo¿e byæ ni¿sza ni¿ 20% ceny gara¿u i podlega zap³acie wraz z nale¿nym oprocentowaniem p³atnym
z góry od ca³ej ustalonej do zap³aty ceny gara¿u, nie póniej
ni¿ do dnia zawarcia umowy notarialnej przenosz¹cej w³asnoæ lokalu.
5. Roz³o¿ona na raty cena gara¿u podlega oprocentowaniu
przy zastosowaniu stopy procentowej równej pó³torej stopy
redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski
wed³ug stanu na dzieñ dokonania wp³aty pierwszej raty.
§4
W przypadku, gdy osoby uprawnione nie z³o¿¹ owiadczenia o skorzystaniu z prawa pierwszeñstwa w nabyciu gara¿u,
w terminie okrelonym w § 3 pkt 1, nieruchomoæ po rozwi¹zaniu umowy najmu gara¿u zostanie sprzedana w trybie przetargu. Wylicytowana cena nieruchomoci wraz z nale¿nym podatkiem VAT od nieruchomoci budynkowej winna zostaæ uiszczona przez nabywcê, poprzez jednorazow¹ wp³atê, najpóniej w dniu zawarcia umowy notarialnej.
§5
Koszty sporz¹dzenia wyceny nieruchomoci, podzia³u geodezyjnego, wykonania inwentaryzacji architektonicznej i uzyskania zawiadczenia o samodzielnoci lokalu oraz umowy notarialnej ponosi nabywca.
§6
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta
Krakowa.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w terminie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Wiceprzewodnicz¹cy Rady: A. Wysocki
4105
Uchwa³a Nr XXVI/236/03
Rady Miasta Krakowa
z dnia 8 padziernika 2003 r.
w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów pochodzenia polskiego urodzonych i zamieszka³ych na sta³e w krajach by³ego Zwi¹zku Socjalistycznych
Republik Radzieckich ucz¹cych siê w Krakowie.
Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r.
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Nr 142 poz. 1591, zm.: z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558,
Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r.
Nr 80 poz. 717), Rada Miasta Krakowa uchwala, co nastêpuje:
§1
Postanawia siê corocznie udzielaæ stypendiów dla uczniów
i studentów pochodzenia polskiego urodzonych i zamieszka³ych na sta³e w krajach by³ego Zwi¹zku Socjalistycznych Republik Radzieckich ucz¹cych siê w Krakowie.
§2
Stypendia bêd¹ udzielane zgodnie z zasadami okrelonymi w regulaminie stanowi¹cym za³¹cznik do uchwa³y.
§3
Termin sk³adania podañ przez uczniów i studentów w roku
2003 wyd³u¿a siê do 30 listopada 2003 r.
§4
W 2003 roku postanawia siê udzieliæ stypendiów dla uczniów
i studentów pochodzenia polskiego ucz¹cych siê w Krakowie,
urodzonych i zamieszka³ych na sta³e w krajach by³ego Zwi¹zku
Socjalistycznych Republik Radzieckich w kwocie 30.000 z³ (s³ownie: trzydzieci tysiêcy z³otych).
§5
rodki na wydatki zwi¹zane z udzieleniem stypendiów,
o których mowa w § 1 w kwocie 30.000 z³ (s³ownie: trzydzieci
tysiêcy z³) zaplanowane s¹ w bud¿ecie Miasta Krakowa w zadaniu: ZEO/Z/7/2003 "Inne zadania zwi¹zane z owiat¹, wychowaniem i opiek¹" w dziale 801, rozdziale 80114, § 4300.
§6
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta
Krakowa.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Wiceprzewodnicz¹cy Rady: A. Wysocki
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XXVI/236/03
Rady Miasta Krakowa
z dnia 8 padziernika 2003 r.
REGULAMIN
udzielania stypendiów dla uczniów i studentów pochodzenia polskiego urodzonych i zamieszka³ych na sta³e
w krajach by³ego Zwi¹zku Radzieckiego ucz¹cych siê
w Krakowie
1. O przyznanie stypendium mog¹ ubiegaæ siê uczniowie i studenci pochodzenia polskiego, urodzeni i zamieszkali na stale
w krajach by³ego Zwi¹zku Radzieckiego, którzy ucz¹ siê
lub studiuj¹ w Krakowie.
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2. Warunkiem ubiegania siê o przyznanie stypendium jest
z³o¿enie wniosku.
3. Wnioskodawca ubiegaj¹cy siê o przyznanie stypendium
zobowi¹zany jest do z³o¿enia nastêpuj¹cych dokumentów:
a) wniosku (wraz z uzasadnieniem) o przyznanie stypendium,
b) uwierzytelnionej kserokopii wraz z t³umaczeniem przez t³umacza przysiêg³ego - na jêzyk polski wiadectwa
(aktu) urodzenia, lub innego dokumentu urzêdowego zawieraj¹cego wpis informuj¹cy o narodowoci polskiej,
c) zawiadczenia o sta³ym miejscu zamieszkania - wraz z t³umaczeniem na jêzyk polski przez t³umacza przysiêg³ego,
d) zawiadczenia ze szko³y lub uczelni o podjêciu nauki
lub studiów w Krakowie,
e) zawiadczenia z uczelni (szko³y) o redniej ocen z ostatniego semestru studiów (nauki),
f) owiadczenia, ¿e nie korzysta z pomocy materialnej instytucji w Polsce i instytucji w kraju sta³ego zamieszkania.
4. Wnioskodawca ubiegaj¹cy siê o kontynuacjê udzielonego
stypendium zobowi¹zany jest do z³o¿enia nastêpuj¹cych
dokumentów:
a) wniosku (wraz z uzasadnieniem) o przyznanie stypendium,
b) zawiadczenia ze szko³y lub uczelni o podjêciu nauki
lub studiów w Krakowie,
c) zawiadczenia z uczelni (szko³y) o redniej ocen z ostatniego semestru studiów (nauki),
d) owiadczenia, ¿e nie korzysta z pomocy materialnej instytucji w Polsce i instytucji w kraju sta³ego zamieszkania.
5. Wnioski niekompletne pod wzglêdem formalnym nie bêd¹
rozpatrywane.
6. Terminy sk³adania wniosków:
a) o udzielenie stypendium na I semestr studiów (nauki) do 15 padziernika danego roku (dla uczniów do 15 wrzenia danego roku),
b) o udzielenie stypendium na II semestr studiów (nauki)
do koñca lutego danego roku.
7. Wnioski opiniowaæ bêdzie komisja powo³ana przez Prezydenta Miasta Krakowa w drodze zarz¹dzenia, w sk³adzie:
a) trzech pracowników w³aciwego wydzia³u Urzêdu Miasta Krakowa,
b) przedstawiciel Komisji Edukacji, Kultury Fizycznej i Sportu
Rady Miasta Krakowa, wskazany przez Komisjê Edukacji, Kultury Fizycznej i Sportu Rady Miasta Krakowa,
c) przedstawiciel Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecznej Rady
Miasta Krakowa, wskazany przez Komisjê Rodziny i Polityki Spo³ecznej Rady Miasta Krakowa.
8. Do zadañ komisji nale¿y:
a) wypracowanie kryteriów oceny wniosków,
b) wysokoci miesiêcznego stypendium na dany rok kalendarzowy (bud¿etowy),
c) przed³o¿enie propozycji Prezydentowi Miasta Krakowa
lub upowa¿nionemu przez Prezydenta pracownikowi
Urzêdu Miasta Krakowa.
9. Stypendium wyp³acane bêdzie co miesi¹c w wysokoci
okrelonej przez komisjê.
10. Stypendium, o którym mowa w pkt 9 nie wyp³aca siê
za okres pobytu ucznia lub studenta poza granicami Polski,
je¿eli pobyt ten trwa d³u¿ej ni¿ jeden miesi¹c oraz w okresie ferii letnich.
11. Rozstrzygniêcie w sprawie udzielenia stypendium, o którym
mowa w pkt 9 podejmuje Prezydent Miasta Krakowa lub
upowa¿niony przez Prezydenta pracownik Urzêdu Miasta
Krakowa podaj¹c wysokoæ i terminy wyp³at stypendium.
12. Odmowa udzielenia stypendium nie wymaga uzasadnienia.
Wiceprzewodnicz¹cy Rady: A. Wysocki
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4106
Uchwa³a Nr XI/105/03
Rady Miejskiej Krynica - Zdrój
z dnia 12 wrzenia 2003 r.
w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasto Krynica Zdrój 36 dzia³ka nr 2411 ul. Pu³askiego.
Dzia³aj¹c na podstawie przepisów art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113
poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80
poz. 717), art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80
poz. 717), art. 8 ust. 1, art. 10 ust. 3, art. 11, art. 26, art. 36 ust. 3
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139, Nr 41 poz. 412, Nr 111
poz. 1279; z 2000 r. Nr 12 poz. 136, Nr 109 poz. 1157, Nr 120
poz. 1268; z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 14 poz. 124, Nr 100 poz. 1085,
Nr 115 poz. 1229, Nr 154 poz. 1804; z 2002 r. Nr 25 poz. 253,
Nr 113 poz. 984) oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r.
o ochronie gruntów rolnych i lenych (Dz. U. Nr 16 poz. 78;
z 1997 r. Nr 60 poz. 370, Nr 80 poz. 505, Nr 160 poz. 1079; z 1998 r.
Nr 106 poz. 668; z 2000 r. Nr 12 poz. 136 i Nr 120 poz. 1268;
z 2001 r. Nr 81 poz. 875 i Nr 100 poz. 1085; z 2002 r. Nr 113
poz. 984; z 2003 r. Nr 80 poz. 717), Rada Miejska w Krynicy Zdroju uchwala, co nastêpuje:
USTALENIA OGÓLNE
§1
Ilekroæ w treci uchwa³y jest mowa o:
1. "Planie dotychczasowym" - nale¿y przez to rozumieæ miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Miasta Krynica zatwierdzony uchwa³¹ Nr XVIII/56/82 Rady Narodowej Miasta i Gminy Krynica z dnia 19 kwietnia 1982 roku
(Dz. Urz. WRN z 1982 r. Nr 4 poz. 36; Dz. Urz. Woj. Nowos¹deckiego z 1985 r. Nr 1 poz. 2; z 1989 r. Nr 17 poz. 195, Nr 23
poz. 258; z 1992 r. Nr 17 poz. 158, Nr 23 poz. 236; z 1994 r.
Nr 4 poz. 40 i 41, Nr 16 poz. 183; z 1996 r. Nr 51 poz. 132;
Dz. Urz. Woj. Ma³opolskiego z 2000 r. Nr 11 poz. 87, Nr 32
poz. 430; z 2001 r. Nr 103 poz. 1637; z 2002 r. Nr 139 poz. 2132,
2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140).
2. "Planie" - nale¿y przez to rozumieæ zmianê planu dotychczasowego obejmuj¹c¹ dzia³kê nr 2411 przy ulicy Pu³askiego,
uchwalon¹ niniejsz¹ uchwa³¹.
3. "Rysunku planu" nale¿y przez to rozumieæ rysunek planu
wymienionego w punkcie 2 w skali 1:500, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 i bêd¹cy integraln¹ czêci¹ niniejszej uchwa³y.
§2
Uchyla siê plan dotychczasowy, o którym mowa w § 1
punkt 1, w granicach terenów obejmuj¹cych dzia³ki wymienione w § 1 punkt 2.
§3
1. Ustalenia planu nie naruszaj¹ i nie wykluczaj¹ stosowania
innych przepisów szczególnych.
2. Linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach, pokrywaj¹ce siê z granicami dzia³ki s¹ liniami cile okrelonymi.
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Linie rozgraniczaj¹ce tereny dróg s¹ liniami orientacyjnymi
i mog¹ byæ ucilone przy ustalaniu warunków zabudowy
i zagospodarowania terenu.
§4
Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku
o ochronie gruntów rolnych lenych (Dz. U. Nr 16 poz. 78
z pón. zm.) przeznacza siê na cele nierolnicze grunty rolne stanowi¹ce u¿ytki klasy Bi.
USTALENIA SZCZEGÓ£OWE
§5
1. Teren oznaczony symbolem MP/U, obejmuj¹cy dzia³kê nr 2411
przy ulicy Pu³askiego, o powierzchni oko³o 0,10 ha, przeznacza siê na tereny budownictwa mieszkalno - pensjonatowego i us³ug nieuci¹¿liwych. Utrzymuje siê istniej¹ce zainwestowanie. Dopuszcza siê modernizacjê i przebudowê istniej¹cych obiektów dla dostosowania ich do funkcji mieszkalnej
lub pensjonatowej. Dopuszczona realizacja us³ug nieuci¹¿liwych, nie powoduj¹cych zmian w rodowisku, w tym zwi¹zanych z funkcj¹ turystyczn¹. Przy lokalizacji nowych obiektów
kubaturowych obowi¹zuje usytuowanie ich w odleg³oci
co najmniej 10 m od krawêdzi jezdni ulicy Pu³askiego w ci¹gu
drogi powiatowej Krynica-Tylicz. Dla us³ug i pensjonatu obowi¹zuje zapewnienie niezbêdnej powierzchni parkingowej.
Obowi¹zuje zakaz podzia³u na dzia³ki budowlane.
2. Dojazd do terenów MP/U istniej¹cym wjazdem z ulicy Pu³askiego.
§6
W zakresie ochrony rodowiska i krajobrazu ustala siê,
co nastêpuje:
1. Obowi¹zuje utrzymanie wysokich standardów rodowiska
przyrodniczego, w szczególnoci czystoci wód, powietrza
atmosferycznego, gleb oraz harmonijnego krajobrazu.
2. Obszar objêty planem pozostaje w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu utworzonego rozporz¹dzeniem Nr 27
Wojewody Nowos¹deckiego (Dz. Urz. Woj. Nowos¹deckiego
z 1997 r. Nr 43 poz. 147) i Wojewody Ma³opolskiego (Dz. Urz.
Woj. Ma³opolskiego z 1999 r. Nr 11 poz. 77). Zgodnie z tym
na obszarze objêtym planem obowi¹zuje:
1) ochrona wartoci przyrodniczych i kulturowych,
2) zakaz lokalizacji inwestycji szczególnie szkodliwych
dla rodowiska,
3) stosowanie w us³ugach technologii i urz¹dzeñ bezpiecznych ekologicznie,
4) zalesienie i zadrzewienie gruntów ma³o przydatnych
do produkcji rolniczej,
5) zakaz prowadzenia dzia³alnoci wywo³uj¹cej zmiany stosunków wodnych, obni¿aj¹cych naturaln¹ retencyjnoæ
obszaru,
6) porz¹dkowanie gospodarki ciekowej i odpadami,
7) modernizacja systemów grzewczych oraz ograniczenie
wytwarzania zanieczyszczeñ powietrza.
3. Obszar objêty planem pozostaje w obszarze strefy uzdrowiskowej "B", utworzonej uchwa³¹ Nr X/49/71WRN Kraków z dnia
5 maja 1971 roku (Dz. Urz. WRN z 1972 r. Nr 2 poz. 13), gdzie obowi¹zuje ochrona warunków naturalnych, niezbêdnych dla prowadzenia i rozwijania lecznictwa uzdrowiskowego a w szczególnoci obowi¹zuje uzyskanie opinii Naczelnego Lekarza
Uzdrowiskowego dla realizacji wszystkich obiektów budowlanych przed rozpoczêciem procesu inwestycyjnego.
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4. Ca³y obszar pozostaje w granicach Popradzkiego Parku Krajobrazowego utworzonego Uchwa³¹ WRN w Nowym S¹czu
Nr 169/XIX/87 z dnia 11.11.1987 roku i rozporz¹dzeniem
Nr 298 Wojewody Ma³opolskiego z dnia 27.09.2001 r.
(Dz. Urz. Woj. Ma³opolskiego z 2001 r. Nr 114 poz. 2086),
w którym obowi¹zuje zachowanie walorów przyrodniczych,
leczniczych, kulturowych i krajobrazowych jak równie¿ zakaz
realizacji obiektów mog¹cych pogorszyæ stan rodowiska,
zakaz prowadzenia dzia³añ powoduj¹cych wzmo¿enie procesów erozyjnych i w istotny sposób naruszaj¹cych rzebê
terenu, zakaz zmiany stosunków wodnych, zakaz likwidacji
zadrzewieñ i zakrzaczeñ ródpolnych i przydronych.
5. Obszar objêty planem pozostaje w obrêbie obszaru górniczego z³ó¿ wód mineralnych "Krynica Zdrój" (Dec. Ministra
Zdrowia i Opieki Spo³. Z dnia 12 listopada 1968 roku), w którym obowi¹zuje ochrona zasobów wód mineralnych i uzgodnienie inwestycji z Okrêgowym Urzêdem Górniczym na ka¿dym etapie procesu inwestycyjnego.
§7
W zakresie kszta³towania architektury, ³adu przestrzennego i podzia³ów nieruchomoci ustala siê, co nastêpuje:
1. Obowi¹zuje dostosowanie architektury obiektów do form
architektury regionalnej, z form¹ i bry³¹ wpisuj¹c¹ siê w krajobraz. Obowi¹zuje zachowanie elementów zabytkowych
i kulturowych.
2. Obowi¹zuje wysokoæ zabudowy dla nowych i przebudowywanych budynków mieszkalnych do dwóch kondygnacji
w tym jedna w poddaszu, dla zabudowy pensjonatowej maksymalnie do 2,5 kondygnacji.
3. Obowi¹zuje zakaz realizacji dachów p³askich, zakaz otwierania po³aci dachowych na przewa¿aj¹cej czêci dachu i zakaz
przesuwania kalenicy w pionie i poziomie. Zalecane dachy
dwu lub czterospadowe symetryczne o k¹cie nachylenia
po³aci dachowych 35 - 45°. W pokryciach dachowych nale¿y
wykluczyæ blachê trapezow¹ i materia³y faliste.
4. W zagospodarowaniu dzia³ki obowi¹zuje zachowanie co najmniej 60% powierzchni jako biologicznie czynnej.
5. Realizacja obiektów budowlanych w obrêbie sieci elektroenergetycznych oraz sieci gazowych mo¿e nast¹piæ na warunkach wynikaj¹cych z uzgodnieñ z zarz¹dzaj¹cymi tymi
sieciami.
§8
1. W zakresie infrastruktury technicznej i uzbrojenia terenu ustala siê:
1) zakaz zrzutu nieoczyszczonych cieków do wód i gleby,
zakaz gromadzenia odpadów w miejscach do tego nie wyznaczonych,
2) obowi¹zek zachowania stref ochronnych od linii elektroenergetycznych i od gazoci¹gów w wielkociach zgodnych
z przepisami szczególnymi.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi obszaru objêtego planem w zakresie infrastruktury technicznej:
1) zaopatrzenie w wodê z miejskiego wodoci¹gu komunalnego na warunkach okrelonych przez zarz¹dzaj¹cego sieci¹,
2) odprowadzenie cieków do sieci miejskiej kanalizacji sanitarnej, pod³¹czonej do komunalnej oczyszczalni dla miasta zlokalizowanej w Powroniku na warunkach okrelonych przez zarz¹dzaj¹cego sieci¹,
3) obowi¹zek zainstalowania separatorów b³ota i ropopochodnych na odp³ywach kanalizacji opadowej z utwardzonych parkingów i dróg wewnêtrznych,
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4) usuwanie odpadów sta³ych poprzez segregacjê i gromadzenie ich w przystosowanych pojemnikach, okresowo
opró¿nianych i w sposób zorganizowany wywo¿onych
na komunalne sk³adowisko odpadów w Krynicy,
5) doprowadzenie gazu z istniej¹cej sieci gazowej niskiego
cinienia, na warunkach okrelonych przez zarz¹dzaj¹cego sieci¹,
6) ogrzewanie obiektów indywidualne, oparte o noniki energii zapewniaj¹ce najni¿szy poziom emisji zanieczyszczeñ
powietrza. Zalecane stosowanie gazu, oleju opa³owego
lub energii elektrycznej,
7) doprowadzenie energii elektrycznej z istniej¹cej sieci
na warunkach okrelonych przez zarz¹dzaj¹cego sieci¹,
po przedstawieniu bilansu zapotrzebowania mocy. Zalecane pod³¹czenie w wykonaniu kablowym.
§9
Dla pozosta³ych terenów, znajduj¹cych siê w obszarze
opracowania obowi¹zuj¹ w okresie wa¿noci planu dotychczasowego:
1) Z 118 MNj - Grupa istniej¹cego budownictwa mieszkaniowego adaptowana. Nie przewidziana nowa zabudowa i podzia³ na dzia³ki,
2) Z 116 RZ, Z 117 RL - Tereny u¿ytków zielonych, przylaski,
zieleñ krajobrazowa, w tym Park Pu³askiego. Wy³¹czenie
z zabudowy kubaturowej. Obszar ochrony ródlisk,
3) Z 112 UZ Tereny o g³ównej funkcji lecznictwa uzdrowiskowego. Rozbudowa nie wskazana,
4) Z 50 ZL -Tereny Parku G³ównego na Górze Parkowej. Rezerwat przyrodniczo - zabytkowy podlegaj¹cy ochronie,
5) Z 132 Dw/Dh - Istniej¹ca ulica Pu³askiego w ci¹gu drogi powiatowej Krynica - Tylicz. Projektowana ulica dojazdowa do
obs³ugi g³ównie budownictwa mieszkaniowego i wczasowo
- pensjonatowego. Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych
15 m.
USTALENIA KOÑCOWE
§ 10
Ustala siê wysokoæ op³aty wyra¿on¹ w stosunku procentowym wzrostu wartoci nieruchomoci w wyniku uchwalenia planu w wysokoci dla terenów oznaczonych symbolem MP/U - 30%.
§ 11
Integraln¹ czêci¹ niniejszej uchwa³y jest rysunek planu
w skali 1:500 zaopatrzony stosown¹ klauzul¹ jako za³¹cznik
Nr 1 do uchwa³y.
§ 12
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi KrynicyZdroju.
§ 13
Uchwa³a podlega og³oszeniu i wchodzi w ¿ycie po up³ywie
14 dni od daty jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady: J. Cisek
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Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XI/105/03
Rady Miejskiej Krynica - Zdrój
z dnia 12 wrzenia 2003 r.
ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO MIASTO KRYNICA-ZDRÓJ 36
- dz. nr 2411 ul. Pu³askiego
RYSUNEK PLANU

skala 1:500

Poz. 4106, 4107
4107
Uchwa³a Nr XI/106/03
Rady Miejskiej Krynica - Zdrój
z dnia 12 wrzenia 2003 r.

w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasto Krynica - Zdrój 37 dzia³ki nr 2422, 2423, 2424 ul. Pu³askiego.
Dzia³aj¹c na podstawie przepisów art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113
poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80
poz. 717), art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80
poz. 717), art. 8 ust. 1, art. 10 ust. 3, art. 11, art. 26, art. 36 ust. 3
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139, Nr 41 poz. 412, Nr 111
poz. 1279; z 2000 r. Nr 12 poz. 136, Nr 109 poz. 1157, Nr 120
poz. 1268; z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 14 poz. 124, Nr 100 poz. 1085,
Nr 115 poz. 1229, Nr 154 poz. 1804; z 2002 r. Nr 25 poz. 253,
Nr 113 poz. 984) oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r.
o ochronie gruntów rolnych i lenych (Dz. U. Nr 16 poz. 78;
z 1997 r. Nr 60 poz. 370, Nr 80 poz. 505, Nr 160 poz. 1079; z 1998 r.
Nr 106 poz. 668; z 2000 r. Nr 12 poz. 136 i Nr 120 poz. 1268;
z 2001 r. Nr 81 poz. 875 i Nr 100 poz. 1085; z 2002 r. Nr 113
poz. 984; z 2003 r. Nr 80 poz. 717), Rada Miejska w Krynicy Zdroju uchwala, co nastêpuje:

LEGENDA

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

Granica terenu objêtego planem
USTALENIA PLANU
Linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach
i ró¿nym sposobie u¿ytkowania cile okrelone
Linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach
orientacyjne
MP/U
Tereny budownictwa mieszkalno-pensjonatowego
z dopuszczeniem us³ug
POZOSTA£E USTALENIA WG PLANU DOTYCHCZASOWEGO
ca³y obszar Strefa uzdrowiskowa "A", strefa ochront konserwatorskiej "A"
Z 112 UZ Tereny o g³ównej funkcji lecznictwa uzdrowiskowego.
Rozbudowa niewskazana
Z 50ZL
Tereny Parku G³ównego na Górze Parkowej
Rezerwat przyrodniczo-zabytkowy podlegaj¹cy
ochronie
Strefa uzdrowiskowa "A"
Z 116 RZ Tereny u¿ytków zielonych, przylaski, zieleñ krajoZ 117 RL
brazowa, w tym Park Pu³askiego. Wy³¹czenie z zabudowy kubaturowej.
Obszar terenowy j.w.
Z 118 Mnj Grupa istniej¹cego budownictwa mieszkaniowego, adaptowana. Nieprzewidziana nowa zabudowa
i podzia³ na dzia³ki
Istniej¹ca ulica Pu³askiego w ci¹gu drogi powiatoZ 132 Dw/Dh wej Krynica-Tylicz. Projektowana ulica dojazdowa
do obs³ugi bud. mieszkaniowego wczasowo-pensjonatowego. Szer. w liniach rozgraniczaj¹cych 15 m.
OZNACZENIA POZOSTA£E
Ks
Istniej¹ca sieæ kanalizacji sanitarnej
W
Istniej¹ca sieæ wodoci¹gowa
G
Istniej¹ca sieæ gazowa

Przewodnicz¹cy Rady: J. Cisek

USTALENIA OGÓLNE
§1
Ilekroæ w treci uchwa³y jest mowa o:
1. "Planie dotychczasowym" - nale¿y przez to rozumieæ miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Miasta Krynica zatwierdzony uchwa³¹ Nr XVIII/56/82 Rady Narodowej Miasta i Gminy Krynica z dnia 19 kwietnia 1982 roku
(Dz. Urz. WRN z 1982 r. Nr 4 poz. 36; Dz. Urz. Woj. Nowos¹deckiego z 1985 r. Nr 1 poz. 2; z 1989 r. Nr 17 poz. 195, Nr 23
poz. 258; z 1992 r. Nr 17 poz. 158, Nr 23 poz. 236; z 1994 r.
Nr 4 poz. 40 i 41, Nr 16 poz. 183; z 1996 r. Nr 51 poz. 132;
Dz. Urz. Woj. Ma³opolskiego z 2000 r. Nr 11 poz. 87, Nr 32
poz. 430; z 2001 r. Nr 103 poz. 1637; z 2002 r. Nr 139 poz. 2132,
2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140).
2. "Planie" - nale¿y przez to rozumieæ zmianê planu dotychczasowego obejmuj¹c¹ dzia³kê Nr 2423 i czêæ dzia³ek nr 2422
i 2424 przy ulicy Pu³askiego, uchwalon¹ niniejsz¹ uchwa³¹.
3. "Rysunku planu" nale¿y przez to rozumieæ rysunek planu
wymienionego w punkcie 2 w skali 1:1000, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 i bêd¹cy integraln¹ czêci¹ niniejszej uchwa³y.
§2
Uchyla siê plan dotychczasowy, o którym mowa w § 1
punkt 1, w granicach terenów obejmuj¹cych dzia³ki wymienione w § 1 punkt 2.
§3
1. Ustalenia planu nie naruszaj¹ i nie wykluczaj¹ stosowania
innych przepisów szczególnych.
2. Linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach, pokrywaj¹ce siê z granicami zewnêtrznymi dzia³ek s¹ liniami cile
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okrelonymi. Pozosta³e linie rozgraniczaj¹ce, w tym linie rozgraniczaj¹ce tereny dróg s¹ liniami orientacyjnymi i mog¹
byæ ucilone przy ustalaniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.
§4
Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku
o ochronie gruntów rolnych i lenych (Dz. U. Nr 16 poz. 78
z pón. zm.) przeznacza siê na cele nierolnicze grunty rolne
stanowi¹ce u¿ytki rolne klasy Ps IV o powierzchni 0,22 ha
oraz klasy Ps V.
USTALENIA SZCZEGÓ£OWE
§5
1. Teren oznaczony symbolem MP/U, obejmuj¹cy czêæ dzia³ek nr 2422, 2423, 2424 przy ulicy Pu³askiego, o powierzchni
oko³o 0,39 ha, stanowi¹cy u¿ytki rolne klasy Ps IV o powierzchni 0,20 ha, i klasy Ps V o powierzchni oko³o 0,19 ha, przeznacza siê na tereny budownictwa mieszkalno - pensjonatowego i us³ug nieuci¹¿liwych. Mo¿liwa realizacja budynków
mieszkalnych. Mo¿liwa realizacja pensjonatu oraz obiektów
i urz¹dzeñ towarzysz¹cych, zwi¹zanych z zagospodarowaniem rekreacyjnym. Dopuszczona realizacja us³ug nieuci¹¿liwych, niepowoduj¹cych zmian w rodowisku, w tym zwi¹zanych z funkcj¹ turystyczn¹. Przy lokalizacji obiektów kubaturowych obowi¹zuje usytuowanie ich w odleg³oci, co najmniej 10 m od krawêdzi jezdni ulicy Pu³askiego w ci¹gu drogi powiatowej Krynica - Tylicz oraz maksymalne wykorzystanie naturalnego ukszta³towania terenu i zminimalizowanie robót ziemnych mog¹cych spowodowaæ utratê statecznoci zbocza. Przed rozpoczêciem procesu inwestycyjnego
obowi¹zuje sporz¹dzenie opinii geologiczno - in¿ynierskiej,
okrelaj¹cej warunki posadowienia obiektów. Dla us³ug
i pensjonatu obowi¹zuje zapewnienie niezbêdnej powierzchni parkingowej. Dojazd do terenów MP/U istniej¹cym wjazdem na dzia³kê 2421 z ulicy Pu³askiego.
2. Teren oznaczony symbolem ZN, obejmuj¹cy pozosta³¹ czêæ
dzia³ki 2423 i dalsze czêci dzia³ek 2422 i 2424, o powierzchni
0,04 ha, stanowi¹cy grunty klasy Ps N o powierzchni 0,02 ha
i grunty klasy Lz, przeznacza siê na tereny zieleni nieurz¹dzonej. Obowi¹zuje utrzymanie istniej¹cych zadrzewieñ i ich uzupe³nienie. Obowi¹zuje ochrona przed realizacj¹ obiektów kubaturowych. Mo¿liwa realizacja dojazdu do terenów MP/U.
§6
W zakresie ochrony rodowiska i krajobrazu ustala siê,
co nastêpuje:
1. Obowi¹zuje trwa³e utrzymanie lasów oraz terenów zadrzewionych i zakrzaczonych.
2. Obowi¹zuj¹ oszczêdne i ekonomiczne zasady gospodarowania przy wy³¹czaniu z produkcji rolnej gleb szczególnie
chronionych klasy IV.
3. Obowi¹zuje utrzymanie wysokich standardów rodowiska
przyrodniczego, w szczególnoci czystoci wód, powietrza
atmosferycznego, gleb oraz harmonijnego krajobrazu
4. Obszar objêty planem pozostaje w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu utworzonego rozporz¹dzeniem Nr 27
Wojewody Nowos¹deckiego (Dz. Urz. Woj. Nowos¹deckiego
z 1997 r. Nr 43 poz. 147) i Wojewody Ma³opolskiego (Dz. Urz.
Woj. Ma³opolskiego z 1999 r. Nr 11 poz. 77). Zgodnie z tym
na obszarze objêtym planem obowi¹zuje:
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1) ochrona wartoci przyrodniczych i kulturowych,
2) zakaz lokalizacji inwestycji szczególnie szkodliwych
dla rodowiska,
3) stosowanie w us³ugach technologii i urz¹dzeñ bezpiecznych ekologicznie,
4) zalesienie i zadrzewienie gruntów ma³o przydatnych
do produkcji rolniczej,
5) zakaz prowadzenia dzia³alnoci wywo³uj¹cej zmiany stosunków wodnych, obni¿aj¹cych naturaln¹ retencyjnoæ
obszaru,
6) porz¹dkowanie gospodarki ciekowej i odpadami,
7) modernizacja systemów grzewczych oraz ograniczenie
wytwarzania zanieczyszczeñ powietrza.
5. Obszar objêty planem pozostaje w obszarze strefy uzdrowiskowej "B", utworzonej uchwa³¹ Nr X/49/71WRN Kraków z dnia
5 maja 1971 roku (Dz. Urz. WRN z 1972 r. Nr 2 poz. 13), gdzie obowi¹zuje ochrona warunków naturalnych, niezbêdnych dla prowadzenia i rozwijania lecznictwa uzdrowiskowego a w szczególnoci obowi¹zuje uzyskanie opinii Naczelnego Lekarza
Uzdrowiskowego dla realizacji wszystkich obiektów budowlanych przed rozpoczêciem procesu inwestycyjnego.
6. Ca³y obszar pozostaje w granicach Popradzkiego Parku Krajobrazowego utworzonego uchwa³¹ WRN w Nowym S¹czu
Nr 169/XIX/87 z dnia 11.11.1987 roku i Rozporz¹dzeniem
Nr 298 Wojewody Ma³opolskiego z dnia 27.09.2001 r.
(Dz. Urz. Woj. Ma³opolskiego z 2001 r. Nr 114 poz. 2086),
w którym obowi¹zuje zachowanie walorów przyrodniczych,
leczniczych, kulturowych i krajobrazowych jak równie¿ zakaz
realizacji obiektów i instalacji szkodliwych dla rodowiska
i mog¹cych pogorszyæ stan rodowiska, zakaz prowadzenia
dzia³añ powoduj¹cych wzmo¿enie procesów erozyjnych
i w istotny sposób naruszaj¹cych rzebê terenu, zakaz zmiany stosunków wodnych, zakaz likwidacji zadrzewieñ i zakrzaczeñ ródpolnych i przydro¿nych.
7. Obszar objêty planem pozostaje w obrêbie obszaru górniczego z³ó¿ wód mineralnych "Krynica Zdrój" (Dec. Ministra
Zdrowia i Opieki Spo³. Z dnia 12 listopada 1968 roku), w którym obowi¹zuje ochrona zasobów wód mineralnych i uzgodnienie inwestycji z Okrêgowym Urzêdem Górniczym na ka¿dym etapie procesu inwestycyjnego.
§7
W zakresie kszta³towania architektury, ³adu przestrzennego i podzia³ów nieruchomoci ustala siê, co nastêpuje:
1. Obowi¹zuje dostosowanie architektury obiektów do form
architektury regionalnej, z form¹ i bry³¹ wpisuj¹c¹ siê w krajobraz. Obowi¹zuje zachowanie elementów zabytkowych
i kulturowych.
2. Obowi¹zuje wysokoæ zabudowy dla budynków mieszkalnych do dwóch kondygnacji w tym jedna w poddaszu, dla zabudowy pensjonatowej maksymalnie do 2,5 kondygnacji.
3. Obowi¹zuje zakaz realizacji dachów p³askich, zakaz otwierania po³aci dachowych na przewa¿aj¹cej czêci dachu i zakaz
przesuwania kalenicy w pionie i poziomie. Zalecane dachy
dwu lub czterospadowe symetryczne o k¹cie nachylenia
po³aci dachowych 35 - 45°. W pokryciach dachowych nale¿y
wykluczyæ blachê trapezow¹ i materia³y faliste.
4. W zagospodarowaniu dzia³ek obowi¹zuje zachowanie, co najmniej 60% powierzchni jako biologicznie czynnej.
5. Przy podziale na dzia³ki dla budownictwa mieszkaniowego
obowi¹zuje minimalna powierzchnia 1200 m2.
6. Realizacja obiektów budowlanych w obrêbie sieci elektroenergetycznych oraz sieci gazowych mo¿e nast¹piæ na warunkach
wynikaj¹cych z uzgodnieñ z zarz¹dzaj¹cymi tymi sieciami.
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§8

§ 11

1. W zakresie infrastruktury technicznej i uzbrojenia terenu ustala siê:
1) zakaz zrzutu nieoczyszczonych cieków do wód i gleby,
zakaz gromadzenia odpadów w miejscach do tego nie wyznaczonych,
2) obowi¹zek zachowania stref ochronnych od linii elektroenergetycznych i od gazoci¹gów w wielkociach zgodnych
z przepisami szczególnymi.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi obszaru objêtego planem w zakresie infrastruktury technicznej:
1) zaopatrzenie w wodê z miejskiego wodoci¹gu komunalnego na warunkach okrelonych przez zarz¹dzaj¹cego sieci¹,
2) odprowadzenie cieków do sieci miejskiej kanalizacji sanitarnej, pod³¹czonej do komunalnej oczyszczalni dla miasta zlokalizowanej w Powroniku na warunkach okrelonych przez zarz¹dzaj¹cego sieci¹,
3) obowi¹zek zainstalowania separatorów b³ota i ropopochodnych na odp³ywach kanalizacji opadowej z utwardzonych parkingów i dróg wewnêtrznych,
4) usuwanie odpadów sta³ych poprzez segregacjê i gromadzenie ich w przystosowanych pojemnikach, okresowo
opró¿nianych i w sposób zorganizowany wywo¿onych
na komunalne sk³adowisko odpadów w Krynicy,
5) doprowadzenie gazu z istniej¹cej sieci gazowej niskiego
cinienia, na warunkach okrelonych przez zarz¹dzaj¹cego sieci¹,
6) ogrzewanie obiektów indywidualne, oparte o noniki energii zapewniaj¹ce najni¿szy poziom emisji zanieczyszczeñ
powietrza. Zalecane stosowanie gazu, oleju opa³owego
lub energii elektrycznej,
7) doprowadzenie energii elektrycznej z istniej¹cej sieci
na warunkach okrelonych przez zarz¹dzaj¹cego sieci¹,
po przedstawieniu bilansu zapotrzebowania mocy. Zalecane pod³¹czenie w wykonaniu kablowym.

Integraln¹ czêci¹ niniejszej uchwa³y jest rysunek planu
w skali 1:1000 zaopatrzony stosown¹ klauzul¹ jako za³¹cznik
Nr 1 do uchwa³y
§ 12
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi KrynicyZdroju.
§ 13
Uchwa³a podlega og³oszeniu i wchodzi w ¿ycie po up³ywie
14 dni od daty jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego
Przewodnicz¹cy Rady: J. Cisek
Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XI/106/03
Rady Miejskiej Krynica - Zdrój
z dnia 12 wrzenia 2003 r.
ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO MIASTO KRYNICA-ZDRÓJ 37
- dz. nr 2422, 2423, 2424 ul. Pu³askiego
RYSUNEK PLANU

skala 1:1000

§9
Dla pozosta³ych terenów, znajduj¹cych siê w obszarze opracowania obowi¹zuj¹ w okresie wa¿noci planu dotychczasowego:
1) Z 115 MNj - Tereny istniej¹cej zabudowy mieszkaniowej,
2) 7/9 MNj, 7/10 MNj - Tereny budownictwa mieszkaniowego
jednorodzinnego,
3) Z 116 RZ - Tereny u¿ytków zielonych, przylaski, zieleñ krajobrazowa, w tym Park Pu³askiego. Wy³¹czenie z zabudowy
kubaturowej. Obszar ochrony ródlisk,
4) Z 50 ZL - Tereny Parku G³ównego na Górze Parkowej. Rezerwat przyrodniczo - zabytkowy podlegaj¹cy ochronie,
5) L3 28 RL - Jednostka po³o¿ona w pó³nocnej i pó³nocno wschodniej czêci Krynicy, obejmuj¹ca tereny lene i u¿ytki
zielone, nale¿y zachowaæ jako park leny,
6) Z 132 Dw/Dh - Istniej¹ca ulica Pu³askiego w ci¹gu drogi
powiatowej Krynica - Tylicz. Projektowana ulica dojazdowa
do obs³ugi g³ównie budownictwa mieszkaniowego i wczasowo - pensjonatowego. Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych 15 m.
USTALENIA KOÑCOWE
§ 10
Ustala siê wysokoæ op³aty wyra¿on¹ w stosunku procentowym wzrostu wartoci nieruchomoci w wyniku uchwalenia planu w wysokoci dla terenów oznaczonych symbolem MP/U - 30%.

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

LEGENDA
Granica terenu objêtego planem
USTALENIA PLANU
Linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach
i ró¿nym sposobie u¿ytkowania cile okrelone
Linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach
orientacyjne
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Tereny budownictwa mieszkalno-pensjonatowego
z dopuszczeniem us³ug
Tereny zieleni nieurz¹dzonej

POZOSTA£E USTALENIA WG PLANU DOTYCHCZASOWEGO
ca³y obszar Strefa uzdrowiskowa "B", obszar górniczy
Tereny u¿ytków zielonych, przylaski, zieleñ krajoZ 116 RZ brazowa, w tym Park Pu³askiego. Wy³¹czenie z zabudowy kubaturowej. Obszar ochrony ródlisk.
Z 115 MNJ
Z 7/9 MNJ Tereny budownictwa mieszkaniowego jednorodzin7/10 MNJ nego
Istniej¹ca ulica Pu³askiego w ci¹gu drogi powiatoZ 132 Dw/Dh wej ulica dojazdowa obs³uguj¹ca tereny buwnictwa mieszkaniowego i wczasowo-pensjonatowego.
Z 50ZL
Tereny Parku G³ównego na Górze Parkowej
Rezerwat przyrodniczo-zabytkowy podlegaj¹cy
ochronie
L328RL
Jednostka po³o¿ona w pó³nocnej i pó³nocnowschodniej czêci Krynicy, obejmuj¹ca tereny lene i u¿ytki zielone zachowaæ jako park leny.
Strefa uzdrowiskowa "A"
OZNACZENIA POZOSTA£E
Ks
Istniej¹ca sieæ kanalizacyjna
W
Istniej¹ca sieæ wodna
G
Istniej¹ca sieæ gazowa

Przewodnicz¹cy Rady: J. Cisek
4108
Uchwa³a Nr VIII/55/03
Rady Gminy £ukowica
z dnia 29 wrzenia 2003 r.
w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy £ukowica - wie
M³yñczyska (dz. nr 207/4), wie Owieczka (czêæ dz. nr 172),
wie £ukowica (dz. nr 1081/3 i 1083/3).
Dzia³aj¹c na podstawie przepisów art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113
poz. 984 i Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80
poz. 717), art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80
poz. 717), art. 8 ust. 1, art. 10 ust. 3, art. 11, art., 26, art. 36 ust. 3
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139, Nr 41 poz. 412, Nr 111
poz. 1279; z 2000 r. Nr 12 poz. 136, Nr 109 poz. 1157, Nr 120
poz. 1268; z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 14 poz. 124, Nr 100 poz. 1085,
Nr 115 poz. 1229, Nr 154 poz. 1804; z 2002 r. Nr 25 poz. 253,
Nr 113 poz. 984 i Nr 130 poz. 1112) oraz art. 7 ust. 1 ustawy
z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i lenych
(Dz. U. Nr 16 poz. 78; z 1997 r. Nr 60 poz. 370, Nr 80 poz. 505,
Nr 160 poz. 1079; z 1998 r. Nr 106 poz. 668; z 2000 r. Nr 12
poz. 136 i Nr 120 poz. 1268; z 2001 r. Nr 81 poz. 875, Nr 100
poz. 1085; z 2002 r. Nr 113 poz. 984; z 2003 r. Nr 80 poz. 717),
Rada Gminy £ukowica uchwala, co nastêpuje:
USTALENIA FORMALNE
§1
Ilekroæ w treci uchwa³y jest mowa o:
1. "Planie dotychczasowym" - nale¿y przez to rozumieæ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy £uko-
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wica zatwierdzony uchwa³¹ Nr III/13/88 Gminnej Rady Narodowej w £ukowicy z dnia 29 grudnia 1988 roku (Dz. Urz.
Woj. Nowos¹deckiego z 1989 r. Nr 20 poz. 225; z 1992 r.
Nr 16 poz. 154; z 1993 r. Nr 19 poz. 195; z 1994 r. Nr 12
poz. 153; z 1995 r. Nr 24 poz. 117; z 1996 r. Nr 4 poz. 13, Nr 17
poz. 44, Nr 45 poz. 115; z 1997 r. Nr 3 poz. 9, Nr 31 poz. 9,
Nr 31 poz. 112, Nr 58 poz. 245; z 1998 r. Nr 14 poz. 65, Nr 33
poz. 153; Dz. Urz. Woj. Ma³opolskiego z 1999 r. Nr 16 poz. 183,
Nr 36 poz. 850, Nr 56 poz. 1271; z 2000 r. Nr 12 poz. 101,
Nr 27 poz. 404, Nr 48 poz. 545, Nr 100 poz. 883; z 2001 r.
Nr 13 poz. 83 i 84, Nr 103 poz. 1635 i 1636; z 2002 r. Nr 34
poz. 544, Nr 72 poz. 1130, Nr 260 poz. 3388; z 2003 r. Nr 60
poz. 888, Nr 61 poz. 975).
2. "Planach" - nale¿y przez to rozumieæ zmiany planu dotychczasowego obejmuj¹ce dzia³kê nr 207/4 we wsi M³yñczyska, czêæ dzia³ki nr 172 (172/2, 172/3, 172/4 wg projektu
podzia³u) we wsi Owieczka i dzia³ki nr 1081/3, 1083/3 we wsi
£ukowica, uchwalone niniejsz¹ uchwa³¹.
3. "Rysunkach planu" nale¿y przez to rozumieæ rysunki planów
wymienionych w punkcie 2 w skali 1:2000, stanowi¹ce za³¹czniki od Nr 1 do Nr 3, bêd¹ce integraln¹ czêci¹ niniejszej uchwa³y.
§2
Uchyla siê plan dotychczasowy zatwierdzony uchwa³¹ Nr III/
13/88 Gminnej Rady Narodowej w £ukowicy z 29 grudnia
1988 roku (Dz. Urz. Woj. Nowos¹deckiego z 1989 r. Nr 20
poz. 225 i zmiany tego planu) w granicach terenów obejmuj¹cych dzia³ki wymienione w § 1 punkt 2.
§3
1. Ustalenia planów nie naruszaj¹ i nie wykluczaj¹ stosowania
innych przepisów szczególnych.
2. Linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach, pokrywaj¹ce siê z granicami dzia³ek objêtych planami, s¹ liniami cile okrelonymi. Pozosta³e linie s¹ liniami orientacyjnymi.
§4
Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku
o ochronie gruntów rolnych i lenych (Dz. U. Nr 16 poz. 78
z pón. zm.) przeznacza siê na cele nierolnicze grunty rolne
objête planami o którym mowa w § 1 uchwa³y, w tym stanowi¹ce grunty rolne klasy R IVb o powierzchni 0,12 ha oraz grunty
rolne klasy R V, Ps VI i R VI.
USTALENIA OGÓLNE
§5
W zakresie ochrony rodowiska i krajobrazu ustala siê,
co nastêpuje:
1. Obowi¹zuje utrzymanie wysokich standardów rodowiska
przyrodniczego, w szczególnoci czystoci wód, powietrza
atmosferycznego, gleb oraz harmonijnego krajobrazu.
2. Ca³y obszar objêty planami pozostaje w granicach Obszaru
Chronionego Krajobrazu utworzonego rozporz¹dzeniem Nr 27
Wojewody Nowos¹deckiego (Dz. Urz. Woj. Nowos¹deckiego
z 1997 r. Nr 43 poz. 147) i Wojewody Ma³opolskiego (Dz. Urz.
Woj. Ma³opolskiego z 1999 r. Nr 11 poz. 77). Zgodnie z tym
na obszarze objêtym planami obowi¹zuje w szczególnoci:
1) ochrona wartoci przyrodniczych i kulturowych,
2) zakaz lokalizacji inwestycji szczególnie szkodliwych
dla rodowiska,
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3) stosowanie w us³ugach technologii i urz¹dzeñ bezpiecznych ekologicznie,
4) zakaz prowadzenia dzia³alnoci wywo³uj¹cej zmiany stosunków wodnych, obni¿aj¹cych naturaln¹ retencyjnoæ obszaru,
5) porz¹dkowanie gospodarki ciekowej i odpadami,
6) modernizacja systemów grzewczych oraz ograniczenie
wytwarzania zanieczyszczeñ powietrza.
§6
W zakresie kszta³towania architektury, ³adu przestrzennego i podzia³ów nieruchomoci ustala siê, co nastêpuje:
1. Obowi¹zuje dostosowanie architektury obiektów do architektury tradycyjnej, z form¹ i bry³¹ wpisuj¹c¹ siê w krajobraz.
2. Obowi¹zuje wysokoæ zabudowy mieszkaniowej do dwóch
kondygnacji nadziemnych, w tym jedna w poddaszu, poziom
parteru maksymalnie 1,20 m nad rednim poziomem terenu. Wysokoæ obiektów us³ug publicznych maksymalnie trzy
kondygnacje, w tym jedna w poddaszu.
3. Obowi¹zuje zakaz realizacji dachów p³askich, zakaz otwierania po³aci dachowych na przewa¿aj¹cej czêci dachu i zakaz
przesuwania kalenicy w pionie i poziomie. Zalecane dachy
dwu lub czterospadowe o k¹cie nachylenia po³aci dachowych 30-40o.
4. W zagospodarowaniu dzia³ek dla budownictwa mieszkaniowego obowi¹zuje zachowanie co najmniej 30% powierzchni
jako trwa³ej zieleni drzewiasto - krzewiastej.
5. Dla nowo wydzielanych dzia³ek dla budownictwa mieszkaniowego obowi¹zuje minimalna powierzchnia dzia³ki 1000 m2.
6. Dla nowo wydzielanych dzia³ek obowi¹zuje zapewnienie
dojazdu z drogi publicznej i uwzglêdnienie uzbrojenia w sieci
infrastruktury technicznej.
§7
W zakresie infrastruktury technicznej i uzbrojenia terenu
ustala siê, co nastêpuje:
1. Dla wszystkich terenów objêtych planami ustala siê:
1) zakaz zrzutu nieoczyszczonych cieków do wód i gleby,
zakaz gromadzenia odpadów w miejscach do tego nie wyznaczonych,
2) obowi¹zek zachowania stref ochronnych od linii elektroenergetycznych w wielkociach zgodnych z przepisami
szczególnymi.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
1) zaopatrzenie w wodê docelowo ze zbiorczej sieci wodoci¹gowej. Do czasu realizacji sieci wodoci¹gowej
lub w wypadku braku mo¿liwoci pod³¹czenia do niej, dopuszcza siê realizacjê indywidualnych ujêæ wody, zlokalizowanych w granicach w³asnej dzia³ki lub w terenie bêd¹cym w dyspozycji inwestora,
2) docelowo odprowadzenie cieków (dotyczy cieków
w zrozumieniu przepisów art. 3 pkt 38 lit. "a" ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 roku "prawo ochrony rodowiska" Dz. U. Nr 62 poz. 627) do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej, w³¹czonej do wiejskiej oczyszczalni. Do czasu realizacji tej kanalizacji dopuszcza siê budowê szczelnych zbiorników okresowo opró¿nianych z wywozem cieków na najbli¿sz¹ oczyszczalniê,
3) usuwanie odpadów sta³ych poprzez segregacjê i gromadzenie ich w przystosowanych pojemnikach, okresowo
opró¿nianych i w sposób zorganizowany wywo¿onych
na urz¹dzone sk³adowisko zgodnie z prowadzon¹ polityk¹
gminn¹ i zawartymi porozumieniami,
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4) ogrzewanie obiektów indywidualne, oparte o noniki energii zapewniaj¹ce najni¿szy poziom emisji zanieczyszczeñ
powietrza. Zalecane stosowanie oleju opa³owego
lub energii elektrycznej,
5) doprowadzenie energii elektrycznej sieci¹ niskich napiêæ
od stacji transformatorowych 15/0,4 kV na warunkach
okrelonych przez zarz¹dzaj¹cego sieci¹, po przedstawieniu bilansu zapotrzebowania mocy,
6) mo¿liwe doprowadzenie gazu z istniej¹cej sieci gazowej
i jej rozbudowie na obszarze Gminy.
USTALENIA SZCZEGÓ£OWE
§8
PLAN 1 - wie M³yñczyska dzia³ka nr 207/4
1. Teren oznaczony symbolem MN obejmuj¹cy dzia³kê nr 207/4
we wsi M³yñczyska o powierzchni 0,46 ha, stanowi¹cy grunty
rolne klasy R VI i Ps VI, przeznacza siê na tereny budownictwa
mieszkaniowego. Mo¿liwa realizacja budynków mieszkalnych.
Dopuszczona realizacja budynków gospodarczych. Dopuszczona realizacja drobnych us³ug nieuci¹¿liwych i nie wywo³uj¹cych zmian w rodowisku na dzia³kach s¹siednich, wbudowanych lub wolnostoj¹cych. W wypadku podzia³u na dzia³ki budowlane obowi¹zuje wydzielenie do nich dojazdów.
2. Dojazd do terenów MN z drogi powiatowej (dzia³ka nr 258)
na warunkach uzgodnionych z zarz¹dc¹ drogi.
3. Dla pozosta³ych terenów znajduj¹cych siê w obszarze opracowania obowi¹zuje w okresie wa¿noci planu dotychczasowego:
1) 38 RP - Tereny upraw polowych,
2) 27 MRj - Tereny zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej,
3) 33 KDW - Tereny komunikacji, istniej¹ca droga powiatowa Nr 25224 Zalesie - Jadamwola - Olszana.
PLAN 2 - wie Owieczka czêæ dzia³ki nr 172/1
1. Teren oznaczony symbolem MN obejmuj¹cy czêæ dzia³ki
nr 172 (172/2, 172/3, 172/4 wg projektu podzia³u) we wsi
Owieczka o powierzchni oko³o 0,37 ha, stanowi¹cy grunty
rolne klasy R VI b o powierzchni 0,12 ha i grunty rolne klasy
R V, przeznacza siê na tereny budownictwa mieszkaniowego. Mo¿liwa realizacja budynków mieszkalnych. Dopuszczona realizacja budynków gospodarczych. Dopuszczona realizacja drobnych us³ug nieuci¹¿liwych, nie wywo³uj¹cych
zmian w rodowisku na dzia³kach s¹siednich.
2. Dojazd do terenów od istniej¹cej drogi powiatowej Nr 25221
Raszówki - Przyszowa - Go³kowice Górne (dzia³ka 180), z obowi¹zkiem wydzielenia drogi dojazdowej do terenów MN,
oznaczonej na rysunku planu symbolem Dw.
3. Dla pozosta³ych terenów znajduj¹cych siê w obszarze opracowania obowi¹zuje w okresie wa¿noci planu dotychczasowego:
1) 9 RP - Tereny upraw polowych,
2) 6 KDW -Tereny komunikacji, istniej¹ca droga powiatowa
Nr 25221 Raszówki - Przyszowa - Go³kowice Górne.
PLAN 3 - wie £ukowica dzia³ki nr 1081/3, 1083/3
1. Teren oznaczony symbolem UP obejmuj¹cy dzia³ki nr 1081/3
i 1083/3 we wsi £ukowica o powierzchni ³¹cznej 0,26 ha,
stanowi¹c¹ grunty klasy Bi, przeznacza siê na tereny us³ug
publicznych (us³ugi owiaty), bêd¹ce poszerzeniem istniej¹cego terenu szko³y gimnazjalnej. Mo¿liwa realizacja obiektów i urz¹dzeñ zwi¹zanych z funkcjonowaniem szko³y. Mo¿liwa realizacja innych us³ug owiaty.
2. Dojazd do terenów od istniej¹cej drogi dojazdowej wewnêtrznej (dzia³ka 1082/2) lub od strony drogi powiatowej
(dz. 1089/2) wspólnym wjazdem na teren szko³y.
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3. Dla pozosta³ych terenów znajduj¹cych siê w obszarze opracowania obowi¹zuje w okresie wa¿noci planu dotychczasowego:
1) 29 RPU -Tereny urz¹dzeñ obs³ugi rolnictwa,
2) 1z UO - Tereny us³ug owiaty i wychowania,
3) 34 RPU - Tereny urz¹dzeñ obs³ugi rolnictwa,
4) 32 MNj, 113 MNj - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
5) KDW - Tereny komunikacji, istniej¹ca droga powiatowa
Nr 25222 Stronie - £ukowica - Jastrzêbie.
USTALENIA KOÑCOWE
§9
Ustala siê wysokoæ op³aty wyra¿on¹ w stosunku procentowym wzrostu wartoci nieruchomoci w wyniku uchwalenia planów dla terenów MN w wysokoci 10%, dla terenów UP - 0%.
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LEGENDA
Granica opracowania zmiany planu
Granica terenu objêtego zmian¹ planu
USTALENIA ZMIANY PLANU
Linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach
cile okrelone
Linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach
orientacyjne
MN
Tereny budownictwa mieszkaniowego
POZOSTA£E USTALENIA W GRANICACH OPRACOWANIA
38 RP
Tereny upraw polowych
27 MNJ
Tereny zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej
33 KDW
Tereny komunikacji, istniej¹ca droga powiatowa

Przewodnicz¹ca Rady Gminy: M. Tomaszek
Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr VIII/55/03
Rady Gminy £ukowica
z dnia 29 wrzenia 2003 r.

§ 10

§ 11
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy £ukowica.
§ 12
Uchwa³a podlega og³oszeniu i wchodzi w ¿ycie po up³ywie
14 dni od daty jej publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Przewodnicz¹ca Rady Gminy: M. Tomaszek
Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr VIII/55/03
Rady Gminy £ukowica
z dnia 29 wrzenia 2003 r.
ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO wie: M£YÑCZYSKA dzia³ka nr 207/4
RYSUNEK PLANU

skala 1:2000

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO wie: OWIECZKA - czêæ dzia³ki
nr 172 (172/2, 172/3, 172/4 wg proj. Podzia³u)
Plan w podanej skali znajduje siê w siedzibie Urzêdu Gminy,
którego niniejsze opracowanie terenowe dotyczy.

Integraln¹ czêci¹ niniejszej uchwa³y s¹ rysunki planów
w skali 1: 2000, zaopatrzone stosown¹ klauzul¹ jako za³¹czniki
od Nr 1 do Nr 3 do uchwa³y.

RYSUNEK PLANU

skala 1:2000

LEGENDA
Granica opracowania zmiany planu
Granica terenu objêtego zmian¹ planu

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

USTALENIA ZMIANY PLANU
Linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach
cile okrelone
Linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach
orientacyjne
MN
Tereny budownictwa mieszkaniowego
DW
Wydzielona droga dojazdowa
POZOSTA£E USTALENIA W GRANICACH OPRACOWANIA
9 RP
Tereny upraw polowych
6 KDW
Tereny komunikacji, istniej¹ca droga powiatowa

Przewodnicz¹ca Rady Gminy: M. Tomaszek
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Za³¹cznik Nr 3
do uchwa³y Nr VIII/55/03
Rady Gminy £ukowica
z dnia 29 wrzenia 2003 r.
ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO wie: £UKOWICA
dzia³ki nr 1081/3, 1083/3
RYSUNEK PLANU

skala 1:2000

Poz. 4108, 4109

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 z pón. zm.), Rada Miasta Nowego S¹cza postanawia:
§1
Uchwaliæ Statut Miasta Nowego S¹cza w brzmieniu ustalonym w za³¹czniku do uchwa³y.
§2
Traci moc uchwa³a Nr XXI/191/99 Rady Miejskiej w Nowym S¹czu z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie Statutu Miasta
Nowego S¹cza (Dz. Urz. Woj. Ma³opolskiego Nr 36 poz. 466,
zm.: z 2000 r. Nr 113 poz. 1102; z 2001 r. Nr 137 poz. 2034
oraz Nr 209 poz. 3741; z 2003 r. Nr 11 poz. 78).
§3
Uchwa³a podlega og³oszeniu na tablicy og³oszeñ Urzêdu
Miasta oraz opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Miasta: G. Dobosz
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XVII/161/2003
Rady Miasta Nowego S¹cza
z dnia 2 wrzenia 2003 r.

Plan w podanej skali znajduje siê w siedzibie Urzêdu Gminy,
którego niniejsze opracowanie terenowe dotyczy.
LEGENDA
Granica opracowania zmiany planu
Granica terenu objêtego zmian¹ planu
USTALENIA ZMIANY PLANU
Linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach
cile okrelone
Linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach
orientacyjne
UP
Tereny us³ug publicznych
POZOSTA£E USTALENIA W GRANICACH OPRACOWANIA
28 RPU
Tereny urz¹dzeñ obs³ugi rolnictwa
1 z UO
Tereny us³ug owiaty i wychowania
34 RPU
Tereny urz¹dzeñ obs³ugi rolnictwa
32 MNJ
Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
113 MNJ
KDW
Tereny komunikacji, istniej¹ca droga powiatowa

Przewodnicz¹ca Rady Gminy: M. Tomaszek
4109
Uchwa³a* Nr XVII/161/2003
Rady Miasta Nowego S¹cza
z dnia 2 wrzenia 2003 r.
w sprawie Statutu Miasta Nowego S¹cza.
________
* Rozstrzygniêciem nadzorczym z dnia 9 padziernika 2003 r.
Nr PN.VII.0911/29/03 Wojewoda Ma³opolski stwierdzi³ niewa¿noæ uchwa³y w zakresie § 46 pkt 2 ppkt 8.

STATUT
MIASTA NOWEGO S¥CZA
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§1
Statut Miasta okrela:
1) ustrój Miasta Nowego S¹cza,
2) zasady tworzenia, ³¹czenia, podzia³u oraz znoszenia jednostek pomocniczych Miasta Nowego S¹cza,
3) uprawnienia jednostek pomocniczych do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach bud¿etu Miasta i zakres korzystania przez nie z mienia komunalnego,
4) zasady udzia³u przewodnicz¹cych organów wykonawczych jednostek pomocniczych w pracach Rady Miasta Nowego S¹cza,
5) organizacjê wewnêtrzn¹ oraz tryb pracy Rady Miasta Nowego S¹cza i komisji Rady Miasta,
6) zasady tworzenia klubów radnych,
7) zasady i tryb dzia³ania Komisji Rewizyjnej,
8) zasady dostêpu obywateli do dokumentów publicznych wynikaj¹cych z wykonywania zadañ publicznych i korzystania z nich.
§2
Ilekroæ w niniejszym Statucie jest mowa o:
1) Miecie - nale¿y przez to rozumieæ Miasto Nowy S¹cz - miasto na prawach powiatu,
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2) Radzie - nale¿y przez to rozumieæ Radê Miasta Nowego S¹cza,
3) komisji - nale¿y przez to rozumieæ komisje Rady Miasta Nowego S¹cza,
4) Komisji Rewizyjnej - nale¿y przez to rozumieæ Komisjê Rewizyjn¹ Rady Miasta Nowego S¹cza,
5) Prezydencie - nale¿y przez to rozumieæ Prezydenta Miasta
Nowego S¹cza,
6) Urzêdzie - nale¿y przez to rozumieæ Urz¹d Miasta Nowego S¹cza,
7) Statucie - nale¿y przez to rozumieæ Statut Miasta Nowego
S¹cza.
8) Przewodnicz¹cym obrad - nale¿y przez to rozumieæ Przewodnicz¹cego Rady Miasta Nowego S¹cza lub wyznaczonego przez Niego wiceprzewodnicz¹cego prowadz¹cego
obrady Rady Miasta.
Rozdzia³ II
Miasto
§3
1. Mieszkañcy Miasta tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹ osób
zamieszkuj¹cych na jego obszarze.
2. Miasto jest gmin¹ w rozumieniu ustawy o samorz¹dzie gminnym, wykonuj¹c¹ zadania powiatu na zasadach okrelonych
w ustawie o samorz¹dzie powiatowym.
§4
Granice Miasta okrelone s¹ na mapie stanowi¹cej za³¹cznik Nr 1 do Statutu.
§5
1. Herbem Miasta jest wizerunek w. Ma³gorzaty stoj¹cej
na smoku. Wzór herbu stanowi za³¹cznik Nr 2 do Statutu.
2. Barwami Miasta s¹ kolor ró¿owy i zielony.
3. Zasady u¿ywania herbu i barw okrela odrêbna uchwa³a.
4. Ustala siê pieczêæ Miasta z herbem i napisem "Miasto Nowy
S¹cz". Wzór pieczêci stanowi za³¹cznik Nr 3 do Statutu.
5. Rada Miasta mo¿e nadawaæ Honorowe Obywatelstwo Miasta Nowego S¹cza orazTarczê Herbow¹ "Zas³u¿ony dla Miasta Nowego S¹cza". Zasady nadawania Honorowego Obywatelstwa i Tarczy Herbowej okrela odrêbna uchwa³a.
§6
1. Miasto dzieli siê na osiedla, bêd¹ce jednostkami pomocniczymi.
2. Prezydent prowadzi rejestr osiedli.
3. Wykaz osiedli zawiera za³¹cznik Nr 4.
§7
1. W celu wykonywania zadañ Miasto tworzy jednostki organizacyjne.
2. Prezydent prowadzi rejestr miejskich jednostek organizacyjnych.
3. Wykaz jednostek organizacyjnych zawiera za³¹cznik Nr 5.
Rozdzia³ III
Jednostki pomocnicze Miasta
§8
1. O utworzeniu, po³¹czeniu lub podziale jednostki pomocniczej Miasta, a tak¿e zmianie jej granic rozstrzyga Rada w drodze uchwa³y, z uwzglêdnieniem nastêpuj¹cych zasad:
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1) inicjatorem utworzenia, po³¹czenia lub podzia³u jednostki pomocniczej mog¹ byæ mieszkañcy obszaru, który ta jednostka obejmuje lub ma obejmowaæ albo organy Miasta,
2) utworzenie, po³¹czenie, podzia³ lub zmiana granic jednostki pomocniczej musi zostaæ poprzedzone konsultacjami, których zasady i tryb okrela uchwa³a Rady
Miasta,
3) projekt granic jednostki pomocniczej sporz¹dza Prezydent w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej jednostki,
4) przebieg granic jednostek pomocniczych powinien, w miarê mo¿liwoci, uwzglêdniaæ naturalne uwarunkowania
przestrzenne, komunikacyjne i wiêzi spo³eczne.
2. Do znoszenia jednostek pomocniczych stosuje siê odpowiednio ust. 1.
§9
Uchwa³y, o jakich mowa w § 8 ust. 1 powinny okrelaæ
w szczególnoci:
1) nazwê jednostki pomocniczej,
2) obszar jednostki pomocniczej,
3) granice jednostki pomocniczej.
§ 10
1. Jednostki pomocnicze Miasta prowadz¹ gospodarkê finansow¹ w ramach bud¿etu Miasta, gospodaruj¹c wydzielonymi do ich dyspozycji rodkami finansowymi.
2. Jednostki pomocnicze decyduj¹ samodzielnie o przeznaczeniu rodków, o których mowa w ust. 1.
§ 11
1. Na wniosek Zarz¹du Osiedla Rada Miasta mo¿e powierzyæ
jednostce pomocniczej zarz¹d i korzystanie z okrelonych
sk³adników mienia komunalnego w granicach czynnoci
zwyk³ego zarz¹du.
2. Zarz¹d Osiedla uprawniony jest w granicach statutowych
kompetencji do dysponowania w ramach planu dochodów
i wydatków bud¿etu miasta z:
a) dochodów z gospodarowania sk³adnikami mienia o których mowa w ust. 1,
b) wp³ywów z imprez przez siebie organizowanych.
3. Kontrolê gospodarki finansowej jednostek pomocniczych
sprawuje Prezydent przy pomocy Urzêdu Miasta.
§ 12
1. Przewodnicz¹cemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej przys³uguje zrycza³towana miesiêczna dieta w wysokoci okrelonej odrêbn¹ uchwa³¹ Rady Miasta.
Rozdzia³ IV
Organizacja wewnêtrzna Rady
§ 13
1. Rada jest organem stanowi¹cym i kontrolnym Miasta.
2. Ustawowy sk³ad Rady wynosi 23 radnych.
§ 14
Rada dzia³a na sesjach oraz poprzez swoje komisje.
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§ 15
Do wewnêtrznych organów Rady nale¿¹:
1) Przewodnicz¹cy;
2) Komisja Rewizyjna;
3) komisje sta³e lub dorane, powo³ane odrêbnymi uchwa³ami Rady.
§ 16
1. Przewodnicz¹cy Rady organizuje pracê Rady oraz prowadzi
jej obrady.
2. Do zadañ Przewodnicz¹cego Rady nale¿y w szczególnoci:
1) zwo³ywanie sesji,
2) przewodniczenie obradom,
3) zarz¹dzanie g³osowañ oraz przeprowadzanie jawnych
g³osowañ,
4) podpisywanie uchwa³,
5) czuwanie nad zachowaniem porz¹dku podczas obrad,
6) nadzorowanie obs³ugi biurowej podczas sesji,
7) reprezentowanie rady na zewn¹trz.
3. Czynnoci Przewodnicz¹cego Rady poprzedniej kadencji
zwi¹zane ze zwo³aniem pierwszej sesji nowo wybranej Rady
obejmuj¹ w szczególnoci:
1) okrelenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji,
2) ustalenie porz¹dku obrad,
3) otwarcie sesji i przekazanie jej prowadzenia radnemu seniorowi.
§ 17
1. Wyboru na funkcje Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cych Rady w liczbie nie wiêkszej ni¿ trzech, przedstawicieli
miasta do zwi¹zków i organizacji samorz¹dowych oraz przewodnicz¹cego i cz³onków Komisji Rewizyjnej, Rada Miasta
dokonuje sporód dowolnej liczby kandydatów zg³oszonych
przez radnych uczestnicz¹cych w sesji.
2. Wyboru na funkcje przewodnicz¹cych komisji Rady (poza Komisj¹ Rewizyjn¹) Rada Miasta dokonuje sporód kandydatów zg³oszonych przez odpowiednie komisje.
3. W przypadku odwo³ania, przyjêcia rezygnacji lub wyganiêcia mandatu Przewodnicz¹cego Rady lub Wiceprzewodnicz¹cych, Rada dokonuje wyboru Przewodnicz¹cego lub Wiceprzewodnicz¹cego na najbli¿szej sesji.
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Rozdzia³ V
Tryb pracy Rady

1. Sesje Rady
§ 21
1. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwa³ sprawy nale¿¹ce do jej kompetencji, okrelone w ustawie o samorz¹dzie gminnym i ustawie o samorz¹dzie powiatowym
oraz w innych ustawach, a tak¿e w aktach wykonawczych.
2. Oprócz uchwa³ merytorycznych, o jakich mowa w ust. 1,
Rada mo¿e podejmowaæ uchwa³y o charakterze:
1) postanowieñ proceduralnych,
2) deklaracji - zawieraj¹cych samozobowi¹zanie siê do okrelonego postêpowania,
3) owiadczeñ - zawieraj¹cych stanowisko w okrelonej sprawie,
4) apeli - zawieraj¹cych formalnie niewi¹¿¹ce wezwania
adresatów zewnêtrznych do okrelonego postêpowania,
podjêcia inicjatywy czy zadania,
5) opinii - zawieraj¹cych owiadczenia wiedzy oraz oceny.
§ 22
1. Rada odbywa sesje zwyczajne z czêstotliwoci¹ potrzebn¹ do wykonania zadañ Rady, nie rzadziej jednak ni¿ raz na kwarta³.
2. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e zwo³aæ uroczyste sesje organizowane dla nadania uroczystego charakteru obchodom wi¹t
i rocznic wa¿nych z punktu widzenia historii pañstwowoci
polskiej, miasta lub innych wa¿nych okazji, do których nie ma
zastosowania § 33 Statutu.
2. Przygotowanie sesji
§ 23

1. Rada powo³uje Komisjê Rewizyjn¹ oraz inne sta³e i dorane komisje, ustalaj¹c ich liczebnoæ, sk³ad osobowy oraz zakres dzia³ania.
2. W przypadku rezygnacji radnego z pracy w komisji, Rada
podejmuje uchwa³ê o przyjêciu tej rezygnacji.
3. Zmiany w sk³adzie Komisji s¹ mo¿liwe w ka¿dym czasie na pisemny wniosek radnego.

1. Sesje przygotowuje Przewodnicz¹cy Rady.
2. Przygotowanie sesji obejmuje w szczególnoci:
1) ustalenie czasu i miejsca obrad,
2) ustalenie porz¹dku obrad,
3) zapewnienie dostarczenia materia³ów, w tym projektów uchwa³, dotycz¹cych poszczególnych punktów porz¹dku obrad.
3. O terminie, miejscu i proponowanym porz¹dku obrad powiadamia siê radnych, Prezydenta oraz przewodnicz¹cych
zarz¹dów osiedli najpóniej na 7 dni przed terminem obrad,
w skuteczny sposób.
4. Powiadomienie wraz z materia³ami dotycz¹cymi sesji powiêconej uchwaleniu bud¿etu i sprawozdania z wykonania
bud¿etu przekazuje siê radnym, Prezydentowi i przewodnicz¹cym zarz¹dów osiedli najpóniej na 14 dni przed sesj¹.
5. W razie niedotrzymania terminów, o jakich mowa w ust. 3 i 4
Rada mo¿e podj¹æ uchwa³ê formaln¹ o odroczeniu sesji.
Wniosek formalny o odroczenie sesji mo¿e byæ zg³oszony
tylko na pocz¹tku obrad.
6. Zawiadomienie o terminie, miejscu i porz¹dku obrad Rady
powinno byæ podane do publicznej wiadomoci w sposób
zwyczajowo przyjêty, w szczególnoci poprzez umieszczenie zawiadomieñ na tablicach og³oszeñ i stronie internetowej Urzêdu na co najmniej 3 dni przed sesj¹.

§ 20

§ 24

Obs³ugê biurow¹ Rady i jej wewnêtrznych organów zapewnia Prezydent przy pomocy Urzêdu Miasta.

W sesjach Rady uczestnicz¹ Prezydent i wyznaczeni
przez Prezydenta pracownicy samorz¹dowi.

§ 18
1. Przewodnicz¹cy wyznacza kolejnoæ zastêpowania go
przez Wiceprzewodnicz¹cych.
2. W przypadku wakatu na stanowisku Przewodnicz¹cego Rady
lub nie wyznaczenia Wiceprzewodnicz¹cego, zadania Przewodnicz¹cego wykonuje Wiceprzewodnicz¹cy najstarszy wiekiem.
§ 19
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§ 25
Warunki organizacyjne niezbêdne dla prawid³owej pracy Rady na sesjach, dotycz¹ce zw³aszcza miejsca obrad
oraz bezpieczeñstwa radnych i innych osób uczestnicz¹cych
w sesji, a tak¿e porz¹dku po jej zakoñczeniu zapewnia Prezydent dzia³aj¹c w tym zakresie w porozumieniu z Przewodnicz¹cym Rady.
3. Regulamin obrad
§ 26
1. Sesje Rady s¹ jawne.
2. Wy³¹czenie jawnoci sesji jest dopuszczalne jedynie w przypadkach przewidzianych w ustawach.
§ 27
Publicznoæ obserwuj¹ca przebieg sesji zajmuje wyznaczone dla niej miejsca.
§ 28
1. Sesja odbywa siê zasadniczo na jednym posiedzeniu.
2. Na wniosek Przewodnicz¹cego obrad b¹d minimum 3 radnych Rada mo¿e postanowiæ o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym
posiedzeniu tej samej sesji.
3. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 2 Rada
mo¿e postanowiæ w szczególnoci ze wzglêdu na niemo¿liwoæ wyczerpania porz¹dku obrad lub koniecznoæ jego rozszerzenia, potrzebê uzyskania dodatkowych materia³ów
lub inne nieprzewidziane przeszkody, uniemo¿liwiaj¹ce Radzie w³aciwe obradowanie lub podjêcie uchwa³.
4. Przewodnicz¹cy obrad postanawia o przerwaniu posiedzenia w przypadku braku quorum w trakcie podejmowania uchwa³, ustalaj¹c jednoczenie nowy termin posiedzenia.
5. Fakt przerwania obrad oraz termin kolejnego posiedzenia
tej samej sesji a tak¿e nazwiska radnych którzy bez usprawiedliwienia opucili obrady odnotowuje siê w protokole.
6. Przewodnicz¹cy Rady zawiadamia radnych nieobecnych podczas obrad o terminie nowego posiedzenia tej samej sesji.
§ 29
1. Rada mo¿e rozpocz¹æ obrady tylko w obecnoci co najmniej
po³owy swego ustawowego sk³adu.
2. Przewodnicz¹cy obrad nie przerywa obrad, gdy liczba radnych obecnych w miejscu odbywania posiedzenia Rady spadnie poni¿ej po³owy sk³adu; jednak¿e Rada nie mo¿e wówczas podejmowaæ uchwa³.
§ 30
Sesjê otwiera, prowadzi i zamyka Przewodnicz¹cy obrad.
§ 31
1. Otwarcie sesji nastêpuje po wypowiedzeniu przez Przewodnicz¹cego obrad formu³y: "Wysoka Rado, otwieram (nr sesji) sesjê Rady Miasta Nowego S¹cza".
2. Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy obrad stwierdza na podstawie listy obecnoci prawomocnoæ obrad.
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3. W razie braku quorum stosuje siê odpowiednio § 28 ust. 4,
ust. 5 i ust. 6 Statutu.
§ 32
1. Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy obrad stawia pytanie
o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porz¹dku obrad.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 mo¿e zg³osiæ radny lub Prezydent.
§ 33
Porz¹dek obrad obejmuje w szczególnoci:
1) przyjêcie protoko³u z obrad poprzedniej sesji,
2) interpelacje i zapytania radnych,
3) odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
4) informacjê z dzia³alnoci Prezydenta w okresie miêdzysesyjnym, zw³aszcza z wykonania uchwa³ Rady,
5) rozpatrzenie projektów uchwa³,
6) wolne wnioski i owiadczenia radnych.
§ 34
1. Interpelacje mo¿e z³o¿yæ ka¿dy radny.
2. Interpelacje kierowane s¹ do Prezydenta.
3. Interpelacje dotycz¹ spraw gminnej wspólnoty o zasadniczym charakterze.
4. Interpelacja powinna zawieraæ krótkie przedstawienie stanu faktycznego, bêd¹cego jej przedmiotem oraz wynikaj¹ce zeñ pytania.
5. Interpelacje mog¹ byæ zg³aszane pisemnie lub ustnie podczas sesji lub pisemnie miêdzy sesjami na rêce przewodnicz¹cego Rady.
6. Odpowied na interpelacjê z³o¿on¹ ustnie w trakcie sesji
jest udzielana ustnie podczas tej samej sesji oraz pisemnie
w terminie 14 dni od daty sesji na rêce Przewodnicz¹cego
Rady i Radnego sk³adaj¹cego interpelacje.
7. Odpowied na interpelacjê zg³oszon¹ pisemnie w trakcie
sesji udzielana jest w formie pisemnej w terminie 14 dni
od daty sesji na rêce Przewodnicz¹cego Rady i Radnego
sk³adaj¹cego interpelacjê.
8. Odpowied na interpelacjê z³o¿on¹ w okresie miêdzysesyjnym jest udzielana w formie pisemnej, w terminie 14 dni
od daty otrzymania, na rêce Przewodnicz¹cego Rady i Radnego sk³adaj¹cego interpelacjê.
9. Odpowiedzi na interpelacjê udziela Prezydent lub jego Zastêpca.
10. W razie uznania odpowiedzi za niezadowalaj¹c¹, radny interpeluj¹cy mo¿e zwróciæ siê do Przewodnicz¹cego obrad
o interwencjê.
§ 35
1. Zapytania kierowane s¹ do Prezydenta lub Przewodnicz¹cego Rady - jeli dotycz¹ funkcjonowania Rady lub jej komisji.
2. Zapytania sk³ada siê w sprawach aktualnych problemów
Miasta, tak¿e w celu uzyskania informacji o stanie faktycznym.
3. Zapytania formu³owane s¹ pisemnie na rêce Prezydenta
lub Przewodnicz¹cego Rady najpóniej na 7 dni przed terminem sesji lub ustnie, w trakcie sesji Rady.
4. Zapytanie mo¿e z³o¿yæ radny.
5. Odpowiedzi pisemnej na pisemne zapytanie radnego udziela siê w terminie 7 dni od daty jego otrzymania. Paragraf 34
ust. 9 Statutu stosuje siê odpowiednio.
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§ 36
1. Przewodnicz¹cy obrad prowadzi obrady wed³ug ustalonego porz¹dku, otwieraj¹c i zamykaj¹c dyskusje nad ka¿dym
z punktów.
2. W uzasadnionych przypadkach Przewodnicz¹cy obrad mo¿e
dokonaæ zmian w kolejnoci realizacji poszczególnych punktów porz¹dku obrad, za zgod¹ Rady.
3. Przewodnicz¹cy obrad udziela g³osu wed³ug kolejnoci zg³oszeñ, ale w uzasadnionych przypadkach mo¿e tak¿e udzieliæ
g³osu poza kolejnoci¹.
4. Radnemu nie wolno zabieraæ g³osu bez zezwolenia Przewodnicz¹cego obrad.
5. Przewodnicz¹cy obrad mo¿e udzieliæ g³osu osobom sporód
publicznoci, po uprzednim podaniu przez nich przedmiotu
sprawy, w której zamierzaj¹ siê wypowiedzieæ.
§ 37
1. Przewodnicz¹cy obrad czuwa nad sprawnym przebiegiem
obrad, a zw³aszcza nad zwiêz³oci¹ wyst¹pieñ radnych
oraz innych osób uczestnicz¹cych w sesji.
2. Przewodnicz¹cy obrad mo¿e czyniæ radnym uwagi dotycz¹ce
tematu, formy i czasu trwania ich wyst¹pieñ, a w szczególnie
uzasadnionych przypadkach przywo³aæ mówcê "do rzeczy",
a gdy przywo³anie nie odnios³o skutku mo¿e odebraæ mu g³os.
3. Je¿eli temat lub sposób wyst¹pienia albo zachowania radnego w sposób oczywisty zak³ócaj¹ porz¹dek obrad
b¹d uchybiaj¹ powadze sesji, Przewodnicz¹cy Rady przywo³uje radnego "do porz¹dku", a gdy przywo³anie nie odnios³o skutku mo¿e odebraæ mu g³os, nakazuj¹c odnotowanie tego faktu w protokole.
4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje siê odpowiednio do osób
spoza Rady zaproszonych na sesjê i do publicznoci.
5. Po uprzednim ostrze¿eniu Przewodnicz¹cy obrad mo¿e nakazaæ opuszczenie sali tym osobom sporód publicznoci,
które swoim zachowaniem lub wyst¹pieniami zak³ócaj¹ porz¹dek obrad b¹d naruszaj¹ powagê sesji.
§ 38
Na wniosek radnego, Przewodnicz¹cy obrad przyjmuje
do protoko³u sesji wyst¹pienie radnego zg³oszone na pimie,
lecz nie wyg³oszone w toku obrad, informuj¹c o tym Radê.
§ 39
1. Przewodnicz¹cy obrad udziela g³osu poza kolejnoci¹ w sprawie wniosków natury formalnej, w szczególnoci dotycz¹cych:
1) stwierdzenia quorum,
2) przerwania sesji,
3) ograniczenia czasu wyst¹pienia dyskutantów,
4) zamkniêcia listy mówców lub kandydatów,
5) przerwania lub zamkniêcia dyskusji,
6) zarz¹dzenia przerwy,
7) odes³ania projektu uchwa³y do komisji,
8) przeliczenia g³osów,
9) g³osowania bez dyskusji,
10) zmiany w sposobie prowadzenia dyskusji,
11) przestrzegania regulaminu obrad,
12) g³osowania imiennego,
13) reasumpcji g³osowania,
14) zmiany porz¹dku obrad,
15) wniosku o odroczenie sesji w razie nie dotrzymania terminów o jakich mowa w § 23 ust. 3 i 4.
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2. Wnioski formalne Przewodnicz¹cy obrad poddaje pod g³osowanie po dopuszczeniu jednego g³osu "za" i jednego g³osu "przeciwko" wnioskowi.
3. Odrzucony w g³osowaniu wniosek formalny nie mo¿e byæ
zg³oszony ponownie w toku dyskusji nad t¹ sam¹ spraw¹.
Ograniczenie takie nie dotyczy wniosku formalnego o odes³anie projektu uchwa³y do komisji.
4. Wyst¹pienie "ad vocem", jako forma realizacji prawa repliki, s³u¿y do sprostowania wypowiedzi przedmówcy i mo¿e
nast¹piæ wy³¹cznie bezporednio po wypowiedzi do której
"ad vocem" siê odnosi.
§ 40
1. Sprawy osobowe Rada rozpatruje w obecnoci zainteresowanego. Rada mo¿e jednak postanowiæ inaczej.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy przypadków nieusprawiedliwionej nieobecnoci zainteresowanego na sesji.
§ 41
1. Po wyczerpaniu listy mówców, Przewodnicz¹cy obrad udziela g³osu wnioskodawcy uchwa³y w celu ustosunkowania siê
do ewentualnych uwag i zg³oszonych poprawek.
W razie potrzeby zarz¹dza przerwê w celu umo¿liwienia w³aciwej komisji lub Prezydentowi ustosunkowania siê do zg³oszonych w czasie debaty wniosków, a jeli zaistnieje taka
koniecznoæ - przygotowania poprawek w rozpatrywanym
dokumencie.
2. Po zamkniêciu dyskusji Przewodnicz¹cy obrad rozpoczyna
procedurê g³osowania.
3. Po rozpoczêciu procedury g³osowania, do momentu zarz¹dzenia g³osowania, Przewodnicz¹cy obrad mo¿e udzieliæ radnym g³osu tylko w celu zg³oszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porz¹dku g³osowania.
§ 42
1. W przypadku uzasadnionych w¹tpliwoci co do przebiegu
g³osowania, obliczenia jego wyników albo wprowadzenia
radnych w b³¹d co do sposobu (zasad) g³osowania, Rada
Miasta mo¿e podj¹æ uchwa³ê o ponownym g³osowaniu (reasumpcja g³osowania).
2. O ponownym g³osowaniu Rada Miasta decyduje na pisemny wniosek radnego wraz z uzasadnieniem.
3. Wniosek o ponowne g³osowanie mo¿e byæ zg³oszony najpóniej w czasie kolejnego punktu obrad.
4. Ponownemu g³osowaniu nie mog¹ byæ poddane wyniki g³osowania imiennego,
§ 43
1. Po wyczerpaniu porz¹dku obrad Przewodnicz¹cy obrad koñczy sesjê, wypowiadaj¹c formu³ê "Wysoka Rado zamykam
(nr sesji) sesjê Rady Miasta Nowego S¹cza".
2. Czas od otwarcia sesji do jej zakoñczenia uwa¿a siê za czas
trwania sesji.
3. Postanowienie ust. 2 dotyczy tak¿e sesji, która objê³a wiêcej
ni¿ jedno posiedzenie.
§ 44
1. Rada jest zwi¹zana uchwa³¹ od chwili jej podjêcia.
2. Uchylenie lub zmiana podjêtej uchwa³y mo¿e nast¹piæ tylko
w drodze odrêbnej uchwa³y.
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3. Postanowienia ust. 2 nie stosuje siê w odniesieniu do oczywistych omy³ek.
§ 45
1. Pracownik biura rady sporz¹dza z ka¿dej sesji protokó³.
2. Przebieg sesji nagrywa siê na tamê magnetofonow¹ lub inny
nonik, któr¹ przechowuje siê w biurze rady przez okres 4 lat.
§ 46
1. Protokó³ z sesji musi odzwierciedlaæ jej przebieg.
2. Protokó³ z sesji powinien w szczególnoci zawieraæ:
1) numer (zgodnie z instrukcj¹ kancelaryjn¹), datê i miejsce
odbywania sesji, godzinê jej rozpoczêcia i zakoñczenia
oraz wskazywaæ numery uchwa³, imiê i nazwisko przewodnicz¹cego obrad i protokolanta,
2) stwierdzenie prawomocnoci posiedzenia,
3) imiona i nazwiska nieobecnych cz³onków Rady,
4) odnotowanie przyjêcia protokó³u z poprzedniej sesji,
5) ustalony porz¹dek obrad,
6) przebieg obrad, a w szczególnoci treæ wyst¹pieñ albo ich streszczenie, teksty zg³oszonych, jak równie¿ uchwalonych wniosków, a nadto odnotowanie faktów zg³oszenia pisemnych wyst¹pieñ,
7) przebieg g³osowania z wyszczególnieniem liczby g³osów: "za",
"przeciw" i "wstrzymuj¹cych siê" oraz g³osów niewa¿nych,
8) wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrêbnego
do treci uchwa³y,
9) podpisy osób prowadz¹cych obrady i pracownika sporz¹dzaj¹cego protokó³.
3. Do protoko³u do³¹cza siê listê obecnoci radnych, teksty przyjêtych uchwa³, protoko³y tajnych i imiennych g³osowañ,
wyst¹pienia i owiadczenia radnych oraz inne dokumenty
z³o¿one Przewodnicz¹cemu obrad.
4. Podpisany protokó³ winien zostaæ niezw³ocznie wy³o¿ony
w obs³uguj¹cej Radê jednostce organizacyjnej Urzêdu, celem udostêpnienia zainteresowanym.
§ 47
W punkcie obrad - przyjêcie protoko³u z obrad poprzedniej
sesji- radni mog¹ zg³aszaæ poprawki i uzupe³nienia do protoko³u, przy czym o ich uwzglêdnieniu rozstrzyga Rada, która
mo¿e w tym celu przes³uchaæ nagranie przebiegu sesji lub wys³uchaæ protokolanta.
§ 48
1. Przewodnicz¹cy Rady dorêcza Prezydentowi podjête uchwa³y najpóniej w ci¹gu 4 dni od dnia zakoñczenia sesji, a protokó³ w ci¹gu 2 dni po przyjêciu go przez Radê.
2. Wyci¹gi z protoko³u z sesji oraz kopie uchwa³ Prezydent dorêcza tym miejskim jednostkom organizacyjnym, które s¹
zobowi¹zane do okrelonych dzia³añ, wynikaj¹cych z tych
dokumentów.
4. Uchwa³y
§ 49
1. Uchwa³y, o których mowa w § 21 ust. 1 Statutu, a tak¿e deklaracje, owiadczenia, apele i opinie, o których mowa w § 21 ust. 2
Statutu s¹ sporz¹dzone w formie odrêbnych dokumentów.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy postanowieñ proceduralnych.
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§ 50

1. Inicjatywê uchwa³odawcz¹ posiada co najmniej trzech radnych, komisje Rady, kluby radnych oraz Prezydent, chyba ¿e
przepisy prawa stanowi¹ inaczej.
2. Z inicjatyw¹ wszczêcia procedury uchwa³odawczej w okrelonej sprawie, w stosunku do podmiotów wymienionych
w ust. 1, mog¹ wystêpowaæ organy wykonawcze jednostek
pomocniczych, organizacje spo³eczne i zawodowe dzia³aj¹ce na terenie Miasta oraz mieszkañcy w drodze wniosków
kierowanych do radnych.
3. Pisemny wniosek o sporz¹dzenie projektu uchwa³y powinien zawieraæ co najmniej za³o¿enia do projektu uchwa³y
oraz uzasadnienie.
§ 51
1. Podmiot uprawniony do inicjatywy uchwa³odawczej przedstawia pisemny projekt uchwa³y wraz z wnioskiem o wydanie opinii Prezydentowi na 7 dni przed terminem sesji zwyczajnej lub na 3 dni przed terminem sesji nadzwyczajnej,
a jeli dzia³anie to spowodowane jest wnioskami podmiotów o których mowa w § 50 ust. 2 Statutu - okolicznoæ tê
wymienia siê w uzasadnieniu.
2. W przypadku gdy autorem projektu jest komisja lub klub radnych, w imieniu wnioskodawcy projekt podpisuje przewodnicz¹cy gremium, który w braku innej decyzji reprezentuje
wnioskodawcê w procesie uchwa³odawczym. Je¿eli wnioskodawc¹ jest grupa radnych, wówczas sk³adaj¹ oni pod wnioskiem do Prezydenta czytelne podpisy oraz upowa¿niaj¹ jednego z radnych do reprezentowania wnioskodawcy.
3. Prezydent nie mo¿e uchyliæ siê od przedstawienia Radzie
projektu uchwa³y bêd¹cej wynikiem inicjatywy uchwa³odawczej podmiotów wymienionych w § 50 ust. 1 Statutu.
4. Przewodnicz¹cy Rady niezw³ocznie przekazuje projekt
uchwa³y do zaopiniowania odpowiednim komisjom Rady.
§ 52
1. Projekt uchwa³y powinien okrelaæ w szczególnoci:
1) tytu³,
2) podstawê prawn¹,
3) postanowienia merytoryczne, reguluj¹ce sprawy bêd¹ce przedmiotem uchwa³y,
4) okrelenie podmiotu wnioskuj¹cego podjêcie uchwa³y
5) w miarê potrzeby okrelenie ród³a sfinansowania realizacji uchwa³y,
6) okrelenie organu odpowiedzialnego za wykonanie
uchwa³y,
7) wskazanie terminu wejcia w ¿ycie uchwa³y lub terminu
jej obowi¹zywania.
2. Projekt uchwa³y powinien zostaæ przed³o¿ony Radzie
wraz z uzasadnieniem, w którym nale¿y wskazaæ potrzebê
podjêcia uchwa³y oraz informacjê o skutkach finansowych
jej realizacji.
3. Projekty uchwa³ s¹ opiniowane co do ich zgodnoci z prawem przez radcê prawnego Urzêdu oraz - w przypadku
uchwa³ poci¹gaj¹cych skutki finansowe dla bud¿etu Miasta
- opiniowane przez Skarbnika.
§ 53
W dyskusji nad uchwa³¹ w pierwszej kolejnoci g³os zabieraj¹ wnioskodawca, przedstawiciel komisji opiniuj¹cych projekt, a w dalszej kolejnoci przewodnicz¹cy klubów radnych
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i radni. Poprawki do projektu uchwa³y ich wnioskodawca zg³asza Przewodnicz¹cemu obrad w formie pisemnej.
§ 54
1. Uchwa³y Rady podpisuje Przewodnicz¹cy Rady.
2. Przepis ust. 1 stosuje siê odpowiednio do Przewodnicz¹cego obrad.
§ 55
1. Biuro rady ewidencjonuje orygina³y uchwa³ w rejestrze
uchwa³ i przechowuje wraz z protoko³ami sesji Rady.
2. Uchwa³y numeruje siê cyframi rzymskimi oddzielnie dla ka¿dej kadencji Rady.
5. Procedura g³osowania
§ 56
1. G³osowanie jawne odbywa siê przez podniesienie rêki.
2. G³osowanie jawne zarz¹dza i przeprowadza Przewodnicz¹cy obrad oraz przelicza oddane g³osy "za", "przeciw"
i "wstrzymuj¹ce siê".
3. Do przeliczenia g³osów Przewodnicz¹cy obrad mo¿e wyznaczyæ radnych w szczególnoci wiceprzewodnicz¹cych.
4. Wyniki g³osowania jawnego og³asza Przewodnicz¹cy obrad.
§ 57
G³osowanie imienne odbywa siê przez kolejne wywo³ywanie przez przewodnicz¹cego obrad nazwisk radnych i odnotowanie w protokole, czy radny odda³ g³os "za", "przeciw",
czy te¿ wstrzyma³ siê od g³osu.
§ 58
1. W g³osowaniu tajnym radni g³osuj¹ za pomoc¹ kart ostemplowanych pieczêci¹ Rady, które s¹ wrzucane do przygotowanej
w tym celu i odpowiednio zabezpieczonej urny, przy czym ka¿dorazowo Rada ustala sposób g³osowania, a samo g³osowanie przeprowadza wybrana sporód radnych Komisja Skrutacyjna z wy³onionym sporód siebie przewodnicz¹cym.
2. Komisja Skrutacyjna przed przyst¹pieniem do g³osowania
objania sposób g³osowania i przeprowadza je, wyczytuj¹c
kolejno radnych z listy obecnoci.
3. Kart do g³osowania nie mo¿e byæ wiêcej ni¿ radnych obecnych na sesji.
4. Po przeliczeniu g³osów Przewodnicz¹cy Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokó³, podaj¹c wynik g³osowania.
5. Karty z oddanymi g³osami i protokó³ g³osowania stanowi¹
za³¹cznik do protoko³u sesji.
§ 59
1. Przewodnicz¹cy obrad przed poddaniem wniosku pod g³osowanie precyzuje i og³asza Radzie proponowan¹ treæ wniosku w taki sposób, aby jego redakcja by³a przejrzysta, a wniosek nie budzi³ w¹tpliwoci co do intencji wnioskodawcy.
2. W pierwszej kolejnoci Przewodnicz¹cy obrad poddaje
pod g³osowanie wniosek najdalej id¹cy, jeli mo¿e to wykluczyæ potrzebê g³osowania nad pozosta³ymi wnioskami
w szczególnoci wniosek o odrzucenie projektu uchwa³y.
Ewentualny spór co do tego, który z wniosków jest najdalej
id¹cy rozstrzyga Przewodnicz¹cy obrad.
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3. W przypadku g³osowania w sprawie wyborów osób, Przewodnicz¹cy obrad zapytuje ka¿dego z nich czy zgadza siê
kandydowaæ i zarz¹dza wybory.
4. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny kandydat z³o¿y³ uprzednio zgodê na pimie.
§ 60
1. Wnioskodawcy uchwa³y przys³uguje prawo do uznania zg³oszonych w dyskusji poprawek jako autopoprawki. Nie poddaje siê ich wówczas g³osowaniu z wyj¹tkiem przypadków
gdy zg³oszony zostanie wniosek o odrzucenie autopoprawki.
2. W przypadku zg³oszenia do projektu uchwa³y poprawek w postaci zmian brzmienia postanowieñ, uzupe³nieñ, skreleñ
lub zmian kolejnoci postanowieñ, ich treæ musi byæ
przez wnioskodawcê dok³adnie sprecyzowana wraz z podaniem miejsca poprawki w projekcie uchwa³y.
3. G³osowanie nad poprawkami do poszczególnych paragrafów lub ustêpów projektu uchwa³y nastêpuje wed³ug ich
kolejnoci, z tym, ¿e w pierwszej kolejnoci Przewodnicz¹cy
obrad poddaje pod g³osowanie te poprawki, których przyjêcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach.
4. W przypadku przyjêcia poprawki wykluczaj¹cej inne poprawki
do projektu uchwa³y, poprawek tych nie poddaje siê pod g³osowanie.
5. W przypadku zg³oszenia do tego samego fragmentu projektu
uchwa³y kilku poprawek stosuje siê zasadê okrelon¹ w ust. 3.
6. Przewodnicz¹cy obrad zarz¹dza g³osowanie w ostatniej kolejnoci za przyjêciem uchwa³y w ca³oci ze zmianami wynikaj¹cymi z przyjêtych poprawek do projektu uchwa³y.
7. Przewodnicz¹cy obrad mo¿e odroczyæ g³osowanie, o jakim
mowa w ust. 6 na czas potrzebny do stwierdzenia, czy wskutek przyjêtych poprawek nie zachodzi sprzecznoæ pomiêdzy poszczególnymi postanowieniami uchwa³y.
8. Ka¿dy z dwóch wniosków przeciwstawnych poddaje siê
pod g³osowanie wy³¹cznie "za". Podobnie postêpuje siê
w przypadku kilku ró¿nych wniosków w danej sprawie. Ka¿demu radnemu przys³uguje wówczas jeden g³os.
§ 61
1. G³osowanie zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów oznacza, ¿e przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyska³a wiêksz¹ liczbê g³osów "za" ni¿ "przeciw". G³osów wstrzymuj¹cych siê
i niewa¿nych nie dolicza siê do ¿adnej z grup g³osuj¹cych
"za" czy "przeciw".
2. Je¿eli celem g³osowania jest wybór jednej z kilku osób
lub mo¿liwoci, przechodzi kandydatura lub wniosek, na który
oddano liczbê g³osów wiêksz¹ od liczby g³osów oddanych
kolejno na pozosta³e.
3. Gdy sporód wielu kandydatów trzeba wybraæ kilka osób,
to wówczas przez zwyk³¹ wiêkszoæ nale¿y rozumieæ tak¹
liczbê g³osów optuj¹cych za danym kandydatem, która jest
wiêksza od liczby g³osów przypadaj¹cych osobno na ka¿dego z pozosta³ych kandydatów.
§ 62
1. Przez bezwzglêdn¹ wiêkszoæ rozumie siê liczbê g³osów wa¿nie oddanych za kandydatem lub wnioskiem przewy¿szaj¹c¹ po³owê wa¿nie oddanych g³osów.
2. Przez bezwzglêdn¹ wiêkszoæ ustawowego sk³adu Rady rozumie siê oddanie za wnioskiem liczby ca³kowitej g³osów
przewy¿szaj¹cej po³owê ustawowego sk³adu Rady, a zarazem po³owie tej najbli¿sz¹.
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6. Komisje Rady
§ 63
Przedmiot dzia³ania poszczególnych komisji sta³ych i zakres zadañ komisji doranych okrela Rada w odrêbnych
uchwa³ach.
§ 64
1. Komisje sta³e dzia³aj¹ zgodnie z rocznym planem pracy
przed³o¿onym Radzie.
2. Rada mo¿e nakazaæ komisjom dokonanie w planie pracy
stosownych zmian.
§ 65
Do zadañ sta³ych komisji Rady nale¿y sta³a praca merytoryczna w zakresie spraw, do których zosta³y powo³ane,
a w szczególnoci:
1) opiniowanie projektów uchwa³ stosownie do przedmiotu
swojego dzia³ania oraz przedstawiania tych opinii na sesjach,
2) kontrola dzia³alnoci Prezydenta i miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie spraw dla których komisja zosta³a
powo³ana,
3) rozpatrywanie spraw przekazanych przez Radê,
4) kontrola wykonania uchwa³ Rady,
5) wystêpowanie z inicjatyw¹ uchwa³odawcz¹ w trybie § 50,
6) wspó³praca z innymi komisjami Rady,
7) przyjmowanie i analizowanie skarg oraz wniosków mieszkañców.
§ 66
1. Komisje dzia³aj¹ na posiedzeniach. Do zawiadomieñ o posiedzeniach Komisji stosuje siê odpowiednio § 23 pkt 6.
2. Z ka¿dego posiedzenia komisji, pracownik w³aciwej jednostki organizacyjnej Rady Miasta sporz¹dza protokó³, który komisja przyjmuje na nastêpnym posiedzeniu.
3. Protokó³ podpisuje prowadz¹cy obrady komisji.
4. Protoko³y komisji numeruje siê cyframi arabskimi ³amanymi
przez dwie ostatnie cyfry roku, oddzielnie dla ka¿dej kadencji.
5. Prezydent oraz pracownicy Urzêdu bior¹ udzia³ w posiedzeniach komisji, jeli zostan¹ uprzednio zaproszeni.
6. Komisje Rady mog¹ odbywaæ wspólne posiedzenia.
7. Komisje Rady mog¹ podejmowaæ wspó³pracê z odpowiednimi komisjami innych gmin, zw³aszcza s¹siaduj¹cych, a nadto z innymi podmiotami, jeli jest to uzasadnione przedmiotem ich dzia³alnoci.
8. Komisje dorane powo³ywane s¹ do okrelonych zadañ.
Do dzia³alnoci komisji doranych stosuje siê odpowiednio
przepisy dotycz¹ce dzia³alnoci komisji sta³ych.
§ 67
1. Komisje uchwalaj¹ opinie i wnioski.
2. Opinie i wnioski uchwalane s¹ w g³osowaniu jawnym zwyk³¹
wiêkszoci¹ g³osów, w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu komisji.
3. W przypadku równej iloci g³osów rozstrzyga g³os przewodnicz¹cego komisji.
4. Opinia komisji do projektu uchwa³y winna zawieraæ wniosek o przyjêcie projektu bez poprawek albo wniosek o przyjêcie projektu wraz z okrelonymi pisemnie poprawkami,
b¹d wniosek o odrzucenie projektu uchwa³y.
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5. Przedstawiaj¹c opiniê komisji do projektów uchwa³ przedstawiciel komisji winien podaæ dok³adny wynik g³osowania nad opini¹, zaprezentowaæ uzasadnienie wniosków
oraz ewentualnie wnioski mniejszoci.
§ 68
1. Pracami komisji kieruje przewodnicz¹cy wybrany przez Radê.
2. Komisja ze swego grona wybiera wiceprzewodnicz¹cego.
§ 69
1. Przewodnicz¹cy komisji zwo³uje posiedzenia komisji z w³asnej inicjatywy albo na wniosek Przewodnicz¹cego Rady
lub co najmniej 1/4 cz³onków komisji, proponuje porz¹dek
obrad, listê zaproszonych osób oraz przewodniczy obradom.
2. Przebieg obrad komisji utrwalany jest w protokole.
3. W razie nieobecnoci przewodnicz¹cego czynnoci Przewodnicz¹cego wykonuje Wiceprzewodnicz¹cy.
4. O planowanym posiedzeniu komisji i proponowanym porz¹dku obrad przewodnicz¹cy komisji informuje prowadz¹c¹
obs³ugê organizacyjn¹ Rady jednostkê organizacyjn¹ Urzêdu w terminie umo¿liwiaj¹cym zawiadomienie cz³onków
komisji oraz zaproszone osoby najpóniej na trzy dni
przed terminem posiedzenia.
§ 70
1. Przewodnicz¹cy sta³ych komisji na pierwszej zwyczajnej sesji Rady w ka¿dym roku kalendarzowym danej kadencji,
przedstawiaj¹ roczne sprawozdanie z dzia³alnoci komisji.
2. Przewodnicz¹cy komisji doranych przedstawiaj¹ sprawozdanie z dzia³alnoci, po wykonaniu zadañ, do których zosta³y powo³ane.
8. Radni
§ 71
Radni potwierdzaj¹ swoj¹ obecnoæ na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na licie obecnoci.
§ 72
1. Spotkania z wyborcami radni powinni odbywaæ w szczególnoci na zebraniach mieszkañców w jednostkach pomocniczych.
2. Radni podczas dy¿urów w siedzibie Urzêdu Miasta, lub w innych ustalonych miejscach przyjmuj¹ obywateli Miasta
w sprawach dotycz¹cych Miasta i jego mieszkañców.
3. Plany i terminy dy¿urów na ka¿dy rok kalendarzowy radni
przekazuj¹ Przewodnicz¹cemu Rady.
4. Plany i terminy, o których mowa w ust.3 podaje siê do wiadomoci mieszkañców w sposób zwyczajowo przyjêty.
§ 73
1. W przypadku wniosku pracodawcy zatrudniaj¹cego radnego o rozwi¹zanie z nim stosunku pracy, Rada mo¿e powo³aæ
komisjê doran¹ do szczegó³owego zbadania wszystkich okolicznoci sprawy.
2. Komisja przedk³ada Radzie swoje ustalenia i propozycje.
3. Przed podjêciem uchwa³y w przedmiocie wskazanym w ust. 1
Rada powinna umo¿liwiæ radnemu z³o¿enie wyjanieñ
oraz ewentualnie wnioskodawcy na jego wniosek.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 385

 15401 

§ 74
1. Radny otrzymuje dokument podpisany przez Przewodnicz¹cego Rady, w którym stwierdza siê pe³nienie funkcji radnego.
2. Radni mog¹ zwracaæ siê bezporednio do Rady we wszystkich sprawach zwi¹zanych z pe³nieniem przez nich funkcji
radnego.
8. Wspólne sesje z radami innych jednostek samorz¹du
terytorialnego
§ 75
1. Rada mo¿e odbywaæ wspólne sesje z radami innych jednostek samorz¹du terytorialnego, w szczególnoci dla rozpatrzenia i rozstrzygniêcia ich wspólnych spraw.
2. Wspólne sesje organizuj¹ przewodnicz¹cy rad zainteresowanych jednostek samorz¹du terytorialnego.
3. Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisuj¹ wspólnie przewodnicz¹cy lub upowa¿nieni wiceprzewodnicz¹cy zainteresowanych jednostek samorz¹du terytorialnego.
§ 76
1. Koszty wspólnej sesji ponosz¹ równomiernie zainteresowane jednostki samorz¹du terytorialnego, chyba, ¿e radni
uczestnicz¹cy we wspólnej sesji postanowi¹ inaczej.
2. Przebieg wspólnych obrad mo¿e byæ uregulowany wspólnym
regulaminem uchwalonym przed przyst¹pieniem do obrad.
Rozdzia³ VI
Zasady dzia³ania klubów radnych
§ 77
Radni mog¹ tworzyæ kluby radnych, wed³ug kryteriów
przez siebie przyjêtych. Przynale¿noæ radnych do klubów jest
dobrowolna.
§ 78
1. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim
udzia³u przez co najmniej 4 radnych. Radny mo¿e nale¿eæ
tylko do jednego klubu.
2. Powstanie klubu musi zostaæ niezw³ocznie zg³oszone Przewodnicz¹cemu Rady. W zg³oszeniu podaje siê:
1) nazwê klubu,
2) listê cz³onków wraz z podpisami,
3) imiê i nazwisko przewodnicz¹cego klubu.
3. Przewodnicz¹cy Rady informuje Radê o powstaniu klubu
radnych na pierwszym posiedzeniu Rady przypadaj¹cym
po dniu otrzymania zg³oszenia.
4. W razie zmiany sk³adu klubu lub jego rozwi¹zania przewodnicz¹cy klubu jest obowi¹zany do niezw³ocznego poinformowania o tym Przewodnicz¹cego Rady.
§ 79
1. Kluby dzia³aj¹ wy³¹cznie w ramach Rady.
2. Przewodnicz¹cy Rady prowadzi rejestr klubów.
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Rozdzia³ VII
Zasady i tryb dzia³ania Komisji Rewizyjnej

1. Organizacja Komisji Rewizyjnej
§ 81
1. Komisja Rewizyjna sk³ada siê z Przewodnicz¹cego, Wiceprzewodnicz¹cego oraz pozosta³ych cz³onków w liczbie okrelonej w odrêbnej uchwale.
2. Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada w trybie art. 17 ust. 1 Statutu.
3. Komisja Rewizyjna ze swego grona wybiera Wiceprzewodnicz¹cego.
§ 82
1. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej organizuje pracê Komisji Rewizyjnej, zwo³uje jej posiedzenia, proponuje porz¹dek
obrad i prowadzi jej obrady.
2. W przypadku nieobecnoci Przewodnicz¹cego lub niemo¿noci jego dzia³ania, zadania o których mowa w ust. 1 wykonuje Wiceprzewodnicz¹cy.
§ 83
1. Cz³onkowie Komisji Rewizyjnej podlegaj¹ wy³¹czeniu
od udzia³u w jej dzia³aniach w sprawach, w których mo¿e
powstaæ podejrzenie o ich stronniczoæ lub interesownoæ.
2. W sprawie wy³¹czenia Wiceprzewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej oraz poszczególnych cz³onków decyduje pisemnie
Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej.
3. O wy³¹czeniu Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej decyduje
Rada, a przepis § 82 ust. 2 stosuje siê wówczas odpowiednio.
4. Wy³¹czony Wiceprzewodnicz¹cy lub cz³onek Komisji Rewizyjnej mo¿e odwo³aæ siê na pimie od decyzji o wy³¹czeniu
do Rady, w terminie 3 dni od daty powziêcia wiadomoci
o treci tej decyzji.
5. W przypadku z³o¿enia odwo³ania, prace Komisji Rewizyjnej
w sprawach o których mowa w ust. 1 ulegaj¹ zawieszeniu
do czasu rozpatrzenia odwo³ania przez Radê.
2. Zasady kontroli
§ 84
1. Komisja Rewizyjna kontroluje dzia³alnoæ Prezydenta, miejskich jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych
Miasta pod wzglêdem:
1) legalnoci,
2) gospodarnoci,
3) rzetelnoci,
4) celowoci, oraz
5) zgodnoci dokumentacji ze stanem faktycznym.
2. Komisja Rewizyjna bada w szczególnoci gospodarkê finansow¹
kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie bud¿etu Miasta.
3. Komisja Rewizyjna bada skargi wnoszone na dzia³alnoæ
Prezydenta i dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych oraz przygotowuje opinie i wnioski w tych sprawach,
które przedstawia przed rozpatrzeniem skargi przez Radê.

§ 80

§ 85

1. Kluby mog¹ uchwalaæ w³asne regulaminy.
2. Regulaminy klubów nie mog¹ byæ sprzeczne ze Statutem.

Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie Rady w zakresie i formach wskazanych w uchwa³ach Rady.
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§ 86
Komisja Rewizyjna przeprowadza nastêpuj¹ce rodzaje kontroli:
1) kompleksowe - obejmuj¹ce ca³oæ dzia³alnoci kontrolowanego podmiotu lub obszerny zespó³ dzia³añ tego podmiotu,
2) problemowe - obejmuj¹ce wybrane zagadnienia lub zagadnienie z zakresu dzia³alnoci kontrolowanego podmiotu, stanowi¹ce niewielki fragment w jego dzia³alnoci,
3) sprawdzaj¹ce - podejmowane w celu ustalenia, czy wyniki
poprzedniej kontroli zosta³y uwzglêdnione w toku postêpowania danego podmiotu,
4) dorane.
§ 87
1. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole kompleksowe w zakresie ustalonym w jej planie pracy i zatwierdzonym przez Radê.
2. Rada mo¿e podj¹æ decyzjê w sprawie przeprowadzenia kontroli kompleksowej nie objêtej planem, o jakim mowa w ust. 1.
§ 88
Kontrola kompleksowa nie powinna trwaæ d³u¿ej ni¿ 45 dni,
a kontrole problemowa, sprawdzaj¹ca i dorana nie d³u¿ej
ni¿ 30 dni.
§ 89
1. Kontroli Komisji Rewizyjnej nie podlegaj¹ zamierzenia
przed ich zrealizowaniem, co w szczególnoci dotyczy projektów dokumentów maj¹cych stanowiæ podstawê okrelonych dzia³añ (kontrola wstêpna).
2. Rada mo¿e nakazaæ Komisji Rewizyjnej zaniechanie, a tak¿e
przerwanie kontroli lub odst¹pienie od poszczególnych czynnoci kontrolnych.
3. Rada mo¿e nakazaæ rozszerzenie lub zawê¿enie zakresu
i przedmiotu kontroli.
4. Uchwa³y Rady, o których mowa w ust. 2-3 wykonywane s¹
niezw³ocznie.
5. Komisja Rewizyjna jest obowi¹zana do przeprowadzenia
kontroli w ka¿dym przypadku podjêcia takiej decyzji przez Radê. Dotyczy to zarówno kontroli kompleksowych, jak i kontroli problemowych oraz sprawdzaj¹cych.
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2. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej wyznacza na pimie kierownika zespo³u kontrolnego, który dokonuje podzia³u czynnoci pomiêdzy kontroluj¹cych.
3. Kontrole problemowe i sprawdzaj¹ce mog¹ byæ przeprowadzane przez co najmniej 2 cz³onków Komisji Rewizyjnej.
4. Kontrole przeprowadzane s¹ na podstawie pisemnego upowa¿nienia wydanego przez Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej, okrelaj¹cego kontrolowany podmiot, zakres kontroli
oraz osoby wydelegowane do przeprowadzenia kontroli.
5. Kontroluj¹cy obowi¹zani s¹ przed przyst¹pieniem do czynnoci kontrolnych okazaæ osobie uprawnionej do reprezentowania podmiotu kontrolowanego upowa¿nienia, o którym
mowa w ust. 4 oraz dowody osobiste.
§ 92
1. W razie powziêcia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia pope³nienia przestêpstwa, kontroluj¹cy niezw³ocznie zawiadamiaj¹ o tym osobê uprawnion¹ do reprezentowania
kontrolowanej jednostki, Przewodnicz¹cego Rady i Prezydenta, wskazuj¹c dowody uzasadniaj¹ce zawiadomienie.
2. Je¿eli podejrzenie dotyczy osoby Prezydenta, kontroluj¹cy
zawiadamiaj¹ o tym Przewodnicz¹cego Rady.
§ 93
1. Kontrolowany obowi¹zany jest zapewniæ warunki i rodki
dla prawid³owego przeprowadzenia kontroli.
2. Kontrolowany obowi¹zany jest w szczególnoci przedk³adaæ na ¿¹danie kontroluj¹cych dokumenty i materia³y niezbêdne do przeprowadzenia kontroli oraz umo¿liwiæ kontroluj¹cym wstêp do obiektów i pomieszczeñ kontrolowanego
podmiotu.
3. Na ¿¹danie kontroluj¹cych, kontrolowany obowi¹zany jest
udzieliæ ustnych i pisemnych wyjanieñ dotycz¹cych przedmiotu kontroli.
§ 94
Czynnoci kontrolne wykonywane s¹ w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego podmiotu.
4. Protoko³y kontroli

§ 90

§ 95

1. Postêpowanie kontrolne przeprowadza siê w sposób umo¿liwiaj¹cy bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego
w zakresie dzia³alnoci kontrolowanego podmiotu, rzetelne
jego udokumentowanie i ocenê kontrolowanej dzia³alnoci
wed³ug kryteriów ustalonych w § 84 ust. 1.
2. Stan faktyczny ustala siê na podstawie dowodów zebranych w toku postêpowania kontrolnego.
3. Jako dowody mog¹ byæ wykorzystane w szczególnoci: dokumenty, wyniki oglêdzin, wyjanienia pracowników kontrolowanego podmiotu, opinie bieg³ych oraz pisemne wyjanienia i owiadczenia kontrolowanych.

1. Kontroluj¹cy sporz¹dzaj¹ z przeprowadzonej kontroli, w terminie 14 dni od daty jej zakoñczenia, protokó³ pokontrolny
obejmuj¹cy:
1) nazwê i adres kontrolowanego podmiotu,
2) imiona i nazwiska kontroluj¹cych,
3) daty rozpoczêcia i zakoñczenia czynnoci kontrolnych,
4) okrelenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objêtego kontrol¹,
5) imiê i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania
kontrolowanego podmiotu,
6) przebieg i wynik czynnoci kontrolnych, a w szczególnoci wnioski kontroli wskazuj¹ce na stwierdzenie nieprawid³owoci w dzia³alnoci kontrolowanego podmiotu
oraz wskazanie dowodów potwierdzaj¹cych ustalenia zawarte w protokole,
7) datê i miejsce podpisania protoko³u,
8) podpisy kontroluj¹cych i osoby o której mowa w pkt 5
lub notatkê o odmowie podpisania protoko³u z podaniem
przyczyn odmowy.

3. Tryb kontroli
§ 91
1. Kontroli kompleksowych dokonuj¹ w imieniu Komisji Rewizyjnej zespo³y kontrolne sk³adaj¹ce siê co najmniej z 3 cz³onków Komisji.
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2. Protokó³ pokontrolny powinien tak¿e zawieraæ wnioski
oraz propozycje co do sposobu usuniêcia nieprawid³owoci
stwierdzonych w wyniku kontroli.
§ 96
1. Kontrolowany mo¿e z³o¿yæ na rêce Przewodnicz¹cego Rady
uwagi dotycz¹ce kontroli i jej wyników.
2. Uwagi, o których mowa w ust. 1 sk³ada siê w terminie 7 dni
od daty przedstawienia protoko³u pokontrolnego do podpisania.
§ 97
Protokó³ pokontrolny sporz¹dza siê w czterech egzemplarzach, które, w terminie 3 dni od daty podpisania protoko³u
otrzymuj¹ Przewodnicz¹cy Rady, Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej, Prezydent i kontrolowany.
5. Plany pracy i sprawozdania Komisji Rewizyjnej
§ 98
1. Komisja Rewizyjna przedk³ada Radzie do zatwierdzenia roczny plan pracy, na pierwszej sesji w ka¿dym roku kalendarzowym danej kadencji.
2. Plan przed³o¿ony Radzie musi zawieraæ w szczególnoci terminy i wykaz podmiotów, które zostan¹ poddane kontroli
kompleksowej.
§ 99
1. Komisja Rewizyjna sk³ada Radzie, na pierwszej sesji w roku
kalendarzowym, roczne sprawozdanie ze swojej dzia³alnoci w roku poprzednim.
2. Sprawozdanie powinno zawieraæ:
1) liczbê, przedmiot, miejsca, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli,
2) wykaz najwa¿niejszych nieprawid³owoci wykrytych w toku kontroli,
3) wykaz uchwa³ podjêtych przez Komisjê Rewizyjn¹,
4) wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne podmioty
wraz z najwa¿niejszymi wnioskami, wynikaj¹cymi z tych
kontroli.
3. Poza przypadkiem okrelonym w ust. 1, Komisja Rewizyjna
sk³ada sprawozdanie ze swej dzia³alnoci po podjêciu stosownej uchwa³y Rady, okrelaj¹cej przedmiot i termin z³o¿enia sprawozdania.
6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej
§ 100
1. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach zwo³ywanych
przez jej Przewodnicz¹cego.
2. Przewodnicz¹cy zwo³uje posiedzenia w formie pisemnej z podaniem propozycji porz¹dku obrad.
3. Posiedzenia mog¹ byæ zwo³ywane z w³asnej inicjatywy
Przewodnicz¹cego, a tak¿e na pisemny, umotywowany
wniosek:
1) Przewodnicz¹cego Rady,
2) co najmniej 3 radnych,
3) co najmniej 2 cz³onków Komisji Rewizyjnej.
4. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej mo¿e zaprosiæ na jej posiedzenia:
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1) radnych nie bêd¹cych cz³onkami Komisji Rewizyjnej,
2) Prezydenta,
3) osoby zaanga¿owane na wniosek Komisji Rewizyjnej
w charakterze bieg³ych lub ekspertów,
4) pracowników Urzêdu kompetentnych do udzielenia wyjanieñ w sprawach rozpoznawanych przez Komisjê.
5. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej nale¿y sporz¹dzaæ protokó³, który winien byæ podpisany przez wszystkich cz³onków
komisji uczestnicz¹cych w posiedzeniu.
Do protoko³u komisji stosuje siê § 66 ust. 4 Statutu.
§ 101
Uchwa³y, opinie i wnioski Komisji Rewizyjnej zapadaj¹
zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, w g³osowaniu jawnym, w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu Komisji, a w przypadku równej liczby g³osów rozstrzyga g³os przewodnicz¹cego.
§ 102
1. Komisja Rewizyjna mo¿e korzystaæ z porad, opinii i ekspertyz osób posiadaj¹cych wiedzê fachow¹ w zakresie zwi¹zanym z przedmiotem jej dzia³ania.
2. W przypadku, gdy skorzystanie z wy¿ej wskazanych rodków wymaga zawarcia odrêbnej umowy i dokonania wyp³aty wynagrodzenia ze rodków komunalnych, Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej przedstawia sprawê na posiedzeniu Rady, celem podjêcia uchwa³y zobowi¹zuj¹cej osoby
zarz¹dzaj¹ce mieniem komunalnym do zawarcia stosownej
umowy w imieniu Gminy.
§ 103
1. Komisja Rewizyjna mo¿e na zlecenie Rady lub po powziêciu stosownych uchwa³ przez wszystkie zainteresowane
komisje, wspó³dzia³aæ w wykonywaniu funkcji kontrolnej
z innymi komisjami Rady, w zakresie ich w³aciwoci rzeczowej.
2. Wspó³dzia³anie mo¿e polegaæ w szczególnoci na wymianie uwag, informacji i dowiadczeñ dotycz¹cych dzia³alnoci kontrolnej oraz na przeprowadzeniu wspólnych
kontroli.
3. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej mo¿e zwracaæ siê
do przewodnicz¹cych innych komisji Rady o oddelegowanie
w sk³ad zespo³u kontrolnego radnych maj¹cych kwalifikacje
w zakresie tematyki objêtej kontrol¹.
4. Do cz³onków innych komisji uczestnicz¹cych w kontroli, prowadzonej przez Komisjê Rewizyjn¹ stosuje siê odpowiednio
przepisy niniejszego rozdzia³u.
§ 104
Komisja Rewizyjna mo¿e wystêpowaæ do organów Gminy
w sprawie wniosków o przeprowadzenie kontroli przez Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹, Najwy¿sz¹ Izbê Kontroli lub inne
organy kontroli.
Rozdzia³ VIII
Zasady dostêpu i korzystania przez obywateli
z dokumentów Rady, Komisji i Prezydenta
§ 105
Obywatelom udostêpnia siê dokumenty okrelone w ustawach.
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§ 106

§ 107
1. Protokó³ z sesji wyk³ada siê do wgl¹du we w³aciwej jednostce organizacyjnej Urzêdu Miasta.
2. Protoko³y z posiedzeñ komisji oraz dokumenty wynikaj¹ce
z wykonywania zadañ publicznych przez Prezydenta udostêpniane s¹ na pisemny wniosek.
3. Osoba sk³adaj¹ca wniosek nie musi wykazaæ interesu prawnego lub faktycznego, powinna jedynie sprecyzowaæ zakres
¿¹danej informacji.
4. Z³o¿one wnioski akceptuje, co do zgodnoci ¿¹danych dokumentów z obowi¹zuj¹cymi przepisami o dostêpie do informacji publicznej, o ochronie informacji niejawnych
oraz o ochronie tajemnic ustawowo chronionych:
1) przewodnicz¹cy odpowiedniej komisji - w stosunku do protoko³u z posiedzenia komisji,
2) Prezydent - w stosunku do dokumentów zwi¹zanych z jego
dzia³alnoci¹ i dzia³alnoci¹ Urzêdu.
5. Udostêpnienie dokumentów nastêpuje bez zbêdnej zw³oki,
nie póniej jednak ni¿ w terminie 14 dni od daty z³o¿enia
wniosku.
6. Dokumenty, o których mowa w ust. 2, udostêpnia siê w biurze rady lub w Wydziale Organizacji, Kadr i Obs³ugi Urzêdu
Miasta, w dniach i w godzinach pracy Urzêdu, po uprzednim
zawiadomieniu wnioskodawcy, albo ich kopie przesy³a siê
wnioskodawcy, zgodnie z wnioskiem.
7. Udostêpnianie protoko³ów i dokumentów odbywa siê wy³¹cznie w siedzibach Urzêdu Miasta i w obecnoci pracownika Urzêdu.
8. Dostêp do dokumentów jest bezp³atny.
9. Wydawanie kopii, wyci¹gów, odpisów, itp. mo¿e byæ odp³atne na podstawie odrêbnych przepisów.

Za³¹cznik Nr 1
do Statutu Miasta Nowego S¹cza
Miasto Nowy S¹cz
Plan w podanej skali znajduje siê w siedzibie Urzêdu Gminy,
którego niniejsze opracowanie terenowe dotyczy.

Protoko³y z posiedzeñ Rady i komisji podlegaj¹ udostêpnieniu po ich formalnym przyjêciu, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
przepisami prawa oraz statutem.
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Przewodnicz¹cy Rady Miasta: G. Dobosz
Za³¹cznik Nr 2
do Statutu Miasta Nowego S¹cza

§ 108
Uprawnienia okrelone w § 106 i § 107 nie znajduj¹ zastosowania:
1) w przypadku wy³¹czenia jawnoci na podstawie ustaw,
2) gdy informacje publiczne stanowi¹ prawem chronione tajemnice,
3) w odniesieniu do spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej, o ile ustawa nie stanowi inaczej, ni¿ art. 73
Kodeksu postêpowania administracyjnego.
Rozdzia³ IX
Postanowienia koñcowe
§ 109
Zmian w Statucie dokonuje siê w trybie w³aciwym do jego
uchwalenia.

Oznaczenie palety kolorów dla Herbu Miasta Nowego S¹cza:

Przewodnicz¹cy Rady Miasta: G. Dobosz

Przewodnicz¹cy Rady Miasta: G. Dobosz
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Za³¹cznik Nr 3
do Statutu Miasta Nowego S¹cza

Przewodnicz¹cy Rady Miasta: G. Dobosz
Za³¹cznik Nr 4
do Statutu Miasta Nowego S¹cza
WYKAZ OSIEDLI MIASTA NOWEGO S¥CZA
1. Osiedle Barskie
2. Osiedle Biegonice
3. Osiedle Centrum
4. Osiedle Chrulice
5. Osiedle D¹brówka
6. Osiedle Falkowa
7. Osiedle Go³¹bkowice
8. Osiedle Gorzków
9. Osiedle Helena
10. Osiedle Kaduk
11. Osiedle Kiliñskiego
12. Osiedle Kochanowskiego
13. Osiedle Millenium
14. Osiedle Nawojowska
15. Osiedle Pi¹tkowa
16. Osiedle Porêba Ma³a
17. Osiedle Przetakówka
18. Osiedle Przydworcowe
19. Osiedle Stare Miasto
20. Osiedle Szujskiego
21. Osiedle Westerplatte
22. Osiedle Wojska Polskiego
23. Osiedle Wólki
24. Osiedle Zabe³cze
25. Osiedle Zawada.
Przewodnicz¹cy Rady Miasta: G. Dobosz
Za³¹cznik Nr 5
do Statutu Miasta Nowego S¹cza
WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
1. Rejonowe Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji
w Nowym S¹czu (w likwidacji), ul. Wincentego Pola 22
2. Miejski Zarz¹d Dróg w Nowym S¹czu, ul. Gorzkowska 30
3. Nowos¹decki Inkubator Przedsiêbiorczoci w Nowym S¹czu, ul. Wyspiañskiego 13
4. Nowos¹decka Ma³a Galeria w Nowym S¹czu, ul. Jagielloñska 76
5. S¹decka Biblioteka Publiczna im. Józefa Szujskiego w Nowym S¹czu, ul. Franciszkañska 11
6. Miejski Orodek Pomocy Spo³ecznej w Nowym S¹czu,
ul. Jagielloñska 14
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7. S¹decki Orodek Interwencji Kryzysowej ul. niadeckich 10A
8. Dom Pomocy Spo³ecznej w Nowym S¹czu, ul. Emilii Plater 20
9. Dom Pomocy Spo³ecznej w Nowym S¹czu, ul. Nawojowska 159
10. Dom Pomocy Spo³ecznej w Nowym S¹czu, ul. Nawojowska 155
11. Orodek Adopcyjno-Opiekuñczy w Nowym S¹czu, Pl. Kolegiacki 2
12. Zespó³ Placówek Opiekuñczo - Wychowawczych w Nowym
S¹czu, ul. Lwowska 59
13. rodowiskowy Dom Samopomocy w Nowym S¹czu,
ul. Nawojowska 155
14. Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Nowym S¹czu, ul.Tarnowska 107
15. Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 w Nowym S¹czu, ul. Zyndrama 17
16. Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 w Nowym S¹czu, ul. Zabe³ecka 16
17. Samodzielny Publiczny Miejski Zak³ad Opieki Zdrowotnej
w Nowym S¹czu, ul. niadeckich 10A
18. ¯³obek Miejski w Nowym S¹czu, ul. Klasztorna 46
19. Zespó³ Szkó³ Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Nowym S¹czu, ul. Jagielloñska 84
20. Zespó³ Szkó³ Nr 2 im Sybiraków w Nowym S¹czu, ul. Podhalañska 38
21. Zespó³ Szkó³ Nr 3 im. Boles³awa Barbackiego w Nowym
S¹czu, ul. Morawskiego 2
22. IV Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Króla Boles³awa Chrobrego w Nowym S¹czu, ul. Jagielloñska 63
23. Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych im. Marii Konopnickiej
w Nowym S¹czu, ul. ¯eromskiego 16
24. Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych Nr 1 im. Jana D³ugosza
w Nowym S¹czu, ul. D³ugosza 5
25. Zespó³ Szkó³ Ekonomicznych im. Oskara Langego w Nowym S¹czu, ul. Grodzka 34
26. Zespó³ Szkó³ Samochodowych im. Tadeusza Tañskiego
w Nowym S¹czu, ul. Rejtana 18
27. Zespó³ Szkó³ Elektryczno-Mechanicznych im. gen. Józefa
Kustronia w Nowym S¹czu, ul. Limanowskiego 4
28. Zespó³ Szkó³ Budowlanych w Nowym S¹czu, ul. Szwedzka 17
29. Zespó³ Szkó³ Nr 4 w Nowym S¹czu, ul. Ducha 2
30. Zasadnicza Szko³a Zawodowa Specjalna Nr 4 w Nowym
S¹czu, ul. Magazynowa 1
31. Gimnazjum Nr 2 im. Urszuli Kochanowskiej w Nowym S¹czu, ul. Szkolna 7
32. Gimnazjum Nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Nowym S¹czu, ul. Królowej Jadwigi 29
33. Gimnazjum Nr 5 im. wiêtej Kingi w Nowym S¹czu, ul. Nadbrze¿na 77
34. Gimnazjum Nr 6 im.Tadeusza Kociuszki w Nowym S¹czu,
ul. Piramowicza 16
35. Zespó³ Szkó³ Podstawowo - Gimnazjalnych Nr 1 im. Bohaterów S¹decczyzny w Nowym S¹czu, ul. 29 Listopada 22
36. Zespó³ Szkó³ Podstawowo - Gimnazjalnych Nr 2 w Nowym
S¹czu, ul. Bora Komorowskiego 7
37. Zespó³ Szkó³ Podstawowo - Gimnazjalnych Nr 3 w Nowym
S¹czu, ul. Lwowska 59
38. Szko³a Podstawowa Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Nowym S¹czu, ul. D³ugosza 2
39. Szko³a Podstawowa Nr 2 im. wiêtej Królowej Jadwigi
w Nowym S¹czu, ul. Jagielloñska 32
40. Szko³a Podstawowa Nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Nowym S¹czu, ul. Szkolna 9
41. Szko³a Podstawowa Nr 6 im. Ks. Jerzego Popie³uszki w Nowym S¹czu, ul. Tarnowska 109
42. Szko³a Podstawowa Nr 7 im. Obroñców Pokoju w Nowym
S¹czu, ul. Grota Roweckiego 15
43. Szko³a Podstawowa Nr 8 im. W³adys³awa Jagie³³y w Nowym S¹czu, ul. Batorego 74
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44. Szko³a Podstawowa Nr 9 im. Tadeusza Kociuszki w Nowym S¹czu, ul. Piramowicza 16
45. Szko³a Podstawowa Nr 11 im. Juliana Tuwima w Nowym
S¹czu, ul. Gen. Wieniawy D³ugoszewskiego 126
46. Szko³a Podstawowa Nr 14 im. Karpackiego Oddzia³u Stra¿y Granicznej w Nowym S¹czu, ul. Towarowa 6
47. Szko³a Podstawowa Nr 17 im. "Kurierów S¹deckich" w Nowym S¹czu, ul. Ma³a Porêba 57
48. Szko³a Podstawowa Nr 18 im. Karola Szymanowskiego
w Nowym S¹czu, ul. Broniewskiego 5
49. Szko³a Podstawowa Nr 20 im. Stefana Karola Wyszyñskiego w Nowym S¹czu, ul. Nadbrze¿na 77
50. Szko³a Podstawowa Nr 21 im. Jana Paw³a II w Nowym
S¹czu, ul. Rokitniañczyków 29
51. Miejskie Przedszkole Nr 1 w Nowym S¹czu, ul. Barbackiego 34A
52. Miejskie Przedszkole Nr 3 w Nowym S¹czu, ul. Szujskiego 16
53. Miejskie Przedszkole Nr 4 w Nowym S¹czu, ul. Podhalañska 7
54. Miejskie Przedszkole Nr 7 w Nowym S¹czu, ul. Krakowska 50
55. Miejskie Przedszkole Nr 8 w Nowym S¹czu, ul. D³ugosza 57
56. Miejskie Przedszkole Nr 14 w Nowym S¹czu, ul. Nawojowska 9
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57. Miejskie Przedszkole Nr 18 w Nowym S¹czu, ul. Sucharskiego 56
58. Miejskie Przedszkole Nr 20 w Nowym S¹czu, ul. Gorzkowska 2
59. Zespó³ Przedszkoli w Nowym S¹czu, ul. Paderewskiego 19
60. Specjalny Orodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Nowym S¹czu, ul. Broniewskiego 2
61. Centrum Kszta³cenia Praktycznego w Nowym S¹czu, ul. Zamenhoffa 1
62. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 1 w Nowym
S¹czu, ul. Kociuszki 2
63. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 2 w Nowym
S¹czu, ul. D³ugosza 17
64. M³odzie¿owy Dom Kultury w Nowym S¹czu, ul. Rynek 14
65. Zespó³ Placówek Owiatowo-Wychowawczych, ul. Jagielloñska 37
66. Szkolne Schronisko M³odzie¿owe w Nowym S¹czu, ul. Rejtana 18
67. Zespó³ Scentralizowanej Obs³ugi Finansowo- Ksiêgowej
w Nowym S¹czu, ul. Batorego 74.
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