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567
Uchwa³a Nr XXIV/193/2008
Rady Gminy Gródek nad Dunajcem
z dnia 30 grudnia 2008 r.
w sprawie poboru ¿wiru z kana³u zrzutowego rzeki Dunajec.
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z póŸn. zm.), oraz art. 34, ust. 4 Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2005 r., Nr 239, poz. 2019
z póŸn. zm.) Rada Gminy Gródek nad Dunajcem uchwala, co
nastêpuje:
§1
Ustala siê miejsce wydobywania ¿wiru w ramach powszechnego korzystania z wód z odsypiska na kanale zrzutowym rzeki
Dunajec wy³¹cznie do zaspokojenia potrzeb osobistych gospo-

darstw domowych lub rolnych - bez stosowania specjalnych
urz¹dzeñ technicznych w nastêpuj¹cych miejscach:
- w miejscowoœci Ro¿nów, na prawym brzegu, na dzia³ce
ewidencyjnej 88 w obrêbie Ro¿nów na d³ugoœci 380 mb.
§2
Pobór ¿wiru z miejsca o którym mowa w §1, odbywaæ siê
bêdzie zgodnie z warunkami poboru kruszywa okreœlonymi
przez w³aœciciela wody.
§3
Wykonanie uchwa³y zleca siê Wójtowi Gminy Gródek nad
Dunajcem.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy: W. Matusik
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Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr XXIV/193/2008
Rady Gminy Gródek nad Dunajcem
z dnia 30 grudnia 2008 r.
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Przewodnicz¹cy Rady Gminy: W. Matusik
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568
Uchwa³a Nr XXIV/203/2009
Rady Gminy Grybów
z dnia 12 stycznia 2009 r.

Poz. 568, 569

Na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
Nr 80 poz. 717 z póŸn. zm.), Rada Miasta Krakowa uchwala,
co nastêpuje:
§1

w sprawie zmian Uchwa³y Nr XVII/142/2008 Rady Gminy
Grybów z dnia 21 maja 2008 r. o utworzeniu jednostki
bud¿etowej o nazwie "Zak³ad Wodoci¹gów i Kanalizacji
w Grybowie".
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r.
z poz. 1591 z póŸn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. Nr 9 z 1997 r.
poz. 43 z póŸn. zm.) oraz art. 25 ust. 1 pkt 2 ust. 3, 5, 6, 7
Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z póŸn. zm.) Rada Gminy Grybów
uchwala, co nastêpuje:

1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru "Park Rzeczny Drwinka", zwany dalej planem, stwierdzaj¹c jego zgodnoœæ z ustaleniami Studium
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa uchwalonego uchwa³¹ Nr XII/87/03
Rady Miejskiej Krakowa z dnia 16 kwietnia 2003 r.
2. Plan obejmuje obszar o powierzchni oko³o 50 ha, po³o¿ony
pomiêdzy ulicami: Nowos¹deck¹ a Wielick¹, w granicy okreœlonej na rysunku planu zgodnie z uchwa³¹ Nr VII/102/07
Rady Miasta Krakowa z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie
przyst¹pienia do sporz¹dzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Park Rzeczny
Drwinka".

§1
W uchwale Nr XVII/142/2008 Rady Gminy Grybów z dnia
21 maja 2008 r. (Dziennik Urzêdowy Województwa Ma³opolskiego Nr 452 z 2008 r. poz. 3201) wprowadza nastêpuj¹ce
zmiany:
1. § 3 Uchwa³y otrzymuje nastêpuj¹ce brzmienie " Zak³ad
otrzymuje w u¿yczenie nieruchomoœci i urz¹dzenia wodoci¹gowe".
2. § 6 pkt 2 za³¹cznika do uchwa³y Nr XVII/142/2008 Rady Gminy Grybów z dnia 21 maja 2008 r. otrzymuje nowe brzmienie " Zapewnienie w³aœciwej eksploatacji i konserwacji obiektów s³u¿¹cych zbiorowemu zaopatrzeniu w wodê i zbiorowemu odprowadzeniu œcieków przekazanych przez Gminê
w u¿yczenie".
§2
Pozosta³e postanowienia uchwa³y Nr XVII/142/2008 Rady
Gminy Grybów z dnia 21 maja 2008 r. pozostaj¹ bez zmian.
§3

ROZDZIA£ I
Ustalenia wprowadzaj¹ce
§2
1. Podstawowym celem planu jest:
1) ochrona œrodowiska przyrodniczego doliny Ÿródliskowego odcinka potoku Drwinka, która stanowi wa¿ny element
systemu przyrodniczego miasta oraz
2) stworzenie podstaw do zachowania terenów zieleni i realizacjê inwestycji zwi¹zanych z funkcjami s³u¿¹cymi celom rekreacji i wypoczynku osiedli mieszkaniowych o wysokiej intensywnoœci zabudowy w s¹siedztwie - Piaski
Wielkie, Piaski Nowe, Na Koz³ówce, Medyka, Podlesie,
Sadka i Kliniec.
2. Realizacja celu planu obejmuje zapisane w jego ustaleniach
dzia³ania dotycz¹ce w szczególnoœci:
1) uwzglêdnienia istniej¹cych wartoœci przyrodniczych i krajobrazowych w rozwi¹zaniach przestrzennych celem zachowania indywidualnego charakteru obszaru,
2) zapewnienia publicznego charakteru obszaru, w tym warunków jego dostêpnoœci i atrakcyjnoœci.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy: A. Porêba
569
Uchwa³a* Nr LXIV/821/09
Rady Miasta Krakowa
z dnia 4 lutego 2009 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Park Rzeczny Drwinka".
________
* Publikacja niniejszej uchwa³y nie uwzglêdnia ewentualnych czynnoœci nadzorczych podejmowanych przez Wojewodê Ma³opolskiego.

1. Integralnymi czêœciami niniejszej uchwa³y s¹:
1) Za³¹cznik Nr 1 - Rysunek planu w skali 1:2000,
2) Za³¹cznik Nr 2 - Rysunek rozwi¹zañ infrastruktury technicznej w skali 1:2000,
3) Za³¹cznik Nr 3 - rozstrzygniêcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - nie bêd¹cy ustaleniami planu,
4) Za³¹cznik Nr 4 - rozstrzygniêcie o sposobie realizacji
zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych Gminy oraz zasadach ich finansowania - nie bêd¹cy ustaleniami planu.
2. Uchwa³a obejmuje ustalenia planu zawarte w:
1) Rozdziale II. Ustalenia Ogólne obowi¹zuj¹ce na ca³ym
obszarze objêtym planem
2) Rozdziale III. Ustalenia Szczegó³owe obowi¹zuj¹ce na poszczególnych terenach wyznaczonych liniami rozgraniczaj¹cymi i wyró¿nionych symbolem literowym lub literowo-cyfrowym,
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3) Rysunku planu zawieraj¹cym, poza ustaleniami wynikaj¹cymi z dokumentów i decyzji wi¹¿¹cych, wg przepisów
odrêbnych, ustalenia planu:
a) granice obszaru objêtego planem,
b) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub o ró¿nych warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu,
c) przeznaczenie terenu wg symboli podanych w § 20-32,
d) symbole identyfikuj¹ce tereny,
e) nieprzekraczalne linie zabudowy,
f) okazy drzew wskazane do ochrony,
g) obiekty zabytkowe ujête w gminnej ewidencji zabytków,
h) Strefa Nadzoru Archeologicznego,
i) g³ówna œcie¿ka rowerowa;
4) Rysunku rozwi¹zañ infrastruktury technicznej ustalaj¹cym zasady uzbrojenia terenu, obowi¹zuj¹cy w zakresie
ideowego uk³adu sieci infrastruktury technicznej i proponowanej aran¿acji pasów drogowych, do uœciœlenia na
etapie projektu budowlanego.
3. Ustalenia planu, o których mowa w ust. 2 obowi¹zuj¹ ³¹cznie.
4. Ustalenia planu rozpatrywaæ i stosowaæ z uwzglêdnieniem
przepisów odrêbnych.
§4
1. Ustala siê nastêpuj¹ce symbole dla okreœlenia podstawowego przeznaczenia terenów:
1) MW - teren zabudowy wielorodzinnej
2) MN teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
3) U teren zabudowy us³ugowej,
4) US teren sportu i rekreacji,
5) RU teren gospodarstwa ogrodniczego,
6) ZP teren zieleni urz¹dzonej,
7) ZPU teren zieleni urz¹dzonej z us³ugami,
8) ZU teren zieleni urz¹dzonej osiedlowej,
9) ZL - teren leœny,
10) KDL - teren drogi publicznej klasy L (lokalnej),
11) KDD teren drogi publicznej klasy D (dojazdowej),
12) KDX teren komunikacji publicznej,
13) KDW teren drogi wewnêtrznej,
2. Ka¿dy teren o ró¿nym przeznaczeniu lub sposobie zagospodarowania i zabudowy na rysunku planu oraz w tekœcie niniejszej Uchwa³y wyró¿niono symbolem literowym lub cyfrowo-literowym np. 1MN, gdzie:
a) cyfra - oznacza kolejny numer porz¹dkowy terenu wyró¿niaj¹cy go spoœród pozosta³ych terenów,
b) litery - oznaczaj¹ podstawowe przeznaczenie terenu,
3. Ka¿dy teren o ró¿nym przeznaczeniu lub sposobie zagospodarowania i zabudowy na rysunku planu zosta³ ograniczony
lini¹ rozgraniczaj¹c¹ obowi¹zuj¹c¹ w osi jej oznaczenia graficznego.
§5
1. Ilekroæ w uchwale jest mowa o:
1) planie - nale¿y przez to rozumieæ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w § 1;
2) terenie - nale¿y przez to rozumieæ teren wyznaczony
w planie, ograniczony na Rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi, oznaczony symbolem przypisanym do
tego terenu;
3) terenie inwestycji - nale¿y przez to rozumieæ teren
objêty wnioskiem o pozwolenie na budowê i granicami
projektu jego zagospodarowania - w rozumieniu przepisów odrêbnych;

Poz. 569

4) podstawowym przeznaczeniu - nale¿y przez to rozumieæ ustalony w planie sposób u¿ytkowania terenów
w obrêbie terenu wyznaczonego liniami rozgraniczaj¹cymi, któremu winny byæ podporz¹dkowane inne sposoby u¿ytkowania okreœlone jako dopuszczone, uzupe³niaj¹ce i wzbogacaj¹ce podstawowy sposób u¿ytkowania. W przeznaczeniu podstawowym mieszcz¹ siê równie¿ towarzysz¹ce elementy zagospodarowania terenu:
a) zieleñ urz¹dzona, niezbêdna do zapewnienia w³aœciwego procentowego wskaŸnika powierzchni biologicznie czynnej,
b) urz¹dzenia i sieci infrastruktury technicznej, niezbêdne dla obs³ugi terenu;
5) Strefie Nadzoru Archeologicznego - nale¿y przez to rozumieæ wyznaczony planem obszar strefy ochrony konserwatorskiej w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków;
6) wskaŸniku zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ procentowy udzia³ powierzchni zabudowy w powierzchni
dzia³ki lub terenu inwestycji,
7) parku rzecznym - nale¿y przez to rozumieæ kompleks
zieleni urz¹dzonej o charakterze parkowym, o funkcjach
rekreacyjnych, edukacyjnych i widowiskowych, zwi¹zany z potokiem Drwinka,
8) elementach wyposa¿enia parku - nale¿y przez to
rozumieæ kompleksowo zaprojektowane urz¹dzenia
o jednolitej formie i z zastosowaniem tych samych materia³ów:
a) urz¹dzenia "bram", bêd¹cych form¹ przestrzenn¹,
sygnalizuj¹c¹ np. wejœcie do parku - o wysokoœci
max. 4,0 m od powierzchni terenu,
b) miejsca wypoczynku wyposa¿one w ³awki, poide³ka, stojaki na rowery,
c) urz¹dzenia placów zabaw,
d) urz¹dzenia rekreacyjne,
e) urz¹dzenia informacyjne takie jak tablice, drogowskazy - o wysokoœci max. 2,4 m od powierzchni
terenu oraz o powierzchni ekspozycji max. 4 m2,
f) obiekty ma³ej architektury (nie wliczaj¹c wiat i zadaszeñ),
g) oœwietlenia;
9) zieleni urz¹dzonej - nale¿y przez to rozumieæ urz¹dzone i utrzymywane zespo³y drzew, krzewów oraz zieleni
niskiej (trawniki i kwietniki), w tym zieleni w pasach drogowych - realizowane wg projektu zieleni opracowanego dla zagospodarowania terenu inwestycji jako czêœæ
sk³adowa projektu budowlanego, a tak¿e publicznie dostêpne zespo³y zieleni zagospodarowane w sposób kompleksowy;
10) zieleni izolacyjnej - nale¿y przez to rozumieæ zieleñ urz¹dzon¹ nisk¹ i wysok¹ stanowi¹c¹ izolacjê akustyczn¹
lub widokow¹ przyleg³ych funkcji;
11) frontowej czêœci dzia³ki - nale¿y przez to rozumieæ
pas terenu o szerokoœci 15 m mierzony od linii zabudowy w g³¹b dzia³ki budowlanej, od strony dróg publicznych,
12) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ liniê ograniczaj¹c¹ obszar, na którym dopuszcza
siê wznoszenie budynków z wy³¹czeniem balkonów, loggi, werand, wykuszy itp. wystaj¹cych poza obrys budynku wiêcej ni¿ 1m oraz okreœlonych w ustaleniach planu
rodzajów budowli nadziemnych nie bêd¹cych liniami
przesy³owymi i sieciami uzbrojenia terenu;
13) wielkogabarytowych urz¹dzeniach reklamowych - nale¿y przez to rozumieæ elementy reklamowe - wolnosto-
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j¹ce lub umieszczone na obiekcie budowlanym (w tym
tzw. billboardy):
a) p³aszczyznowe - o powierzchni ekspozycji (elewacji)
wiêkszej ni¿ 6,0 m2,
b) trójwymiarowe - o wymiarach, z których co najmniej
jeden przekracza 2,0 m, o wysokoœci najwy¿szej krawêdzi elementu przekraczaj¹cej 2,5 m od poziomu
przyleg³ego terenu,
c) s³upy i maszty reklamowe o wysokoœci przekraczaj¹cej 13,0 m od poziomu przyleg³ego terenu.
14) terenie o skomplikowanych warunkach gruntowych
- nale¿y przez to rozumieæ obszary obejmuj¹ce:
a) tereny osuwiskowe
b) obszary skarp o nachyleniu stoku powy¿ej 35° zagro¿one ruchami masowymi.
2. Pozosta³e okreœlenia u¿yte w uchwale nale¿y rozumieæ zgodnie z ich definicjami okreœlonymi przepisami odrêbnymi.
3. Ilekroæ w uchwale przywo³ane s¹ nazwy ulic nale¿y przez to
rozumieæ nazwy nadane ulicom wg stanu w dniu uchwalania planu.
§6
Przeznaczenie w planie gruntów rolnych i leœnych na cele
nierolnicze i nieleœne nastêpuje zgodnie z przepisami odrêbnymi dotycz¹cymi ich ochrony.
ROZDZIA£ II
Ustalenia Ogólne
§7
1. Utrzymanie, b¹dŸ przebudowa istniej¹cej oraz realizacja
nowej zabudowy i zainwestowania, a tak¿e zmiany zagospodarowania i u¿ytkowania terenów - nie mog¹ naruszaæ:
1) przepisów odrêbnych;
2) norm technicznych, sanitarnych i przeciwpo¿arowych;
3) wymagañ okreœlonych w Rozdzia³ach I - III.
2. Tereny objête planem utrzymuje siê w dotychczasowym
u¿ytkowaniu, do czasu ich zagospodarowania zgodnie
z planem.
3. Ustala siê zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów oraz tymczasowego zagospodarowania za wyj¹tkiem przypadku,
o którym mowa w § 9 ust. 3 pkt 1 lit. c oraz organizacji placu
budowy dla realizacji inwestycji ustalonych w planie.
§8
Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania terenów
obowi¹zuj¹ce na ca³ym obszarze objêtym planem:
1) zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego;
2) zasady ochrony œrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz
dóbr kultury wspó³czesnej;
4) zasady ochrony i kszta³towania krajobrazu;
5) zasady kszta³towania przestrzeni publicznych;
6) zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci oraz
zasady kszta³towania nowych dzia³ek budowlanych;
7) warunki zagospodarowania terenów o skomplikowanych
warunkach gruntowych;
8) zasady rozbudowy i budowy systemów komunikacji;
9) zasady rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej;
10) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich u¿ytkowaniu, w tym zakaz zabudowy.
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1. Dla ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego ustala siê:
1) zasady ochrony walorów krajobrazowych,
2) zasady lokalizacji obiektów budowlanych na dzia³ce budowlanej,
3) zasady obs³ugi komunikacyjnej obiektów budowlanych.
2. W zakresie zasad ochrony walorów krajobrazowych ustala siê:
1) ochronê walorów widokowych krajobrazu zielonego ochronê terenów zielonych o wybitnych walorach krajobrazowych, poprzez wykluczenie lokalizacji nowej zabudowy kubaturowej poza istniej¹cymi i ustalonymi w planie terenami zespo³ów mieszkaniowych, us³ug sportu,
us³ug w ramach terenów ZPU,
2) przeciwdzia³anie dewastacji krajobrazu elementami istniej¹cej i nowoprojektowanej infrastruktury technicznej
poprzez maskowanie ich zieleni¹,
3) zakaz lokalizacji nowych napowietrznych elementów infrastruktury technicznej,
4) zakaz lokalizacji nowych ogrodów dzia³kowych.
3. W zakresie zasad lokalizacji obiektów budowlanych na dzia³ce budowlanej ustala siê:
1) zakaz:
a) lokalizacji i urz¹dzania placów handlowych, sk³adowych,
magazynowych,
b) lokalizacji parkingów dla pojazdów o masie ca³kowitej
powy¿ej 3,5 t,
c) lokalizacji obiektów tymczasowych, za wyj¹tkiem przekryæ namiotowych i pow³ok pneumatycznych przekrywaj¹cych elementy urz¹dzenia parku typu urz¹dzenia
rozrywkowe, zgodnie z przepisami odrêbnymi,
d) budowy ogrodzeñ pe³nych oraz ogrodzeñ o wysokoœci
powy¿ej 2,20m,
e) lokalizacji wielkogabarytowych urz¹dzeñ reklamowych,
f) wprowadzania napowietrznych linii przesy³owych,
2) dopuszcza siê umieszczanie urz¹dzeñ reklamowych, innych ni¿ wymienionych w pkt 1 lit. e, jedynie w terenach
przeznaczonych do zabudowy, oznaczonych symbolami:
MN, MW, ZPU, U i US. Dopuszcza siê umieszczanie szyldów oraz tablic informacyjnych zwi¹zanych wy³¹cznie
z dzia³alnoœci¹ prowadzon¹ w obrêbie dzia³ki lub terenu
inwestycji, której dotyczy dana reklama, wed³ug zasad
okreœlonych w ustaleniach planu dla terenów o poszczególnych przeznaczeniach
3) przy sytuowaniu obiektów kubaturowych zachowaæ nieprzekraczalne linie zabudowy wskazane na Rysunku
planu,
4) dopuszcza siê remont, przebudowê i nadbudowê istniej¹cej zabudowy w pasie pomiêdzy lini¹ zabudowy a lini¹
rozgraniczaj¹c¹ drogê, przy zachowaniu warunków technicznych budynków okreœlonych przepisami odrêbnymi
w zakresie ochrony przed drganiem i ha³asem wywo³anym ruchem ko³owym oraz okreœlonych przepisami odrêbnymi.
4. Ustala siê obs³ugê komunikacyjn¹ z drogi publicznej (w tym
terenu komunikacji publicznej) bezpoœrednio przylegaj¹cej
do dzia³ki budowlanej lub poprzez drogê wewnêtrzn¹.
§ 10
Dla ochrony œrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala siê nastêpuj¹ce zasady:
1) wymagania w zakresie ochrony powietrza, wód, gleby,
ziemi, ochrony przed wibracjami i polami elektroenerge-
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tycznymi realizowaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami odrêbnymi,
2) na podstawie przepisów odrêbnych, z zakresie ochrony
przed ha³asem:
a) tereny oznaczone na Rysunku planu symbolami MN
i MW wskazuje siê jako tereny przeznaczone pod zabudowê mieszkaniow¹,
b) tereny oznaczone na Rysunku planu symbolami U wskazuje siê jako tereny przeznaczone na cele mieszkaniowo-us³ugowe,
c) tereny oznaczone na Rysunku planu symbolami ZPU, ZP
i US wskazuje siê jako tereny przeznaczone na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
3) dla ca³ego obszaru objêtego planem znajduj¹cego siê w obszarze G³ówny Zbiornik Wód Podziemnych Nr 451 Subzbiornik Bogucice nak³ada siê obowi¹zek objêcia nowych inwestycji kanalizacj¹ komunaln¹ bez mo¿liwoœci realizacji indywidualnych rozwi¹zañ gospodarki œciekowej,
4) w terenach mieszkaniowych obowi¹zuje zakaz lokalizacji
inwestycji z zakresu przeznaczenia dopuszczalnego, których oddzia³ywanie na œrodowisko, przekraczaj¹ce poziom dopuszczalny, mog³oby siêgaæ poza granice terenu,
do którego inwestor przedsiêwziêcia ma tytu³ prawny, w
szczególnoœci z zakresu us³ug komercyjnych, powoduj¹cych obni¿enie wymaganych na podstawie przepisów odrêbnych dopuszczalnych poziomów w zakresie standardów œrodowiskowych w³aœciwych dla zabudowy mieszkaniowej,
5) obowi¹zuje zakaz likwidacji nadwodnych zadrzewieñ, jeœli nie wynika to z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej, zapewnienia bezpieczeñstwa ruchu drogowego lub
wodnego, b¹dŸ budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urz¹dzeñ wodnych oraz regulacji potoku Drwinka,
6) obowi¹zuje ochrona doliny potoku Drwinka wraz z jej obudow¹ biologiczn¹, z zapewnieniem pasów ochronnych
wzd³u¿ potoku o szerokoœci min. 15 m od linii brzegowej
wy³¹czonych z zabudowy i zainwestowania, w tym tak¿e
z wykluczeniem ogrodzeñ. Dopuszcza siê regulacjê koryta
potoku, na zasadach okreœlonych w przepisach odrêbnych,
7) wszelkie inwestycje mog¹ce mieæ wp³yw na urz¹dzenia
wodne, przeciwpowodziowe oraz lokalizowane w pobli¿u
potoku - realizowaæ zgodnie z przepisami odrêbnymi,
8) obejmuje siê ochron¹ okaz drzewa - jesion wynios³y o pierœcienicy 260 cm - oznaczony na Rysunku planu po³o¿ony
w terenie o symbolu 1KDL na dzia³ce Nr 25/10, dla którego w pasie 10 m od pnia zakazuje siê:
a) realizacji budynków i budowli, za wyj¹tkiem realizacji
niezbêdnej drogi publicznej wynikaj¹cej z zapisanych
ustaleñ planu klasy L,
b) wykonywanie prac ziemnych trwale zniekszta³caj¹cych
rzeŸbê terenu,
c) dokonywanie zmian stosunków wodnych, jeœli s³u¿¹ innym celom ni¿ ochrona przyrody,
9) zachowaæ powierzchniê terenu biologicznie czynn¹ dla
wydzielonych kategorii zgodnie z ustaleniami szczegó³owymi,
10) zakaz realizacji przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko oraz powoduj¹cych szczególne uwarunkowania zwi¹zane z kwalifikowaniem przedsiêwziêcia
do sporz¹dzenia raportu oddzia³ywania na œrodowisko, wg
przepisów odrêbnych za wyj¹tkiem budowy, remontów
i przebudowy dróg publicznych oraz zwi¹zanych z nimi urz¹dzeñ oraz realizacji sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej z wy³¹czeniem masztów telefonii komórkowej,
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11) gospodarkê odpadami nale¿y prowadziæ z uwzglêdnieniem
segregacji odpadów u Ÿróde³ ich powstawania, z jednoczesnym wyodrêbnieniem odpadów niebezpiecznych, zgodnie z przepisami odrêbnymi, w tym przepisami prawa miejscowego obowi¹zuj¹cymi w Gminie Miejskiej Kraków dotycz¹cymi gospodarki odpadami,
12) zachowaæ wymagania w zakresie ochrony œrodowiska
i zdrowia ludzi okreœlonych przepisami odrêbnymi,
13) ze wzgl¹du na ochronê powietrza atmosferycznego nale¿y:
a) w istniej¹cych Ÿród³ach ciep³a stosowaæ paliwa i technologie zapewniaj¹ce minimalne wskaŸniki emisji gazów
i py³ów do powietrza,
b) potrzeby grzewcze nowych obiektów zabezpieczaæ poprzez miejsk¹ sieæ ciep³ownicz¹, ogrzewanie elektryczne lub lokalne Ÿród³a na paliwa ekologiczne (gaz ziemny,
lekki olej opa³owy) lub alternatywne Ÿród³a energii (energia s³oneczna, geotermalna).
§ 11
1. Dla ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz
dóbr kultury wspó³czesnej ustala siê ochronê zabytków
archeologicznych oraz ochronê obiektów zabytkowych ujêtych w gminnej ewidencji zabytków.
2. W celu ochrony zabytków archeologicznych, realizowanej
na podstawie przepisów odrêbnych:
1) wyznacza siê Strefê Nadzoru Archeologicznego, której
zasiêg okreœla siê na Rysunku Planu,
2) na obszarze strefy, o której mowa w pkt 1, podczas prowadzenia prac ziemnych zwi¹zanych z robotami budowlanymi obowi¹zuje nadzorowanie prac przez osobê uprawnion¹ do prowadzenia badañ archeologicznych zgodnie
z przepisami odrêbnymi.
3. W celu ochrony zabytków okreœla siê na Rysunku planu
obiekty zabytkowe ujête w gminnej ewidencji zabytków:
1) schron amunicyjny "Prokocim" z lat 1914-1915 przy
ul. Wielickiej na po³udniowym zboczu koryta rzeki Drwinka, dla którego ustala siê ochronê gabarytu i formy, z dopuszczeniem urz¹dzenia altany dla rowerzystów i spacerowiczów,
2) drewniany budynek przy ul. Czajna 27, datowany na lata
40-te XX w., dla której ustala siê ochronê gabarytu, formy i detalu architektonicznego,
3) grota z figurk¹ Marii Niepokalanie Poczêtej wykonana
przez Karola Chech³owskiego wg. proj. P. Kocio³ka z roku
1958 przy ul. Mokrej 2, dla której ustala siê ochronê gabarytu, formy i detalu architektonicznego,
4) murowana kapliczka w typie domkowym, przy ulicy Mokrej, dla którego ustala siê ochronê gabarytu, formy i detalu architektonicznego.
§ 12
Dla ochrony i kszta³towania krajobrazu ustala siê nastêpuj¹ce zasady:
1) W terenach przeznaczonych do zainwestowania, oznaczonych symbolem MW, MN, U, US, ZPU i UR ochronê wartoœci
krajobrazu zapewnia siê poprzez regulacjê gabarytów zabudowy oraz nieprzekraczalne linie zabudowy,
2) W pozosta³ych terenach ustala siê:
a) ochronê i kszta³towanie zieleni tworz¹cej system parku
w ramach terenów oznaczonych symbolami ZL, ZP, ZPU,
i US z zachowaniem ich zasobów przyrodniczych, g³ównie
w postaci zieleni naturalnej oraz utrzymania ich wartoœci
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krajobrazowych, z mo¿liwoœci¹ przekszta³cania pod zieleñ urz¹dzon¹ zwi¹zan¹ z obiektami sportu i rekreacji z wy³¹czeniem terenów ZL,
b) ochronê ci¹gów widokowych projektowanych w obszarze i ich przedpola poprzez: nie wprowadzanie elementów przes³aniaj¹cych widok, w tym zieleni wysokiej i innych barier widokowych oraz uporz¹dkowanie zagospodarowania ci¹gów widokowych poprzez usuniêcie elementów dysharmonizuj¹cych z przedpola widoku,
c) zakaz wprowadzania zieleni wysokiej z wyj¹tkiem grup
komponowanych w celu uatrakcyjnienia widoku, maskowania w nim nieprawid³owoœci wzglêdnie obudowy cieku wodnego,
d) ochronê istniej¹cych zespo³ów zieleni w terenach oznaczonych symbolami ZL, ZP i ZPU.
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2) obowi¹zuje zakaz podzia³u dzia³ek dla terenów przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ wolnostoj¹c¹ oznaczonych symbolem MN, za wyj¹tkiem wydzielenia
niezbêdnych dojazdów oraz regulacji granic miêdzy s¹siaduj¹cymi nieruchomoœciami,
3) dla pozosta³ych terenów (poza MN) nie ustala siê wielkoœci
nowych dzia³ek uzyskiwanych w wyniku podzia³u nieruchomoœci, w tym min i max wielkoœci dzia³ek, wielkoœci te powinny byæ dostosowane do zakresu obszarowego inwestycji zgodnej z przeznaczeniem podstawowym lub dopuszczalnym okreœlonym w Rozdziale III i byæ dostosowana do mo¿liwoœci obs³ugi komunikacyjnej i infrastrukturalnej,
4) podzia³ geodezyjny lub po³¹czenie dzia³ek dla terenów okreœlonych w pkt 3 musi spe³niaæ wymagania przepisów odrêbnych i umo¿liwiaæ zagospodarowanie terenu zgodnie
z jego przeznaczeniem okreœlonym w planie.

§ 13
§ 15
Dla kszta³towania przestrzeni publicznych:
1) okreœla siê jako przestrzenie publiczne:
a) drogi publiczne istniej¹ce: KDL i KDD i KDX;
b) tereny zieleni urz¹dzonej z us³ugami ZPU;
c) tereny zieleni urz¹dzonej ZP;
2) ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania przestrzeni publicznych:
a) odnoœnie dróg publicznych: obowi¹zuje stosowanie kompleksowych rozwi¹zañ w zakresie zagospodarowania pasów drogowych w liniach rozgraniczaj¹cych, polegaj¹cych
min. na:
- projektowaniu, realizacji i utrzymywaniu pasów zieleni
towarzysz¹cej drogom,
- wykluczeniu lokalizacji wszelkich urz¹dzeñ reklamowych,
- wprowadzeniu niskich zadrzewieñ i zakrzewieñ (wzd³u¿
dróg publicznych oraz ci¹gów pieszych i œcie¿ek rowerowych) - jeœli nie ograniczy to prawid³owych technicznie rozwi¹zañ i lokalizacji elementów ulicy. Zadrzewienia i zakrzewienia winny byæ realizowane wg projektów zieleni opracowanych w ramach projektów budowlanych dla poszczególnych inwestycji. Przy projektowaniu uwzglêdniæ wymogi ekspozycji krajobrazowej i ci¹gów widokowych oraz zasady ochrony i kszta³towania
krajobrazu, okreœlone w § 12;
- tworzeniu powi¹zañ pieszych pomiêdzy przestrzeniami
publicznymi z dostêpnoœci¹ ci¹gów pieszych do rekreacji spacerowej i kontaktów spo³ecznych, z uwzglêdnieniem potrzeb osób niepe³nosprawnych, zgodnie z przepisami odrêbnymi;
- realizacji ci¹gów zieleni wysokiej i niskiej, wg projektów
opracowanych w sposób kompleksowy, które winny
uwzglêdniaæ wymogi krajobrazowe obszaru,
b) odnoœnie reklam, znaków informacyjnych oraz obiektów
ma³ej architektury: obowi¹zuj¹ zapisy § 9 ust. 3 pkt 1 lit. e
i pkt 2 oraz zasady okreœlone w poszczególnych przeznaczeniach terenu;
c) odnoœnie oœwietlenia: dla przestrzeni publicznych oœwietlenie realizowaæ wed³ug ca³oœciowego projektu gwarantuj¹cego jednolit¹ formê zastosowanych elementów
oœwietleniowych.
§ 14
W zakresie zasad i warunków scalania i podzia³u nieruchomoœci objêtych planem miejscowym ustala siê:
1) nie okreœla siê terenów wymagaj¹cych scaleñ i podzia³ów
nieruchomoœci,

Dla terenów o skomplikowanych warunkach gruntowych oznaczonych na Rysunku planu ustala siê zakaz realizacji zabudowy kubaturowej oraz inwestycji mog¹cych naruszyæ
strukturê gruntu powoduj¹c jego osuwanie.
§ 16
W zakresie rozbudowy i budowy systemu uk³adu komunikacyjnego:
1) ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi obszaru planu
przez docelowy uk³ad drogowy, przedstawiony na Rysunku planu:
a) uk³ad drogowy podstawowy obejmuje:
- drogê publiczn¹ klasy L (lokalna) - 1KDL - fragmenty
ulic Podlesie i Facimiech,
- drogê publiczn¹ klasy L (lokalna) - 2KDL - fragment ul. Podedworze do skrzy¿owania z ul. Szpakow¹;
- drogê publiczn¹ klasy L (lokalna) - 3KDL - fragment
ul. Szpakowej;
b) uk³ad drogowy obs³uguj¹cy obszar planu obejmuje:
- drogê publiczn¹ klasy D (dojazdowa) - 1KDD - fragment
ul. Facimiech do skrzy¿owania z ul. Podlesie,
- drogi publiczne klasy D (dojazdowa) - 2KDD, 3KDD i 4KDD
- ul. Mokra, w tym 2KDD we fragmentarycznym przebiegu w granicach planu,
- drogi publiczne klasy D (dojazdowa) - projektowana droga 5KDD.
- komunikacjê publiczn¹ - ci¹g pieszo-jezdny KDX,
- drogê wewnêtrzn¹ - KDW,
c) w projektach przebudowy i budowy uk³adu drogowego
uwzglêdniaæ potrzeby w zakresie budowy uk³adu œcie¿ek
rowerowych z wykorzystaniem uk³adu komunikacyjnego
i towarzysz¹cej zieleni. W procedurach dotycz¹cych przygotowania inwestycji i remontów, które mog³yby mieæ
wp³yw na uk³ad komunikacji rowerowej, jednostki Urzêdu Miasta Krakowa s¹ zobowi¹zane poddaæ ich rozwi¹zania ocenie - zgodnie z przepisami prawa miejscowego;
d) realizacja ustaleñ planu w zakresie zagospodarowania,
u¿ytkowania i utrzymania terenów komunikacji ko³owej,
transportu publicznego, parkingów i komunikacji pieszej
wymaga uwzglêdnienia potrzeb osób niepe³nosprawnych,
zgodnie z przepisami odrêbnym. W realizacji inwestycji
przewidzieæ infrastrukturê, urz¹dzenia i rozwi¹zania - zapewniaj¹ce warunki poruszania siê osób niepe³nosprawnych (w tym z dysfunkcj¹ wzroku) - w terenach komunikacji ko³owej, pieszej i rowerowej, w terenach urz¹dzeñ
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komunikacyjnych, ogólnodostêpnych parkingach, przystankach zbiorowego transportu publicznego oraz w innych terenach stanowi¹cych przestrzenie publiczne.
2) Ustala siê nastêpuj¹ce zasady lokalizacji i obs³ugi parkingowej obszaru:
a) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - 1 miejsce
postojowe na 1 mieszkanie,
b) dopuszcza siê realizacjê miejsc parkowania dla samochodów osobowych w terenach 1US, 1ZPU, 3ZPU i 6ZPU przy
drogach publicznych zapewniaj¹c 40 % powierzchni biologicznie czynnej realizuj¹c je jako parking w zieleni;
3) Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi obszaru komunikacj¹
zbiorow¹:
a) obs³uga obszaru liniami tramwajowymi pozostaje w ulicach Nowos¹deckiej i Wielickiej;
b) obs³uga autobusowa pozostaje na ulicach Nowos¹deckiej i Wielickiej.
§ 17
1. Ustala siê w zakresie rozbudowy i budowy infrastruktury
technicznej:
1) generalne zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej obowi¹zuj¹ce w ca³ym obszarze
opracowania,
2) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu zaopatrzenia w wodê,
3) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu odprowadzania œcieków sanitarnych,
4) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu odprowadzania wód opadowych,
5) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu gazowniczego,
6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów
ciep³owniczych,
7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu elektroenergetycznego,
8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów
telekomunikacyjnych,
2. Jako generalne zasady obowi¹zuj¹ce w ca³ym obszarze
opracowania ustala siê:
1) zachowaæ zasady uzbrojenia terenu obowi¹zuj¹ce w zakresie ideowego uk³adu sieci infrastruktury technicznej,
do uœciœlenia na etapie projektu budowlanego, okreœlone
na Rysunku rozwi¹zañ infrastruktury technicznej, stanowi¹cym za³¹cznik Nr 2 do niniejszej uchwa³y, uœciœlenie
lokalizacji obiektów, urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej oraz œrednic sieci projektowanych nastêpowaæ
bêdzie na etapie projektu budowlanego,
2) utrzymuje siê przebiegi i lokalizacjê istniej¹cych sieci, urz¹dzeñ i obiektów infrastruktury technicznej, zlokalizowanych w obszarze objêtym planem, w tym obs³uguj¹cych
obszar nie objêty planem, zapewniaj¹c mo¿liwoœæ ich rozbudowy, modernizacji i zmiany œrednic sieci,
3) w obszarze objêtym opracowaniem planu dopuszcza siê
realizacjê oraz przebudowê sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej w sposób niekoliduj¹cy z innymi ustaleniami planu, zachowuj¹c warunki przepisów odrêbnych,
4) prowadziæ sieci infrastruktury technicznej oraz urz¹dzeñ
z ni¹ zwi¹zanych w pasach drogowych zgodnie z przepisami odrêbnymi oraz, w przypadkach lokalizowania na
innych terenach, w sposób niekoliduj¹cy i podporz¹dkowany okreœlonej w planie funkcji terenu,
5) w przypadku kolizji istniej¹cych sieci i urz¹dzeñ z planowanymi nowymi obiektami, dopuszcza siê ich przebudowê wed³ug przepisów odrêbnych,
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3. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemu zaopatrzenia w wodê ustala siê:
1) obszar objêty planem znajduje siê w zasiêgu obs³ugi wodoci¹gu miejskiego w zasiêgu -strefy wodoci¹gowej zbiornika "Kosocice" o rzêdnej linii ciœnieñ 287,00 m n.p.m;
2) w obszarze objêtym planem przebiegaj¹ magistrale wodoci¹gowe
a) φ 1200 wzd³u¿ ul.£u¿yckiej,
b) φ 800 wzd³u¿ ul. £u¿yckiej,
c) φ 500 wzd³u¿ ul. Podedworze, ul. Szpakowej,
d) φ 500 w przed³u¿eniu ul. Mokrej
3) sieæ rozbiorcz¹ tworz¹ wodoci¹gi:
a) φ 280 mm w ul. Facimiech
b) φ 250 mm w ul. Wielickiej
c) φ 200 mm w rejonie ul. Spornej (poza obszarem planu),
d) φ 150 mm w ul. Mokrej (poza obszarem planu),
e) φ 100 mm we wschodniej czêœci ul. Mokrej,
f) φ 100 mm w ul. Bochenka
g) φ 110 mm w ul. Czajna (poza obszarem planu),
h) φ 110 mm w ul. Kalinowej (poza obszarem planu),
4) dla obs³ugi nowych odbiorców zlokalizowanych w obszarze planu planuje siê, w oparciu o ruroci¹gi o których mowa
w ust. 3, realizacjê sieci rozbiorczej drugorzêdnej zapewniaj¹cej mo¿liwoœæ doprowadzenia wody do poszczególnych obiektów;
5) zaopatrzenie w wodê odbiorców planuje siê:
a) dla obs³ugi odbiorców zlokalizowanych w terenie 1MN,
2 MN poprzez realizacjê wodoci¹gu w ul. Mokrej,
b) w terenie 4MN, 6 MN, 7MN z wodoci¹gu φ 110 mm
w ul. Czajna,
c) w terenie 8MN z wodoci¹gu φ 110 mm w ul. Kalinowej,
d) w zachodniej czêœci terenu 6ZPU z wodoci¹gu φ 150 mm
w ul. Bochenka,
e) we wschodniej czêœci terenu 6ZPU z wodoci¹gu
φ 500 mm w ul. Podedworze,
f) w terenie 1MW z wodoci¹gu φ 150 mm w rejonie ul. Podedworze,
g) w terenie 1US z wodoci¹gu φ 200 mm w ul. Spornej;
6) wzd³u¿ istniej¹cych i planowanych liniowych obiektów sieci wodoci¹gowej, dla umo¿liwienia dostêpu i obs³ugi eksploatacyjnej, okreœla siê strefy techniczne:
a) dla magistrali o œrednicy φ 1200, φ 800: o szerokoœci po
8,0 m od zewnêtrznych krawêdzi ruroci¹gu, w których
zakazuje siê lokalizacji zabudowy, o szerokoœci po 3,0 m
od zewnêtrznych krawêdzi ruroci¹gu, w których zakazuje siê lokalizacji obiektów ma³ej architektury i zadrzewieñ,
b) dla wodoci¹gu o œrednicy φ 500 mm: o szerokoœci po
5,0 m od zewnêtrznych krawêdzi ruroci¹gu, w których
zakazuje siê lokalizacji zabudowy, o szerokoœci po 2,0 m
od zewnêtrznych krawêdzi ruroci¹gu, w których zakazuje siê lokalizacji obiektów ma³ej architektury i zadrzewieñ,
c) dla wodoci¹gów o œrednicy do φ 300 mm: o szerokoœci
po 3,0 m od zewnêtrznych krawêdzi ruroci¹gu, w których zakazuje siê lokalizacji zabudowy, o szerokoœci po
1,0 m od zewnêtrznych krawêdzi ruroci¹gu, w których
zakazuje siê lokalizacji obiektów ma³ej architektury i zadrzewieñ.
4. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemu odprowadzania œcieków sanitarnych ustala siê:
1) w obszarze planu obowi¹zuje system kanalizacji rozdzielczej (uk³ad centralny), z odprowadzeniem œcieków do
oczyszczalni P³aszów;
2) g³ówne odbiorniki œcieków w rejonie obszaru planu:
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a) kana³ sanitarny φ 400 mm w ul. Nowos¹deckiej,
b) kana³ sanitarny φ 300 mm w ul. Facimiech,
c) kana³ sanitarny φ 400, φ 500 mm w ul. Mokrej i ul. Facimiech,
d) kana³ sanitarny φ 250 mm w ul. Wielickiej,
e) kana³ sanitarny φ 250 mm w po³udniowym odcinku
ul. Podedworze,
f) kana³ sanitarny φ 300 mm w ul. Bochenka i w pó³nocnym odcinku ul. Podedworze,
3) odprowadzenie œcieków sanitarnych z projektowanej zabudowy planuje siê do istniej¹cych kana³ów, poprzez rozbudowê sieci kanalizacyjnej lub realizacjê bezpoœrednich
przy³¹czy kanalizacyjnych:
a) odbiornikiem œcieków z terenu 1MN, 2MN bêdzie kana³
sanitarny φ 400 mm w rejonie ul. Mokrej, w uk³adzie
grawitacyjno-pompowym poprzez planowany kana³
sanitarny w drodze 2KDD i 3KDD,
b) odbiornikiem œcieków z terenu 4MN, 6MN, 7MN bêdzie
kana³ sanitarny φ 400 mm w rejonie ul. Mokrej, poprzez
planowany kana³ sanitarny w rejonie ul. Czajna,
c) odbiornikiem œcieków z terenu 8MN bêdzie kana³ sanitarny φ 400 mm w rejonie ul. Mokrej, poprzez planowany kana³ sanitarny w rejonie ul. Kalinowej,
d) odbiornikiem œcieków z zachodniej czêœci terenu 6ZPU
bêdzie kana³ sanitarny φ 300 mm w ul. Bochenka,
e) odbiornikiem œcieków ze wschodniej czêœci terenu 6ZPU
bêdzie kana³ sanitarny φ 250 mm w ul. Podedworze,
f) odbiornikiem œcieków z terenu 1MW, 1US bêdzie kana³
sanitarny φ 300 mm w ul. Podedworze;
4) wzd³u¿ istniej¹cych i planowanych liniowych obiektów sieci
kanalizacyjnej ustala siê strefy techniczne:
a) o szerokoœci po 5,0 m od zewnêtrznych krawêdzi kana³u, w których zakazuje siê lokalizacji zabudowy,
b) o szerokoœci po 1,0 m od zewnêtrznych krawêdzi kana³u, w których zakazuje siê lokalizacji obiektów ma³ej
architektury i zadrzewieñ.
5. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemu odprowadzania wód opadowych ustala siê:
1) odbiornikami wód opadowych jest rzeka Drwinka wraz
z jej dop³ywami i rowami;
2) uk³ad kanalizacji deszczowej tworz¹:
a) kana³ deszczowe o przekroju 700x1050 mm w ul. Mokrej,
b) kana³ deszczowe o przekroju 600x900 mm w ul. Wielickiej,
c) kana³y deszczowe o przekroju 500x750 mm oraz
600x900 mm w ul. Wielickiej,
d) kana³ deszczowy φ 500 we wschodniej czêœci ul. Mokrej,
e) kana³ deszczowy φ 500 w rejonie po³udniowego odcinka ul. Podedworze,
f) kana³ deszczowy φ 1000 w ul. Nowos¹deckiej,
g) kana³y deszczowe φ 800 mm w ul. Bochenka i w pó³nocnym odcinku ul. Podedworze,
3) odprowadzenie wód opadowych z terenów zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej planuje siê poprzez kana³y
deszczowe zamkniête do istniej¹cych kana³ów;
4) dla powierzchni szczelnej dróg KDL a tak¿e utwardzonych parkingów o powierzchni powy¿ej 0,1 ha obowi¹zuje realizacja kanalizacji opadowej wraz z urz¹dzeniami zapewniaj¹cymi oczyszczenie wód zgodnie z przepisami odrêbnymi;
5) dla pozosta³ych terenów obowi¹zuje zasada powierzchniowego odprowadzania wód opadowych i wprowadzania ich do gruntu przy uwzglêdnieniu przepisów odrêb-
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nych, pod warunkiem nie zmieniania stanu wody na gruncie ze szkod¹ dla gruntów s¹siednich;
6) wzd³u¿ istniej¹cych i planowanych liniowych obiektów sieci kanalizacyjnej ustala siê strefy techniczne:
a) o szerokoœci po 5,0 m od zewnêtrznych krawêdzi kana³u, w których zakazuje siê lokalizacji zabudowy,
b) o szerokoœci po 1,0 m od zewnêtrznych krawêdzi kana³u, w których zakazuje siê lokalizacji obiektów ma³ej
architektury i zadrzewieñ;
7) w pasach drogowych rezerwuje siê miejsce dla kana³u
deszczowego, odprowadzaj¹cego wody opadowe z pasa
drogowego i z przynale¿nej zlewni.
6. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemu gazowniczego ustala siê:
1) odbiorcy zasilani s¹ w gaz ziemny z gazoci¹gów œredniego ciœnienia;
2) uk³ad sieci gazowej tworz¹:
a) gazoci¹g œredniego ciœnienia φ 250 mm, w rejonie ulic
Wielickiej i Facimiech,
b) gazoci¹g œredniego ciœnienia φ 110 mm, w rejonie ul. Wielickiej,
c) gazoci¹g œredniego ciœnienia φ 150 mm w ul. Mokrej
d) gazoci¹g œredniego ciœnienia φ 150 mm w ul. ul. Podedworze, ul. Szpakowej
3) zaopatrzenie w gaz nowych odbiorców wymaga rozbudowy rozdzielczej sieci gazowej œredniego ciœnienia,
w oparciu o gazoci¹gi wymienione w pkt 2;
4) dla istniej¹cych gazoci¹gów przy ustalaniu lokalizacji obiektów i dróg nale¿y zachowaæ odleg³oœci podstawowe zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami odrêbnymi;
5) dla planowanych gazoci¹gów œredniego ciœnienia nale¿y
ustaliæ strefy kontrolowane, w których nie nale¿y wznosiæ
budynków, urz¹dzaæ sta³ych sk³adów i magazynów, sadziæ drzew oraz podejmowaæ ¿adnej dzia³alnoœci mog¹cej zagroziæ trwa³oœci gazoci¹gu;
6) szerokoœæ stref kontrolowanych, których linia œrodkowa
pokrywa siê z osi¹ gazoci¹gu, dla planowanych gazoci¹gów œredniego ciœnienia powinna byæ zgodna z obowi¹zuj¹cymi przepisami odrêbnymi.
7. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemu ciep³owniczego ustala siê:
1) obszar objêty planem znajduje siê w zasiêgu miejskiego
systemu ciep³owniczego miasta Krakowa;
2) przez obszar planu przebiega magistrala ciep³ownicza
2 x φ 500 mm, na odcinku od ul. Facimiech do ul. £u¿yckiej;
3) utrzymany zostanie istniej¹cy sposób ogrzewania obiektów i przygotowania ciep³ej wody u¿ytkowej w oparciu
o centralny system ciep³owniczy miasta, indywidualne
Ÿród³a ciep³a i lokalne systemy grzewcze;
4) ze wzglêdu na ochronê powietrza atmosferycznego nale¿y:
a) w Ÿród³ach ciep³a wykorzystywaæ paliwa czyste ekologicznie, z zastosowaniem technologii zapewniaj¹cych
minimalne wskaŸniki emisji gazów i py³ów do powietrz
atmosferycznego,
b) potrzeby grzewcze nowych obiektów zabezpieczaæ poprzez miejsk¹ sieæ ciep³ownicz¹, ogrzewanie elektryczne lub lokalne Ÿród³a na paliwa ekologiczne (gaz ziemny, lekki olej opa³owy) lub alternatywne Ÿród³a energii
(energia s³oneczna, geotermalna);
5) ustala siê strefy techniczne wzd³u¿ ciep³oci¹gów, w których zakazuje siê lokalizacji obiektów kubaturowych - po
5,0 m dla ciep³oci¹gu o œrednicy ruroci¹gów 2 x φ 500 mm
6) zakazuje siê lokalizacji obiektów ma³ej architektury, s³upów oœwietleniowych, zieleni wysokiej i krzewów oraz
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placów zabaw i boisk w odleg³oœci mniejszej ni¿ 1m od
zewnêtrznego obrysu kana³u ciep³owniczego;
7) sposób zagospodarowania terenu w miejscach przebiegu sieci ciep³owniczej nie mo¿e ograniczaæ dostêpu zarz¹dcy sieci w przypadkach zwi¹zanych z prowadzeniem
prac eksploatacyjnych, remontowych, modernizacyjnych
lub polegaj¹cych na likwidacji awarii.
8. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemu elektroenergetycznego ustala siê:
1) utrzymuje siê istniej¹cy przebieg dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napiêcia 110 kV,
relacji GPZ Piaski Wielkie - GPZ Bie¿anów oraz GPZ Piaski
Wielkie - GPZ Bonarka;
2) obszar objêty planem zasilany jest w energiê elektryczn¹
w oparciu o sieæ elektroenergetyczn¹ œredniego napiêcia
poprzez stacje transformatorowe SN/nn;
3) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ odbywaæ siê bêdzie w oparciu o istniej¹ce i planowane stacje transformatorowe, zlokalizowane w obszarze planu i jego s¹siedztwie; lokalizacja i iloœæ dodatkowych linii i stacji
SN/nn wynikaæ bêdzie z bilansu potrzeb na dostawê
mocy i energii elektrycznej przez przewidywanych
w planie odbiorców;
4) w terenie zabudowy wielorodzinnej 1MW wskazuje
siê lokalizacjê nowej stacji transformatorowej SN/nn,
zasilanej poprzez wciêcie do istniej¹cej linii kablowej
15 kV;
5) ustala siê jako zasadê budowê stacji transformatoroworozdzielczych 15/0,4 kV jako stacji wolnostoj¹cych o wystroju harmonizuj¹cym z otaczaj¹c¹ zabudow¹ lub
umieszczanych wewn¹trz obiektów budowlanych;
6) zasilanie nowych odbiorców wymagaæ bêdzie rozbudowy sieci œredniego i niskiego napiêcia;
7) ustala siê strefy techniczne wzd³u¿ liniowych obiektów
elektroenergetycznych, w których zakazuje siê lokalizacji
zabudowy:
a) dla linii napowietrznej 110 kV - 14,5 m od skrajnego
przewodu linii, ³¹cznie 40 m licz¹c po 20 m od osi linii,
z dopuszczeniem innych sposobów lokalizacji budowli
pod warunkiem nie przekroczenia dopuszczalnych wartoœci natê¿enia pola elektromagnetycznego okreœlonego przepisami odrêbnymi,
b) dla linii napowietrznej 15 kV - 5 m od skrajnego przewodu linii, ³¹cznie 16 m, licz¹c po 8 m od osi linii
c) dla linii kablowych SN i nn 0,5 m licz¹c od skrajnego
przewodu.
9. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemów
telekomunikacyjnych ustala siê:
1) utrzymuje siê przebieg istniej¹cych sieci i obecn¹ lokalizacjê urz¹dzeñ telekomunikacyjnych;
2) zaspokojenie potrzeb w zakresie telekomunikacji nast¹pi
w oparciu o istniej¹c¹ infrastrukturê telekomunikacyjn¹
oraz poprzez rozbudowê lub budowê nowych urz¹dzeñ
infrastruktury i sieci telekomunikacyjnej;
3) wskazuje siê, jako zasadê lokalizacjê urz¹dzeñ infrastruktury telekomunikacji w lub na obiektach budowlanych; dopuszcza siê wolnostoj¹ce obiekty infrastruktury teletechnicznej lokalizowane zgodnie z zasadami okreœlonymi dla poszczególnych terenów, stosownie do warunków wynikaj¹cych ze szczegó³owych rozwi¹zañ technicznych, pod warunkiem nie naruszania pozosta³ych
ustaleñ planu;
4) w obrêbie pasa drogowego istniej¹cych i projektowanych ulic dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ sieci przewodowej.
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Ustala siê szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u¿ytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy:
1) w zakresie planowanych obiektów budowlanych i infrastruktury ustala siê na ca³ym obszarze planu poza terenami wskazanymi jako tereny o skomplikowanych warunkach gruntowych - z³o¿one warunki gruntowe (utrudniaj¹ce budownictwo). Przy realizacji inwestycji kubaturowych nak³ada siê
obowi¹zek ustalenia geotechnicznych warunków obiektów
budowlanych, zgodnie z przepisami odrêbnymi,
2) w terenach gdzie wystêpuj¹ stoki o nachyleniu powy¿ej
10° zagro¿one erozj¹ i denudacj¹ oznaczone na Rysunku
planu:
a) uwzglêdniæ przy realizacji inwestycji zabezpieczenie obiektów przed niestabilnoœci¹ gruntu poprzez stosowanie murków oporowych, itp. lub wzmocnienie techniczne konstrukcji obiektów budowlanych,
b) zakaz realizacji inwestycji mog¹cych naruszyæ strukturê
gruntu powoduj¹c jego osuwanie,
3) w granicach stref przep³ywu wezbrañ powodziowych oraz
w terenach podmok³ych, mokrad³ach oznaczonych na Rysunku planu ustala siê zakaz realizacji wszelkich inwestycji
za wyj¹tkiem elementów wyposa¿enia parku, infrastruktury technicznej, dróg publicznych oraz œcie¿ek rowerowych
i pieszych.
ROZDZIA£ III
Ustalenia Szczegó³owe
§ 19
1. Ustalenia szczegó³owe okreœlone w kolejnych paragrafach
niniejszego Rozdzia³u kolejno:
1) w poszczególnych ustêpach 1 - wyznaczaj¹ teren okreœlaj¹c jego przeznaczenie podstawowe;
2) w poszczególnych ustêpach 2 - okreœlaj¹ inwestycje dopuszczone poza przeznaczeniem podstawowym;
3) w poszczególnych ustêpach 3 - okreœlaj¹ warunki zagospodarowania terenu i kszta³towania zabudowy w granicach terenów wyznaczonych w odpowiednim ustêpie 1,
w tym:
a) wskaŸnik zabudowy,
b) wskaŸniki powierzchni biologicznie czynnej,
c) wysokoœci zabudowy,
d) geometrii dachu,
e) standardów wykoñczenia,
f) linie zabudowy,
g) ustalenia dodatkowe.
4) w poszczególnych ustêpach 4 - okreœla stosunek przeznaczenia podstawowego wyznaczonego w odpowiednim ustêpie 1 do przeznaczenia dopuszczonego w odpowiednim
ustêpie 2.
2. Zasady sytuowania zabudowy w wyznaczonych terenach
okreœlaj¹ obowi¹zuj¹ce i nieprzekraczalne linie zabudowy.
W przypadku nie wyznaczenia linii zabudowy na Rysunku
planu, obowi¹zuj¹ przepisy odrêbne.
3. Tereny pomiêdzy lini¹ rozgraniczaj¹c¹ terenów, a nieprzekraczaln¹ lini¹ zabudowy winny zostaæ zagospodarowane
jako tereny zieleni urz¹dzonej, w tym o charakterze izoluj¹cym, z dopuszczeniem wjazdów na tereny nieruchomoœci
oraz urz¹dzeñ budowlanych, o których mowa w przepisach
odrêbnych - zwi¹zanych z przeznaczeniem podstawowym
i dopuszczalnym terenu.
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§ 20
1. Wyznacza siê teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczony na Rysunku planu symbolem 1MW z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowê mieszkaniow¹
wielorodzinn¹.
2. W granicach terenu wyznaczonego w ust. 1 poza podstawowym przeznaczeniem dopuszcza siê:
1) lokalizacjê obiektów ma³ej architektury (altany, place zabaw dla dzieci itp.) oraz zadaszeñ,
2) realizacjê ci¹gów pieszych i pieszo-jezdnych oraz parkingów do obs³ugi mieszkañców.
3. W granicach terenu 1MW ustala siê nastêpuj¹ce warunki
zagospodarowania terenu i kszta³towania zabudowy:
1) maksymalny wskaŸnik zabudowy - 31 %,
2) zachowaæ minimum 30 % powierzchni terenu biologicznie czynnej,
3) wysokoœæ budynków - do 35,0 m,
4) stosowaæ dachy p³askie b¹dŸ o nachyleniu po³aci do 45 %,
5) przy stosowaniu dachów o nachyleniu powy¿ej 15 % zachowaæ:
a) symetriê k¹tów nachylenia po³aci dachowych,
b) symetriê po³aci dachowych w obrêbie bry³y budynku w osi prostopad³ej do bry³y budynku,
c) zakaz stosowania po³aci dachowych przesuniêtych wzajemnie w pionie i w poziomie,
d) obowi¹zek pokrycia dachów materia³em ceramicznym
lub jego imitacj¹ w kolorze czerwonym, czerwono-br¹zowym lub br¹zowym,
6) do wykañczania elewacji stosowaæ tynki w kolorze bia³ym, kremowym lub jasnopopielatym; dopuszcza siê stosowanie ok³adzin z kamienia, ceg³y lub drewna, obowi¹zuje zakaz stosowania elementów refleksyjnych oraz "siddingu", blachy (równie¿ falistej i trapezowej) i innych nisko standardowych wykoñczeniowych materia³ów elewacyjnych,
7) dla terenu 1MW zachowaæ nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy od linii rozgraniczaj¹cej stanowi¹cej granicê planu
i jednoczeœnie granicê dzia³ki ulicy Podedworze - 8 m.
4. Warunkiem lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ w terenie 1MW
w ramach przeznaczenia dopuszczonego w ust. 2 jest spe³nienie zasady, aby ³¹czna powierzchnia terenów zwi¹zanych z tym przeznaczeniem nie stanowi³a wiêcej ni¿ 50 %
powierzchni terenu inwestycji, przeznaczonej pod zainwestowanie podstawowe, z zastrze¿eniem ust. 3 pkt 2.
5. Wszystkie podejmowane przedsiêwziêcia w zakresie zagospodarowania terenu wyznaczonego w ust. 1 stosowaæ
³¹cznie z ustaleniami zawartymi w Rozdziale II.
§ 21
1. Wyznacza siê tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone na Rysunku planu symbolami 1MN, 2MN,
3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN, 11MN
i 12MN z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowê
mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ wolnostoj¹c¹.
2. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 poza podstawowym przeznaczeniem dopuszcza siê:
1) przeznaczenie czêœci obiektów, zmianê sposobu u¿ytkowania obiektów lub przebudowa obiektów na obiekty
us³ug s³u¿¹cych obs³udze funkcji parkowej w tym gastronomia, galerie, wypo¿yczalnia sprzêtu sportowego, zaplecze techniczno-sanitarne, itp.,
2) lokalizacjê obiektów ma³ej architektury (altany, kapliczki
itp.) oraz zadaszeñ,
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3) realizacjê ci¹gów pieszych.
3. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania terenu i kszta³towania zabudowy:
1) maksymalny wskaŸnik zabudowy - 40 %,
2) zachowaæ minimum 40 % powierzchni terenu biologicznie
czynnej,
3) wysokoœæ budynków - do 10,0 m,
4) obowi¹zuje stosowanie dachów spadzistych przy zachowaniu:
a) symetrii k¹tów nachylenia po³aci dachowych,
b) symetrii po³aci dachowych w obrêbie bry³y budynku w osi prostopad³ej do bry³y budynku,
c) k¹ta nachylenia po³aci nie wiêkszego ni¿ 45°,
d) zakaz stosowania po³aci dachowych przesuniêtych wzajemnie w pionie i w poziomie,
e) pokrycia dachów materia³em ceramicznym lub jego
imitacj¹ w kolorze czerwonym, czerwono-br¹zowym
lub br¹zowym,
5) do wykañczania elewacji stosowaæ tynki w kolorze bia³ym, kremowym lub jasnopopielatym; dopuszcza siê stosowanie ok³adzin z kamienia, ceg³y lub drewna, obowi¹zuje zakaz stosowania elementów refleksyjnych oraz "siddingu", blachy (równie¿ falistej i trapezowej) i innych nisko standardowych wykoñczeniowych materia³ów elewacyjnych,
6) zachowaæ nieprzekraczalne linie zabudowy od linii rozgraniczaj¹cych dróg:
a) 2KDL dla terenów 9MN i 10MN - 8 m
b) 2KDD dla terenu 5MN - 8 m,
c) 3KDD dla terenu 3MN - zgodnie z Rysunkiem planu,
d) 4KDD dla terenu 9MN - 8 m,
e) 1KDW dla terenów 1MN i 2MN - 4 m,
f) drogi gminnej ulica Szpakowa dla terenu 9MN - 8 m,
g) 1KDL dla terenu 12MN - 3 m.
4. Dopuszcza siê lokalizacjê funkcji dopuszczonej na 50 % powierzchni terenu MN, z zastrze¿eniem ust. 3 pkt 2.
5. Wszystkie podejmowane przedsiêwziêcia w zakresie zagospodarowania terenów wyznaczonych w ust. 1 stosowaæ
³¹cznie z ustaleniami zawartymi w Rozdziale II.
§ 22
1. Wyznacza siê teren zabudowy us³ugowej oznaczony na
Rysunku planu symbolem U z podstawowym przeznaczeniem pod us³ugi handlu detalicznego i gastronomii typu
kawiarnia.
2. W granicach terenu wyznaczonego w ust. 1 poza podstawowym przeznaczeniem dopuszcza siê lokalizacjê zadaszeñ
i obiektów ma³ej architektury zwi¹zanych z przeznaczeniem
podstawowym (altany, itp.).
3. W granicach terenu wyznaczonego w ust. 1 ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania terenu i kszta³towania
zabudowy:
1) maksymalny wskaŸnik zabudowy - 40 %,
2) zachowaæ minimum 20 % powierzchni terenu biologicznie czynnej,
3) wysokoœæ budynków - do 10,0 m,
4) obowi¹zuje stosowanie dachów przy zachowaniu:
a) symetrii k¹tów nachylenia po³aci dachowych,
b) symetrii po³aci dachowych w obrêbie bry³y budynku w osi prostopad³ej do bry³y budynku,
c) k¹ta nachylenia po³aci nie wiêkszego ni¿ 45°,
d) zakazu stosowania po³aci dachowych przesuniêtych
wzajemnie w pionie i w poziomie,
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e) pokrycia dachów materia³em ceramicznym lub jego
imitacj¹ w kolorze czerwonym, czerwono-br¹zowym
lub br¹zowym,
5) do wykañczania elewacji stosowaæ tynki w kolorze bia³ym, kremowym lub jasnopopielatym; dopuszcza siê stosowanie ok³adzin z kamienia, ceg³y lub drewna, obowi¹zuje zakaz stosowania elementów refleksyjnych oraz "siddingu", blachy (równie¿ falistej i trapezowej) i innych nisko standardowych wykoñczeniowych materia³ów elewacyjnych,
6) zachowaæ nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy od linii rozgraniczaj¹cej drogi 4KDD - 6 m.
4. Warunkiem lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ w ramach przeznaczenia dopuszczonego w ust. 2 jest spe³nienie zasady,
aby ³¹czna powierzchnia terenów zwi¹zanych z tym przeznaczeniem nie stanowi³a wiêcej ni¿ 50 % powierzchni terenu inwestycji, przeznaczonej pod zainwestowanie podstawowe, z zastrze¿eniem ust. 3 pkt 2.
5. Wszystkie podejmowane przedsiêwziêcia w zakresie zagospodarowania terenów wyznaczonych w ust. 1 stosowaæ
³¹cznie z ustaleniami zawartymi w Rozdziale II.
§ 23
1. Wyznacza siê tereny sportu i rekreacji oznaczone na Rysunku planu symbolami 1US i 2US z podstawowym przeznaczeniem pod obiekty i urz¹dzenia z zakresu sportu i rekreacji, w szczególnoœci:
1) w terenie 1US pod hale i boiska sportowe, œcianki wspinaczkowe z zapleczem techniczno-sanitarnym i hotelowym,
2) w terenie 2US pod korty tenisowe i pod kubaturowe obiekty o funkcji sportowo-rekreacyjnej, w tym: sauna, sala
krêglarska, bilardowa, si³ownia itp.
2. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 poza podstawowym przeznaczeniem dopuszcza siê:
1) lokalizacjê innych ni¿ wymienionych w ust. 1 funkcji sportowych i rekreacyjnych,
2) w terenie 1US terenowe urz¹dzenia w formie przeszkód
do wyczynowych zjazdów rowerowych wraz z niezbêdn¹
infrastruktur¹ (np. nawierzchnie, elementy zabezpieczaj¹ce takie jak balustrady, schody terenowe),
3) lokalizacjê elementów wyposa¿enia parku, innych obiektów ma³ej architektury (altany, miejsca do siedzenia - minitrybuny itp.) i zadaszeñ œciœle zwi¹zanych z przeznaczeniem podstawowym,
4) realizacjê ci¹gów pieszych i pieszo-jezdnych, œcie¿ek rowerowych,
5) realizacjê miejsc postojowych dla terenu.
3. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania terenu i kszta³towania zabudowy:
1) maksymalny wskaŸnik zabudowy - 20 %,
2) zachowaæ minimum 50 % powierzchni terenu biologicznie czynnej dla terenów 1US i 2US,
3) wysokoœæ obiektów:
a) w terenie 1US - do 22,0 m,
b) w terenie 2US - do 10,0 m,
4) obowi¹zuje stosowanie dachów o nachyleniu po³aci dachowych od 0 do 45°,
5) do wykañczania elewacji stosowaæ tynki w kolorze bia³ym, kremowym lub jasnopopielatym. Dopuszcza siê stosowanie ok³adzin z kamienia, ceg³y lub drewna, obowi¹zuje zakaz stosowania elementów refleksyjnych oraz "siddingu", blachy (równie¿ falistej i trapezowej) i innych ni-
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sko standardowych wykoñczeniowych materia³ów elewacyjnych,
6) przy realizacji obiektów w terenie 2US zlokalizowanych
w pasie 25 m od linii rozgraniczaj¹cej drogê 1KDD zachowaæ otwarcia widokowe na teren parku 1ZP,
7) zachowaæ nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy od:
a) linii rozgraniczaj¹cych stanowi¹cych jednoczeœnie granicê planu dla terenu 1US - 8 m.
b) 1KDD dla terenu 2US - 5 m.
4. Warunkiem lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ w ramach przeznaczenia dopuszczonego w ust. 2 jest spe³nienie zasady,
aby ³¹czna powierzchnia terenów zwi¹zanych z tym przeznaczeniem nie stanowi³a wiêcej ni¿ 40 % powierzchni terenu inwestycji, przeznaczonej pod zainwestowanie podstawowe, z zastrze¿eniem ust. 3 pkt 2.
5. Wszystkie podejmowane przedsiêwziêcia w zakresie zagospodarowania terenów wyznaczonych w ust. 1 stosowaæ
³¹cznie z ustaleniami zawartymi w Rozdziale II.
§ 24
1. Wyznacza siê teren gospodarstwa ogrodniczego oznaczony na rysunku planu symbolem RU z podstawowym przeznaczeniem pod fragment gospodarstwa ogrodniczego s³u¿¹cego produkcji rolnej roœlinnej i ogrodniczej funkcjonuj¹cego w ramach wiêkszego gospodarstwa szkó³ki drzew i krzewów wykraczaj¹cego poza granice planu.
2. W granicach terenu wyznaczonego w ust. 1 ustala siê zakaz
lokalizacji obiektów budowlanych.
3. Wszystkie podejmowane przedsiêwziêcia w zakresie zagospodarowania terenu wyznaczonego w ust. 1 stosowaæ
³¹cznie z ustaleniami zawartymi w Rozdziale II.
§ 25
1. Wyznacza siê tereny zieleni urz¹dzonej, oznaczone na
Rysunku planu symbolami 1ZP, 2ZP i 3ZP z podstawowym
przeznaczeniem pod ogólnodostêpne tereny zieleni urz¹dzonej z elementami wyposa¿enia parku - Park Rzeczny
potoku Drwinka.
2. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 poza podstawowym przeznaczeniem dopuszcza siê:
1) ods³oniêcie rzeczywistego Ÿród³a wody i ujêcie go w atrakcyjny krajobrazowo sposób,
2) realizacjê niewyznaczonych na Rysunku planu urz¹dzonych œcie¿ek pieszych, œcie¿ek rolkowych i rowerowych,
œcie¿ek dydaktycznych, tras dla rowerów górskich i dla
narciarstwa biegowego wraz z niezbêdn¹ infrastruktur¹
(np. nawierzchnie, elementy zabezpieczaj¹ce takie jak
balustrady, schody terenowe, rampy), mostków, k³adek
pieszo-rowerowych,
3) realizacjê murów oporowych dla umocnienia skarp, nasypów dróg,
4) lokalizacjê zabezpieczeñ przeciwpowodziowych i umocnieñ koryta Drwinki.
3. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania terenu:
1) przy urz¹dzaniu œcie¿ek pieszych, rolkowych, rowerowych
i tras dla narciarstwa biegowego obowi¹zuje wykonanie
wszelkich niezbêdnych zabezpieczeñ takich jak: balustrady, schody terenowe, tablice informacyjne itp.,
2) w przypadku nowych nasadzeñ zieleni w zasiêgu stref
technicznych sieci i urz¹dzenia infrastruktury technicznej
wodoci¹gu, gazoci¹gu, sieci ciep³owniczej i linii elektro-
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energetycznych obowi¹zuj¹ ustalenia § 17 ust. 3, 6, 7 i 8
odpowiednio do sieci;
3) obowi¹zuj¹ zakazy:
a) realizacji zabudowy kubaturowej trwale zwi¹zanej
z gruntem,
b) lokalizacji gara¿y i miejsc postojowych,
c) lokalizacji obiektów ma³ej gastronomii,
d) lokalizacji ci¹gów i urz¹dzeñ komunikacyjnych dla motocykli, samochodów terenowych i innych pojazdów silnikowych,
4) wszelkie dzia³ania musz¹:
a) byæ zgodne z zapisami zawartymi w § 17 ust. 3, dotycz¹cymi zasad zagospodarowania terenów w strefie
technicznej magistrali wodoci¹gowej,
b) byæ zgodne z zapisami zawartymi w § 17 ust. 6, dotycz¹cymi zasad zagospodarowania terenów w strefie
technicznej gazoci¹gu,
c) byæ zgodne z zapisami zawartymi w § 17 ust. 7, dotycz¹cymi zasad zagospodarowania terenów w strefie
technicznej ciep³oci¹gu,
d) byæ zgodne z zapisami zawartymi w § 17 ust. 8, dotycz¹cymi zasad zagospodarowania terenów w strefie
technicznej linii elektroenergetycznej.
4. Warunkiem lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ w ramach przeznaczenia dopuszczalnego jest spe³nienie zasady, aby
³¹czna powierzchnia terenów zwi¹zanych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie stanowi³a wiêcej ni¿ 30 % terenu inwestycji.
5. Wszystkie podejmowane przedsiêwziêcia w zakresie zagospodarowania terenów wyznaczonych w ust. 1 stosowaæ
³¹cznie z ustaleniami zawartymi w Rozdziale II.
§ 26
1. Wyznacza siê tereny zieleni urz¹dzonej z us³ugami, oznaczone na Rysunku planu symbolami 1ZPU, 2ZPU, 3ZPU,
4ZPU, 5ZPU i 6ZPU z podstawowym przeznaczeniem pod
ogólnodostêpne tereny zieleni urz¹dzonej wraz z us³ugami
z zakresu rekreacji, turystyki, oœwiaty i edukacji s³u¿¹cymi
obs³udze funkcji rekreacyjnej parku rzecznego potoku Drwinka w szczególnoœci:
1) w terenie 1ZPU - urz¹dzone przestrzenie publiczne ogólnodostêpne w tym górka saneczkowa, amfiteatr, plac
spotkañ, miejsce wystaw plenerowych wraz z zapleczem
techniczno-sanitarnym,
2) w terenach 2ZPU i 3ZPU - urz¹dzone przestrzenie publiczne ogólnodostêpne w formie placu, alejki pieszej z kawiarni¹, ogródkiem Jordanowskim, gabinetem odnowy
biologicznej itp., z urz¹dzeniem bramy do Parku Rzecznego Drwinka od strony drogi publicznej,
3) w terenie 4ZPU i 5ZPU - place, kompozycje zieleni i elementy ma³ej architektury z urz¹dzeniem bram wejœciowych na teren parku,
4) w terenie 6ZPU - park linowy z towarzysz¹cymi obiektami
sportowo-rekreacyjnymi z funkcj¹ restauracyjno-hotelowo-biurow¹.
2. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 poza podstawowym przeznaczeniem dopuszcza siê:
1) lokalizacjê obiektów gastronomicznych towarzysz¹cych
funkcji rekreacyjnej,
2) plenerowych galerii sztuki;
3) niewyznaczonych na Rysunku planu dojœæ i dojazdów;
4) niewyznaczonych na Rysunku planu urz¹dzonych œcie¿ek
pieszych i rowerowych, œcie¿ek dydaktycznych i tras narciarstwa biegowego wraz z niezbêdn¹ infrastruktur¹
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(np. nawierzchnie, elementy zabezpieczaj¹ce takie jak balustrady, schody terenowe);
5) lokalizacjê ci¹gów komunikacyjnych dla samochodów
dostawczych i innych pojazdów silnikowych obs³uguj¹cych obiekty us³ugowe, pod warunkiem realizacji ich od
strony dróg publicznych bezpoœrednio przylegaj¹cych do
terenu,
6) niewyznaczonych na Rysunku planu mostków i k³adek
pieszo-rowerowych,
7) miejsc postojowych realizowanych w zieleni przy zachowaniu 30 % powierzchni biologicznie czynnej.
3. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania terenu i kszta³towania zabudowy:
1) maksymalny wskaŸnik zabudowy dla terenu:
a) 1ZPU i 2ZPU - 10 %,
b) 3ZPU i 5ZPU - 20 %,
c) 4ZPU - 5 %
d) 6ZPU - 30 %;
2) zachowaæ minimum 65 % powierzchni terenu biologicznie czynnej,
3) wysokoœæ obiektów:
a) dla terenu 6ZPU:
- w obszarach wskazanych na Rysunku planu nieprzekraczaln¹ lini¹ zabudowy bezpoœrednio przylegaj¹cych do drogi 5KDD - do 22,0 m
- w obszarze wskazanym na Rysunku planu nieprzekraczaln¹ lini¹ zabudowy bezpoœrednio przylegaj¹cy do po³udniowo-zachodniej granicy obszaru objêtego planem - do 8,0 m
b) dla pozosta³ych terenów - do 8,0 m,
4) obowi¹zuje stosowanie dachów przy zachowaniu:
a) symetrii k¹tów nachylenia po³aci dachowych,
b) symetrii po³aci dachowych w obrêbie bry³y budynku w osi prostopad³ej do bry³y budynku,
c) k¹ta nachylenia po³aci nie wiêkszego ni¿ 45°,
d) zakaz stosowania po³aci dachowych przesuniêtych
wzajemnie w pionie i w poziomie,
e) dopuszcza siê pokrycie stropodachem lub stropodachem zielonym, a w przypadku realizacji dachu spadzistego zastosowaæ pokrycie dachów materia³em ceramicznym lub jego imitacj¹ w kolorze czerwonym, czerwono-br¹zowym lub br¹zowym,
5) do wykañczania elewacji stosowaæ materia³y takie jak:
tynk, kamieñ, beton architektoniczny, szk³o, wysokiej jakoœci blachy ze stali nierdzewnej oraz kompozyty aluminiowe (naturalne, lakierowane i anodowane). Obowi¹zuje zakaz stosowania niskostandardowych materia³ów
wykoñczeniowych takich jak: blacha falista i trapezowa,
"sidding", papa itp. oraz zakaz stosowania jaskrawych
kolorów materia³ów wykoñczeniowych,
6) obowi¹zek urz¹dzenia miejsc wypoczynku (³awki, oœwietlenie, altany, zadaszenia),
7) zachowaæ nieprzekraczalne linie zabudowy:
a) dla terenu 1ZPU - 8 m od linii rozgraniczaj¹cej stanowi¹cej jednoczeœnie granicê planu (ul. Podedworze),
b) dla terenu 3ZPU - 3 m od linii rozgraniczaj¹cej drogê
1KDL,
c) dla terenu 6ZPU:
- 8 m od linii rozgraniczaj¹cej drogê 5KDD i ulicy
Adama Bochenka (stanowi¹cej jednoczeœnie granicê planu),
- 16 m od granicy lasu,
- wed³ug Rysunku planu od granicy stref przep³ywów
wezbrañ powodziowych
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8) w granicach terenów 2ZPU i 3ZPU obiekty kubaturowe
i inne elementy przes³aniaj¹ce widok lokalizowaæ poza
ci¹gami widokowymi oznaczonymi na Rysunku planu,
umo¿liwiaj¹c wgl¹d w teren parku od strony dróg publicznych. Obiekty kubaturowe lokalizowaæ d³u¿sz¹ osi¹
wzd³u¿ doliny cieku,
9) zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych trwale zwi¹zanych z gruntem w terenach oznaczonych symbolami 4ZPU
i 5ZPU,
10) tereny 4ZPU i 5ZPU urz¹dziæ w formie bram wejœciowych na teren parku poprzez tworzenie placów, kompozycji zieleni, elementów ma³ej architektury, itp.,
11) w terenie 6ZPU w miejscach nieobjêtych nieprzekraczalnymi liniami zabudowy nak³ada siê obowi¹zek maksymalnej ochrony zieleni wysokiej,
12) obowi¹zek wydzielenia miejsca pod segregacjê i sk³adowanie odpadów poza frontow¹ czêœci¹ dzia³ki budowlanej,
13) obowi¹zuj¹ zakazy:
a) lokalizacji ci¹gów komunikacyjnych dla motocykli, samochodów terenowych i innych pojazdów silnikowych,
za wyj¹tkiem okreœlonym w ust. 2 pkt 4,
b) lokalizacji urz¹dzeñ dla motocykli, samochodów terenowych i innych pojazdów silnikowych.
4. Warunkiem lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ w ramach przeznaczenia dopuszczalnego jest spe³nienie zasady, aby
³¹czna powierzchnia terenów zwi¹zanych z przeznaczeniem
dopuszczalnym nie stanowi³a wiêcej ni¿ 30 % powierzchni
terenu inwestycji, z zastrze¿eniem ust. 3 pkt 2.
5. Wszystkie podejmowane przedsiêwziêcia w zakresie zagospodarowania terenów wyznaczonych w ust. 1 stosowaæ
³¹cznie z ustaleniami zawartymi w Rozdziale II.
§ 27
1. Wyznacza siê teren zieleni urz¹dzonej osiedlowej, oznaczony na Rysunku planu symbolem 1ZU z podstawowym
przeznaczeniem pod zieleñ urz¹dzon¹ wraz ze œcie¿kami
pieszymi i rowerowymi oraz pod obs³ugê komunikacyjn¹
istniej¹cego osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego zlokalizowanego poza obszarem opracowania.
2. W granicach terenu wyznaczonego w ust. 1 ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania terenu:
1) przy urz¹dzaniu œcie¿ek pieszych, rolkowych i rowerowych obowi¹zuje wykonanie wszelkich niezbêdnych zabezpieczeñ takich jak: balustrady, schody terenowe, tablice informacyjne itp.,
2) obowi¹zuj¹ zakazy:
a) realizacji zabudowy kubaturowej trwale zwi¹zanej
z gruntem,
b) lokalizacji gara¿y i miejsc postojowych,
3. Wszystkie podejmowane przedsiêwziêcia w zakresie zagospodarowania terenu wyznaczonego w ust. 1 stosowaæ
³¹cznie z ustaleniami zawartymi w Rozdziale II.
§ 28
1. Wyznacza siê tereny leœne oznaczone na rysunku planu
symbolami 1ZL i 2ZL obejmuj¹ce lasy i grunty leœne Ls zgodnie z ewidencj¹ gruntów, dróg œródleœnych i pozostawia
w dotychczasowym u¿ytkowaniu.
2. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 dopuszcza siê
realizacjê ci¹gów pieszych i œcie¿ek dydaktycznych.
3. Obowi¹zuje zakaz zmiany u¿ytkowania terenów na cele nieleœne i zakaz realizacji obiektów z wyj¹tkiem przypadków
dopuszczonych przepisami odrêbnymi.
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4. Wszystkie podejmowane przedsiêwziêcia w zakresie zagospodarowania terenów wyznaczonych w ust. 1 stosowaæ
³¹cznie z ustaleniami zawartymi w Rozdziale II.
§ 29
1. Wyznacza siê tereny dróg publicznych klasy L (lokalnej) oznaczone na rysunku planu symbolami 1KDL, 2KDL
i 3KDL z podstawowym przeznaczeniem pod drogê publiczn¹ klasy L (lokaln¹) wraz z urz¹dzeniami odwodnienia i oœwietlenia.
2. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 poza podstawowym przeznaczeniem dopuszcza siê:
1) lokalizacjê ma³ych obiektów kubaturowych (kioski, przystanki autobusowe, itp.) zgodnie z przepisami odrêbnymi,
2) budowê œcie¿ek rowerowych,
3) inne, nie wymienione w pkt 1 - 2, zgodnie z przepisami
odrêbnymi.
3. Szerokoœæ dróg w liniach rozgraniczaj¹cych - 12 m z poszerzeniami zgodnie z Rysunkiem planu.
4. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 obowi¹zuje
zakaz lokalizacji wszelkich urz¹dzeñ reklamowych.
5. Wszystkie podejmowane przedsiêwziêcia w zakresie zagospodarowania terenów wyznaczonych w ust. 1 stosowaæ
³¹cznie z ustaleniami zawartymi w Rozdziale II.
§ 30
1. Wyznacza siê tereny dróg publicznych klasy D (dojazdowej), oznaczone na rysunku planu symbolami 1KDD, 2KDD,
3KDD, 4KDD i 5KDD z podstawowym przeznaczeniem pod
drogi publiczne klasy D (dojazdowe) wraz z urz¹dzeniami
odwodnienia i oœwietlenia.
2. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 poza podstawowym przeznaczeniem dopuszcza siê:
1) lokalizacjê obiektów ma³ej architektury,
2) inne, nie wymienione w pkt 1, zgodnie z przepisami odrêbnymi.
3. Szerokoœæ dróg w liniach rozgraniczaj¹cych:
a) 1KDD, 3KDD, 4KDD i 5KDD - 10 m z poszerzeniami
w rejonie skrzy¿owañ zgodnie z Rysunkiem planu,
b) 2KDD - fragmentaryczny teren drogi publicznej ul. Mokrej znajduj¹cy siê w granicach opracowania planu zgodnie z Rysunkiem planu.
4. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 obowi¹zuje
zakaz lokalizacji wszelkich urz¹dzeñ reklamowych.
5. Wszystkie podejmowane przedsiêwziêcia w zakresie zagospodarowania terenów wyznaczonych w ust. 1 stosowaæ
³¹cznie z ustaleniami zawartymi w Rozdziale II.
§ 31
1. Wyznacza siê teren komunikacji publicznej, oznaczony na
rysunku planu symbolem KDX z podstawowym przeznaczeniem pod ci¹g pieszo-jezdny wraz z urz¹dzeniami odwodnienia i oœwietlenia.
2. W granicach terenu wyznaczonego w ust. 1 obowi¹zek realizacji nawierzchni ci¹gu jako utwardzonej rozbieralnej (kostka kamienna, betonowa) z mo¿liwoœci¹ wprowadzenia sieci
infrastruktury technicznej.
3. Szerokoœæ ci¹gu pieszo-jezdnego w liniach rozgraniczaj¹cych - 6 m z poszerzeniami w rejonie skrzy¿owania z drog¹
1KDL, zgodnie z Rysunkiem planu,
4. Wszystkie podejmowane przedsiêwziêcia w zakresie zagospodarowania terenu wyznaczonego w ust. 1 stosowaæ
³¹cznie z ustaleniami zawartymi w Rozdziale II.
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§ 32
1. Wyznacza siê teren drogi wewnêtrznej, oznaczonej na
rysunku planu symbolem KDW z podstawowym przeznaczeniem pod drogê wewnêtrzn¹ wraz z urz¹dzeniami odwodnienia i oœwietlenia.
2. Szerokoœæ drogi w liniach rozgraniczaj¹cych - 6 m z poszerzeniem skrzy¿owania z drog¹ 3KDD, zgodnie z Rysunkiem planu,
3. W granicach terenu wyznaczonego w ust. 1 obowi¹zuje zakaz lokalizacji wszelkich urz¹dzeñ reklamowych.
4. Wszystkie podejmowane przedsiêwziêcia w zakresie zagospodarowania terenu wyznaczonego w ust. 1 stosowaæ
³¹cznie z ustaleniami zawartymi w Rozdziale II.
ROZDZIA£ IV
Przepisy koñcowe
§ 33
Stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty z tytu³u wzrostu wartoœci nieruchomoœci, w zwi¹zku z uchwaleniem planu,
ustala siê w wysokoœci 30 % dla terenów w obszarze planu.
§ 34
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Krakowa.
§ 35
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Przewodnicz¹ca Rady: M. Radwan-Ballada
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Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr LXIV/821/09
Rady Miasta Krakowa
z dnia 4 lutego 2009 r.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU "PARK RZECZNY DRWINKA"
RYSUNEK PLANU
SKALA 1:2000*
SKOROWIDZ SEKCJI

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê Ÿród³ow¹ 1:2000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³oœci marginesów.
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Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr LXIV/821/09
Rady Miasta Krakowa
z dnia 4 lutego 2009 r.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU "PARK RZECZNY DRWINKA"
RYSUNEK PLANU
SKALA 1:2000*
RYSUNEK ROZWI¥ZAÑ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
SKOROWIDZ SEKCJI

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê Ÿród³ow¹ 1:2000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³oœci marginesów.
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W zakresie uwag nieuwzglêdnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa, Rada Miasta Krakowa postanawia przyj¹æ nastêpuj¹cy sposób ich rozpatrzenia:
1. Uwaga Nr 1
dotyczy dzia³ki Nr 57/2 obrêb 59, która w projekcie planu znajduje siê w nastêpuj¹cych terenach:
- oznaczonym symbolem 3ZP, teren zieleni urz¹dzonej z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnodostêpne tereny zieleni urz¹dzonej z elementami wyposa¿enia parku - Park Rzeczny potoku Drwinka,
- oznaczonym symbolem KDW, teren drogi wewnêtrznej z podstawowym przeznaczeniem pod drogê wewnêtrzn¹ wraz z
urz¹dzeniami odwodnienia i oœwietlenia.
[...]*
wnieœli uwagê, która w zakresie nieuwzglêdnionym przez Prezydenta Miasta Krakowa dotyczy³a w³¹czenia dzia³ki Nr 57/2
do terenów budowlanych. Wnioski w tej sprawie kierowane s¹
od 2003 r.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi w ww. zakresie. Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.

Przewodnicz¹ca Rady: M. Radwan-Ballada
Za³¹cznik Nr 3
do Uchwa³y Nr LXIV/821/09
Rady Miasta Krakowa
z dnia 4 lutego 2009 r.
ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG
DOTYCZ¥CYCH PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
OBSZARU "PARK RZECZNY DRWINKA"
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Park Rzeczny Drwinka" zosta³ wy³o¿ony do publicznego wgl¹du w okresie od 19 maja do 18 czerwca 2008 r.
W wyznaczonym terminie wnoszenia uwag dotycz¹cych projektu planu, tj. do dnia 2 lipca 2008 r., wp³ynê³y 34 uwagi.
Ilekroæ w niniejszym Rozstrzygniêciu mowa o:
- "planie" - nale¿y przez to rozumieæ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru "Park Rzeczny Drwinka",
- "Ustawie" - nale¿y przez to rozumieæ Ustawê z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80 poz. 717 z póŸn. zm.),
- "Studium" - nale¿y przez to rozumieæ Studium uwarunkowañ
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa'
- "Terenach…" - nale¿y przez to rozumieæ tereny i ich oznaczenia, które wystêpuj¹ w edycji projektu planu wyk³adanego
do publicznego wgl¹du.
Prezydent Miasta Krakowa Zarz¹dzeniem Nr 1453/2008
z dnia 21 lipca 2008 r. wraz z Zarz¹dzeniem Nr 2109/2008 z dnia
24 paŸdziernika 2008 r. rozpatrzy³ uwagi dotycz¹ce projektu
planu i wprowadzi³ zmiany do projektu planu wynikaj¹ce
z uwzglêdnienia uwag.

Wyjaœnienie:
Uwaga o w³¹czenie dz. Nr 57/2 do terenów budowlanych nie
mo¿e byæ uwzglêdniona, poniewa¿ spowodowa³oby to niezgodnoœæ projektu planu z ustaleniami Studium, a wiêc naruszenie
przepisów art. 15 ust. 1 i art. 17 pkt 4 Ustawy.
W obszarze parku ze wzglêdu na jego funkcjê i obowi¹zek zachowania zgodnoœci z ustaleniami Studium, nie wprowadza
siê nowych terenów zabudowy mieszkaniowej, a jedynie utrzymuje siê:
- istniej¹c¹ zabudowê mieszkaniow¹,
- wydane prawomocne decyzje pozwolenia na budowê.
W projekcie planu w/w dzia³ka po³o¿ona jest w terenie 3ZP
z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnodostêpne tereny
zieleni urz¹dzonej z elementami wyposa¿enia parku oraz KDW
- tereny drogi wewnêtrznej. Wyznaczone tereny ZP bêd¹ spe³niaæ funkcjê publicznych terenów zieleni urz¹dzonej dla potrzeb rekreacji.
2. Uwaga Nr 2
dotyczy dzia³ki Nr 575/2 obrêb 61, która w projekcie planu
znajduje siê w terenie oznaczonym symbolem 1US, teren sportu i rekreacji z podstawowym przeznaczeniem pod obiekty
i urz¹dzenia z zakresu sportu i rekreacji, w szczególnoœci pod
hale i boiska sportowe, œcianki wspinaczkowe z zapleczem techniczno-sanitarnym i hotelowym.
[...]*
wnios³a uwagê, która w zakresie nieuwzglêdnionym przez Prezydenta Miasta Krakowa dotyczy³a zmiany przeznaczenie dzia³ki Nr 575/2 w projekcie planu z terenu 1US na tereny zabudowy mieszkaniowej z us³ugami o oznaczeniu MW i warunkach
okreœlonych w § 20 projektu planu.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi w ww. zakresie. Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona
w czêœci.
Wyjaœnienie:
Uwaga o zmianê przeznaczenia dzia³ki Nr 575/2 na teren zabudowy mieszkaniowej MW z us³ugami nie mo¿e byæ uwzglêdniona, poniewa¿ spowodowa³oby to niezgodnoœæ projektu pla-
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nu z ustaleniami Studium, a wiêc naruszenie przepisów art. 15
ust. 1 i art. 17 pkt 4 Ustawy. W projekcie planu w/w dzia³ka
po³o¿ona jest w terenach 1US z podstawowym przeznaczeniem pod tereny sportu i rekreacji.
Przeznaczenie to, zgodne jest z ustaleniami Studium, gdy¿
obszar Parku jest oznaczony na rysunku Studium jako ZP tereny zieleni publicznej, które pe³ni¹ i pe³niæ bêd¹ rolê nie
tylko przyrodnicz¹, ale przede wszystkim publiczn¹ o charakterze ogólnomiejskim. Tereny Parków stanowi¹ podstawowy komponent œrodowiska przyrodniczego i krajobrazu
miasta, a równoczeœnie s¹ tradycyjnymi obszarami rekreacji
i wypoczynku mieszkañców.
W obszarze parku ze wzglêdu na jego funkcjê i obowi¹zek zachowania zgodnoœci z ustaleniami Studium, nie wprowadza
siê nowych terenów zabudowy mieszkaniowej, a jedynie utrzymuje istniej¹c¹ zabudowê mieszkaniow¹ oraz wydane prawomocne decyzje pozwolenia na budowê.
Mimo ¿e teren dzia³ki s¹siedniej w studium przeznaczony jest
pod teren zieleni parkowej (w granicy terenów przewidzianych pod zainwestowanie) to w projekcie planu przeznacza siê
go pod teren MW (zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej).
Wynika to z faktu, i¿ zgodnie z Ustaw¹, w terenach nie posiadaj¹cych mpzp jak równie¿ dla których nie podjêto opracowywania planu, zamierzenia budowlane, reguluje siê decyzjami o warunkach zabudowy. Przy tej formie regulacji, nie obowi¹zuj¹
ustalenia Studium. Poniewa¿ tego typu regulacja, zosta³a przeprowadzona dla inwestycji na ww. terenie i zakoñczona wydaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowê, w projekcie
planu uwzglêdniono jej ustalenia.
3. Uwaga Nr 3
Dotyczy dzia³ki Nr 135 obrêb 60, która w projekcie planu znajduje siê w terenie oznaczonym symbolem 2ZP, teren zieleni
urz¹dzonej z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnodostêpne tereny zieleni urz¹dzonej z elementami wyposa¿enia
parku - Park Rzeczny potoku Drwinka.
[...]*
wnieœli uwagê, która w zakresie nieuwzglêdnionym przez Prezydenta Miasta Krakowa dotyczy³a powiêkszenia terenów 4MN
od strony pó³nocnej o 8 metrów.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi w ww. zakresie. Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona
w czêœci.
Wyjaœnienie:
Uwaga o poszerzenie terenów 4MN w obrêbie dz. Nr 135 o 8 m
nie mo¿e byæ w ca³oœci uwzglêdniona, ze wzglêdu na uwarunkowania ekofizjograficzne (skarpy o nachyleniu powy¿ej 35 %)
zaliczone do terenów o skomplikowanych warunkach gruntowych, na których obowi¹zuje zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych oraz inwestycji mog¹cych naruszyæ strukturê gruntu. Prezydent Miasta Krakowa uwzglêdni³ uwagê czêœciowo
poprzez poszerzenie terenu od strony pó³nocno-zachodniej
o ok. 4-6 m. W projekcie planu czêœæ w/w dzia³ki znajduje siê
w terenie 4MN, a pozosta³a czêœæ w terenie 2ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnodostêpne tereny zieleni urz¹dzonej z elementami wyposa¿enia parku.Tereny ZP bêd¹ spe³niaæ funkcjê publicznych terenów zieleni urz¹dzonej dla potrzeb rekreacji.
4. Uwaga Nr 4
dotyczy dzia³ki Nr 105 obrêb 60, która w projekcie planu znajduje siê w terenie oznaczonym symbolem 2ZP, teren zieleni
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urz¹dzonej z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnodostêpne tereny zieleni urz¹dzonej z elementami wyposa¿enia
parku - Park Rzeczny potoku Drwinka.
[...]*
wniós³ uwagê, która w zakresie nieuwzglêdnionym przez Prezydenta Miasta Krakowa dotyczy³a przeznaczenia dzia³ki na
teren rekreacyjno-budowlany - nie wyra¿a zgody na przeznaczenie dzia³ki, jako czêœæ parku.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi w ww. zakresie. Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Uwaga o przeznaczenie dz. Nr 105 na teren rekreacyjno-budowlany nie mo¿e byæ uwzglêdniona, poniewa¿ spowodowa³oby to niezgodnoœæ projektu planu z ustaleniami Studium,
a wiêc naruszenie przepisów art. 15 ust. 1 i art. 17 pkt 4 Ustawy. W projekcie planu w/w dzia³ka uwzglêdniona jest w terenie 2ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnodostêpne
tereny zieleni urz¹dzonej z elementami wyposa¿enia parku.
Wyznaczone tereny ZP bêd¹ spe³niaæ funkcjê publicznych terenów zieleni urz¹dzonej dla potrzeb rekreacji.
W terenie tym nie wprowadza siê ¿adnej zabudowy kubaturowej realizuj¹c ustalenia Studium w szczególnoœci: ochronê
przed uszczuplaniem zachowanych zasobów przyrodniczych i krajobrazowych, stanowi¹cych o jego wartoœci
i atrakcyjnoœci.
5. Uwaga Nr 7
dotyczy dzia³ki Nr 248/8 obrêb 50, która w projekcie planu
znajduje siê w terenie oznaczonym symbolem 2ZPU, teren zieleni urz¹dzonej z us³ugami z podstawowym przeznaczeniem
pod ogólnodostêpne tereny zieleni urz¹dzonej wraz z us³ugami z zakresu rekreacji, turystyki, oœwiaty i edukacji s³u¿¹cymi
obs³udze funkcji rekreacyjnej parku rzecznego potoku Drwinka w szczególnoœci urz¹dzone przestrzenie publiczne ogólnodostêpne w formie placu, alejki pieszej z kawiarni¹, ogródkiem
Jordanowskim, gabinetem odnowy biologicznej itp., z urz¹dzeniem bramy do Parku Rzecznego Drwinka od strony drogi publicznej,
[...]*
wnios³a uwagê, która w zakresie nieuwzglêdnionym przez Prezydenta Miasta Krakowa dotyczy³a sprzeciwu odnoœnie ustalonego wskaŸnika zabudowy dla dzia³ki 248/8 objêtej w planie
terenem 2ZPU, w zwi¹zku z zamierzon¹ budow¹ na dzia³ce
ca³orocznego domku rekreacyjnego z zapleczem gastronomiczno - handlowym.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi w ww. zakresie. Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Uwzglêdnienie uwagi dla dzia³ki Nr 248/8 spowodowa³oby niezgodnoœæ projektu planu ze Studium. W projekcie planu dz. Nr
248/8 po³o¿ona jest w terenie 2ZPU z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnodostêpne tereny zieleni urz¹dzonej wraz z
us³ugami s³u¿¹cymi funkcji rekreacyjnej parku w szczególnoœci z urz¹dzeniem przestrzeni publicznej w formie placu, alejki
pieszej z kawiarni¹, ogródkiem Jordanowskim, gabinetem odnowy biologicznej itp, z urz¹dzeniem bramy do parku od drogi
publicznej. W terenie tym nie dopuszcza siê zabudowy rekreacji indywidualnej, o jakiej pisze wnosz¹ca uwagê. Ustalony
wskaŸnik zabudowy pod ww. obiekty dla terenu 2ZPU w wyso-
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koœci 10 % dotyczy dzia³ki budowlanej. Je¿eli dzia³ka nie pozwala na w³aœciwe zagospodarowanie mo¿e byæ powiêkszona o dzia³kê s¹siedni¹ tak, aby geometria powsta³ej dzia³ki
budowlanej umo¿liwia³a realizacjê inwestycji zgodnej z planem.
Przeznaczenie dzia³ki pod tereny zieleni urz¹dzonej z us³ugami
zgodne jest z ustaleniami Studium, gdy¿ tereny wskazane
w nim do zainwestowania a znajduj¹ce siê w granicach parku,
przeznacza siê na realizacjê zainwestowania zwi¹zanego
z funkcj¹, jak¹ pe³ni park.
W obszarze parku ze wzglêdu na jego funkcjê i obowi¹zek zachowania zgodnoœci z ustaleniami Studium, nie wprowadza
siê nowych terenów zabudowy mieszkaniowej, a jedynie:
- utrzymuje istniej¹c¹ zabudowê mieszkaniow¹,
- wprowadza siê zawarte w wydanych decyzjach o pozwolenia
na budowê rozwi¹zania planistyczne.
6. Uwaga Nr 8
dotyczy dzia³ki Nr 575/3 obrêb 61, która w projekcie planu
znajduje siê w terenie oznaczonym symbolem 1US, teren sportu i rekreacji z podstawowym przeznaczeniem pod obiekty
i urz¹dzenia z zakresu sportu i rekreacji, w szczególnoœci pod
hale i boiska sportowe, œcianki wspinaczkowe z zapleczem techniczno-sanitarnym i hotelowym.
[...]*
wniós³ uwagê, która w zakresie nieuwzglêdnionym przez Prezydenta Miasta Krakowa dotyczy³a korekty przeznaczenia
dzia³ki na U - teren us³ug handlu detalicznego i gastronomii
typu kawiarnia, z dopuszczeniem (pozostawieniem) funkcji ju¿
istniej¹cych administracyjno - us³ugowe z czêœci¹ magazynow¹) oraz protest przeciwko rozci¹gniêciu obszaru 1US na
dz. 575/3. Nieprawid³owe jest poprowadzenie g³ównej œcie¿ki
rowerowej przez teren bêd¹cy w u¿ytkowaniu i w³adaniu.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi w ww. zakresie. Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Uwaga o przeznaczenie dz. Nr 575/3 na teren U - us³ug handlu
detalicznego i gastronomii typu kawiarnia, z dopuszczeniem
(pozostawienie funkcji ju¿ istniej¹cych administracyjno-us³ugowych z czêœci¹ magazynow¹) nie mo¿e byæ uwzglêdniona,
poniewa¿ spowodowa³oby to niezgodnoœæ projektu planu ze
Studium, a wiêc naruszenie przepisów art. 15 ust. 1 i art. 17
pkt 4 Ustawy.
W projekcie planu w/w dzia³ka po³o¿ona jest w terenach 1US
z podstawowym przeznaczeniem pod tereny sportu i rekreacji, w szczególnoœci pod hale i boiska sportowe, œcianki wspinaczkowe z zapleczem techniczno - sanitarnym i hotelowym.
Przeznaczenie to, zgodne jest z ustaleniami Studium (obszar
znajduje siê w terenach zieleni parkowej w granicy terenów
przeznaczonych pod zainwestowanie).
G³ówna œcie¿ka rowerowa jest ustaleniem planu, co powoduje obowi¹zek jej realizacji w terenie, w którym jest wskazana,
jednak przedstawienie jej w formie symbolu umo¿liwia dostosowanie przebiegu na etapie projektu technicznego do warunków terenowych.
7. Uwaga Nr 9
dotyczy dzia³ek Nr 40/2, 40/4 i 150 obrêb 59, które w projekcie
planu znajduj¹ siê w nastêpuj¹cych terenach:
- oznaczonym symbolem 3ZPU, teren zieleni urz¹dzonej z us³ugami z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnodostêpne tereny zieleni urz¹dzonej wraz z us³ugami z zakresu re-
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kreacji, turystyki, oœwiaty i edukacji s³u¿¹cymi obs³udze
funkcji rekreacyjnej parku rzecznego potoku Drwinka
w szczególnoœci urz¹dzone przestrzenie publiczne ogólnodostêpne w formie placu, alejki pieszej z kawiarni¹, ogródkiem Jordanowskim, gabinetem odnowy biologicznej itp.,
z urz¹dzeniem bramy do Parku Rzecznego Drwinka od strony drogi publicznej,
- oznaczonym symbolem 3ZP, teren zieleni urz¹dzonej z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnodostêpne tereny zieleni urz¹dzonej z elementami wyposa¿enia parku - Park Rzeczny potoku Drwinka.
[...]*
wnios³a uwagê, która w zakresie nieuwzglêdnionym przez Prezydenta Miasta Krakowa dotyczy³a zmiany przeznaczenia w
projekcie planu nieruchomoœci (dz. Nr 40/2, 40/4 i 150) bêd¹cej
w³asnoœci¹ ATIR pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹
MW. Równoczeœnie kwestionuje ustalenia projektu planu w
zakresie przeznaczenia tej nieruchomoœci na tereny zieleni urz¹dzonej z us³ugami 3ZPU oraz zieleni urz¹dzonej 3ZP.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi w ww. zakresie. Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Uwaga o zmianê przeznaczenia dz. Nr 40/2, 40/4 i 150 na teren
zabudowy mieszkaniowej MW nie mo¿e byæ uwzglêdniona,
poniewa¿ spowodowa³oby to niezgodnoœæ projektu planu
z ustaleniami Studium, a wiêc naruszenie przepisów art. 15
ust. 1 i art. 17 pkt 4 Ustawy. W projekcie planu w/w dzia³ki
po³o¿one s¹ czêœciowo w terenach 3ZPU z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnodostêpne tereny zieleni urz¹dzonej wraz
z us³ugami s³u¿¹cymi funkcji rekreacyjnej parku w szczególnoœci z urz¹dzeniem przestrzeni publicznej w formie placu, alejki
pieszej z kawiarni¹, ogródkiem Jordanowskim, gabinetem odnowy biologicznej itp, z urz¹dzeniem bramy do parku od drogi
publicznej i 3ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnodostêpne tereny zieleni urz¹dzonej z elementami wyposa¿enia parku. Przeznaczenie to, zgodne jest z ustaleniami Studium,
gdy¿ tereny wskazane w nim do zainwestowania a znajduj¹ce
siê w granicach parku, przeznacza siê na realizacjê zainwestowania zwi¹zanego z funkcj¹, jak¹ pe³ni park.
W obszarze parku ze wzglêdu na jego funkcje i obowi¹zek zgodnoœci z ustaleniami Studium, nie wprowadza siê nowych terenów zabudowy mieszkaniowej, a jedynie utrzymuje siê:
- istniej¹c¹ zabudowê mieszkaniow¹,
- wydane prawomocne decyzje pozwolenia na budowê.
8. Uwaga Nr 10
dotyczy dzia³ki Nr 57/1 obrêb 59, która w projekcie planu znajduje siê w nastêpuj¹cych terenach:
- oznaczonym symbolem 1MN, teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ wolnostoj¹c¹,
- oznaczonym symbolem 3ZP, teren zieleni urz¹dzonej z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnodostêpne tereny zieleni urz¹dzonej z elementami wyposa¿enia parku - Park Rzeczny potoku Drwinka.
[...]*
wnios³o uwagê, która w zakresie nieuwzglêdnionym przez Prezydenta Miasta Krakowa dotyczy³a przeznaczenia i zagospodarowania dzia³ki Nr 57/1 przy ul Mokrej 41 na Centrum Leczenia i Rehabilitacji Mukowiscydozy (szpital jednopiêtrowy na
30 ³ó¿ek).
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Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi w ww. zakresie. Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Uwaga o przeznaczenie dz. Nr 57/1 pod budowê Centrum Leczenia i Rehabilitacji Mukowiscydozy (szpital jednopiêtrowy na
30 ³ó¿ek) nie mo¿e byæ uwzglêdniona, ze wzglêdu na uwarunkowania ekofizjograficzne. Czêœæ nie zainwestowana dzia³ki w 90 %
zalega na osuwisku zakwalifikowanym do terenów o skomplikowanych warunkach gruntowych, na których obowi¹zuje zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej oraz inwestycji mog¹cych
naruszyæ strukturê gruntu powoduj¹c jego osuwanie.
Obszar osuwiska udokumentowany zosta³ w opracowaniu pt. "Inwentaryzacja wraz z udokumentowaniem terenów zagro¿onych
ruchami masowymi oraz terenów, na których ruchy te wystêpuj¹ w obrêbie dzielnic VIII-XII m. Krakowa" wykonanym przez
Pañstwowy Instytut Geologiczny, Oddzia³ w Krakowie, lipiec
2006. Powy¿sze uniemo¿liwia realizacjê na proponowanej dzia³ce zamierzenia inwestycyjnego - Centrum Leczenia i Rehabilitacji Mukowiscydozy (szpital jednopiêtrowy na 30 ³ó¿ek).
9. Uwaga Nr 11
dotyczy dzia³ki Nr 57/1 obrêb 59, która w projekcie planu znajduje siê w nastêpuj¹cych terenach:
- oznaczonym symbolem 1MN, teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ wolnostoj¹c¹,
- oznaczonym symbolem 3ZP, teren zieleni urz¹dzonej z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnodostêpne tereny zieleni urz¹dzonej z elementami wyposa¿enia parku - Park Rzeczny potoku Drwinka.
[...]*
wnios³o uwagê, która w zakresie nieuwzglêdnionym przez Prezydenta Miasta Krakowa dotyczy³a przeznaczenia i zagospodarowania dzia³ki Nr 57/1 przy ul Mokrej 41 na Centrum Leczenia i Rehabilitacji Mukowiscydozy (szpital jednopiêtrowy na
30 ³ó¿ek).
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi w ww. zakresie. Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Uwaga o przeznaczenie dz. Nr 57/1 pod budowê Centrum
Leczenia i Rehabilitacji Mukowiscydozy (szpital jednopiêtrowy na 30 ³ó¿ek) nie mo¿e byæ uwzglêdniona, ze wzglêdu na
uwarunkowania ekofizjograficzne. Czêœæ nie zainwestowana
dzia³ki w 90 % zalega na osuwisku zakwalifikowanym do terenów o skomplikowanych warunkach gruntowych, na których obowi¹zuje zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej oraz
inwestycji mog¹cych naruszyæ strukturê gruntu powoduj¹c
jego osuwanie.
Obszar osuwiska udokumentowany zosta³ w opracowaniu pt. "Inwentaryzacja wraz z udokumentowaniem terenów zagro¿onych
ruchami masowymi oraz terenów, na których ruchy te wystêpuj¹ w obrêbie dzielnic VIII-XII m. Krakowa" wykonanym przez
Pañstwowy Instytut Geologiczny, Oddzia³ w Krakowie, lipiec
2006. Powy¿sze uniemo¿liwia realizacjê na proponowanej dzia³ce zamierzenia inwestycyjnego - Centrum Leczenia i Rehabilitacji Mukowiscydozy (szpital jednopiêtrowy na 30 ³ó¿ek).
10. Uwaga Nr 12
dotyczy czêœci pó³nocnej parku.
[...]*
wniós³ uwagê, która w zakresie nieuwzglêdnionym przez Prezydenta Miasta Krakowa dotyczy³a:
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1) podtrzymania historycznej koncepcji wykonania brodzika
dla dzieci zasilanego wod¹ z Drwinki w rejonie mostku.
2) likwidacji dwóch ni¿szych kortów tenisowych oraz przed³u¿enie górnej œcie¿ki spacerowej a¿ do Piasków.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi w ww. zakresie. Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Ad 1.
Z uwagi na uwarunkowania przyrodnicze, jakoœæ stanu wód,
charakter parku oraz obudowê biologiczn¹ rzeki projekt planu
nie uwzglêdnia wprost realizacji miejsc do k¹pieli. Jednak¿e
zgodnie z § 25 ust. 2 pkt 4 na etapie projektu technicznego
bêdzie mo¿na rozpatrzeæ mo¿liwoœæ realizacji w ramach zabezpieczeñ przeciwpowodziowych i umocnieñ koryta Drwinki.
Ad 2.
Uwaga nie mo¿e byæ uwzglêdniona, gdy¿ korty tenisowe zlokalizowane s¹ w terenie 2US, który przeznacza siê pod tego
typu urz¹dzenia jak równie¿ kubaturowe obiekty o funkcji rekreacyjno-sportowej. Przeznaczenie to, zgodne jest z ustaleniami Studium. Wyznaczony teren pe³ni funkcjê publiczn¹ dla
potrzeb sportu i rekreacji. Jest jedynym tego typu terenem na
ca³ym obszarze Parku Rzecznego Drwinka. Œcie¿ka spacerowa zosta³a wskazana w obrêbie obszaru planu w granicach
okreœlonych w uchwale Nr VII/102/07 Rady Miasta Krakowa
z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
"Park Rzeczny Drwinka". Stanowi ona czêœæ trasy okreœlonej
dla jej przebiegu w Studium.
11. Uwaga Nr 13
dotyczy dzia³ki Nr 57/1 obrêb 59, która w projekcie planu znajduje siê w nastêpuj¹cych terenach:
- oznaczonym symbolem 1MN, teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z podstawowym przeznaczeniem pod
zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ wolnostoj¹c¹,
- oznaczonym symbolem 3ZP, teren zieleni urz¹dzonej z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnodostêpne tereny
zieleni urz¹dzonej z elementami wyposa¿enia parku - Park
Rzeczny potoku Drwinka.
[...]*
wniós³ uwagê, która w zakresie nieuwzglêdnionym przez Prezydenta Miasta Krakowa dotyczy³a przeznaczenia dz. Nr 57/1
pod szpitalik dla dzieci chorych na mukowiscydozê, nie wyra¿a
zgody na Park.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi w ww. zakresie. Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Uwaga o przeznaczenie dz. Nr 57/1 pod budowê Centrum Leczenia i Rehabilitacji Mukowiscydozy (szpital jednopiêtrowy na
30 ³ó¿ek) nie mo¿e byæ uwzglêdniona, ze wzglêdu na uwarunkowania ekofizjograficzne. Czêœæ nie zainwestowana dzia³ki w 90 %
zalega na osuwisku zakwalifikowanym do terenów o skomplikowanych warunkach gruntowych, na których obowi¹zuje zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej oraz inwestycji mog¹cych
naruszyæ strukturê gruntu powoduj¹c jego osuwanie.
Obszar osuwiska udokumentowany zosta³ w opracowaniu
pt. "Inwentaryzacja wraz z udokumentowaniem terenów zagro¿onych ruchami masowymi oraz terenów, na których ruchy
te wystêpuj¹ w obrêbie dzielnic VIII-XII m. Krakowa" wykona-
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nym przez Pañstwowy Instytut Geologiczny, Oddzia³ w Krakowie, lipiec 2006. Powy¿sze uniemo¿liwia realizacjê na proponowanej dzia³ce zamierzenia inwestycyjnego - Centrum Leczenia i Rehabilitacji Mukowiscydozy (szpital jednopiêtrowy
na 30 ³ó¿ek).
12. Uwaga Nr 14
dotyczy dzia³ki Nr 31/6 obrêb 60, która w projekcie planu znajduje siê w terenie oznaczonym symbolem 2ZP, teren zieleni
urz¹dzonej z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnodostêpne tereny zieleni urz¹dzonej z elementami wyposa¿enia
parku - Park Rzeczny potoku Drwinka.
[...]*
wnios³a uwagê, która w zakresie nieuwzglêdnionym przez
Prezydenta Miasta Krakowa dotyczy³a zakwalifikowanie
dz. Nr 31/6 w ca³oœci pod zabudowê mieszkaniow¹ lub zakwalifikowanie czêœci dz. Nr 31/6 o pow. 0,22 ha do obszaru
pod zabudowê mieszkaniow¹ (zgodnie z za³¹cznikiem).
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi w ww. zakresie. Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Uwaga o przeznaczenie dz. Nr 31/6 na teren zabudowy mieszkaniowej nie mo¿e byæ uwzglêdniona, poniewa¿ spowodowa³oby to niezgodnoœæ projektu planu z ustaleniami Studium,
a wiêc naruszenie przepisów art. 15 ust. 1 i art. 17 pkt 4 Ustawy. W projekcie planu w/w dzia³ka uwzglêdniona jest w terenie 2ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnodostêpne
tereny zieleni urz¹dzonej z elementami urz¹dzenia parku.
W obszarze parku ze wzglêdu na jego funkcjê i obowi¹zek zachowania zgodnoœci z ustaleniami Studium, nie wprowadza
siê nowych terenów zabudowy mieszkaniowej, a jedynie utrzymuje siê:
- istniej¹c¹ zabudowê mieszkaniow¹,
- wydane prawomocne decyzje pozwolenia na budowê.
13. Uwaga Nr 15
dotyczy dzia³ki Nr 31/6 obrêb 60, która w projekcie planu znajduje siê w terenie oznaczonym symbolem 2ZP, teren zieleni
urz¹dzonej z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnodostêpne tereny zieleni urz¹dzonej z elementami wyposa¿enia
parku - Park Rzeczny potoku Drwinka.
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W obszarze parku ze wzglêdu na jego funkcjê i obowi¹zek zachowania zgodnoœci z ustaleniami Studium, nie wprowadza
siê nowych terenów zabudowy mieszkaniowej, a jedynie utrzymuje siê:
- istniej¹c¹ zabudowê mieszkaniow¹,
- wydane prawomocne decyzje pozwolenia na budowê.
14. Uwaga Nr 16
dotyczy dzia³ki Nr 54/25 obrêb 59, która w projekcie planu
znajduje siê w terenie oznaczonym symbolem 3ZP, teren zieleni urz¹dzonej z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnodostêpne tereny zieleni urz¹dzonej z elementami wyposa¿enia
parku - Park Rzeczny potoku Drwinka.
[...]*
wniós³ uwagê, która w zakresie nieuwzglêdnionym przez Prezydenta Miasta Krakowa dotyczy³a sprzeciwu dla zagospodarowania terenów wokó³ jego domu na Park Rzeczny Drwinka.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi w ww. zakresie. Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Sprzeciw dla zagospodarowania dz. Nr 54/25 na Park nie mo¿e
byæ uwzglêdniony, poniewa¿ spowodowa³oby to niezgodnoœæ
projektu planu z ustaleniami Studium, a wiêc naruszenie przepisów art. 15 ust. 1 i art. 17 pkt 4 Ustawy. W projekcie planu w/w
dzia³ka znajduje siê w terenie 3ZP - z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnodostêpne tereny zieleni urz¹dzonej z elementami urz¹dzenia parku.
Z uwagi na charakter terenu i obudowê biologiczn¹ cieków na
terenie parku znaczn¹ jego czêœæ utrzymuje swój naturalny
charakter.
15. Uwaga Nr 17
dotyczy dzia³ki Nr 57/1 obrêb 59, która w projekcie planu znajduje siê w nastêpuj¹cych terenach:
- oznaczonym symbolem 1MN, teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ wolnostoj¹c¹,
- oznaczonym symbolem 3ZP, teren zieleni urz¹dzonej z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnodostêpne tereny zieleni urz¹dzonej z elementami wyposa¿enia parku - Park Rzeczny
potoku Drwinka.

[...]*
wnios³a uwagê, która w zakresie nieuwzglêdnionym przez Prezydenta Miasta Krakowa dotyczy³a sprzeciwu dla przyjêtych
rozwi¹zañ w planie i wnioskuje o dokonanie korekty w planie
(w³¹czenie dzia³ki 31/6 do terenów budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego). Kwestionuje uzasadnienie do wniosku z³o¿onego 03.09.2007 r. dot. zachowania zgodnoœci planu
ze studium.

[...]*
wnios³a uwagê, która w zakresie nieuwzglêdnionym przez Prezydenta Miasta Krakowa dotyczy³a poparcia przez Prezydenta Miasta Krakowa wniosku dot. budowy pierwszego w Polsce
szpitala dla chorych na mukowiscydozê.

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

Wyjaœnienie:
Uwaga o przeznaczenie dz. Nr 57/1 pod budowê Centrum Leczenia i Rehabilitacji Mukowiscydozy (szpital jednopiêtrowy na
30 ³ó¿ek) nie mo¿e byæ uwzglêdniona, ze wzglêdu na uwarunkowania ekofizjograficzne. Czêœæ nie zainwestowana dzia³ki w 90 %
zalega na osuwisku zakwalifikowanym do terenów o skomplikowanych warunkach gruntowych, na których obowi¹zuje zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej oraz inwestycji mog¹cych
naruszyæ strukturê gruntu powoduj¹c jego osuwanie.
Obszar osuwiska udokumentowany zosta³ w opracowaniu
pt. "Inwentaryzacja wraz z udokumentowaniem terenów za-

Wyjaœnienie:
Uwaga o przeznaczenie dz. Nr 31/6 na teren zabudowy mieszkaniowej nie mo¿e byæ uwzglêdniona, poniewa¿ spowodowa³oby to niezgodnoœæ projektu planu z ustaleniami Studium,
a wiêc naruszenie przepisów art. 15 ust. 1 i art. 17 pkt 4 Ustawy. W projekcie planu w/w dzia³ka uwzglêdniona jest w terenie 2ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnodostêpne
tereny zieleni urz¹dzonej z elementami urz¹dzenia parku.

Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi w ww. zakresie. Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
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gro¿onych ruchami masowymi oraz terenów, na których ruchy
te wystêpuj¹ w obrêbie dzielnic VIII-XII m. Krakowa" wykonanym przez Pañstwowy Instytut Geologiczny, Oddzia³ w Krakowie, lipiec 2006. Powy¿sze uniemo¿liwia realizacjê na proponowanej dzia³ce zamierzenia inwestycyjnego - Centrum Leczenia i Rehabilitacji Mukowiscydozy (szpital jednopiêtrowy
na 30 ³ó¿ek).
16. Uwaga Nr 18
dotyczy ca³ego obszaru objêtego planem.
[...]*
wniós³ uwagê, która w zakresie nieuwzglêdnionym przez Prezydenta Miasta Krakowa dotyczy³a:
1) rozwi¹zania planistyczne w projekcie planu niezgodne ze
Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa.
2) zobowi¹zania finansowe Gminy Kraków wynikaj¹ce z Prognozy skutków finansowych uchwalenia mpzp Park Rzeczny
Drwinka s¹ wielokrotnie zani¿one.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi w ww. zakresie. Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona w czêœci.
Wyjaœnienie:
Ad 1.
Analiza rozwi¹zañ przyjêtych w projekcie wy³o¿onego planu
potwierdza jego zgodnoœæ z ustaleniami obowi¹zuj¹cego studium.
Ad 2.
Prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w której okreœlono zobowi¹zania finansowe Gminy Kraków wynikaj¹ce z uchwalenia
mpzp opracowana zosta³a przez Cz³onka Podkarpackiej Okrêgowej Izby In¿ynierów Budownictwa posiadaj¹cego uprawnienia w zakresie szacowania nieruchomoœci wydane przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa - z uwzglêdnieniem obowi¹zuj¹cych przepisów w tym zakresie a tak¿e standardów zawodowych rzeczoznawców maj¹tkowych (Polska
Federacja Stowarzyszeñ Rzeczoznawców Maj¹tkowych). Prognoza jest sporz¹dzana na okres 7 lat - okres najbardziej optymalny z uwagi na zmiany na rynku nieruchomoœci.
Zgodnie ze standardami zawodowymi Rzeczoznawców Maj¹tkowych wartoœci szacunkowe przyjête do prognozy wynikaj¹
z analizy transakcji kupna/sprzeda¿y gruntów na ró¿ne cele
w danej dzielnicy Krakowa.
17. Uwaga Nr 19
dotyczy dzia³ki Nr 10/2 i 336 obrêb 61, które w projekcie planu znajduj¹ siê w terenie oznaczonym symbolem 1ZPU, teren
zieleni urz¹dzonej z us³ugami z podstawowym przeznaczeniem
pod ogólnodostêpne tereny zieleni urz¹dzonej wraz z us³ugami z zakresu rekreacji, turystyki, oœwiaty i edukacji s³u¿¹cymi
obs³udze funkcji rekreacyjnej parku rzecznego potoku Drwinka w szczególnoœci urz¹dzone przestrzenie publiczne ogólnodostêpne w tym górka saneczkowa, amfiteatr, plac spotkañ,
miejsce wystaw plenerowych wraz z zapleczem technicznosanitarnym
[...]*
wniós³ uwagê, która w zakresie nieuwzglêdnionym przez Prezydenta Miasta Krakowa dotyczy³a przeznaczenia dz. Nr 10/2 pod
zabudowê mieszkaniow¹ MN wielorodzinn¹ dla potrzeb rodziny -
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poprzez przesuniêcie granic terenów MN w kierunku wschodnim, sprzeciw przeciwko jej zagospodarowaniu na cele ZPU.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi w ww. zakresie. Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Uwaga o przeznaczenie dz. Nr 10/2 na teren zabudowy mieszkaniowej MN nie mo¿e byæ uwzglêdniona, poniewa¿ spowodowa³oby to niezgodnoœæ projektu planu z ustaleniami Studium,
a wiêc naruszenie przepisów art. 15 ust. 1 i art. 17 pkt 4 Ustawy.
W projekcie planu dzia³ka Nr 10/2 po³o¿na jest w terenie 1ZPU
z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnodostêpne tereny
zielone wraz z us³ugami z zakresu rekreacji, turystyki, oœwiaty
i edukacji s³u¿¹cymi funkcji rekreacyjnej parku..
W obszarze parku ze wzglêdu na jego funkcje i obowi¹zek zachowania zgodnoœci z ustaleniami Studium, nie wprowadza
siê nowych terenów zabudowy mieszkaniowej, a jedynie utrzymuje siê:
- istniej¹c¹ zabudowê mieszkaniow¹,
- wydane prawomocne decyzje pozwolenia na budowê.
18. Uwaga Nr 20
dotyczy dzia³ki Nr 54/26 obrêb 59, która w projekcie planu
znajduje siê w nastêpuj¹cych terenach:
- oznaczonym symbolem 11MN, teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ wolnostoj¹c¹,
- oznaczonym symbolem 3ZP, teren zieleni urz¹dzonej z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnodostêpne tereny zieleni urz¹dzonej z elementami wyposa¿enia parku - Park Rzeczny potoku Drwinka,
[...]*
wnieœli uwagê, która w zakresie nieuwzglêdnionym przez Prezydenta Miasta Krakowa dotyczy³a:
1) przeznaczenia dz. Nr 54/26 pod zabudowê mieszkaniow¹
jednorodzinn¹ poprzez poszerzenia terenów 11MN w kierunku pó³nocnym o 20 m.
2) przesuniêcie œcie¿ki rowerowej w kierunku pó³nocnym
wg za³¹czonej mapki.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi w ww. zakresie. Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona
w czêœci.
Wyjaœnienie:
Ad 1.
Maj¹c na uwadze sprzyjaj¹ce zabudowie uwarunkowania ekofizjograficzne i dostêpnoœæ komunikacyjn¹ Prezydent Miasta
Krakowa uwzglêdni³ czêœciowo uwagê poprzez poszerzenie
zabudowy terenu 11MN na czêœci dzia³ki 54/26 w kierunku
pó³nocno-wschodnim o ok. 10 m.
Poszerzenie terenu 11MN o 20 m zgodnie ze zg³oszon¹ uwag¹
naruszy³oby ustalenia studium, w szczególnoœci ochronê przed
uszczuplaniem zachowanych zasobów przyrodniczych i krajobrazowych, stanowi¹cych o jego wartoœci i atrakcyjnoœci.
Czêœæ dzia³ki Nr 54/26 znajduje siê w terenach 11MN, natomiast pozosta³a w 3ZP - z podstawowym przeznaczeniem pod
ogólnodostêpne tereny zieleni urz¹dzonej z elementami urz¹dzenia parku.
Ad 2.
Prezydent Miasta Krakowa uwzglêdni³ czêœciowo uwagê ze
wzglêdu na poszerzenie terenu 11MN, o którym mowa w pkt 1
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poprzez skorygowanie symbolu œcie¿ki na Rysunku planu.
Uwzglêdnienie w pozosta³ym zakresie nie jest mo¿liwe, gdy¿
g³ówna œcie¿ka rowerowa jest ustaleniem planu, co powoduje
obowi¹zek jej realizacji w terenie, w którym jest wskazana.
Przedstawienie jej w formie symbolu umo¿liwia dostosowanie przebiegu na etapie projektu technicznego do warunków
terenowych.
19. Uwaga Nr 21
dotyczy dzia³ki Nr 248/4 obrêb 50, która w projekcie planu
znajduje siê w terenie oznaczonym symbolem 2ZPU, teren zieleni urz¹dzonej z us³ugami z podstawowym przeznaczeniem
pod ogólnodostêpne tereny zieleni urz¹dzonej wraz z us³ugami z zakresu rekreacji, turystyki, oœwiaty i edukacji s³u¿¹cymi
obs³udze funkcji rekreacyjnej parku rzecznego potoku Drwinka w szczególnoœci urz¹dzone przestrzenie publiczne ogólnodostêpne w formie placu, alejki pieszej z kawiarni¹, ogródkiem
Jordanowskim, gabinetem odnowy biologicznej itp., z urz¹dzeniem bramy do Parku Rzecznego Drwinka od strony drogi publicznej,
[...]*
wniós³ uwagê, która w zakresie nieuwzglêdnionym przez Prezydenta Miasta Krakowa dotyczy³a uwzglêdnienia walorów
lokalizacyjnych dzia³ki przy jej wycenie.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi w ww. zakresie. Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Sprawa wykupu nie jest przedmiotem ustaleñ planu, natomiast
kwestie wykupu reguluj¹ przepisy Ustawy o gospodarce nieruchomoœciami. Sprawa ewentualnych roszczeñ zwi¹zanych
z ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomoœci w wyniku
uchwalenia miejscowego planu, reguluj¹ przepisy art. 36 ust. 13 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Z w/w roszczeniami mo¿na wystêpowaæ dopiero po uchwaleniu (wejœciu w ¿ycie) planu.
20. Uwaga Nr 22
dotyczy dzia³ki Nr 131/1 obrêb 60, która w projekcie planu
znajduje siê w nastêpuj¹cych terenach:
- oznaczonym symbolem 3MN, teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ wolnostoj¹c¹,
- oznaczonym symbolem 2ZP, teren zieleni urz¹dzonej z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnodostêpne tereny zieleni urz¹dzonej z elementami wyposa¿enia parku - Park Rzeczny potoku Drwinka.
[...]*
wniós³ uwagê, która w zakresie nieuwzglêdnionym przez Prezydenta Miasta Krakowa dotyczy³a przeznaczenia dz. Nr 131/1
pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ poprzez poszerzenie terenu 3MN na ca³ej d³ugoœci dzia³ki wzd³u¿ ul. Mokrej.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi w ww. zakresie. Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Poszerzenie terenu zabudowy MN w obrêbie dz. Nr 131/1 spowodowa³oby niezgodnoœæ projektu planu ze Studium, wiêc
naruszenie przepisów art. 15 ust. 1 i art. 17 pkt 4 Ustawy.
Czêœæ dzia³ki Nr 131/1 znajduje siê w terenach 3MN, natomiast
pozosta³a czêœæ w terenach 2ZP - z podstawowym przeznacze-
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niem pod ogólnodostêpne tereny zieleni urz¹dzonej z elementami urz¹dzenia parku. W obszarze parku ze wzglêdu na jego
funkcje i obowi¹zek zgodnoœci z ustaleniami Studium obowi¹zuje, w szczególnoœci: ochrona przed uszczuplaniem zachowanych zasobów przyrodniczych i krajobrazowych, stanowi¹cych o jego wartoœci i atrakcyjnoœci.
Ponadto wnioskowany obszar zlokalizowany jest czêœciowo
na terenie podmok³ym, a tak¿e w obszarze skarp o nachyleniu
powy¿ej 35 % zakwalifikowanym do terenów o skomplikowanych warunkach gruntowych, na których obowi¹zuje zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej oraz inwestycji mog¹cych
naruszyæ strukturê gruntu powoduj¹c jego osuwanie.
21. Uwaga Nr 23
dotyczy dzia³ek Nr 15/13 i 15/11 obrêb 61, które w projekcie
planu znajduj¹ siê w nastêpuj¹cych terenach:
- oznaczonym symbolem 1ZPU, tereny zieleni urz¹dzonej
z us³ugami z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnodostêpne tereny zieleni urz¹dzonej wraz z us³ugami z zakresu
rekreacji, turystyki, oœwiaty i edukacji s³u¿¹cymi obs³udze
funkcji rekreacyjnej parku rzecznego potoku Drwinka
w szczególnoœci urz¹dzone przestrzenie publiczne ogólnodostêpne w tym górka saneczkowa, amfiteatr, plac spotkañ,
miejsce wystaw plenerowych wraz z zapleczem technicznosanitarnym,
- oznaczonym symbolem 1ZP, teren zieleni urz¹dzonej z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnodostêpne tereny zieleni urz¹dzonej z elementami wyposa¿enia parku - Park Rzeczny potoku Drwinka.
[...]*
wnieœli uwagê, która w zakresie nieuwzglêdnionym przez Prezydenta Miasta Krakowa dotyczy³a przeznaczenia dz. Nr 15/13
pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹, a dz. Nr 15/11
pod drogê dojazdow¹ do budynków na dz. Nr 15/13.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi w ww. zakresie. Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Uwaga o przeznaczenie dz. Nr 15/13 na teren zabudowy mieszkaniowej MN i dz. Nr 15/11 pod drogê dojazdow¹ nie mo¿e byæ
uwzglêdniona, poniewa¿ spowodowa³oby to niezgodnoœæ projektu planu z ustaleniami Studium, a wiêc naruszenie przepisów art. 15 ust. 1 i art. 17 pkt 4 Ustawy. W projekcie planu w/w
dzia³ki po³o¿one s¹ w terenie 1ZPU z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnodostêpne tereny zielone wraz z us³ugami
z zakresu rekreacji, turystyki, oœwiaty i edukacji s³u¿¹cymi funkcji rekreacyjnej parku oraz w terenie 1ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnodostêpne tereny zieleni urz¹dzonej
z elementami wyposa¿enia parku.
W obszarze parku ze wzglêdu na jego funkcje i obowi¹zek zgodnoœci z ustaleniami Studium, obowi¹zuje w szczególnoœci:
ochrona przed uszczuplaniem zachowanych zasobów przyrodniczych i krajobrazowych, stanowi¹cych o jego wartoœci i atrakcyjnoœci. Nie wprowadza siê nowych terenów zabudowy mieszkaniowej, a jedynie utrzymuje siê:
- istniej¹c¹ zabudowê mieszkaniow¹,
- wydane prawomocne decyzje pozwolenia na budowê.
22. Uwaga Nr 24
dotyczy dzia³ek Nr 40/2, 40/4 i 150 obrêb 59, które w projekcie
planu znajduj¹ siê w nastêpuj¹cych terenach:
- oznaczonym symbolem 3ZPU, teren zieleni urz¹dzonej z us³ugami z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnodostêpne
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tereny zieleni urz¹dzonej wraz z us³ugami z zakresu rekreacji,
turystyki, oœwiaty i edukacji s³u¿¹cymi obs³udze funkcji rekreacyjnej parku rzecznego potoku Drwinka w szczególnoœci urz¹dzone przestrzenie publiczne ogólnodostêpne w formie placu,
alejki pieszej z kawiarni¹, ogródkiem Jordanowskim, gabinetem odnowy biologicznej itp., z urz¹dzeniem bramy do Parku
Rzecznego Drwinka od strony drogi publicznej,
- oznaczonym symbolem 3ZP, teren zieleni urz¹dzonej z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnodostêpne tereny zieleni urz¹dzonej z elementami wyposa¿enia parku - Park Rzeczny potoku Drwinka.
[...]*
wniós³ uwagê, która w zakresie nieuwzglêdnionym przez Prezydenta Miasta Krakowa dotyczy³a zmiany przeznaczenia
w projekcie planu nieruchomoœci na któr¹ sk³adaj¹ siê dz. Nr 40/2,
40/4 i 150 na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
MN, równoczeœnie kwestionuje ustalenia projektu planu w zakresie przeznaczenia tej nieruchomoœci na tereny zieleni urz¹dzonej z us³ugami 3ZPU oraz zieleni urz¹dzonej 3 ZP.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi w ww. zakresie. Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona
w czêœci.
Wyjaœnienie:
Uwaga nieuwzglêdniona w czêœci przeznaczenia ca³ych dz.
Nr 40/2, 40/4 i 150 na teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN, poniewa¿ spowodowa³oby to niezgodnoœæ projektu planu z ustaleniami Studium, a wiêc naruszenie przepisów art. 15 ust. 1 i art. 17 pkt 4 Ustawy.
Dzia³ki Nr 40/2, 40/4 i 150 w projekcie planu po³o¿one s¹ czêœciowo w terenach 3ZPU z podstawowym przeznaczeniem pod
ogólnodostêpne tereny zieleni urz¹dzonej wraz z us³ugami s³u¿¹cymi funkcji rekreacyjnej parku w szczególnoœci z urz¹dzeniem przestrzeni publicznej w formie placu, alejki pieszej z kawiarni¹, ogródkiem Jordanowskim, gabinetem odnowy biologicznej, z urz¹dzeniem bramy do parku od drogi publicznej i 3ZP
z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnodostêpne tereny
zieleni urz¹dzonej z elementami wyposa¿enia parku. Przeznaczenie to, zgodne jest z ustaleniami Studium, gdy¿ tereny wskazane w nim do zainwestowania a znajduj¹ce siê w granicach
parku, przeznacza siê na realizacjê zainwestowania zwi¹zanego z funkcj¹, jak¹ pe³ni park.
Prezydent Miasta Krakowa uwzglêdni³ uwagê dla czêœci dzia³ki 40/2 oraz niewielkich wschodnich krañców dzia³ek 40/4 i 150,
dla których Studium przewiduje tereny MN o przewa¿aj¹cej
funkcji mieszkaniowej i niskiej intensywnoœci na terenach zabudowanych i zainwestowanych.
Dla pozosta³ej czêœci dzia³ek po³o¿onych w obszarze parku ze
wzglêdu na funkcjê parku i obowi¹zek zachowania zgodnoœci
z ustaleniami Studium, nie wprowadza siê nowej zabudowy MN.
23. Uwaga Nr 25
dotyczy dzia³ek Nr 34 i 344 obrêb 60, które w projekcie planu
znajduj¹ siê w terenie oznaczonym symbolem 2ZP, teren zieleni urz¹dzonej z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnodostêpne tereny zieleni urz¹dzonej z elementami wyposa¿enia
parku - Park Rzeczny potoku Drwinka.
[...]*
wnios³a uwagê, która w zakresie nieuwzglêdnionym przez Prezydenta Miasta Krakowa dotyczy³a przeznaczenia czêœci dzia³ek pod zabudowê mieszkaniow¹ oraz sprzeciw przeciw ustaleniom projektu planu.
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Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi w ww. zakresie. Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Uwzglêdnienie uwagi spowodowa³oby niezgodnoœæ projektu
planu ze Studium, w szczególnoœci w zakresie obowi¹zku ochrony przed uszczuplaniem zachowanych zasobów przyrodniczych i krajobrazowych, stanowi¹cych o jego wartoœci
i atrakcyjnoœci.
Czêœæ dzia³ki Nr 344 oraz dzia³ka Nr 34 znajduj¹ siê w terenach
2ZP - z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnodostêpne
tereny zieleni urz¹dzonej z elementami urz¹dzenia parku.
W obszarze parku ze wzglêdu na jego funkcje i obowi¹zek zgodnoœci z ustaleniami Studium, nie wprowadza siê nowych terenów zabudowy mieszkaniowej, a jedynie utrzymuje siê:
- istniej¹c¹ zabudowê mieszkaniow¹,
- wydane prawomocne decyzje pozwolenia na budowê.
Zgodnie z ustaleniami planu w³aœciciel do czasu zagospodarowania zgodnie z planem u¿ytkuje teren w sposób dotychczasowy.
24. Uwaga Nr 26
dotyczy dzia³ki Nr 57/1 obrêb 59, która w projekcie planu znajduje siê w nastêpuj¹cych terenach:
- oznaczonym symbolem 1MN, teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ wolnostoj¹c¹,
- oznaczonym symbolem 3ZP, teren zieleni urz¹dzonej z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnodostêpne tereny zieleni urz¹dzonej z elementami wyposa¿enia parku - Park Rzeczny
potoku Drwinka.
[...]*
wnios³a uwagê, która w zakresie nieuwzglêdnionym przez Prezydenta Miasta Krakowa dotyczy³a poparcia przez Prezydenta miasta Krakowa wniosku dot. budowy pierwszego w Polsce
szpitala dla chorych na mukowiscydozê.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi w ww. zakresie. Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Uwaga o przeznaczenie dz. Nr 57/1 pod budowê Centrum Leczenia i Rehabilitacji Mukowiscydozy (szpital jednopiêtrowy na
30 ³ó¿ek) nie mo¿e byæ uwzglêdniona, ze wzglêdu na uwarunkowania ekofizjograficzne. Czêœæ nie zainwestowana dzia³ki w 90 %
zalega na osuwisku zakwalifikowanym do terenów o skomplikowanych warunkach gruntowych, na których obowi¹zuje zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej oraz inwestycji mog¹cych
naruszyæ strukturê gruntu powoduj¹c jego osuwanie.
Obszar osuwiska udokumentowany zosta³ w opracowaniu
pt. "Inwentaryzacja wraz z udokumentowaniem terenów zagro¿onych ruchami masowymi oraz terenów, na których ruchy
te wystêpuj¹ w obrêbie dzielnic VIII-XII m. Krakowa" wykonanym przez Pañstwowy Instytut Geologiczny, Oddzia³ w Krakowie, lipiec 2006. Powy¿sze uniemo¿liwia realizacjê na proponowanej dzia³ce zamierzenia inwestycyjnego - Centrum Leczenia i Rehabilitacji Mukowiscydozy (szpital jednopiêtrowy
na 30 ³ó¿ek).
25. Uwaga Nr 27
dotyczy dzia³ki Nr 14/12 obrêb 61, która w projekcie planu
znajduje siê w nastêpuj¹cych terenach:
- oznaczonym symbolem 1ZPU - tereny zieleni urz¹dzonej
z us³ugami z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnodostêpne tereny zieleni urz¹dzonej wraz z us³ugami z zakresu
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rekreacji, turystyki, oœwiaty i edukacji s³u¿¹cymi obs³udze
funkcji rekreacyjnej parku rzecznego potoku Drwinka w
szczególnoœci urz¹dzone przestrzenie publiczne ogólnodostêpne w tym górka saneczkowa, amfiteatr, plac spotkañ,
miejsce wystaw plenerowych wraz z zapleczem technicznosanitarnym
- oznaczonym symbolem 1ZP, teren zieleni urz¹dzonej z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnodostêpne tereny zieleni urz¹dzonej z elementami wyposa¿enia parku - Park Rzeczny potoku Drwinka.
[...]*
wnieœli uwagê, która w zakresie nieuwzglêdnionym przez Prezydenta Miasta Krakowa dotyczy³a:
1) przeznaczenia dzia³ki rolnej pod budownictwo mieszkaniowe wraz z drog¹ dojazdow¹
2) lub odkupienie przez Urz¹d Miasta dzia³ki pod Park w ca³oœci po cenie rynkowej dzia³ki budowlanej i okreœlenie przybli¿onego terminu wykupu dzia³ki.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi w ww. zakresie. Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Ad 1.
Uwzglêdnienie uwagi spowodowa³oby niezgodnoœæ projektu
planu ze Studium, w szczególnoœci w zakresie obowi¹zku
ochrony przed uszczuplaniem zachowanych zasobów przyrodniczych i krajobrazowych, stanowi¹cych o jego wartoœci i atrakcyjnoœci.
Dzia³ka Nr 14/12 w projekcie planu po³o¿ona jest w terenie
1ZPU z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnodostêpne
tereny zielone wraz z us³ugami z zakresu rekreacji, turystyki,
oœwiaty i edukacji s³u¿¹cymi funkcji rekreacyjnej parku oraz
czêœciowo w terenie 1ZP z podstawowym przeznaczeniem pod
ogólnodostêpne tereny zieleni urz¹dzonej z elementami wyposa¿enia parku.
W obszarze parku ze wzglêdu na jego funkcjê i obowi¹zek zgodnoœci z ustaleniami Studium, nie wprowadza siê nowych terenów zabudowy mieszkaniowej, a jedynie utrzymuje siê:
- istniej¹c¹ zabudowê mieszkaniow¹,
- wydane prawomocne decyzje pozwolenia na budowê.
Ad 2.
Sprawa wykupu nie jest s¹ przedmiotem ustaleñ planu, natomiast kwestie wykupu reguluj¹ przepisy Ustawy o gospodarce nieruchomoœciami. Sprawa ewentualnych roszczeñ zwi¹zanych z ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomoœci w wyniku uchwalenia miejscowego planu, reguluj¹ przepisy art. 36
ust. 1-3 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu. Przestrzennym. Z w/w roszczeniami mo¿na wystêpowaæ dopiero po
uchwaleniu (wejœciu w ¿ycie) planu.
26. Uwaga Nr 28
dotyczy dzia³ek Nr 38/2, 38/4 i 39/19 obrêb 60, które w projekcie planu znajduj¹ siê w nastêpuj¹cych terenach:
- oznaczonym symbolem 2ZP, tereny zieleni urz¹dzonej z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnodostêpne tereny zieleni urz¹dzonej z elementami wyposa¿enia parku - Park Rzeczny potoku Drwinka,
- oznaczonym symbolem 1ZL, teren leœny obejmuj¹ce lasy
i grunty leœne Ls zgodnie z ewidencj¹ gruntów, dróg œródleœnych i pozostawia w dotychczasowym u¿ytkowaniu.
[...]*
wniós³ uwagê, która w zakresie nieuwzglêdnionym przez Prezydenta Miasta Krakowa dotyczy³a przeznaczenia nierucho-
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moœci sk³adaj¹cej siê z dz. 38/2, 38/4 i 39/19 pod zabudowê
mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi w ww. zakresie. Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Uwaga o przeznaczenie dzia³ek Nr 38/2, 38/4 i 39/19 nie mo¿e
byæ uwzglêdniona, gdy¿ spowodowa³oby to niezgodnoœæ projektu planu ze Studium, wiêc naruszenie przepisów art. 15 ust.
1 i art. 17 pkt 4 Ustawy.
Przedmiotowe dzia³ki znajduj¹ siê w terenach 2ZP - z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnodostêpne tereny zieleni
urz¹dzonej z elementami urz¹dzenia parku oraz czêœæ dzia³ki
Nr 39/19 le¿y w terenie 1ZL - terenie leœnym.
Uwzglêdnienie uwagi spowodowa³oby niezgodnoœæ projektu
planu ze Studium, w szczególnoœci w zakresie obowi¹zku ochrony przed uszczuplaniem zachowanych zasobów przyrodniczych i krajobrazowych, stanowi¹cych o jego wartoœci
i atrakcyjnoœci.
W obszarze parku ze wzglêdu na jego funkcje i obowi¹zek zgodnoœci z ustaleniami Studium, nie wprowadza siê nowych terenów zabudowy mieszkaniowej, a jedynie utrzymuje siê:
- istniej¹c¹ zabudowê mieszkaniow¹,
- wydane prawomocne decyzje pozwolenia na budowê.
27. Uwaga Nr 30
dotyczy dzia³ek Nr 32 i 33 obrêb 60, które w projekcie planu
znajduj¹ siê w terenie oznaczonym symbolem 2ZP, teren zieleni urz¹dzonej z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnodostêpne tereny zieleni urz¹dzonej z elementami wyposa¿enia
parku - Park Rzeczny potoku Drwinka.
[...]*
wnios³a uwagê, która w zakresie nieuwzglêdnionym przez Prezydenta Miasta Krakowa dotyczy³a przesuniêcia granicy obszaru objêtego projektem planu w szerszej czêœci dz. Nr 32.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi w ww. zakresie. Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Uwaga o przesuniêcie granicy obszaru objêtego planem w obrêbie dz. Nr 32 nie mo¿e byæ uwzglêdniona.
Granice miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zosta³y ustalone na mocy uchwa³y Nr VII/102/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie przyst¹pienia
do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Park Rzeczny Drwinka" i na obecnym etapie nie
ma mo¿liwoœci zmiany granicy przedmiotowego planu.
28. Uwaga Nr 31
dotyczy ca³ego obszar objêtego planem.
[...]*
wnios³a uwagê, która w zakresie nieuwzglêdnionym przez Prezydenta Miasta Krakowa dotyczy³a:
1) Naruszenia prawa w³asnoœci obywateli, do których nale¿¹
nieruchomoœci objête projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
2) B³êdnego usytuowania w projekcie planu mosty, œcie¿ki piesze i rowerowe na terenach nale¿¹cych do osób prywatnych bez uprzedniej konsultacji z nimi.
3) B³êdnego okreœlenia realizacji celu planu obejmuj¹c¹ w ustaleniach dzia³ania dotycz¹ce w szczególnoœci zapewnienia
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publicznego charakteru obszaru, w tym warunków jego dostêpnoœci i atrakcyjnoœci. Nadto b³êdnie okreœlono jako przestrzeñ publiczn¹ tereny zieleni urz¹dzonej ZP.
4) B³êdnego ustalenia zakazu na terenie objêtym planem, budowy ogrodzeñ pe³nych lub o wysokoœci powy¿ej 2,20 m.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi w ww. zakresie. Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Ad 1.
Sprawa wykupu nie jest przedmiotem ustaleñ planu, natomiast
kwestie wykupu reguluj¹ przepisy Ustawy o gospodarce nieruchomoœciami. Sprawa ewentualnych roszczeñ zwi¹zanych
z ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomoœci w wyniku
uchwalenia miejscowego planu, reguluj¹ przepisy art. 36 ust. 1-3
Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Z w/w roszczeniami mo¿na wystêpowaæ dopiero po uchwaleniu (wejœciu w ¿ycie) planu.
Ad 2.
W wy³o¿onym do publicznego wgl¹du projekcie planu zaznaczono g³ówne œcie¿ki rowerowe i spacerowe, natomiast w terenach ZP, ZPU, US i ZU dopuszcza siê realizacjê niewyznaczonych na rysunku planu urz¹dzonych œcie¿ek pieszych i rowerowych, mostków, k³adek pieszo-rowerowych.
Konsultacje rozwi¹zañ i ustaleñ zawartych w planie m.in. z w³aœcicielami i zainteresowanymi, zgodnie z przepisami Ustawy
dokonuje siê poprzez wy³o¿enie projektu planu do publicznego
wgl¹du. Powy¿sze mia³o miejsce w dniach 19.V. - 18.VI. 2008 r.
Lokalizacja mostków i œcie¿ek pieszych nie jest ustaleniem planu, a jedynie propozycj¹ ich lokalizacji, do uœciœlenia na etapie
realizacji planu - projektu technicznego. Wtedy nast¹pi¹ te¿
uzgodnienia z w³aœcicielami nieruchomoœci.
Ad 3.
Obszar Drwinki zosta³ zaliczony do terenów zieleni, które pe³ni¹
i pe³niæ bêd¹ rolê nie tylko przyrodnicz¹, ale przede wszystkim
publiczn¹ o charakterze ogólnomiejskim - jako park rzeczny. Dla
realizacji tego celu, plan ujmuje zapisy w ustaleniach dotycz¹ce
w szczególnoœci: zapewnienia publicznego charakteru obszaru,
w tym warunków jego dostêpnoœci i atrakcyjnoœci.
Ad 4.
Ze wzglêdu na charakter parku, uzasadnionym jest zakaz budowy ogrodzeñ pe³nych oraz ogrodzeñ o wysokoœci powy¿ej
2,20, które stanowi³yby bariery ekologiczne oraz wprowadza³yby dysharmoniê w krajobrazie.
29. Uwaga Nr 32
dotyczy ca³ego obszar objêtego planem.
[...]*
wnios³a uwagê, która w zakresie nieuwzglêdnionym przez Prezydenta Miasta Krakowa dotyczy³a zauwa¿enia oraz rozpatrzenia wydanych decyzji administracyjnych dla linii elektrycznej napowietrznej 110 kV oraz - zagospodarowania dzia³ki, Ÿród³a cieku Drwinka.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi
w ww. zakresie. Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona w czêœci.
Wyjaœnienie:
W projekcie planu uwzglêdnia siê m.in. istniej¹ce i projektowane linie energetyczne. Sprawy prawomocnoœci decyzji administracyjnych nie s¹ przedmiotem planu.
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W projekcie uchwa³y wy³o¿onej do publicznego wgl¹du dopuszcza siê ods³oniêcie rzeczywistego Ÿród³a wody i ujêcia go
w atrakcyjny krajobrazowo sposób.
30. Uwaga Nr 33
dotyczy dzia³ki Nr 575/2 obrêb 61, która w projekcie planu
znajduje siê w terenie oznaczonym symbolem 1US, teren sportu i rekreacji z podstawowym przeznaczeniem pod obiekty
i urz¹dzenia z zakresu sportu i rekreacji, w szczególnoœci pod
hale i boiska sportowe, œcianki wspinaczkowe z zapleczem techniczno-sanitarnym i hotelowym
[...]*
wnios³a uwagê, która w zakresie nieuwzglêdnionym przez Prezydenta Miasta Krakowa dotyczy³a ujêcia w planie dzia³ki jako
terenu budowlanego i wy³¹czenia z projektowanego Parku
Rzecznego Drwinka.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi w ww. zakresie. Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Uwaga o przeznaczenie dzia³ki Nr 575/2 nie mo¿e byæ
uwzglêdniona, gdy¿ spowodowa³oby to niezgodnoœæ projektu planu ze Studium, wiêc naruszenie przepisów art. 15 ust. 1
i art. 17 pkt 4 Ustawy. Dzia³ka Nr 575/2 w projekcie planu
po³o¿ona jest w terenach 1US z podstawowym przeznaczeniem pod tereny sportu i rekreacji, w szczególnoœci pod hale
i boiska sportowe, œcianki wspinaczkowe z zapleczem techniczno - sanitarnym i hotelowym.
Przeznaczenie to, zgodne jest z ustaleniami Studium, gdy¿ teren ten jest oznaczony na rysunku Studium jako ZP - tereny
zieleni publicznej, które pe³ni¹ i pe³niæ bêd¹ rolê nie tylko
przyrodnicz¹, ale przede wszystkim publiczn¹ o charakterze ogólnomiejskim. Tereny Parków stanowi¹ podstawowy
komponent œrodowiska przyrodniczego i krajobrazu miasta,
a równoczeœnie s¹ tradycyjnymi obszarami rekreacji i wypoczynku mieszkañców.
W obszarze parku ze wzglêdu na jego funkcjê i obowi¹zek zachowania zgodnoœci z ustaleniami Studium, nie wprowadza
siê nowych terenów zabudowy mieszkaniowej, a jedynie utrzymuje istniej¹c¹ zabudowê mieszkaniow¹ oraz wydane prawomocne decyzje pozwolenia na budowê.
Mimo, ¿e teren dzia³ki s¹siedniej w Studium przeznaczony jest
pod teren zieleni parkowej (w granicy terenów przewidzianych pod zainwestowanie) to w projekcie planu przeznacza siê
go pod teren MW (zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej).
Wynika to z faktu, i¿ zgodnie z Ustaw¹ w terenach nie posiadaj¹cych mpzp jak równie¿ dla których nie podjêto opracowywania planu, zamierzenia budowlane, reguluje siê decyzjami o warunkach zabudowy. Przy tej formie regulacji, nie obowi¹zuj¹
ustalenia Studium. Poniewa¿ tego typu regulacja, zosta³a przeprowadzona dla inwestycji na ww. terenie i zakoñczona wydaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowê, w projekcie
planu uwzglêdniono jej ustalenia.
31. Uwaga Nr 34
dotyczy dzia³ek Nr 25/12, 25/13, 26/4, 26/5, 27/10 i 27/13
obrêb 59, które w projekcie planu znajduj¹ siê w nastêpuj¹cych terenach:
- oznaczonym symbolem 3ZP, teren zieleni urz¹dzonej z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnodostêpne tereny
zieleni urz¹dzonej z elementami wyposa¿enia parku - Park
Rzeczny potoku Drwinka,
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- oznaczonym symbolem 1KDL, teren drogi publicznej klasy
L (lokalnej) z podstawowym przeznaczeniem pod drogê
publiczn¹ klasy L (lokaln¹) wraz z urz¹dzeniami odwodnienia i oœwietlenia
[...]*
wniós³ uwagê, która w zakresie nieuwzglêdnionym przez Prezydenta Miasta Krakowa dotyczy³a w³¹czenia dzia³ek Nr 25/12,
25/13, 26/4, 26/5, 27/10 i 27/13 do miejskiej sieci dróg publicznych i proœby o skorygowanie planu i uwzglêdnienie w nim
drogi dojazdowej do dzia³ek.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi w ww. zakresie. Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Uwaga nie mo¿e byæ uwzglêdniona. Jak wynika z informacji
zawartych w uwadze, dojazd do nieruchomoœci zosta³ zapewniony w trybie cywilno-prawnym. Tak zapewniony dojazd zosta³ uwzglêdniony w ustaleniach planu poprzez zapis zawarty
w § 3 ust. 4 projektu uchwa³y, co oznacza, ¿e postanowienia
podjête na podstawie przepisów odrêbnych - a w tym przepisów Kodeksu Cywilnego - maj¹ zastosowanie w przypadku
realizacji ustaleñ planu.
Zapewnienie dojazdu do nieruchomoœci odby³o siê, zatem
w trybie ww. przepisów i nie uzasadnia koniecznoœci wprowadzenia ustaleñ, aby dojazd ten zosta³ zakwalifikowany
jako droga publiczna. Nale¿y przy tym podkreœliæ, ¿e "Enion",
jako wieczysty u¿ytkownik przedmiotowych dzia³ek, nie
wnosi³ o zmianê statusu prawnego swoich nieruchomoœci,
a w tym - wy³¹czenia ze swojej dyspozycji dzia³ek wymienionych w uwadze - z przeznaczeniem ich na cel wnioskowany w uwadze.
Przewodnicz¹ca Rady: M. Radwan-Ballada
Za³¹cznik Nr 4
do Uchwa³y Nr LXIV/821/09
Rady Miasta Krakowa
z dnia 4 lutego 2009 r.
ROZSTRZYGNIÊCIA O SPOSOBIE REALIZACJI
ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALE¯¥ DO
ZADAÑ W£ASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH
ICH FINANSOWANIA DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU
"PARK RZECZNY DRWINKA"
I. Inwestycje infrastruktury technicznej objête ustaleniami i obszarem planu.
Zasady obs³ugi oraz charakterystyka rozwi¹zañ infrastruktury technicznej, w tym komunikacyjnej, dla obszaru "Park Rzeczny Drwinka" zosta³y okreœlone w ustaleniach miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru tj.
w uchwale w sprawie uchwalenia planu oraz w czêœci graficznej planu (stanowi¹cej integraln¹ czêœæ uchwa³y).
W zakresie nale¿¹cym do zadañ w³asnych Gminy Miejskiej
Kraków zapisano w planie inwestycje infrastrukturalne:
1. Modernizacja, rozbudowa i budowa uk³adu komunikacyjnego, obejmuj¹cego:
1) Modernizacjê w tym poszerzenie istniej¹cych dróg lokalnych i dojazdowych, których fragmenty znajduj¹ siê
na obszarze objêtym opracowaniem planu - fragmen-
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ty ulic oznaczone na rysunku planu symbolami 1KDL,
2KDL, 3KDL, 1KDD, 2KDD, 3KDD, 4KDD,
2) realizacjê nowych dróg dojazdowych i pieszo-jezdnych ulice oznaczone na rysunku planu symbolami 5KDD, KDX.
Ca³oœæ inwestycji komunikacyjnych obejmuje tak¿e urz¹dzenia towarzysz¹ce, w tym m.in.: chodniki, zieleñ, oœwietlenie, sygnalizacjê i urz¹dzenia sterowania ruchem.
2. Modernizacja, rozbudowa i budowa pozosta³ych systemów infrastruktury technicznej, obejmuj¹cych:
1) Zaopatrzenie w wodê. Rozbudowa miejskiego systemu zaopatrzenia w wodê:
a) poprzez realizacjê wodoci¹gu w ul. Mokrej dla
obs³ugi odbiorców zlokalizowanych na terenie
1MN, 2MN,
b) poprzez realizacjê fragmentów sieci dla obs³ugi odbiorów na terenie 4MN, 6MN i 7MN z wodoci¹gu
φ 110 mm w ul. Czajna,
c) poprzez realizacjê fragmentu sieci dla obs³ugi odbiorców na terenie 8MN z wodoci¹gu φ 110 mm
w ul. Kalinowej,
d) poprzez realizacjê fragmentu sieci w zachodniej czêœci terenu 6ZPU z wodoci¹gu φ 150 mm w ul. Bochenka,
e) poprzez realizacjê fragmentu sieci we wschodniej
czêœci terenu 6ZPU z wodoci¹gu φ 500 mm w ul. Podedworze,
f) poprzez realizacjê sieci dla obs³ugi odbiorców na
terenie 1MW z wodoci¹gu φ 150 mm w rejonie ul. Podedworze,
2) Odprowadzenie œcieków i wód opadowych. Rozbudowa systemów kanalizacji:
a) realizacja kana³u sanitarnego w drodze 2KDD
i 3KDD dla odbioru œcieków z terenu 1MN, 2MN,
b) realizacja kana³u sanitarnego w rejonie ul. Czajna
dla odbioru œcieków terenu 4MN, 6MN, 7MN,
c) realizacja kana³u sanitarnego w rejonie ul. Kalinowej dla odbioru œcieków z terenu 8MN,
d) realizacja kana³u sanitarnego w ul. Bochenka dla
odbioru œcieków z zachodniej czêœci terenu 6ZPU i odprowadzenia do kana³u sanitarnego φ 300 mm
w ul. Bochenka,
e) realizacja kana³u sanitarnego w nowoprojektowanej drodze 5KDD dla odbioru œcieków ze wschodniej
czêœci terenu 6ZPU i odprowadzenia do kana³u sanitarnego φ 250 mm w ul. Podedworze.
II. Zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych Gminy.
Finansowanie inwestycji bêdzie odbywaæ siê poprzez:
1) Wydatki z bud¿etu miasta,
2) Wspó³finansowanie œrodkami zewnêtrznymi, poprzez bud¿et miasta - w ramach m.in.:
a) programu Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne,
b) dotacji i po¿yczek z funduszy celowych,
c) innych œrodków zewnêtrznych.
3) Udzia³ inwestorów w finansowaniu w ramach porozumieñ o charakterze cywilno prawnym lub w formie partnerstwa publiczno - prywatnego.
III. Przygotowanie, realizacja i finansowanie inwestycji nale¿¹cych do zadañ w³asnych Gminy.
Inwestycje komunikacyjne - bezpoœrednie przygotowanie,
realizacjê i obs³ugê finansowania prowadz¹ odpowiednie miejskie jednostki organizacyjne.
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Inwestycje odwodnienia terenów i odprowadzenia wód
opadowych - bezpoœrednie przygotowanie, realizacjê i obs³ugê finansowania prowadz¹ odpowiednie miejskie jednostki organizacyjne.
Inwestycje zaopatrzenia w wodê i kanalizacjê (z wy³¹czeniem odwodnienia terenów) - bezpoœrednie przygotowanie,
realizacja i finansowanie nale¿y do spó³ki miejskiej - Miejskie
Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji S.A.
Zak³ada siê mo¿liwoœæ wy³¹cznego finansowania inwestycji
z zakresu sieci wodoci¹gowej ze œrodków MPWiK S.A.
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z póŸn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z póŸn. zm.) Rada Gminy Moszczenica uchwala, co
nastêpuje:
§1
Zatwierdza siê zmianê w Statucie Samodzielnego Publicznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej w Moszczenicy w postaci
zmiany Schematu organizacyjnego zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1
do niniejszej uchwa³y.
§2

Inwestycje zwi¹zane z urz¹dzeniem terenów zieleni publicznej - bezpoœrednie przygotowanie, realizacjê i obs³ugê
finansowania prowadz¹ odpowiednie miejskie jednostki organizacyjne.
W realizacji inwestycji, w ich planowaniu, przygotowaniu
i koordynacji mog¹ byæ wykorzystane funkcjonuj¹ce i planowane "programy sektorowe" okreœlone w przyjêtej "Strategii
Rozwoju Miasta" - z zakresu m.in.:
a) modernizacji i rozwoju uk³adu drogowego oraz polityki parkingowej,
b) rozwoju transportu publicznego,
c) polityki rozbudowy, modernizacji i eksploatacji systemu odwodnienia terenów,
d) programu ochrony œrodowiska,
e) za³o¿eñ planu zaopatrzenia w ciep³o, energiê elektryczn¹
i paliwa gazowe (z uwzglêdnieniem planów i programów
w³aœciwych zarz¹dców i dysponentów mediów),
f) organizacji, realizacji i dofinansowywania lokalnych inicjatyw inwestycyjnych,
g) realizacji inwestycji o znaczeniu spo³eczno - gospodarczym
w formule partnerstwa publiczno- prywatnego
Ustalenia realizacyjne, wynikaj¹ce z planowania i koordynowania zakresu i finansowania inwestycji, dokonane z uwzglêdnieniem ww. "programów sektorowych" oraz corocznych bud¿etów miasta - okreœlaj¹ce terminy, zakresy (w tym etapowanie) realizacji oraz wielkoœæ i strukturê finansowania inwestycji, dokonywane zgodnie z przepisami o finansach publicznych oraz wewnêtrznymi uregulowaniami obowi¹zuj¹cymi
w Gminie Miejskiej Kraków, nie wymagaj¹ wprowadzenia
zmian do niniejszego rozstrzygniêcia.
________
* W zwi¹zku z Ustaw¹ z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) z tekstu
uchwa³y dla celów publikacji zosta³y usuniête dane osobowe.
Przewodnicz¹ca Rady: M. Radwan-Ballada

570
Uchwa³a Nr XX/148/08
Rady Gminy w Moszczenicy
z dnia 30 grudnia 2008 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej w Moszczenicy.
Na podstawie art. 39 ust. 2 Ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r.
o zak³adach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r., Nr 14 poz. 89

Wykonanie uchwa³y zleca siê Wójtowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy: B. Warzecha
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Za³¹cznik do Statutu Samodzielnego Publicznego
Zak³adu Opieki Zdrowotnej w Moszczenicy
zatwierdzony Uchwa³¹ Nr XX/148/08
Rady Gminy w Moszczenicy
z dnia 30 grudnia 2008 r.

Schemat organizacyjny Samodzielnego Publicznego
Zak³adu Opieki Zdrowotnej w Moszczenicy

Dyrektor SP ZOZ

Laboratorium
Administracja

Poradnie
specjalistyczne
Podstawowa Opieka
Zdrowotna

Służba
BHP
Zakład Rehabilitacji Medycznej
z oddziałem dziennym
Poradnia Rehabilitacyjna

Pracownik
Socjalny
Obsługa gospodarcza

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: B. Warzecha
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571
Uchwa³a Nr XXIX/267/2008
Rady Gminy w Rabie Wy¿nej
z dnia 30 grudnia 2008 r.
w sprawie zmiany Uchwa³y Nr IV/23/2003 Rady Gminy
Raba Wy¿na z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie powo³ania jednostki organizacyjnej o nazwie Zespó³ Ekonomiczno - Administracyjny Szkó³ Gminy Raba Wy¿na i nadania
jej Statutu.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h oraz art. 40 ust. 2 pkt 2
Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorz¹dzie gminnym (t.j.
z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z póŸn. zm.) w zwi¹zku z art. 5
ust. 9 Ustawy z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. - o systemie oœwiaty
(t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póŸn. zm.) Rada Gminy
w Rabie Wy¿nej uchwala, co nastêpuje:
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1) Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póŸn. zm.);
2) Ustawa z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. o systemie oœwiaty (t.j.
Dz. U. z 2004 r. Nr 2565, poz. 2572 z póŸn. zm.);
3) Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z póŸn. zm.);
4) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j.
Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z póŸn. zm.);
5) Rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu
zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593
z póŸn. zm.);
6) Niniejszy statut.
§3
1. Siedzib¹ ZEAS jest miejscowoœæ Raba Wy¿na - Urz¹d Gminy
Adres: 34-721 Raba Wy¿na 41
2. Obszar dzia³ania ZEAS obejmuje Gminê Raba Wy¿na.

§1
1. Za³¹cznik Nr 1 do Uchwa³y Nr IV/23/2003 Rady Gminy w Rabie Wy¿nej z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie powo³ania
jednostki organizacyjnej o nazwie Zespó³ Ekonomiczno Administracyjny Szkó³ Gminy Raba Wy¿na i nadania jej
Statutu zmienionej Uchwa³¹ Nr VIII/60/2007 Rady Gminy
w Rabie Wy¿nej z dnia 30 maja 2007 r. otrzymuje brzmienie ustalone w za³¹czniku Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
2. Pozosta³e zapisy Uchwa³y Nr IV/23/2003 Rady Gminy w Rabie
Wy¿nej z dnia 24 stycznia 2003 r. nie ulegaj¹ zmianie.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Raba Wy¿na.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Z-ca Przewodnicz¹cego
Rady Gminy Raba Wy¿na: A. Sularz
Za³¹cznik Nr 1
Do Uchwa³y Nr XXIX/267/2008
Rady Gminy w Rabie Wy¿nej
z dnia 30 grudnia 2008 r.
STATUT
ZESPO£U EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO
SZKÓ£ GMINY RABA WY¯NA
Rozdzia³ 1
Postanowienia ogólne
§1
Zespó³ Ekonomiczno-Administracyjny Szkó³ Gminy Raba
Wy¿na zwany dalej ZEAS jest gminn¹ jednostk¹ organizacyjn¹
nie posiadaj¹c¹ osobowoœci prawnej.
§2
Podstaw¹ dzia³ania ZEAS s¹:

Rozdzia³ 2
Przedmiot i zakres dzia³ania
§4
Do zadañ ZEAS nale¿y w szczególnoœci:
1. W zakresie spraw organizacyjnych:
1) przedk³adanie propozycji rozwi¹zañ w sprawach zwi¹zanych z organizacj¹ sieci szkó³ i przedszkoli;
2) sta³a wspó³praca z Ma³opolskim Kuratorem Oœwiaty
w Krakowie w sprawach dotycz¹cych funkcjonowania
placówek oœwiatowych, w szczególnoœci zaœ w sprawach nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez
ten organ;
3) przygotowanie propozycji dotycz¹cych powo³ywania komisji konkursowych dla wy³onienia kandydatów na dyrektorów szkó³ i przedszkoli oraz regulaminów pracy tych
komisji,
4) przygotowanie projektu uchwa³ w sprawach powierzenia funkcji dyrektora szko³y i przedszkola oraz odwo³ania z tego stanowiska;
5) przygotowanie projektów opinii w sprawach powierzenia przez dyrektorów szkó³ i przedszkoli funkcji wicedyrektorów;
6) przygotowanie prac komisji egzaminacyjnych na stopieñ nauczyciela mianowanego;
7) wnioskowanie o uchylenie uchwa³ rad pedagogicznych
niezgodnych z przepisami prawa;
8) prowadzenie, na wniosek rad pedagogicznych postêpowania wyjaœniaj¹cego w sprawach o odwo³anie z funkcji dyrektora szko³y lub przedszkola;
9) przygotowanie projektów aktów za³o¿ycielskich szkó³
i przedszkoli oraz pierwszych statutów;
10) powiadomienie Kuratora i Rodziców o zamiarze i przyczynach likwidacji szko³y lub przedszkola.
2. W zakresie spraw zwi¹zanych z prowadzeniem i utrzymaniem szkó³ i przedszkoli:
1) nadzór nad opracowaniem przez dyrektorów projektów
planów finansowych szkó³ i przedszkoli;
2) opracowanie projektów bud¿etu Gminy na dany rok
w czêœci dotycz¹cej planowanych dochodów i wydatków
zwi¹zanych z funkcjonowaniem szkó³ i przedszkoli w terminach okreœlonych procedur¹ bud¿etow¹;
3) opracowywanie propozycji zmian w bud¿ecie Gminy
zwi¹zanych z funkcjonowaniem oœwiaty;
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4) opracowywanie sprawozdañ okresowych z wykonania
planów finansowych w terminach okreœlonych przepisami prawa oraz na ¿¹danie Rady Gminy i Wójta Gminy;
5) przygotowywanie informacji dotycz¹cych funkcjonowania szkó³ i przedszkoli;
6) sprawowanie nadzoru nad prawid³owym dysponowaniem przez dyrektorów œrodkami okreœlonymi w planach
finansowych placówek oœwiatowych;
7) prowadzenie spraw z zakresu ubezpieczania spo³ecznego pracowników i ich rodzin;
8) prowadzenie obs³ugi ksiêgowo-finansowej szkó³ i przedszkoli, w tym prowadzenie wyp³at wynagrodzeñ i innych œwiadczeñ pracowniczych wynikaj¹cych z przepisów prawa;
9) sprawowanie nadzoru nad inwentaryzacj¹ i likwidacj¹
sk³adów maj¹tkowych placówek, zgodnie z zasadami
okreœlanymi w obowi¹zuj¹cych przepisach;
10) wykonywanie zadania Gminy w zakresie pomocy materialnej dla uczniów.
3. W zakresie spraw zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ ZEAS:
1) opracowanie projektu planu finansowego ZEAS w terminach okreœlonych procedur¹ bud¿etow¹;
2) prowadzenie obs³ugi ksiêgowo-finansowej Zespo³u;
3) sk³adanie sprawozdañ z realizacji planu finansowego;
4) archiwizowanie dokumentacji.
Rozdzia³ 3
Gospodarka finansowa
§5
1. ZEAS jest jednostk¹ bud¿etow¹.
2. Wydatki ZEAS objête s¹ w ca³oœci bud¿etem Gminy Raba
Wy¿na na zasadach okreœlonych w Ustawie o finansach publicznych i przepisach wykonawczych do tej Ustawy.
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3) mo¿e wydaæ dyrektorom szkó³ i przedszkoli zarz¹dzenia
i doraŸne zalecenia oraz zg³aszaæ uwagi i wnioski wynikaj¹ce z przeprowadzanych czynnoœci;
4) organizuje pracê komisji egzaminacyjnej na stopieñ nauczyciela mianowanego;
5) przygotowuje ocenê pracy dyrektorów w zakresie zadañ znajduj¹cych siê w kompetencjach organu prowadz¹cego.
2. Kierownik ZEAS jest w³aœciwym do nawi¹zywania i rozwi¹zywania stosunku pracy na podstawie umowy o pracê
z pozosta³ymi pracownikami ZEAS.
3. Kierownik wydaje wewnêtrzne zarz¹dzenia dotycz¹ce organizacji pracy ZEAS, w tym m.in. zak³adowego planu kont,
instrukcji obiegu dokumentów, instrukcji inwentaryzacyjnej itp.
§8
1. Zakresy czynnoœci dla pracowników ZEAS ustalaj¹:
1) dla kierownika ZEAS - Wójt Gminy;
2) dla pozosta³ych pracowników - kierownik ZEAS.
2. Szczegó³ow¹ strukturê organizacyjn¹, zakresy zadañ i odpowiedzialnoœci oraz wykaz stanowisk w ZEAS okreœla regulamin organizacyjny opracowany i zatwierdzony przez kierownika ZEAS po zasiêgniêciu opinii Wójta Gminy.
§9
Zasady wynagradzania pracowników ZEAS okreœlaj¹ przepisy powszechnie obowi¹zuj¹ce i wydane na ich podstawie
przepisy wewnêtrzne.
§ 10
Nadzór nad dzia³alnoœci¹ ZEAS sprawuje Wójt Gminy.

Rozdzia³ 4
Zarz¹dzanie i organizacja

§ 11

§6

Obs³ugê kasow¹ prowadzi Urz¹d Gminy na podstawie porozumienia.

1. Prac¹ ZEAS kieruje kierownik.
2. Kierownika powo³uje i odwo³uje Wójt Gminy.
3. Kierownik ZEAS kieruje jednoosobowo jego dzia³alnoœci¹
na podstawie pe³nomocnictwa udzielonego przez Wójta
Gminy.
4. W razie d³u¿szej nieobecnoœci kierownika ZEAS lub w innych
szczególnych przypadkach Wójt Gminy mo¿e wyznaczyæ osobê pe³ni¹c¹ obowi¹zki kierownika.
5. W³aœciwym do nawi¹zania stosunku pracy z kierownikiem
ZEAS jest Wójt Gminy.
§7
1. Do podstawowych uprawnieñ i obowi¹zków kierownika Zespo³u nale¿y:
1) nadzór nad opracowaniem projektów planów, analiz i informacji oraz nad arkuszami organizacyjnymi szkó³
i przedszkoli;
2) kierownik ZEAS, wykonuj¹c czynnoœci zwi¹zane ze sprawowanym nadzorem, ma prawo wstêpu do szkó³ i przedszkoli oraz wgl¹du do prowadzonej przez placówki oœwiatowe dokumentacji dotycz¹cej przebiegu nauczania, wychowania i opieki, organizacji pracy oraz przestrzegania
obowi¹zuj¹cych przepisów dotycz¹cych bezpieczeñstwa
i higieny pracy pracowników i uczniów;

Rozdzia³ 5
Postanowienia koñcowe
§ 12
Za przestrzeganie niniejszego Statutu odpowiedzialnoœæ ponosi kierownik.
§ 13
Zmiana niniejszego Statutu wymaga uchwa³y Rady Gminy.
§ 14
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie maj¹
zastosowanie powszechnie obowi¹zuj¹ce przepisy.
Z-ca Przewodnicz¹cego Rady Gminy Raba Wy¿na: A. Sularz
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§1

Uchwa³a Nr XXII/134/2008
Rady Gminy Raciechowice
z dnia 10 grudnia 2008 r.

Podaje siê treœæ przepisu § 29 ust. 1 regulaminu okreœlaj¹cego wysokoœæ stawek dodatków za wys³ugê lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegó³owe warunki przyznawania tych dodatków, a tak¿e szczegó³owe warunki obliczania i wyp³acania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastêpstw doraŸnych dla nauczycieli
zatrudnionych w szko³ach i przedszkolach prowadzonych przez
Gminê Raciechowice, stanowi¹cego za³¹cznik do uchwa³y Rady
Gminy Raciechowice Nr XX/122/2008 z dnia 23 paŸdziernika
2008 r., wed³ug stanu prawnego po rozstrzygniêciu nadzorczym Wojewody Ma³opolskiego z dnia 26.11.2008 r.:

w sprawie zmiany Statutu Gminnego Oœrodka Pomocy
Spo³ecznej w Raciechowicach.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, ze zm.) oraz art. 12 ust. 2 Ustawy z dnia z dnia 7 wrzeœnia 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
(Dz. U. Nr 192, poz. 1378, ze zm.) Rada Gminy Raciechowice
uchwala, co nastêpuje:
§1
Zmienia siê Statut Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Raciechowicach stanowi¹cy za³¹cznik do uchwa³y
Nr XV/89/2004 Rady Gminy Raciechowice z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Raciechowicach w ten sposób, ¿e
w § 9 ust. 7 po dotychczasowym ppkt "c" dopisuje siê ppkt "d"
o nastêpuj¹cej treœci:
d) prowadzenia postêpowania w sprawach œwiadczeñ z funduszu alimentacyjnego, a tak¿e do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych.

§ 29
1. Godzinowa stawka zaszeregowania zostaje zwiêkszona dla
nauczycieli:
a) prowadz¹cych zajêcia dydaktyczne w klasach ³¹czonych
na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego
szko³y - 10%,
b) prowadzonych zajêcia dydaktyczne i wychowawcze w oddzia³ach specjalnych
c) prowadz¹cych indywidualne nauczanie dziecka zakwalifikowanego do kszta³cenia specjalnego na podstawie orzeczenia poradni specjalistycznej - 20%,
d) prowadz¹cych zajêcia rewalidacyjno - wychowawcze
z dzieæmi i m³odzie¿¹ upoœledzon¹ w stopniu g³êbokim na
podstawie orzeczenia poradni specjalistycznej - 25%.

§2
§2
Pozosta³e postanowienia Statutu Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Raciechowicach pozostaj¹ bez zmian.

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

§3
Przewodnicz¹cy Rady Gminy Raciechowice: J. Zaj¹c
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
574
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy Raciechowice: J. Zaj¹c
573
Uchwa³a Nr XXII/136/2008
Rady Gminy Raciechowice
z dnia 10 grudnia 2008 r.
w sprawie uchwa³y w sprawie przyjêcia regulaminu okreœlaj¹cego wysokoœæ stawek dodatków za wys³ugê lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegó³owe warunki przyznawania tych dodatków, a tak¿e
szczegó³owe warunki obliczania i wyp³acania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastêpstw
doraŸnych dla nauczycieli zatrudnionych w szko³ach i przedszkolach prowadzonych przez Gminê Raciechowice
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.) oraz art. 30 ust. 6 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674,
ze zm.) Rada Gminy Raciechowice uchwala, co nastêpuje:

Uchwa³a Nr XXVII/179/08
Rady Gminy Siepraw
z dnia 30 grudnia 2008 r.
w sprawie Regulaminu okreœlaj¹cego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach,
szko³ach i innych placówkach oœwiatowych prowadzonych
przez Gminê Siepraw w 2009 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113
poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80
poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, oraz z 2004 r. Nr 102 poz. 1055,
Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457,
z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 17
poz. 128, Nr 48 poz. 327, Nr 138 p. 974, Nr 173 poz. 1218 z 2008
Nr 180 poz. 1111) i art. 30 ust. 6, art. 49 ust. 2 Ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97
poz. 674, z 2006 r. Nr 170 poz. 1218, Nr 220 poz. 1600, z 2007
Nr 17 poz. 95, Nr 80 poz. 542, Nr 102 poz. 689, Nr 158.poz 1103
Nr 176 poz. 1238 Nr 191 poz. 1396, Nr 247 poz. 1821 z 2008 r.
Nr 145 poz. 917) i Rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokoœci
minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagro-
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dzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracê w dniu
wolnym od pracy (Dz. U. z 2005 r. Nr 22 poz. 181, z 2006 r. Nr 43
poz. 293 i z 2007 Nr 56 poz. 372 z 2008 r Nr 42 poz 257), Rada
Gminy Siepraw uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê Regulamin okreœlaj¹cy niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szko³ach
i innych placówkach oœwiatowych prowadzonych przez Gminê
Siepraw na rok 2009, w brzmieniu jak za³¹cznik do niniejszej
uchwa³y.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w terminie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego
z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2009 r.
Przewodnicz¹cy Rady: T. ¯aba
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XXVII/179/08
Rady Gminy Siepraw
z dnia 30 grudnia 2008 r.
Regulamin okreœlaj¹cy niektóre zasady wynagradzania
nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szko³ach
i innych placówkach oœwiatowych prowadzonych przez
Gminê Siepraw w 2009 r.
Rozdzia³ 1
Postanowienia wstêpne

Poz. 574

5) nauczycielu - nale¿y przez to rozumieæ nauczyciela zatrudnionego w szkole w rozumieniu pkt,
6) uczniu - nale¿y przez to rozumieæ odpowiednio dziecko
w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym,
7) klasie - nale¿y przez to rozumieæ oddzia³ w tym oddzia³
w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym,
8) roku szkolnym - okres pracy szko³y od 1 wrzeœnia danego
roku do 31 sierpnia roku nastêpnego,
9) tygodniowym obowi¹zuj¹cym wymiarze zajêæ - nale¿y
przez to rozumieæ tygodniowy obowi¹zkowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 3 lub 42 ust. 7 Karty
Nauczyciela,
10) Karcie Nauczyciela - jest to Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97
poz. 674 z póŸn. zm.),
11) Wójcie - nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy Siepraw,
12) Gminie - jest to Gmina Siepraw,
13) Urz¹d Gminy - jest to Urz¹d Gminy Siepraw.
Rozdzia³ 2
Szczegó³owe warunki przyznawania dodatku
za wys³ugê lat
§3
1. Wysokoœæ dodatku za wys³ugê lat okreœla art. 33 ust. 1 Karty nauczyciela.
2. Okresy zatrudnienia oraz inne okresy uprawniaj¹ce do dodatku okreœla rozporz¹dzenie.
3. Dodatek za wys³ugê lat przys³uguje za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie oraz za dni nieobecnoœci
w pracy z powodu niezdolnoœci do pracy wskutek choroby
lub koniecznoœci osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym cz³onkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje z tego tytu³u zasi³ek z ubezpieczenia spo³ecznego.

§1
Niniejszy Regulamin okreœla na rok 2009 dla nauczycieli
zatrudnionych w szko³ach, przedszkolach i innych placówkach
oœwiatowych prowadzonych przez Gminê Siepraw:
1) szczegó³owe warunki przyznawania dodatku za wys³ugê lat,
2) wysokoœæ stawek dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za
warunki pracy oraz szczegó³owe warunki ich przyznawania,
3) szczegó³owe warunki obliczania i wyp³acania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraŸnych zastêpstw dla nauczycieli,
4) wysokoœæ i warunki wyp³acania nagród,
5) wysokoœæ nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz
szczegó³owe zasady jego przyznawania i wyp³acania.
§2
Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszego Regulaminu jest
mowa bez bli¿szego okreœlenia o:
1) rozporz¹dzeniu - nale¿y przez to rozumieæ Rozporz¹dzenie Ministra Edukacji wydane na podstawie art. 30 ust. 5
Karty Nauczyciela,
2) szkole - nale¿y przez to rozumieæ: szko³ê, przedszkole lub
zespó³ placówek oœwiatowych, dla której organem prowadz¹cym jest Gmina Siepraw,
3) dyrektorze - jest to dyrektor szko³y wykonuj¹cy obowi¹zki
kierownika zak³adu pracy w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w kierowanej przez niego szkole,
4) wicedyrektorze - nale¿y przez to rozumieæ zastêpcê dyrektora, o którym mowa w ust. 3,

Rozdzia³ 3
Wysokoœæ stawek dodatku motywacyjnego
oraz szczegó³owe warunki jego przyznawania
§4
1. Ogólne warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego okreœla § 4 rozporz¹dzenia.
2. Dodatek motywacyjny ma charakter uznaniowy.
3. Z zastrze¿eniem ust. 4 dodatek motywacyjny przyznawany
jest na czas okreœlony, nie krótszy ni¿ trzy miesi¹ce i nie
d³u¿szy ni¿ do dnia 31 grudnia 2009 r.
4. Nauczyciel w ci¹gu roku 2009 mo¿e otrzymaæ dwukrotnie
dodatek motywacyjny, wówczas okres, na jaki jest przyznawany po raz pierwszy nie mo¿e byæ krótszy ni¿ 3 miesi¹ce.
5. Przyznany nauczycielowi dodatek motywacyjny nie mo¿e
przekroczyæ w danym miesi¹cu 30 % otrzymywanego przez
nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego i nie mo¿e byæ ni¿szy ni¿ 70 z³.
§5
1. Ustala siê, ¿e œrodki finansowe przeznaczone na dodatki motywacyjne dla nauczycieli i dyrektorów szkó³ w 2009 r. stanowiæ bêd¹ kwotê odpowiadaj¹ca 5% rocznego planowanego
w Bud¿ecie Gminy roku 2009 wynagrodzenia zasadniczego
nauczycieli, w tym nauczycieli bêd¹cych Dyrektorami.
2. Z ogólnej kwoty przeznaczonej na dodatki motywacyjne,
obliczonej jak w ust. 1, kwotê równ¹ 8 % sumy planowanych
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na rok 2009 wynagrodzeñ zasadniczych dyrektorów, przeznacza siê na dodatki motywacyjne dyrektorów, a pozosta³a kwota przeznaczona jest na dodatki motywacyjne dla
pozosta³ych nauczycieli, w tym wicedyrektorów, proporcjonalnie do planowanego wynagrodzenia nauczycieli i wicedyrektorów danej szko³y.
3. Kwoty przeznaczone na dodatki motywacyjne s¹ wyodrêbnione w planie finansowym tej szko³y, odrêbnie dla dyrektorów odrêbnie dla pozosta³ych nauczycieli.
4. Wydatki na dodatki motywacyjne w planie finansowym szko³y s¹ limitowane i Dyrektor nie mo¿e, dokonywaæ zmian tej
pozycji poprzez przeniesienia pomiêdzy poszczególnymi rodzajami wydatków tak¿e p³acowych.

Poz. 574
§8

Nauczycielom, którym powierzono wychowawstwo klasy
przys³uguje dodatek funkcyjny w wysokoœci:
a) 70 z³ miesiêcznie, je¿eli nauczyciel pe³ni funkcjê wychowawcy
w klasie licz¹cej do 9 uczniów w³¹cznie,
b) 80 z³ miesiêcznie, je¿eli nauczyciel pe³ni funkcjê wychowawcy w klasie licz¹cej od 10 do15 uczniów w³¹cznie,
c) 100 z³ miesiêcznie, je¿eli nauczyciel pe³ni funkcjê wychowawcy w klasie licz¹cej od 16 do 20 uczniów w³¹cznie,
d) 120 z³ miesiêcznie, je¿eli nauczyciel pe³ni funkcjê wychowawcy w klasie licz¹cej od 21 do 26 uczniów w³¹cznie,
e) 150 z³ miesiêcznie, je¿eli nauczyciel pe³ni funkcjê wychowawcy w klasie licz¹cej powy¿ej 26 uczniów.

§6
§9
Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest uzyskiwanie przez nauczyciela szczególnych osi¹gniêæ dydaktycznych, wychowawczych i opiekuñczych,
a w szczególnoœci:
1) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzglêdnieniem ich mo¿liwoœci
oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych osi¹gniêæ dydaktyczno -wychowawczych, potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów, albo
sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach, itp.,
2) posiadanie, co najmniej dobrej oceny pracy lub pozytywnej
opinii dorobku zawodowego,
3) zaanga¿owanie w realizacjê czynnoœci i zajêæ, o których
mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 Karty Nauczyciela w szczególnoœci:
a) udzia³ w organizowaniu imprez i uroczystoœci szkolnych,
b) udzia³ w pracach komisji przedmiotowych i zespo³ach
przedmiotowych,
c) opiekowanie siê samorz¹dem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi dzia³aj¹cymi na terenie szko³y,
d) prowadzenie lekcji kole¿eñskich, przejawiane innych form
aktywnoœci w ramach wewn¹trzszkolnego doskonalenia
zawodowego nauczycieli.
Rozdzia³ 4
Wysokoœæ stawek dodatku funkcyjnego oraz szczegó³owe
warunki jego przyznawania
§7
1. Wykaz stanowisk oraz sprawowanych funkcji uprawniaj¹cych nauczyciela do dodatku funkcyjnego okreœla rozporz¹dzenie.
2. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze w szkole przys³uguje dodatek funkcyjny w nastêpuj¹cej
wysokoœci, miesiêcznie:
1) Dyrektorowi:
a) w szkole licz¹cej do 7 oddzia³ów w kwocie 180 - 550 z³,
b) w szkole licz¹cej od 8 do 14 oddzia³ów w kwocie od
230 z³ do 720 z³,
c) w szkole licz¹cej powy¿ej 14 oddzia³ów w kwocie od
330 z³ do 940 z³;
2) Dyrektorowi zespo³u placówek oœwiatowych mo¿e byæ
przyznany dodatek funkcyjny zwiêkszony o 50% ponad
górne stawki okreœlone w pkt 1;
3) Wicedyrektorowi szko³y:
a) w szkole licz¹cej od 8 do 14 oddzia³ów, w kwocie od 170
z³ do 550 z³
b) w szkole licz¹cej powy¿ej 14 oddzia³ów, w kwocie 220
z³ do 610 z³.

Nauczycielom, którym powierzono obowi¹zki opiekuna sta¿u przys³uguje dodatek funkcyjny w wysokoœci;
a) dla opiekuna sta¿u sprawuj¹cego opiekê nad nauczycielem
ubiegaj¹cym siê o stopieñ nauczyciela mianowanego - 70 z³,
za ka¿dego nauczyciela objêtego opiek¹, miesiêcznie,
b) dla opiekuna sta¿u sprawuj¹cego opiekê nad nauczycielem
sta¿yst¹ - 100 z³, za ka¿dego nauczyciela objêtego opiek¹,
miesiêcznie.
§ 10
W razie zbiegu tytu³ów do dwóch lub wiêcej dodatków funkcyjnych, nauczycielowi przys³uguje dodatek oddzielnie za sprawowanie ka¿dej funkcji.
Rozdzia³ 5
Wysokoœæ stawek dodatku za warunki pracy
oraz szczegó³owe warunki jego przyznawania
§ 11
1. Nauczycielowi przys³uguje dodatek za warunki pracy, je¿eli
pracuje w trudnych, uci¹¿liwych lub szkodliwych dla zdrowia
warunkach, okreœlonych w rozporz¹dzeniu.
2. Wysokoœæ dodatku za warunki pracy uzale¿niona jest od
stopnia trudnoœci, uci¹¿liwoœci, szkodliwoœci dla zdrowia realizowanych prac lub zajêæ.
3. Miesiêczn¹ wysokoœæ dodatku za warunki pracy z uwzglêdnieniem warunków, o których mowa w ust. 2 ustala siê
w wysokoœci do 20 % wynagrodzenia zasadniczego.
4. Dodatek za warunki pracy wyp³aca siê w ca³oœci, je¿eli nauczyciel realizuje w warunkach trudnych, uci¹¿liwych lub szkodliwych dla zdrowia ca³y obowi¹zuj¹cy go wymiar zajêæ.
5. Dodatek za warunki pracy wyp³aca siê w wysokoœci proporcjonalnej, je¿eli nauczyciel realizuje w warunkach trudnych,
uci¹¿liwych lub szkodliwych dla zdrowia tylko czêœæ obowi¹zuj¹cego wymiaru zajêæ.
Rozdzia³ 6
Szczegó³owe warunki obliczania i wyp³acania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraŸnych zastêpstw
§ 12
1. Wynagrodzenie za jedn¹ godzinê ponadwymiarow¹ i godzinê doraŸnego zastêpstwa, z zastrze¿eniem ustêpu 3, oblicza
siê dziel¹c przyznan¹ nauczycielowi stawkê wynagrodzenia
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zasadniczego (³¹cznie z dodatkiem za warunki pracy, je¿eli
praca w tej godzinie zosta³a zrealizowania w warunkach
uprawniaj¹cych do dodatku) przez miesiêczn¹ liczbê godzin
obowi¹zkowego wymiaru zajêæ ustalonego dla rodzaju zajêæ dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuñczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub doraŸnego zastêpstwa nauczyciela.
2. Miesiêczn¹ liczbê godzin obowi¹zkowego lub realizowanego wymiaru zajêæ nauczyciela, o której mowa w ust. 1 i ust. 3
uzyskuje siê mno¿¹c odpowiedni tygodniowy wymiar godzin przez liczbê 4,16 z zaokr¹gleniem do pe³nych godzin,
w ten sposób, ¿e czas zajêæ do 0,5 godziny pomija siê, a co
najmniej 0,5 godziny liczy siê za pe³n¹ godzinê.
3. Dla nauczycieli realizuj¹cych tygodniowy obowi¹zkowy
wymiar zajêæ na podstawie art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela
wynagrodzenie za godzinê doraŸnego zastêpstwa oblicza
siê, dziel¹c przyznan¹ nauczycielowi stawkê wynagrodzenia zasadniczego (³¹cznie z dodatkiem za warunki pracy, je¿eli praca w tej godzinie zosta³a zrealizowania w warunkach
uprawniaj¹cych do dodatku) przez miesiêczn¹ liczbê godzin
realizowanego wymiaru zajêæ.
Rozdzia³ 7
Nagrody ze specjalnego funduszu nagród
§ 13
1. Wysokoœæ œrodków finansowych na nagrody w ramach
specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli, o którym
mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 Karty Nauczyciela ujêta jest w
Bud¿ecie Gminy na rok 2009 i wynosi, co najmniej 1% planowanych œrodków na wynagrodzenia dla nauczycieli.
2. 70 % œrodków finansowych okreœlonych w ust. 1 przeznacza siê na nagrody przyznawane przez dyrektorów, a 30 %
œrodków przeznacza siê na nagrody przyznawane przez
Wójta, dla nauczycieli i dyrektorów zatrudnionych we
wszystkich szko³ach.
3. Nagrody, o których mowa w ust. 1 maj¹ charakter uznaniowy, a ich przyznanie i wysokoœæ uzale¿nione jest od:
a) posiadania przez nauczyciela wyró¿niaj¹cej oceny pracy,
b) legitymowania siê przez nauczyciela wybitnymi osi¹gniêciami w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuñczej.
4. Nagrody przyznawane s¹ z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
5. W uzasadnionych przypadkach dyrektor mo¿e przyznaæ nauczycielowi nagrodê w innym czasie.
6. Nagroda dla nauczyciela niebêd¹cego dyrektorem mo¿e
byæ przyznana przez Wójta z urzêdu lub na wniosek dyrektora szko³y, w której zatrudniony jest nauczyciel, a dla dyrektorów z Urzêdu przez Wójta.
7. Wniosek Dyrektora o przyznanie nagrody dla nauczyciela
w tym wicedyrektora winien zawieraæ:
a) dane o sta¿u pracy nauczyciela w szkole i ca³ej pracy
nauczycielskiej,
b) datê i stopieñ ostatniej oceny pracy nauczyciela,
c) dane o dotychczas otrzymanych nagrodach i rok otrzymania nagrody,
d) uzasadnienie wniosku,
e) opiniê rady pedagogicznej.
8. Nagroda mo¿e byæ przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole, co najmniej jednego roku.
9. Nagroda Wójta przyznawana jest w dwóch kategoriach
w nastêpuj¹cej wysokoœci:
a) I kategoria kwotê 2000 z³ - 2500 z³,
b) II kategoria kwotê 1500 z³ -2000 z³.
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10. Nagroda Wójta jest potwierdzona dyplomem, którego odpis za³¹cza siê do akt osobowych nagrodzonego.
11. Wysokoœæ nagrody przyznawanej przez Dyrektora wynosi
maksymalnie 1200 z³.
12. Wnioski o przyznanie nagrody przez Wójta rozpatrywane
s¹ przez komisjê w sk³ad, której wchodz¹:
a) pracownicy Urzêdu lub Zespo³u Ekonomiczno-Administracyjnego w Sieprawiu wyznaczeni przez Wójta, maksymalnie dwie osoby,
b) przedstawiciel Zarz¹du Oddzia³u w Myœlenicach i przedstawiciel NSZZ Solidarnoœæ Miêdzyzak³adowej Komisja
Pracowników Oœwiaty z siedzib¹ w Krakowie lub osoby
przez te zwi¹zki upowa¿nione.
13. Komisjê, o której mowa w ust. 12 powo³uje Wójt.
§ 14
Dodatek mieszkaniowy
1. Nauczycielowi posiadaj¹cemu kwalifikacje do zajmowanego stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu w wymiarze nie
ni¿szym ni¿ po³owa tygodniowego obowi¹zuj¹cego wymiaru zajêæ, w szkole po³o¿onej na terenie wiejskim, przys³uguje nauczycielski dodatek mieszkaniowy zwany dalej dodatkiem mieszkaniowym.
2. Wysokoœæ dodatku mieszkaniowego jest zró¿nicowana
w zale¿noœci od liczby osób w rodzinie nauczyciela i wynosi miesiêcznie:
a) 20 z³ dla jednej osoby w rodzinie,
b) 28 z³ dla dwóch osób w rodzinie,
c) 36 z³ dla trzech osób w rodzinie,
d) 45 z³ dla czterech lub wiêcej osób w rodzinie.
3. Do osób, o których mowa w ust. 2 zalicza siê nauczyciela
oraz wspólnie z nauczycielem zamieszka³ych:
a) ma³¿onka nieposiadaj¹cego w³asnego Ÿród³a dochodu
lub, który jest nauczycielem,
b) dzieci, pozostaj¹ce na wy³¹cznym utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego ma³¿onka, do ukoñczenia 18 tego
roku ¿ycia lub do czasu ukoñczenia przez nie szko³y ponadpodstawowej albo ponadgimnazjalnej, nie d³u¿ej ni¿
do ukoñczenia 21 roku ¿ycia,
c) pozostaj¹ce na wy³¹cznym utrzymaniu nauczyciela lub
nauczyciela i jego ma³¿onka, niepracuj¹ce dzieci, bêd¹ce
studentami do czasu ukoñczenia studiów, nie d³u¿ej ni¿
do ukoñczenia przez nich 26 roku ¿ycia.
3. Nauczycielowi i jego wspó³ma³¿onkowi, bêd¹cemu tak¿e
nauczycielem stale z nim zamieszkuj¹cym przys³uguje tylko jeden dodatek. Ma³¿onkowie wspólnie wskazuj¹ pracodawcê, który bêdzie wyp³aca³ dodatek mieszkaniowy jednemu z nich.
4. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szko³ach przys³uguje
tylko jeden dodatek wyp³acany przez wskazanego pracodawcê.
5. Dodatek mieszkaniowy przys³uguje nauczycielowi: niezale¿nie od tytu³u prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego.
6. Dodatek mieszkaniowy przys³uguje nauczycielowi od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym
z³o¿y³ wniosek o jego przyznanie.
7. Nauczyciel, otrzymuj¹cy dodatek mieszkaniowy jest zobowi¹zany niezw³ocznie powiadomiæ Dyrektora o zaistnia³ej zmianie liczby cz³onków rodziny, o których mowa
w ust. 3, ust. 4,
8. Nienale¿nie pobrany dodatek mieszkaniowy podlega
zwrotowi.
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9. Dodatek mieszkaniowy przys³uguje w okresie wykonywania pracy, a tak¿e w okresach:
a) nie œwiadczenia pracy, za które przys³uguje wynagrodzenie,
b) pobierania zasi³ku z ubezpieczenia spo³ecznego,
c) odbywania zasadniczej s³u¿by wojskowej, przeszkolenia
wojskowego lub okresach s³u¿by wojskowej,
d) korzystania z urlopu wychowawczego,
e) w przypadku okreœlonym w art. 73 ust. 5.
Rozdzia³ 8
Przepisy koñcowe
§ 15
Regulamin obowi¹zuje od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. i zosta³ uzgodniony ze Zwi¹zkami zawodowymi.

Poz. 574, 575, 576, 577
576
Uchwa³a Nr XXX/233/08
Rady Miejskiej w Skale
z dnia 16 grudnia 2008 r.

w sprawie ustalenia wysokoœci ekwiwalentu przys³uguj¹cego dla cz³onków ochotniczych stra¿y po¿arnych
uczestnicz¹cych w dzia³aniach ratowniczych lub szkoleniach po¿arniczych organizowanych przez Pañstwow¹
Stra¿ Po¿arn¹ lub Gminê.
Dzia³aj¹c na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. Nr 142
poz. 1591 z 2001 r. z póŸn. zm) art. 28 ust. 1 Ustawy z dnia
24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpo¿arowej (Dz. U. z 2002 r.
Nr 147 poz. 1229 z póŸn. zmianami) Rada Miejska uchwala, co
nastêpuje:

Przewodnicz¹cy Rady: T. ¯aba
§1
575
Uchwa³a Nr XXX/232/08
Rady Miejskiej w Skale
z dnia 16 grudnia 2008 r.

Cz³onek Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej, który uczestniczy³
w dzia³aniu ratowniczym lub szkoleniu prowadzonym przez
Pañstwow¹ Stra¿ Po¿arn¹ lub gminê otrzymuje ekwiwalent
pieniê¿ny w wysokoœci 9 z³ za 1 godzinê.
§2

w sprawie nadania nazwy ulicy.
Dzia³aj¹c na podstawie art. 18 ust 2 pkt 13 Ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142
poz. 1591 z 2001 r. z póŸn. zm.) Rada Miejska w Skale uchwala,
co nastêpuje:
§1
Nadaje siê nazwê ulicy po³o¿onej w obrêbie Ska³a-miasto
przy granicy z obrêbem Ska³a - wieœ oznaczonej jako dzia³ka
Nr 3020/11 na odcinku od wylotu drogi gminnej Nr 3019/2
obrêb Ska³a -wieœ w kierunku po³udniowym - "Parkowa".

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta
i Gminy Ska³a.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego i obowi¹zuje od dnia 25 wrzeœnia 2008 r.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej: E. Olesiñski

§2

577

Ustala siê ¿e nieruchomoœci po³o¿one w obrêbie Ska³a wieœ a granicz¹ce z ulic¹ Parkow¹ bêd¹ posiada³y numery tej
ulicy.

Uchwa³a Nr XXVII/258/08
Rady Miejskiej w Skawinie
z dnia 30 grudnia 2008 r.

§3

w sprawie ustalenia wysokoœci ekwiwalentu pieniê¿nego za udzia³ cz³onków ochotniczych stra¿y po¿arnych
w dzia³aniach ratowniczych i szkoleniach po¿arniczych.

Wykonanie uchwa³y zleca siê Burmistrzowi Miasta i Gminy Ska³a.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.

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 póŸn. zm.) oraz art. 28 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia
24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpo¿arowej (Dz. U. z 2002 r.
Nr 147, poz. 1229, z póŸn. zm.) Rada Miejska w Skawinie uchwala, co nastêpuje:
§1

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej: E. Olesiñski
Ustala siê ekwiwalent za ka¿d¹ godzinê udzia³u cz³onków
ochotniczych stra¿y po¿arnych:
1) w dzia³aniach ratowniczych w wysokoœci 10,00 z³/godz.
2) w szkoleniu po¿arniczym organizowanym przez Pañstwow¹
Stra¿ Po¿arn¹ lub Gminê w wysokoœci 6,00 z³/godz.
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§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta
i Gminy Skawina.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego
z moc¹ obowi¹zywania od dnia 25 wrzeœnia 2008 r.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej: M. Kuflowski

Poz. 577, 578

dzania nauczycieli okreœlaj¹cego wysokoœæ stawek i szczegó³owe warunki przyznawania dodatków: za wys³ugê lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, a tak¿e zasady
wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraŸnych zastêpstw oraz nagród i dodatku mieszkaniowego dla
nauczycieli zatrudnionych w szko³ach i placówkach oœwiatowo-wychowawczych prowadzonych przez Gminê Skawina.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta
i Gminy Skawina.

578

§4

Uchwa³a Nr XXVII/263/08
Rady Miejskiej w Skawinie
z dnia 30 grudnia 2008 r.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego
i dotyczy wynagrodzeñ od dnia 1 stycznia 2009 r.

w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli okreœlaj¹cego wysokoœæ stawek i szczegó³owe warunki przyznawania dodatków: za wys³ugê lat, motywacyjnego,
funkcyjnego, za warunki pracy, a tak¿e zasady wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraŸnych zastêpstw oraz nagród i dodatku mieszkaniowego
dla nauczycieli zatrudnionych w szko³ach i placówkach
oœwiatowo-wychowawczych prowadzonych przez Gminê
Skawina.
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 póŸn. zm.), art. 4 ust. 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.
o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów
prawnych (Dz. U. Nr 62 poz. 718 z póŸn. zm.) oraz art. 30 ust. 6
i 10, art. 49 ust. 2, art. 54 ust. 3 i 7 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674),
zwanej dalej Kart¹ Nauczyciela, oraz Rozporz¹dzenia Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokoœci minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za
pracê w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22 poz. 181 z póŸn.
zm.), zwanego dalej " rozporz¹dzeniem" Rada Miejska w Skawinie uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê Regulamin wynagradzania nauczycieli okreœlaj¹cy wysokoœæ stawek oraz szczegó³owe warunki przyznawania dodatków: za wys³ugê lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, a tak¿e zasady obliczania i wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraŸnych zastêpstw, tryb przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szko³ach i w placówkach oœwiatowo-wychowawczych, dla których organem prowadz¹cym jest Gmina Skawina, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
2. Uchwala siê wysokoœæ i szczegó³owe zasady przyznawania
i wyp³acania nauczycielskie- go dodatku mieszkaniowego
i warunki przyznawania i wyp³acania dodatku wiejskiego
stanowi¹ce za³¹cznik Nr 2 do niniejszej uchwa³y.
§2
Traci moc Uchwa³a Nr XV/128/07 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie regulaminu wynagra-

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej: M. Kuflowski
Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Rady Miejskiej w Skawinie
Nr XXVIII/263/08
z dnia 30 grudnia 2008 r.
REGULAMIN WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI
okreœlaj¹cy wysokoœæ stawek
i szczegó³owe warunki przyznawania dodatków:
za wys³ugê lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki
pracy, a tak¿e zasady wynagradzania za godziny
ponadwymiarowe i za godziny doraŸnych zastêpstw
oraz nagród i dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli
zatrudnionych w szko³ach i placówkach
oœwiatowo-wychowawczych
prowadzonych przez Gminê Skawina.
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§1
Ilekroæ w regulaminie jest mowa o:
1) szkole - nale¿y przez to rozumieæ przedszkole, szko³ê, zespó³ szkó³ lub zespó³ placówek oraz inne jednostki organizacyjne, dla których organem prowadz¹cym jest Gmina
Skawina,
2) nauczycielach - nale¿y przez to rozumieæ nauczycieli zatrudnionych w jednostkach,
o których mowa w pkt 1,
3) dyrektorze lub wicedyrektorze - nale¿y przez to rozumieæ dyrektora lub wicedyrektora jednostki, o której mowa w pkt 1,
4) uczniu - nale¿y przez to rozumieæ tak¿e wychowanka,
5) klasie - nale¿y przez to rozumieæ tak¿e oddzia³, grupê,
6) roku szkolnym - nale¿y przez to rozumieæ okres pracy szko³y
od 1 wrzeœnia danego roku do 31 sierpnia roku nastêpnego,
7) obowi¹zkowym wymiarze czasu pracy - nale¿y przez to rozumieæ: tygodniowy obowi¹zkowy wymiar godzin okreœlony w art. 42 ust. 3 - Ustawy Karta Nauczyciela
8) Karcie Nauczyciela - nale¿y przez to rozumieæ Ustawê z dnia
26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006 r.
Nr 97 poz. 674),
9) rozporz¹dzeniu - nale¿y przez to rozumieæ rozporz¹dzenie
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokoœci minimalnych stawek wy-
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nagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków
przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego
oraz wynagradzania za pracê w dniu wolnym od pracy
(Dz. U. Nr 22, poz. 181 z póŸn. zm.).
Rozdzia³ II
Dodatek za wys³ugê lat
§2
1. Nauczycielom przys³uguje dodatek za wys³ugê lat zgodnie
z postanowieniami art.33 ust.1 Karty Nauczyciela (t.j. Dz. U.
z 2006 r. Nr 97 poz. 674 / oraz § 7 rozporz¹dzenia Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r., o którym mowa w § 1 pkt 9 Regulaminu:
1) dodatek za wys³ugê lat przys³uguje pocz¹wszy od pierwszego dnia miesi¹ca kalendarzowego nastêpuj¹cego po
miesi¹cu, w którym nauczyciel naby³ prawo do dodatku
lub wy¿szej stawki tego dodatku , je¿eli nabycie prawa
nast¹pi³o w ci¹gu miesi¹ca,
2) dodatek za wys³ugê lat przys³uguje za dany miesi¹c, je¿eli nabycie prawa do dodatku lub wy¿szej jego stawki
nast¹pi³o od pierwszego dnia miesi¹ca.
2. Dodatek za wys³ugê lat przys³uguje nauczycielowi za dni, za
które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie, oraz za dni nieobecnoœci w pracy z powodu niezdolnoœci do pracy wskutek
choroby b¹dŸ koniecznoœci osobistego sprawowania opieki
nad dzieckiem lub chorym cz³onkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasi³ek z ubezpieczenia spo³ecznego.
3. Dodatek za wys³ugê lat wyp³aca siê z góry, w terminie wyp³aty wynagrodzenia.
Rozdzia³ III
Dodatek motywacyjny
§3
1. Dodatek motywacyjny jest ruchom¹ czêœci¹ p³acy.
2. Œrodki finansowe przeznaczone na dodatki motywacyjne
dla nauczycieli danej szko³y, z wy³¹czeniem dyrektora, wynosz¹ 5 % kwoty przeznaczonej na wynagrodzenia zasadnicze wynikaj¹ce z liczby etatów kalkulacyjnych.
3. Dodatek motywacyjny przyznany nauczycielowi nie mo¿e
przekroczyæ 20 % jego wynagrodzenia zasadniczego.
4. Dodatek motywacyjny dla dyrektora szko³y przyznaje Burmistrz i nie mo¿e on przekroczyæ 35 % jego wynagrodzenia
zasadniczego.
5. Dodatek motywacyjny przyznaje siê na czas okreœlony
w terminach:
- od 1 stycznia do 31 marca
- od 1 kwietnia do 30 czerwca
- od 1 wrzeœnia do 31 grudnia
6. Wysokoœæ dodatku motywacyjnego dla nauczyciela oraz
okres jego przyznawania, uwzglêdniaj¹c poziom spe³niania
warunków, o których mowa w § 4 regulaminu, ustala dyrektor, a dla dyrektora szko³y - Burmistrz.
7. O przyznaniu dodatku motywacyjnego, nauczyciel lub dyrektor szko³y powiadamiany jest na piœmie.
8. Dodatek motywacyjny nie przys³uguje za czas nie realizowania przez nauczyciela godzin dydaktycznych, wychowawczych, opiekuñczych z powodu przebywania nauczyciela na:
a) urlopie dla poratowania zdrowia,
b) w okresie pobierania zasi³ku chorobowego, opieki i zasi³ku macierzyñskiego.

Poz. 578

9. Dodatek motywacyjny wyp³aca siê z góry, w terminie wyp³aty wynagrodzenia.
§4
1. Warunkiem przyznawania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:
1) uzyskiwanie szczególnych osi¹gniêæ dydaktycznych, wychowawczych i opiekuñczych, a w szczególnoœci:
a) uzyskiwanie przez uczniów z uwzglêdnieniem ich mo¿liwoœci oraz warunków pracy nauczyciela , dobrych osi¹gniêæ dydaktyczno-wychowawczych potwierdzanych
efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami
w konkursach, zawodach itp.,
b) umiejêtne rozwi¹zywanie problemów wychowawczych
uczniów we wspó³pracy z ich rodzicami,
c) pe³ne rozpoznanie œrodowiska wychowawczego
uczniów, aktywne i efektywne dzia³anie na rzecz
uczniów potrzebuj¹cych szczególnej opieki;
2) jakoœæ œwiadczonej pracy, w tym zwi¹zanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem
lub zajêciem, a w szczególnoœci:
a) wykazywanie w³asnej inicjatywy i operatywnoœci
w pracy,
b) systematyczne i efektywne przygotowanie siê do przydzielonych obowi¹zków,
c) podnoszenie kwalifikacji i umiejêtnoœci zawodowych,
d) wzbogacanie w³asnego warsztatu pracy,
e) dba³oœæ o estetykê i sprawnoœæ powierzonych pomieszczeñ, pomocy dydaktycznych i innych urz¹dzeñ,
f) prawid³owe prowadzenie dokumentacji szkolnej i pedagogicznej,
g) rzetelne i terminowe wywi¹zywanie siê z poleceñ s³u¿bowych i powierzonych obowi¹zków,
h) przestrzeganie dyscypliny pracy,
3) posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy,
4) zaanga¿owanie w realizacjê czynnoœci i zajêæ, o których
mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 Karty Nauczyciela,
a w szczególnoœci:
a) udzia³ w organizowaniu imprez i uroczystoœci szkolnych,
b) udzia³ w komisjach i zespo³ach Rady Pedagogicznej,
c) opieka nad samorz¹dem uczniowskim lub organizacjami uczniowskimi dzia³aj¹cymi na terenie szko³y,
d) prowadzenie lekcji kole¿eñskich, przejawianie innych
form aktywnoœci w ramach wewn¹trzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,
e) aktywny udzia³ w realizacji innych zadañ statutowych
szko³y.
2. Dla nauczyciela doradcy metodycznego oprócz kryteriów, o których mowa w ust. 1, podstaw¹ ustalenia dodatku motywacyjnego jest równie¿ stopieñ realizacji zadañ takich jak:
1) diagnozowanie potrzeb w zakresie doskonalenia i dokszta³cenia nauczycieli na terenie objêtym doradztwem,
2) prowadzenie konsultacji indywidualnych i zespo³owych
przy warsztacie pracy,
3) organizowanie konferencji przedmiotowo-metodycznych,
4) prowadzenie warsztatów metodycznych,
5) wspó³dzia³anie z organami i instytucjami ( MCDN-ODN,
PODN, KO )
6) opracowywanie i upowszechnianie materia³ów metodycznych,
7) upowszechnianie innowacji metodycznych,
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8) organizowanie wystaw dydaktycznych i ich promowanie wœród nauczycieli,
9) prowadzenie wzorcowych gabinetów oraz przyczynianie siê do ich wzbogacania,
10) podejmowanie dzia³añ na rzecz w³asnego rozwoju,
11) prowadzenie wymaganej dokumentacji,
12) koordynowanie pracy zespo³u przedmiotowego
13) wspomaganie nauczycieli w zdobywaniu kolejnych stopni
awansu zawodowego.
3. Warunkiem przyznania dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkó³ jest:
1) umiejêtnoœæ racjonalnego gospodarowania œrodkami finansowymi szko³y miêdzy innymi poprzez:
a) przestrzeganie dyscypliny bud¿etowej w oparciu o posiadane œrodki finansowe,
b) podejmowanie dzia³añ zmierzaj¹cych do wzbogacenia
maj¹tku szkolnego,
c) podejmowanie dzia³añ zapewniaj¹cych nale¿yte utrzymanie powierzonego mienia;
2) sprawnoœæ organizacyjna w realizacji zadañ szko³y miêdzy innymi poprzez:
a) dyscyplinê pracy, podzia³ zadañ, terminowoœæ realizacji zadañ i zarz¹dzeñ,
b) podejmowanie dzia³añ motywuj¹cych nauczycieli do
doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
c) politykê kadrowa, zapewniaj¹c¹ wysoki poziom pracy
szko³y,
d) organizowanie konferencji szkoleniowych,
e) wspó³pracê z placówkami doskonalenia nauczycieli,
f) podejmowanie innych dzia³añ maj¹cych na celu promowanie szko³y;
3) efektywnoœæ w pracy dydaktycznej i wychowawczej
szko³y:
Lp.
1.

2.

3.
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a) osi¹gniêcia uczniów szko³y: naukowe, sportowe, artystyczne w skali regionu, województwa, kraju
b) poszerzona oferta szko³y m.in: wprowadzenie programów autorskich, innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz innych rozwi¹zañ metodycznych,
c) dba³oœæ o klimat wychowawczy poprzez rozwi¹zywanie konkretnych problemów wychowawczych, podejmowanie efektywnych dzia³añ profilaktycznych zapobiegaj¹cych zagro¿eniom spo³ecznym,
d) stwarzanie warunków sprzyjaj¹cych rozwojowi samorz¹dnoœci i przedsiêbiorczoœci uczniów,
e) obecnoœæ szkó³ w œrodowisku lokalnym, udzia³ w imprezach, konkursach i przegl¹dach organizowanych przy
wspó³pracy z instytucjami spo³eczno-kulturalnymi,
f) konstruktywna wspó³praca z Rad¹ Rodziców i Samorz¹dem Uczniowskim;
4) realizacja innych dzia³añ gwarantuj¹cych optymalne warunki do realizacji zadañ dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuñczych.
Rozdzia³ IV
Dodatek funkcyjny
§5
1. Dodatek funkcyjny maj¹ prawo uzyskaæ nauczyciele, którym powierzono funkcje:
a) dyrektora i wicedyrektora,
b) wychowawcy klasy,
c) opiekuna sta¿u,
d) doradcy metodycznego.
2. Wysokoœæ stawek za powierzone funkcje okreœla poni¿sza
tabela:

Stanowisko

Miesiêczna stawka
dodatku funkcyjnego w z³

a) dyrektor przedszkola
licz¹cego do 2 oddzia³ów
licz¹cego od 3 do 5 oddzia³ów
licz¹cego od 6 do 8 oddzia³ów
b) dyrektor przedszkola z oddzia³em ¿³obkowym
c) wicedyrektor przedszkola

350
500
700
500
50% dodatku dyrektora

a) dyrektor zespo³u placówek oœwiatowych, szko³y podstawowej:
licz¹cej do 4 oddzia³ów
licz¹cej od 5 do 7 oddzia³ów
licz¹cej od 8 do 13 oddzia³ów
licz¹cej od 14 do 20 oddzia³ów
licz¹cej od 21 do 27 oddzia³ów
licz¹cej powy¿ej 27 oddzia³ów
b) wicedyrektor szko³y

400
700
800
900
1200
1300
60% dodatku dyrektora

a) dyrektor zespo³u szkó³ publicznych, gimnazjum:
licz¹cego do 12 oddzia³ów
licz¹cego od 13 do 17 oddzia³ów
licz¹cego od 18 do 24 oddzia³ów
licz¹cego powy¿ej 24 oddzia³ów
b) wicedyrektor gimnazjum

800
1000
1400
1500
60% dodatku dyrektora

4.

dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej

1000

5.

dyrektor biblioteki pedagogicznej

700

6.

doradca metodyczny

200
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Miesiêczna stawka
dodatku funkcyjnego w z³

Stanowisko
wychowawca klasy:
a) do 15 uczniów
b) od 16 - 24 uczniów
c) powy¿ej 24 uczniów

65
85
105

opiekun sta¿u

50

3. Dodatek funkcyjny przys³uguje równie¿ nauczycielowi, któremu powierzono obowi¹zki okreœlone w § 5 ust. 1 lit. a-d
w zastêpstwie.
4. Dodatek funkcyjny dla dyrektora szko³y przyznaje burmistrz,
a dla wicedyrektora-dyrektor placówki, uwzglêdniaj¹c wysokoœci okreœlone w ust. 2 pkt 1 lit. c , pkt 2 lit. b i pkt 3 lit. b
5. Dodatek funkcyjny, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 7-8
tabeli, przyznaje dyrektor na czas pe³nienia danej funkcji
przez nauczyciela.
6. W razie zbiegu tytu³ów do dodatku funkcyjnego za wychowawstwo klasy i opiekuna sta¿u przys³uguj¹ oba te dodatki.

2. Dodatek funkcyjny z tytu³u pe³nienia obowi¹zków opiekuna
sta¿u przys³uguje za ka¿d¹ osobê odbywaj¹c¹ sta¿ i powierzon¹ danemu nauczycielowi wg zasad okreœlonych w rozporz¹dzeniu MENiS.

§6

Nauczyciele, którzy w dniu wejœcia w ¿ycie Ustawy Karta
Nauczyciela otrzymywali dodatki specjalistyczne, zachowuj¹
prawo do tych dodatków do czasu uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego, w wysokoœci i na zasadach obowi¹zuj¹cych w dniu wejœcia w ¿ycie Ustawy Karta Nauczyciela
i podlegaj¹ wliczeniu do podstawy wymiaru zasi³ków w sta³ej
wysokoœci ustalonej dla poszczególnych miesiêcy stanowi¹cych podstawê wymiaru.

1. Prawo do dodatku funkcyjnego, o którym mowa w § 5 ust. 1 i 3
powstaje od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nast¹pi³o powierzenie funkcji, a je¿eli powierzenie to nast¹pi³o pierwszego dnia miesi¹ca - od tego dnia.
2. Dodatki funkcyjne, o których mowa w ust. 1 nie przys³uguj¹
w okresie nieusprawiedliwionej nieobecnoœci w pracy,
w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach za które
nie przys³uguje wynagrodzenie zasadnicze (np. za okresy pobierania wynagrodzenia za czas choroby lub zasi³ku ) oraz od
pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nauczyciel zaprzesta³ pe³nienia funkcji, a je¿eli zaprzestanie nast¹pi³o pierwszego dnia miesi¹ca - od tego dnia.
§7
1. Dodatek funkcyjny za wychowawstwo klasy przys³uguje za
ka¿d¹ klasê powierzon¹ nauczycielowi niezale¿nie od czasu
pracy nauczyciela.

§8
Dodatek funkcyjny wyp³aca siê z góry w terminach wyp³at
wynagrodzenia.
§9

Rozdzia³ V
Dodatek za warunki pracy
§ 10
1. Nauczycielowi przys³uguje dodatek za warunki pracy z tytu³u pracy w trudnych, uci¹¿liwych warunkach okreœlonych
w § 8 i 9 rozporz¹dzenia MENiS z dnia 31 stycznia 2005 r.
(Dz. U. Nr 22, poz. 181 z póŸn. zm.).
2. Wysokoœæ dodatku za trudne warunki pracy okreœla poni¿sza tabela:
Dodatek za trudne warunki pracy
w % w stosunku do wynagrodzenia
zasadnicz. za podstawowe
pensum dydaktyczne

Lp.

Rodzaj prowadzonych zajêæ

1.

Za prowadzenie zajêæ dydaktycznych i wychowawczych z dzieæmi i m³odzie¿¹ upoœledzon¹ w stopniu lekkim oraz prowadzenie indywidualnego
nauczania dziecka zakwalifikowanego do kszta³cenia specjalnego na podstawie orzeczenia

20%

Za prowadzenie zajêæ rewalidacyjno-wychowawczych z dzieæmi i m³odzie¿¹
upoœledzon¹ w stopniu g³êbokim na podstawie orzeczenia

25%

3.

Za prowadzenie zajêæ w klasach ³¹czonych w szko³ach podstawowych

10%

4.

Za prowadzenie zajêæ grupowych i indywidualnych, wynikaj¹cych z realizacji zadañ diagnostycznych, terapeutycznych, doradczych i profilaktycznych
z dzieæmi i m³odzie¿¹ niepe³nosprawnymi, upoœledzonymi umys³owo w stopniu g³êbokim z zaburzeniami w zachowaniu, zagro¿onymi niedostosowaniem spo³ecznym, uzale¿nieniem oraz z ich rodzicami lub opiekunami w poradniach psychologiczno-pedagogicznych

10%

2.
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3. Warunkiem przyznania dodatku za trudne warunki pracy
jest posiadanie przez nauczyciela specjalistycznego przygotowania do prowadzenia zajêæ edukacyjnych okreœlonych
w powy¿szej tabeli.
4. Dodatek za trudne warunki pracy przys³uguje w okresie faktycznego wykonywania pracy, z któr¹ dodatek jest zwi¹zany
oraz w okresie niewykonywania pracy, za które przys³uguje
wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego.
5. Dodatek za trudne warunki pracy okreœlony w tabeli wyp³aca siê w ca³oœci, je¿eli nauczyciel realizuje w takich warunkach ca³y obowi¹zuj¹cy go wymiar godzin oraz gdy nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze realizuje
w tych warunkach obowi¹zuj¹cy go wymiar godzin.
6. Je¿eli nauczyciel realizuje w trudnych warunkach tylko czêœæ
obowi¹zuj¹cego wymiaru godzin lub jest zatrudniony w niepe³nym wymiarze zajêæ - dodatek wyp³aca siê proporcjonalnie do liczby godzin przepracowanych w trudnych warunkach pracy.
7. Dodatek za trudne warunki pracy okreœlony w ust. 2 pkt 34 tabeli wyp³aca siê za ka¿d¹ efektywnie przepracowan¹
w takich warunkach godzinê zajêæ oraz za okresy wymienione w ust. 4.
§ 11
1. Za pracê w uci¹¿liwych warunkach uznaje siê prowadzenie
zajêæ okreœlonych w § 8 i 9 rozporz¹dzenia MENiS z dnia
31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokoœci minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracê w dniu wolnym od
pracy (Dz. U. Nr 22 poz. 181 z póŸn. zm.).
2. Za pracê wykonywan¹ w warunkach uci¹¿liwych uznaje siê prowadzenie przez nauczycieli zajêæ w trudnych warunkach w klasach lub grupach wychowawczych, w których znajduje siê, co
najmniej jedno dziecko z niepe³nosprawnoœci¹ okreœlon¹ w rozporz¹dzeniu wymienionym w ust. 1, a w przypadku, gdy w takiej
klasie znajduje siê dziecko upoœledzone umys³owo w stopniu
umiarkowanym lub znacznym - pod warunkiem, ¿e zajêcia dydaktyczne prowadzone s¹ wg odrêbnego programu wychowawczego opracowanego przez wychowawcê.
3. Nauczycielom i wychowawcom z tytu³u pracy w uci¹¿liwych
warunkach pracy przys³uguje dodatek w wysokoœci okreœlonej w powy¿szej tabeli zwiêkszony o 10 % wynagrodzenia zasadniczego.
4. Dodatki za warunki pracy dla dyrektora szko³y przyznaje
burmistrz, a dla nauczyciela dyrektor szko³y.
5. Dodatki za trudne i uci¹¿liwe warunki pracy wyp³aca siê
z do³u.
Rozdzia³ VI
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
oraz godziny doraŸnych zastêpstw.
§ 12
1. Nauczyciel mo¿e realizowaæ godziny ponadwymiarowe na
zasadach okreœlonych w art. 35 Karty Nauczyciela.
2. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oraz doraŸne
zastêpstwa wyp³aca siê wg stawki osobistego zaszeregowania.
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z dodatkiem za warunki pracy) przez miesiêczn¹ liczbê godzin obowi¹zkowego wymiaru zajêæ, ustalonego dla rodzaju
zajêæ dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuñczych.
2. Miesiêczn¹ liczbê godzin obowi¹zkowego wymiaru zajêæ
nauczyciela, o której mowa w ust. 1 uzyskuje siê mno¿¹c
tygodniowy wymiar godzin przez 4,16 z zaokr¹gleniem do
pe³nych godzin w ten sposób, ¿e czas zajêæ do 0,5 godziny
pomija siê, a co najmniej 0,5 godziny liczy siê za pe³n¹
godzinê.
3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe nie przys³uguje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajêæ z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku
szkolnego, rozpoczynania lub koñczenia zajêæ w œrodku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecnoœci w pracy.
4. Godziny ponadwymiarowe przypadaj¹ce w Dniu Edukacji
Narodowej oraz w dniach, w których nauczyciel nie móg³ ich
zrealizowaæ z przyczyn le¿¹cych po stronie pracodawcy,
a w szczególnoœci w zwi¹zku z:
- zawieszeniem zajêæ z powodu epidemii, mrozów lub innych przyczyn losowych,
- wyjazdem uczniów na wycieczki, zielone szko³y lub inne
imprezy szkolne,
- chorob¹ ucznia nauczanego indywidualnie, tylko do dnia
powziêcia wiadomoœci o chorobie,
- rekolekcjami wielkopostnymi,
- udzia³em nauczyciela w konferencji metodycznej traktuje siê jak godziny faktycznie odbyte.
5. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
w tygodniach, w których przypadaj¹ dni usprawiedliwionej
nieobecnoœci w pracy nauczyciela, lub dni Ustawowo wolne
od pracy, oraz w tygodniach, w których zajêcia rozpoczynaj¹
siê lub koñcz¹ w œrodku tygodnia - za podstawê ustalenia
liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje siê obowi¹zkowy tygodniowy wymiar zajêæ okreœlony w art. 42 ust. 3 lub
ustalony na podstawie art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub 1/4 gdy dla nauczyciela
ustalono czterodniowy tydzieñ pracy) za ka¿dy dzieñ usprawiedliwionej nieobecnoœci w pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które nie przys³uguje wynagrodzenie w takim tygodniu nie mo¿e byæ jednak¿e wiêksza ni¿ liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.
6. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny zastêpstw doraŸnych wyp³aca siê z do³u.
Rozdzia³ VII
Dodatek mieszkaniowy
§ 14
1. Nauczyciel posiadaj¹cy kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela zatrudniony w wymiarze nie ni¿szym
ni¿ po³owa obowi¹zuj¹cego wymiaru zajêæ w szkole, po³o¿onej na terenie wiejskim, ma prawo do dodatku mieszkaniowego.
2. Zasady i wysokoœæ dodatku okreœla Regulamin przyznawania dodatków socjalnych stanowi¹cy za³¹cznik Nr 2 do
Uchwa³y Rady Miejskiej w Skawinie.
Rozdzia³ VIII
Dodatek wiejski

§ 13

§ 15

1. Wynagrodzenie za jedn¹ godzinê ponadwymiarow¹ ustala
siê dziel¹c stawkê wynagrodzenia zasadniczego (³¹cznie

1. Nauczycielowi posiadaj¹cemu kwalifikacje do zajmowania
stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu w wymiarze nie ni¿-
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szym ni¿ po³owa obowi¹zuj¹cego wymiaru zajêæ w szko³ach
na terenach wiejskich prowadzonych przez Gminê Skawina,
przys³uguje nauczycielski dodatek wiejski w wysokoœci 10%
jego wynagrodzenia zasadniczego.
2. Zasady i wysokoœæ dodatku okreœla Regulamin przyznawania dodatków socjalnych stanowi¹cy za³¹cznik Nr 2 do
Uchwa³y Rady Miejskiej w Skawinie.

Poz. 578

a) z okazji Dnia Edukacji Narodowej
b) w uzasadnionych przypadkach w innym czasie.
§ 21

Rozdzia³ IX
Nagrody ze specjalnego funduszu nagród

Wnioski wymienione w § 19 regulaminu winny byæ sk³adane w nastêpuj¹cych terminach:
a) do 30 wrzeœnia z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
b) z trzymiesiêcznym wyprzedzeniem z okazji szczególnie wa¿nych wydarzeñ (np. nadanie szkole imienia, jubileuszy itp.).

§ 16

Zasady i kryteria przyznawania nagród

Œrodki na nagrody w ramach specjalnego funduszu nagród
dla nauczycieli za ich osi¹gniêcia dydaktyczno-wychowawcze
w wysokoœci co najmniej 1% planowanych œrodków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli planuje dyrektor w rocznym
planie finansowym szko³y, z tym, ¿e:
a) 70 % œrodków funduszu przeznacza siê na nagrody przyznawane przez dyrektora placówki oœwiatowej,
b) 30 % œrodków funduszu przeznacza siê na nagrody organu
prowadz¹cego przyznawane przez Burmistrza Miasta i Gminy
Skawina.

§ 22

§ 17
Nagrody maj¹ charakter uznaniowy.
§ 18
1. Wysokoœæ indywidualnej nagrody Burmistrza nie mo¿e przekroczyæ 1,5-krotnej kwoty minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego posiadaj¹cego
tytu³ mgr z przygotowaniem pedagogicznym.
2. Wysokoœæ nagrody dyrektora nie mo¿e przekroczyæ 1-krotnej minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego okreœlonego w ust.1
Tryb sk³adania wniosków
§ 19
1. O przyznanie nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Skawina
dla nauczycieli wystêpuje z wnioskiem dyrektor placówki
oœwiatowej,
2. O przyznanie nagrody Burmistrza dyrektorowi placówki
oœwiatowej, wystêpuje z wnioskiem:
a) kierownik wydzia³u edukacji, zdrowia i kultury fizycznej,
jako przedstawiciel organu prowadz¹cego,
b) Ma³opolski Kurator Oœwiaty.
3. Wniosek o nagrodê musi zawieraæ:
a) dane osobowe kandydata do nagrody
b) informacjê o ocenie ustalonej w ostatnich 5 latach pracy
pedagogicznej
c) wyszczególnienie dotychczasowych nagród, odznaczeñ,
wyró¿nieñ,
d) uzasadnienie zawieraj¹ce informacje o dorobku zawodowym i osi¹gniêciach w ostatnich latach, po otrzymaniu
ostatniej nagrody,
e) opiniê rady pedagogicznej.
§ 20
Nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Skawina przyznawane s¹:

1. Nagrodê organu prowadz¹cego przyznaje Burmistrz Miasta
i Gminy Skawina, po zapoznaniu siê z opini¹ Komisji w sk³ad,
której wchodz¹:
a) przedstawiciel Burmistrza,
b) kierownik wydzia³u edukacji, zdrowia i kultury fizycznej,
c) inspektor ds. kadrowych,
d) po jednym przedstawicielu organizacji zwi¹zkowych dzia³aj¹cych na terenie placówek oœwiatowych.
2. Nagroda, o której mowa w § 16 mo¿e byæ przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w placówce co najmniej roku,
który posiada co najmniej dobr¹ ocenê pracy pedagogicznej oraz spe³nia co najmniej 3 z nastêpuj¹cych kryteriów:
1) w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej:
a) osi¹ga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone
w sprawdzianach i egzaminach uczniów, przeprowadzonych przez okrêgowe komisje egzaminacyjne,
b) podejmuje dzia³alnoœæ innowacyjn¹ w zakresie wdra¿ania nowatorskich metod nauczania i wychowania,
opracowania autorskich programów i publikacji,
c) osi¹ga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone zakwalifikowaniem uczniów do udzia³u w zawodach lub
ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, zajêciem
przez ucznia (zespó³ uczniów) uczniów I- III miejsca w
konkursach, zawodach, przegl¹dach i festiwalach wojewódzkich, ogólnopolskich oraz innych konkursach o charakterze ponadszkolnym,
d) posiada udokumentowane osi¹gniêcia w pracy z uczniami uzdolnionymi lub z uczniami maj¹cymi trudnoœci
w nauce,
e) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystoœci szkolne lub œrodowiskowe,
f) prowadzi znacz¹c¹ dzia³alnoœæ wychowawcz¹ w klasie,
szkole lub placówce przez organizowanie wycieczek,
udzia³ uczniów spektaklach teatralnych, wystawach,
koncertach, spotkaniach,
g) organizuje imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne
lub wypoczynkowe,
h) prawid³owo organizuje i prowadzi letni lub zimowy wypoczynek dla dzieci i m³odzie¿y,
i) osi¹ga dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej z uczniami.
2) w zakresie pracy opiekuñczej:
a) organizuje pomoc i opiekê uczniom lub wychowankom
bêd¹cym w trudnej sytuacji materialnej lub ¿yciowej,
pochodz¹cym z rodzin ubogich lub patologicznych,
b) prowadzi dzia³alnoœæ maj¹c¹ na celu zapobieganie
i zwalczanie przejawów patologii spo³ecznej wœród
dzieci i m³odzie¿y, w szczególnoœci narkomanii i alkoholizmowi,
c) organizuje wspó³pracê szko³y lub placówki z jednostkami systemu ochrony zdrowia, Policj¹ organizacjami
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stowarzyszeniami oraz rodzicami w zakresie zapobiegania i usuwania przejawów patologii spo³ecznej dzieci i m³odzie¿y,
d) organizuje udzia³ rodziców ¿yciu szko³y lub placówki,
rozwija formy wspó³dzia³ania szko³y lub placówki z rodzicami.
3) w zakresie dzia³alnoœci pozaszkolnej:
a) bierze udzia³ w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego,
b) udziela aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej nauczycielom podejmuj¹cym pracê w zawodzie,
c) aktywnie uczestniczy w przedsiêwziêciach na rzecz edukacji.
3. Nauczyciel, któremu zosta³a przyznana nagroda pieniê¿na
otrzymuje pismo gratulacyjne o przyznanej nagrodzie. Kopiê pisma przechowuje siê w teczce akt osobowych.

Poz. 578
Rozdzia³ X
Postanowienia koñcowe
§ 24

1. Regulamin zosta³ uzgodniony z przedstawicielami organizacji zwi¹zkowych.
2. Zmiany w Regulaminie mog¹ byæ wprowadzone w trybie
w³aœciwym dla jego uchwalenia.
3. Regulamin obowi¹zuje od dnia 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej: M. Kuflowski
Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr XXVII/263/08
Rady Miejskiej w Skawinie
z dnia 30 grudnia 2008 r.

§ 23
Do nagród przyznawanych przez Dyrektora placówki przepisy § 19 - § 22 stosuje siê odpowiednio, z tym ¿e:
1. Z wnioskiem do dyrektora o przyznanie nauczycielowi nagrody dyrektora placówki mo¿e wyst¹piæ:
a) nauczyciel zajmuj¹cy stanowisko kierownicze w placówce,
b) rada pedagogiczna,
c) rada rodziców.
2. Wnioski o przyznanie nagrody dyrektora podlegaj¹ zaopiniowaniu przez radê pedagogiczn¹.
3. Zaopiniowane pozytywnie wnioski mog¹ stanowiæ podstawê do przyznania nagrody.
4. Dyrektor placówki z w³asnej inicjatywy mo¿e przyznaæ nagrodê.

Liczba cz³onków rodziny nauczyciela
jedna osoba
dwie osoby
trzy osoby i wiêcej

3. Do osób, o których mowa w ust. 2 zalicza siê nauczyciela
oraz wspólnie z nim zamieszkuj¹cych: wspó³ma³¿onka oraz
dzieci, a tak¿e rodziców pozostaj¹cych na jego wy³¹cznym
utrzymaniu.
4. Nauczycielowi i jego wspó³ma³¿onkowi, bêd¹cemu tak¿e
nauczycielem stale z nim zamieszkuj¹cym, przys³uguje tylko jeden dodatek w wysokoœci okreœlonej w ust. 2. Ma³¿onkowie wspólnie okreœlaj¹ pracodawcê, który bêdzie im wyp³aca³ ten dodatek.
5. Dodatek przys³uguje nauczycielowi niezale¿nie od tytu³u
prawnego zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego.
6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje siê na wniosek nauczyciela, a w przypadku nauczycieli, o których mowa
w ust. 4 , na ich wspólny wniosek.
7. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor, a dyrektorowi organ prowadz¹cy.
8. Dodatek mieszkaniowy przys³uguje w okresie wykonywania pracy, a tak¿e w okresach:
a) nie œwiadczenia pracy, za które przys³uguje wynagrodzenie,
b) pobierania zasi³ku z ubezpieczenia spo³ecznego,
c) korzystania z urlopu wychowawczego.
9. Dodatek mieszkaniowy wyp³acany jest z do³u.

Regulamin przyznawania i wysokoœci dodatków
socjalnych dla nauczycieli
Dodatek mieszkaniowy
§1
1. Nauczyciel posiadaj¹cy kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela zatrudniony w wymiarze nie ni¿szym ni¿ po³owa obowi¹zuj¹cego wymiaru zajêæ w szkole, po³o¿onej na
terenie wiejskim, ma prawo do dodatku mieszkaniowego.
2. Nauczycielowi, o którym mowa w ust. 1 przys³uguje dodatek mieszkaniowy wg poni¿szej tabeli:

wysokoœæ dodatku mieszkaniowego w z³.
20 z³.
30 z³.
40 z³.

Dodatek wiejski
§2
1. Nauczyciel posiadaj¹cy kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela zatrudniony w wymiarze nie ni¿szym
ni¿ po³owa obowi¹zuj¹cego wymiaru zajêæ w szkole, po³o¿onej na terenie wiejskim, ma prawo do dodatku mieszkaniowego.
2. Nauczycielowi przys³uguje tylko jeden dodatek wiejski.
3. Dodatek wiejski przys³uguje w okresie wykonywania pracy,
a tak¿e w okresach:
a) nie œwiadczenia pracy, za które przys³uguje wynagrodzenie,
b) pobierania zasi³ku z ubezpieczenia spo³ecznego,
c) korzystania z urlopu wychowawczego.
4. Dodatek wiejski wyp³acany jest z do³u.

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej: M. Kuflowski
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579

§2

Uchwa³a Nr XXVIII/274/09
Rady Miejskiej w Skawinie
z dnia 28 stycznia 2009 r.

Akceptuje siê, na wniosek kierowników jednostek organizacyjnych, wartoœæ jednego punktu s³u¿¹cego do ustalenia miesiêcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego w wysokoœciach okreœlonych w za³¹czniku Nr 2 do niniejszej uchwa³y.

w sprawie ustalenia najni¿szego wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych Gminy Skawina oraz akceptacji wartoœci punktów s³u¿¹cych do obliczenia stawek wynagrodzenia.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 z póŸn. zm.) w zwi¹zku z art. 59 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorz¹dowych (Dz. U. Nr 223,
poz. 1458 ) oraz na podstawie § 2 pkt 2 § 3 pkt 4 Rozporz¹dzenia
Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorz¹dowych zatrudnionych
w jednostkach organizacyjnych jednostek samorz¹du terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz. 1222 z póŸn. zm. ) Rada Miejska
w Skawinie uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê wartoœæ najni¿szego wynagrodzenia zasadniczego
w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabelach miesiêcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla jednostek organizacyjnych w wysokoœciach okreœlonych w za³¹czniku Nr 1
do niniejszej uchwa³y.

§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê kierownikom jednostek
organizacyjnych wymienionych w za³¹czniku Nr 1.
§4
Traci moc Uchwa³a Nr VII/67/07 Rady Miejskiej w Skawinie
z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie ustalenia najni¿szego
wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych
w niektórych jednostkach organizacyjnych Gminy Skawina oraz
akceptacji wartoœci punktów s³u¿¹cych do obliczania stawek
wynagrodzenia.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po 14 dniach od jej og³oszenia
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego, a zapisy uchwa³y maj¹ zastosowanie do wynagrodzeñ nale¿nych
od dnia 1 stycznia 2009 r.

Wysokoœæ najni¿szego wynagrodzenia zasadniczego
w pierwszej kategorii zaszeregowania
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Poz. 579

Nazwa jednostki
Szko³a Podstawowa Nr 1 w Skawinie
Szko³a Podstawowa Nr 2 w Skawinie
Szko³a Podstawowa Nr 4 w Skawinie
Zespó³ Placówek Oœwiatowych w Borku Szlacheckim
Szko³a Podstawowa w Rzozowie
Szko³a Podstawowa w Jaœkowicach
Zespó³ Placówek Oœwiatowych w Kopance
Szko³a Podstawowa w Krzêcinie
Szko³a Podstawowa w Polance Hallera
Szko³a Podstawowa w Pozowicach
Szko³a Podstawowa w Wielkich Drogach
Zespó³ Placówek Oœwiatowych w Woli Radziszowskiej
Szko³a Podstawowa w Zelczynie
Gimnazjum Nr 1 w Skawinie
Gimnazjum Nr 2 w Skawinie
Zespó³ Szkó³ Publicznych w Radziszowie
Biblioteka Pedagogiczna w Skawinie
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Skawinie
Przedszkole Nr 1 w Skawinie
Przedszkole Nr 2 w Skawinie
Przedszkole Nr 3 w Skawinie
Przedszkole Nr 5 w Skawinie
Przedszkole Nr 6 z Oddzia³em ¯³obkowym w Skawinie
Przedszkole w Radziszowie
Przedszkole w Wielkich Drogach

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej: M. Kuflowski
Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XXVIII/274/09
Rady Miejskiej w Skawinie
z dnia 28 stycznia 2009 r.
Wartoœæ najni¿szego wynagrodzenia (z³)
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej: M. Kuflowski
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Poz. 579, 580, 581
Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr XXVIII/274/09
Rady Miejskiej w Skawinie
z dnia 28 stycznia 2009 r.

Wartoœæ punktu s³u¿¹ca do ustalenia miesiêcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Nazwa jednostki

Wartoœæ punktu (z³)

Szko³a Podstawowa Nr 1 w Skawinie
Szko³a Podstawowa Nr 2 w Skawinie
Szko³a Podstawowa Nr 4 w Skawinie
Zespó³ Placówek Oœwiatowych w Borku Szlacheckim
Szko³a Podstawowa w Rzozowie
Szko³a Podstawowa w Jaœkowicach
Zespó³ Placówek Oœwiatowych w Kopance
Szko³a Podstawowa w Krzêcinie
Szko³a Podstawowa w Polance Hallera
Szko³a Podstawowa w Pozowicach
Szko³a Podstawowa w Wielkich Drogach
Zespó³ Placówek Oœwiatowych w Woli Radziszowskiej
Szko³a Podstawowa w Zelczynie
Gimnazjum Nr 1 w Skawinie
Gimnazjum Nr 2 w Skawinie
Zespó³ Szkó³ Publicznych w Radziszowie
Biblioteka Pedagogiczna w Skawinie
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Skawinie
Przedszkole Nr 1 w Skawinie
Przedszkole Nr 2 w Skawinie
Przedszkole Nr 3 w Skawinie
Przedszkole Nr 5 w Skawinie
Przedszkole Nr 6 z Oddzia³em ¯³obkowym w Skawinie
Przedszkole w Radziszowie
Przedszkole w Wielkich Drogach

3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej: M. Kuflowski

580

§2

Uchwa³a Nr XXVIII/276/09
Rady Miejskiej w Skawinie
z dnia 28 stycznia 2009 r.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta
i Gminy Skawina.
§3

w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Centrum Kultury i Sportu w Skawinie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz.1591 z póŸn. zm) oraz art. 13 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 25 paŸdziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoœci
kulturalnej (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz.123 z póŸn. zm) Rada
Miejska w Skawinie uchwala, co nastêpuje:
§1
W Statucie Centrum Kultury i Sportu w Skawinie wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. W § 6 dodaje siê ust.12 w brzmieniu:
" 12. Prowadzenie aukcji, kwest i akcji na cele charytatywne".
2. W § 7 pkta) - œrednik zastêpuje siê przecinkiem, po którym dodaje siê wyraz "targi", po którym wprowadza siê
"œrednik".

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej: M. Kuflowski
581
Uchwa³a Nr XXX/163/2008
Rady Gminy Trzyci¹¿
z dnia 30 grudnia 2008 r.
w sprawie ustalenia czynszu dzier¿awnego za dzier¿awê
gruntów u¿ytkowanych rolniczo.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. - Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 z póŸn. zm.) Rada Gminy Trzyci¹¿ uchwala, co nastêpuje:
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Poz. 581, 582, 583

§1

582

1. Ustala stawki czynszu dzier¿awnego za dzier¿awê gruntów stanowi¹cych w³asnoœæ Gminy Trzyci¹¿ u¿ytkowanych
rolniczo, stawka czynszu ustalona jest w stosunku rocznym, wyra¿ona jest jako równowa¿nik okreœlonej iloœci
kwintali ¿yta.
2. Wysokoœæ stawek okreœla za³¹cznik Nr 1 do niniejszej
uchwa³y.

Uchwa³a Nr XXX/164/2008
Rady Gminy Trzyci¹¿
z dnia 30 grudnia 2008 r.
w sprawie ustalenia wysokoœci ekwiwalentu dla cz³onka
ochotniczej stra¿y po¿arnej, który uczestniczy³ w dzia³aniu ratowniczym lub szkoleniu po¿arniczym organizowanym przez Pañstwow¹ Stra¿ Po¿arn¹ lub Gminê.

§2
Do przeliczenia czynszu dzier¿awnego przyjmuje siê œredni¹ cenê skupu ¿yta za okres pierwszych trzech kwarta³ów roku
poprzedniego og³oszon¹ w Monitorze Polskim przez Prezesa
G³ównego Urzêdu Statystycznego.

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 ze zm.) w zwi¹zku z przepisem art. 28 Ustawy z dnia
24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpo¿arowej (t.j. Dz. U
z 2002 r. Nr 147 poz. 1229 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co
nastêpuje:

§3
§1
Okreœla siê termin p³atnoœci czynszu dzier¿awnego w stosunku rocznym do 31 marca ka¿dego roku z góry.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Trzyci¹¿.

Ustala siê wysokoœæ ekwiwalentu dla cz³onka ochotniczej
stra¿y po¿arnej, który uczestniczy³ w dzia³aniu ratowniczym
organizowanym przez Pañstwow¹ Stra¿ Po¿arn¹ lub Gminê
w wysokoœci 10,00 z³/godzinê, lub szkoleniu po¿arniczym organizowanym przez Pañstwow¹ Stra¿ Po¿arn¹ lub Gminê w wysokoœci 5,00 z³/godzinê,

§5
§2
Z dniem wejœcia w ¿ycie niniejszej uchwa³y traci moc uchwa³a Nr VIII/58/99 Rady Gminy Trzyci¹¿ z dnia 28 kwietnia 1999 r.
w sprawie ustalenia czynszu dzier¿awnego za dzier¿awê gruntów u¿ytkowanych rolniczo.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego
.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy Trzyci¹¿: L. Gajda
Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y XXX/163/2008
Rady Gminy Trzyci¹¿
z dnia 30 grudnia 2008 r.
ZA£¥CZNIK NR 1
Stawki czynszu dzier¿awnego wyra¿one
w kwintalach ¿yta za 1 hektar gruntu
Lp.

Klasa gruntu

Stawka czynszu dzier¿awnego
z wyra¿ona w kwintalach ¿yta

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

RI
R II
R IIIa
R IIIb
R IVa
R IVb
RV
R VI
R VI Z
£ i Ps

7,72
7,03
6,34
5,31
4,28
3,17
1,88
0,77
0,51
1,02

Przewodnicz¹cy Rady Gminy Trzyci¹¿: L. Gajda

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Trzyci¹¿.
§3
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Ma³opolskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie
14 dni od dnia jej og³oszenia.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy Trzyci¹¿: L. Gajda
583
Uchwa³a Nr XXX/166/2008
Rady Gminy Trzyci¹¿
z dnia 30 grudnia 2008 r.
w sprawie ustalenia górnych stawek op³at ponoszonych
przez w³aœcicieli nieruchomoœci za us³ugi w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
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 póŸn. zm. ) i art. 6 ust. 2 Ustawy z dnia 13 wrzeœnia 1996 r. o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w Gminach
(Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z póŸn. zm.) Rada Gminy
Trzyci¹¿ uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê górne stawki op³at brutto pobieranych od w³aœcicieli nieruchomoœci za odbiór odpadów komunalnych z posesji :
1) za worek 120 l - 13,50 z³
2) za pojemnik 120 l - 21,00 z³
3) za pojemnik 240 l - 28,50 z³
4) za pojemnik 1100 l - 67,50 z³
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§2

Poz. 583, 584
§1

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy Trzyci¹¿: L. Gajda

Ustala siê dla pracowników samorz¹dowych zatrudnionych
w Gminnym Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym Szkó³
w Trzyci¹¿u najni¿sze wynagrodzenie w I kategorii zaszeregowania okreœlone w tabeli miesiêcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego
w wysokoœci:
1) 920 z³ pracownicy administracyjni,
2) 880 z³ pracownicy obs³ugi.
§2

584
Akceptuje siê wartoœæ jednego punktu do celów ustalenia
miesiêcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego w wysokoœci:
1) 4,00 z³ pracownicy administracyjni,
2) 3,80 z³ pracownicy obs³ugi.

Uchwa³a Nr XXX/170/2008
Rady Gminy Trzyci¹¿
Z dnia 30 grudnia 2008 r.
w sprawie ustalenia najni¿szego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartoœci jednego punktu dla pracowników samorz¹dowych zatrudnionych w Gminnym Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym Szkó³ w Trzyci¹¿u.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 z póŸn. zm.) oraz § 2 pkt 2 i § 3 ust. 4 Rozporz¹dzenia
Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorz¹dowych zatrudnionych
w jednostkach organizacyjnych jednostek samorz¹du terytorialnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 146 poz. 1222 z póŸn. zm.) Rada
Gminy Trzyci¹¿ uchwala:

§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Trzyci¹¿.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2009 r.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy Trzyci¹¿: L. Gajda
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Urzêdu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22.
Reklamacje z powodu nieotrzymania poszczególnych numerów zg³aszaæ nale¿y telefonicznie na nr: (012) 392-16-96
do Zak³ad Poligraficzny "XERODRUK", 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22
do 5 dni po otrzymaniu nastêpnego kolejnego numeru, zg³oszenie po tym terminie nie bêdzie uwzglêdnione.
Drukowano na polecenie Wojewody Ma³opolskiego w Zak³adzie Poligraficznym "XERODRUK", 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22
tel. (012) 392-16-96
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