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4379
Uchwa³a Nr XLI/ 302/2009
Rady Miejskiej w Alwerni
z dnia 25 sierpnia 2009 r.

i wynagrodzenia za inkaso z póŸniejszymi zmianami w § 2 wprowadza siê poni¿sze zmiany:
1. pkt.4 otrzymuje brzmienie:
"4. Kwacza³a - Pan Piotr Warcho³,".
§2

w sprawie: zmiany uchwa³y Nr X/67/2007 Rady Miejskiej
w Alwerni z dnia 26 czerwca 2007r. w sprawie poboru
³¹cznego zobowi¹zania pieniê¿nego, podatku rolnego, podatku leœnego i podatku od nieruchomoœci w drodze inkasa oraz okreœlenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy Alwernia.
§3

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust 1, art. 41 ust. 1
Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŸn. zm.), w zwi¹zku
z art. 6b, 6c Ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z póŸn. zm.), art. 6
ust. 8 Ustawy z dnia 30 paŸdziernika 2002 r. o podatku leœnym
(Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z póŸn. zm.), art. 6 ust. 12 Ustawy
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i op³atach lokalnych
(t. j. Dz. U z 2006r. Nr 121, poz. 844 z póŸn. zm.), art. 9, art. 28 § 4,
art. 47 § 4a Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z póŸn. zm.),
art. 4 ust. 1, art. 13 pkt 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o og³oszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007r. Nr 68, poz. 449 z póŸn. zm.) - Rada Miejska
w Alwerni uchwala co nastêpuje:

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego oraz na tablicy og³oszeñ w budynku Urzêdu Miejskiego w Alwerni.

§1

Uchwa³a Nr XLI/304/2009
Rady Miejskiej w Alwerni
z dnia 25 sierpnia 2009 r.

W uchwale Nr X/67/2007 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia
26 czerwca 2007 r. w sprawie poboru ³¹cznego zobowi¹zania
pieniê¿nego, podatku rolnego, podatku leœnego i podatku od
nieruchomoœci w drodze inkasa oraz okreœlenia inkasentów

§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Alwerni: H. Kêdziora
4380

w sprawie: zmian w uchwale bud¿etowej Gminy Alwernia
na 2009 rok:
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Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz.1591 z póŸn. zm.) oraz 184, Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249,
poz. 2104 ze zmianami) Rada Miejska w Alwerni uchwala, co
nastêpuje:

Poz. 4380

2. Zwiêkszony deficyt bud¿etu zostanie pokryty przychodami
pochodz¹cymi z nadwy¿ki bud¿etu z lat ubieg³ych w kwocie
214 800,00 z³.
3. Ustala siê przychody i rozchody bud¿etu Gminy zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2 do niniejszej uchwa³y.
§3

§1
1. Dokonuje siê zmian w planie dochodów i wydatków bud¿etu
Gminy poprzez zwiêkszenie:
dochodów o kwotê - 54 112,00 z³
wydatków o kwotê - 268 912,00 z³
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1 do uchwa³y.
2. Z uwagi na zmiany, o których mowa w ust. 1 ustala siê bud¿et Gminy na 2009 r. w nastêpuj¹cych wysokoœciach:
dochody - 25 564 710,71z³
wydatki - 30 285 989,71 z³

Dokonuje siê zmian w planie wydatków bud¿etu Gminy
Alwernia na rok 2009 w kwocie 121 800,00 z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 3 do niniejszej uchwa³y.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.

§2
1. Wskutek zmian okreœlonych w § 1 ust. 1 zwiêksza siê planowany w uchwale bud¿etowej deficyt bud¿etu Gminy na 2009
rok o kwotê 214 800,00 z³.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Alwerni: H. Kêdziora
Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XLI/304/2009
Rady Miejskiej w Alwerni
z dnia 25 sierpnia 2009 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINY ALWERNIA NA ROK 2009
DOCHODY
Dz.

Nazwa

W tym
zmniejszenia

600

758

801

Zwiêkszenia

Transport i ³¹cznoœæ
w tym dochody bie¿¹ce
dotacja

30 000 ,00

Ró¿ne rozliczenia
w tym dochody bie¿¹ce
subwencja czêœæ oœwiatowa

20 000,00

Oœwiata i wychowanie
w tym dochody bie¿¹ce
wp³ywy z ró¿nych dochodów

4 112,00

30 000,00

20 000,00

4 112,00
OGÓ£EM:

54 112,00

Objaœnienie:
Informacja z Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Ma³opolskiego GK.111.3043/1-8/09 z dnia 14 lipca 2009 r.
zwiêkszenie: 30 000,00 - Œrodki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na drogi rolnicze
Pismo Ministerstwa Finansów ST5/4822/3g/2009 zwiêkszenie: 20 000,00 - dofinansowanie wydatków zwi¹zanych z przeprowadzeniem remontów bie¿¹cych w obiektach oœwiatowych
Towarzystwo Ubezpieczeñ Wzajemnych:
zwiêkszenie: 4 112,00 - pokrycie szkody - zwrot za remont pomieszczenia w Sz. P. Brod³a
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WYDATKI
Dzia³

Rozdz.

Nazwa

Kwota
Zmniejszenia

600

Zwiêkszenia

a

Transport i ³¹cznoœæ
Drogi wewnêtrzne
wydatki bie¿¹ce

30 000,00
30 000,00
30 000,00

a

Oœwiata i wychowanie
Szko³y podstawowe
wydatki bie¿¹ce

24 112,00
24 112,00
24 112,00

b

Kultura fizyczna i sport
obiekty sportowe
wydatki maj¹tkowe

214 800,00
214 800,00
214 800,00

60017
800
80101
926
92601

OGÓ£EM:

268 912,00

Objaœnienie:
drogi rolnicze
- 30 000,00
remont szkó³
- 20 000,00
remont Sz.P. Brod³a
- 4 112,00
modernizacja boiska sportowego w miejscowoœciach Brod³a, Regulice-Nieporaz
Program "ORLIK PLUS"
- 214 800,00
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Alwerni: H. Kêdziora
Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr XLI/304/2009
Rady Miejskiej w Alwerni
z dnia 25 sierpnia 2009 r.
PRZYCHODY I ROZCHODY
BUD¯ETU GMINY ALWERNIA NA ROK 2009
1

DOCHODY OGÓ£EM

25 564 710,71 z³

2

WYDATKI OGÓ£EM

30 285 989,71 z³

3

WYNIK (deficyt)

- 4 721 279,00 z³

4

PRZYCHODY BUD¯ETU
z tego:
- zaci¹gany kredyt
- nadwy¿ka bud¿etu z lat ubieg³ych

4 721 279,00 z³
2 500 000,00 z³
2 221 279,00 z³
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Alwerni: H. Kêdziora
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Za³¹cznik Nr 3
do Uchwa³y Nr XLI/304/2009
Rady Miejskiej w Alwerni
z dnia 25 sierpnia 2009 r.

WYDATKI
Dzia³

Nazwa

Rozdz.

Kwota
Zmniejszenia

Zwiêkszenia

a

Transport i ³¹cznoœæ
Drogi publiczne gminne
wydatki bie¿¹ce

21 000,00
21 000,00
21 000,00

a
b

Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomoœciami
wydatki bie¿¹ce
wydatki maj¹tkowe

40
40
19
21

a

Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo¿arowa
Ochotnicze stra¿e po¿arne
wydatki bie¿¹ce

13 800,00
13 800,00
13 800,00

a

Oœwiata i wychowanie
Szko³y podstawowe
wydatki bie¿¹ce

16 400,00
16 400,00
16 400,00

b

Gospodarka komunalna i ochrona œrodowiska
Gospodarka œciekowa i ochrona wód
wydatki maj¹tkowe

b

Pozosta³a dzia³alnoœæ
wydatki maj¹tkowe

a
b

Kultura fizyczna i sport
Obiekty sportowe
wydatki bie¿¹ce
wydatki maj¹tkowe

600
60016
700
70005

754
75412
801
80101
900
90001
90095
926
92601

100,00
100,00
000,00
100,00

121 800,00
85 800,00
85 800,00
36 000,00
36 000,00
30
30
8
22

OGÓ£EM:

121 800,00

500,00
500,00
000,00
500,00

121 800,00

Objaœnienie:
Zmniejszenia: projekt - oczyszczalnia Alwernia
zagospodarowanie terenu komunalnego
w Porêbie-¯egoty na cele rekreacyjne
Zwiêkszenia:
asfalty - Porêba-¯egoty
projekt i rozbiórka budynku komunalnego
w Porebie-¯egoty wykonanie instalacji oddymiaj¹cej wraz
z projektem dla mieszkañ socjalnych
remont OSP Regulice - wymiana 3 drzwi
remont Sz.P. Regulice
remont - stadion Alwernia
modernizacja boiska sportowego w miejscowoœciach
Brod³a, Regulice-Nieporaz - Program "ORLIK PLUS"
uporz¹dkowanie terenu przy DL w Kwaczale

- 85 800,00
- 36 000,00
- 21 000,00
15 000,00
- 21
- 13
- 16
-8

100,00
800,00
400,00
000,00

- 22 500,00
- 4 000,00
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Alwerni: H. Kêdziora
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4381
Uchwa³a Nr XXV/241/09
Rady Miejskiej w Ciê¿kowicach
z dnia 20 sierpnia 2009 r.
w sprawie zmian w bud¿ecie Gminy na 2009 rok.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz.1591 z póŸn. zm.), art. 165, art.184 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz..2104
z póŸn. zm.), Rada Miejska w Ciê¿kowicach uchwala co nastêpuje:
§1
1. Zwiêksza siê dochody bud¿etu Gminy Ciê¿kowice na 2009 rok
o kwotê 106 275 z³. jak w za³¹czniku Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
2. Zwiêksza siê wydatki bud¿etu Gminy Ciê¿kowice na 2009 rok o
kwotê 244 825 z³. jak w za³¹czniku Nr 2 do niniejszej uchwa³y.
3. Zmniejsza siê wydatki bud¿etu Gminy Ciê¿kowice na 2009 rok
o kwotê 145 550 z³. jak w za³¹czniku Nr 2 do niniejszej uchwa³y.
§2

Poz. 4381

2) zobowi¹zañ z tytu³u nowych kredytów zaci¹ganych na
sp³atê wczeœniej zaci¹ganych zobowi¹zañ z tytu³u zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów - do kwoty 514 700 z³.
2. Planowany deficyt bud¿etu Gminy Ciê¿kowice na 2008 rok
zostanie sfinansowany przychodami bud¿etowymi pochodz¹cymi z kredytów bankowych, po¿yczki zaci¹ganej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki
Wodnej w Krakowie oraz wolnymi œrodkami jako nadwy¿ki
œrodków pieniê¿nych na rachunku bie¿¹cym bud¿etu jednostki samorz¹du terytorialnego, wynikaj¹cych z rozliczeñ
kredytów i po¿yczek z lat ubieg³ych
§4
1. Przyjmuje siê zweryfikowane limity dla wieloletnich programów inwestycyjnych Gminy Ciê¿kowice na lata 2009-2012,
w brzmieniu za³¹cznika Nr 4 do uchwa³y.
2. Przyjmuje siê zweryfikowane limity wydatki na programy
i projekty ze œrodków pochodz¹cych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), w brzmieniu za³¹cznika
Nr 4a do uchwa³y.
§5
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy Ciê¿kowice.

Plan bud¿etu Gminy Ciê¿kowice po zmianach wprowadzonych w § 1 niniejszej uchwa³y wynosi:
1) Plan dochodów w kwocie
29 140 187,56 z³.
2) Plan wydatków w kwocie
32 163 986,56 z³.
3) Deficyt bud¿etu Gminy wynosi
3 023 799,00 z³.
4) Plan przychodów w kwocie
4 093 586,00 z³.
5) Plan rozchodów w kwocie
1 069 787,00 z³.
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 3 do niniejszej uchwa³y.

§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w Ciê¿kowicach: I. Gdowska

§3
1. Ustala siê roczne limity dla:
1) zobowi¹zañ z tytu³u nowych kredytów i po¿yczek zaci¹ganych na sfinansowanie planowanego deficytu bud¿etu
- do kwoty 2 489 503 z³.

Dział
rozdz.

§

600
60017

2440
758
75801

2920

Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XXV/241/09
Rady Miejskiej w Ciê¿kowicach
z dnia 20 sierpnia 2009 r.
Zmniejs za się
dochody

Treść

Zwiększa się
dochody

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

0

40 000

Drogi wewnętrzne

0

40 000

a) dochody bieŜące

40 000

Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań
bieŜących dla jednostek sektora finansów publicznych

40 000

RÓśNE ROZLICZENIA

0

66 275

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego
a) dochody bieŜące

0

66 275

0

66 275

Subwencje ogólne z budŜetu państwa
OGÓŁEM

66 275
0

106 275

Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w Ciê¿kowicach: I. Gdowska
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Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr XXV/241/09
Rady Miejskiej w Ciê¿kowicach
z dnia 20 sierpnia 2009 r.

Dział
rozdz.
600
60017

§

Treść

Zmniejsza się
wydatki

Zwiększa się
wydatki

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

0

40 000

Drogi wewnętrzne

0

40 000

W tym:
a) wydatki bieŜące
700
70005

40 000

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

0

7 000

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

0

7 000

W tym:
a) wydatki bieŜące
754
75412

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOśAROWA
Ochotnicze straŜe poŜarne

7 000
9 550

9 550

9 550

9 550

9 550

9 550

W tym:
a) wydatki bieŜące
- dotacje
801
80101

9 550

OŚWIATA I WYCHOWANIE

136 000

192 275

Szkoły podstawowe

116 000

156 275

56 000

40 000

W tym:
a) wydatki bieŜące
- dotacje

80104

40 000

b) wydatki majątkowe

60 000

116 275

Przedszkola

20 000

20 000

20 000

20 000

W tym:
a) wydatki bieŜące
- dotacje
80110

20 000

Gimnazja

0

16 000

W tym:
a) wydatki bieŜące

16 000

- dotacje

16 000

852

POMOC SPOŁECZNA

0

3 000

85295

Pozostała działalność

0

3 000

W tym:
a) wydatki bieŜące

3 000

- dotacje

3 000
OGÓŁEM

145 550

244 825

Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w Ciê¿kowicach: I. Gdowska
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Za³¹cznik Nr 3
do Uchwa³y Nr XXV/241/09
Rady Miejskiej w Ciê¿kowicach
z dnia 20 sierpnia 2009 r.

PLAN BUD¯ETU GMINY CIÊ¯KOWICE PO ZMIANACH
L.p.

Treść

Paragraf

Kwota

A.

Dochody

29 140 187,56

B.

Wydatki

32 163 986,56

B.1.

Wydatki bieŜące

23 640 944,56

B.2.

Wydatki majątkowe

8 523 042,00

C.

NadwyŜka/Deficyt (A – B)

-3 023 799,00

F.

Finansow anie (P – R)

3 023 799,00

P.

Przychody budŜetu ogółem

4 093 586,00

P.1.

Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji
papierów wartościowyc h oraz zaciągniętych poŜyczek i kredytów

952

514 700

P.2.

Spłata udzielonych poŜyczek z budŜetu

951

55 087

P.3.

Wolne środki pochodzące z rozliczeń kredytów i poŜyczek z lat ubiegłych

955

1 034 296

P.4.

Kredyty bankowy oraz poŜyczki zaciągnięte na sfinansowanie planowanego
deficytu budŜetu Gminy CięŜkowice

952

2 489 503

R.

Rozchody budŜetu ogółem

1 069 787,00

R.1.

Spłaty poŜyczek i kredytów:

1 069 787,00

W tym:
R.1.1.
R.1.2.

Kredyt na zadanie "Termomodernizacja budynku ZSP w Jastrzębi"

R.1.4.

Kredyt ba budowę Sali gimnastycznej przy SP w Zborowicach
Kredyt termomodernizacyjny na zadanie "Termomodernizacja SP
w CięŜkowicach"
Kredyt na zadanie adaptacji budynku OZ w CięŜkowicach

R.1.5.

PoŜyczka na budowę oczyszczalni ścieków w CięŜkowicach (udział własny)

R.1.3.

R.1.6.
R.1.7.

PoŜyczka na zadanie "Termomodernizacja budynku ZSP w Jastrzębi"
Kredyt na budowę dróg gminnych w 2006 roku

R.1.8.

Kredyt na budowę Sali gimnastycznej przy SP Nr 1 w Jastrzębi

992

73 125

992

96 000

992
80 000
992
992

13 400
100 000

992

52 962

992

150 000
50 000

992
R.1.9.

Kredyt na dofinansowanie zakupu samochodu poŜarniczego dla OSP
Zborowice

28 000

R.1.10. PoŜyczka na termomodernizację SP w CięŜkowicach

992
992

68 000

R.1.11. Kredyt na usuwanie skutków powodzi w infrastrukturze komunalnej

992

50 000

R.1.12. Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji
papierów wartościowyc h oraz zaciągniętych poŜyczek i kredytów – 2007 r.

992

190 000

R.1.13. PoŜyczka na modernizacje kotłowni w SP w Bogoniowicach

992

25 000

R.1.14. PoŜyczka na termomodernizację SP w Bogoniowicach

992

34 600

R.1.15. Kredyt na termomodernizację budynku Urzędu Gminy w CięŜkowicach

992

32 900

R.1.16. Kredyt termomodernizacyjny na zadanie "Termomodernizacja SP
w Bogoniowicach"

992

25 800

Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w Ciê¿kowicach: I. Gdowska

LIMITY DLA WIELOLETNICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH GMINY CIÊ¯KOWICE
NA LATA 2009-2012

l.p.

1

Nazwa programu

Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej zlewni rzeki Biała w ramach
programu "Czysty Dunajec"

Cel i zadania programu

Poprawa gosp.
ściekowej. w gm.

Jednostka
organizacyjna
realizująca
program

Urząd Gminy
w CięŜkowicach

Okres
realizacji
programu
/zadania
Termin
rozpoczęcia
i zakończenia
2000-2013

Łączne nakłady
finansowe
w złotych (wraz
z nakładami
poniesionymi do
2008 roku)

2009

2010

2011

31 674 175

800 000 11 169 145

10 566 552

22 141 751

7 818 402

7 396 587
3 169 965

2012

Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 590

Za³¹cznik Nr 5
do Uchwa³y Nr XXV/241/09
Rady Miejskiej w Ciê¿kowicach
z dnia 20 sierpnia 2009 r.

źródła finansowania:

2) środki własne budŜetu Gminy CięŜkowice

9 532 424

800 000

3 350 743

— 23323 —

1) Fundusz Spójności UE

2

Budowa remiz OSP

Ochrona
przeciwpoŜarowa

Urząd Gminy
w CięŜkowicach

1990-2010

135 026

10 000

10 000

3

Przystosowanie zabytkowej architektury
centrum CięŜkowic do celów turystycznych
jako elementu małopolskiego dziedzictwa
historycznego

Uporządkowanie układu
urbanistycznego
m.CięŜkowice - poprawa
atrakcyjności turystycznej

Urząd Gminy
w CięŜkowicach

2005-2011

5 508 448

378 756

3 000 000

2 078 070

1) Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego

4 131 336

284 067

2 250 000

1 558 553

2) środki własne budŜetu Gminy CięŜkowice

1 377 112

94 689

750 000

519 517

5 945 198

545 000

3 900 198

1 500 000

1) Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego

4 458 899

408 750

2 925 149

1 125 000

0

2) środki własne budŜetu Gminy CięŜkowice

1 486 300

136 250

975 050

375 000

0

Ŝródła finansowania:

4

Kreowanie markowego produktu
turystycznego na terenie Pogórza
CięŜkowickiego "W okół Rezerwatu
Skamieniałe Miasto"

Poprawa atrakcyjności
turystycznej Gminy
CięŜkowice

Urząd Gminy
w CięŜkowicach

2006-2011

0

Ŝródła finansowania:

Poz. 4381

5

Nazwa programu

Budowa sali gimnastycznej wraz z salą
lekcyjną dla obwodu gimnazjum - dla SP
w Falkowej, Siekierczynie oraz Zespołu
Szkół Publicznych w Bruśniku

Cel i zadania programu

Łączne nakłady
finansowe
w złotych (wraz
z nakładami
poniesionymi do
2008 roku)

2009

2010

2011

2012

3 500 656

28 000

192 529

1 403 984

1 827 343

1) Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego

2 450 459

19 600

134 770

982 789

1 279 140

2) środki własne budŜetu Gminy CięŜkowice

1 050 197

8 400

57 759

421 195

548 203

poprawa bazy sportowo rekreacyjnej oraz
warunków prowadzenia
zajęć wychowania
fizycznego

Urząd Gminy
w CięŜkowicach

2007-2012

Ŝródła finansowania:

Termomodernizacja budynku ZSP
w Zborowicach

Ograniczenie zuŜycia
energii cieplnej, poprawa
warunków nauki,
docieplenie obiektu

Urząd Gminy
w CięŜkowicach

2007-2009

1 020 000

1 000 000

7

Termomodernizacja budynku ZSP
w Jastrzębi

Ograniczenie zuŜycia
energii cieplnej, poprawa
warunków nauki,
docieplenie obiektu

Urząd Gminy
w CięŜkowicach

2007-2008

920 000

900 000

8

Rewitalizacja centrum kulturalno rekreacyjnego w miejscowości CięŜkowice

odtworzenie bazy
kulturalno - rekreacyjnej
w Mieście CięŜkowice

Urząd Gminy
w CięŜkowicach

2008-2011

2 464 301

68 500

1 306 321

1 049 480

1 725 011

47 950

914 425

734 636

739 290

20 550

391 896

314 844

1 828 800

595 865

1 169 934

1 280 160

417 106

818 954

548 640

178 760

350 980

— 23324 —

6

Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 590

l.p.

Jednostka
organizacyjna
realizująca
program

Okres
realizacji
programu
/zadania
Termin
rozpoczęcia
i zakończenia

Ŝródła finansowania:
1) Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego
2) środki własne budŜetu Gminy CięŜkowice
9

Rewitalizacja centrum wsi Bogoniowice rewaloryzacja zabytkowego podworskiego
zespołu parkowego w Bogoniowicach

zagospodarowanie
centrum wsi
Bogoniowice,
rewitalizacja obszarów
wiejskich

Urząd Gminy
w CięŜkowicach

2008-2010

Ŝródła finansowania:

2) środki własne budŜetu Gminy CięŜkowice

Poz. 4381

1) Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego

Nazwa programu

Cel i zadania programu

Łączne nakłady
finansowe
w złotych (wraz
z nakładami
poniesionymi do
2008 roku)

2009

2010

2011

2012

10

Remont Domu Kultury w Jastrzębi

odnowienie i poprawa
Centrum Kultury 2009-2010
funkcji uŜytkowych
i Promocji Gminy
budynku oraz
w CięŜkowicach
zagospodarowania wokół
budynku

750 000

50 000

700 000

11

Remont Domu Wiejskiego w Bruśniku

odnowienie i poprawa
funkcji uŜytkowych
budynku oraz
zagospodarowania wokół
budynku

Urząd Gminy
w CięŜkowicach

2009-2010

700 000

400 000

300 000

12

Modenizacja budynku Szkoły Podstawowej
i Publicznego Gimnazjum w CięŜkowicach

poprawa stanu
infrastruktury
edukacyjnej oraz
poprawa warunków
nauki oraz wychowania
dzieci i młodzieŜy.

Urząd Gminy
w CięŜkowicach

2009-2012

1 450 000

13 000

40 000

1 015 000

9 100

28 000

0

977 900

435 000

3 900

12 000

0

419 100

1 397 000

2) środki własne budŜetu Gminy CięŜkowice

— 23325 —

Ŝródła finansowania:
1) Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego

Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 590

l.p.

Jednostka
organizacyjna
realizująca
program

Okres
realizacji
programu
/zadania
Termin
rozpoczęcia
i zakończenia

Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w Ciê¿kowicach: I. Gdowska

Poz. 4381

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE ŒRODKÓW POCHODZ¥CYCH Z EUROPEJSKIEGO
FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO (EFRR)

l.p.

Nazwa programu

1 Rewitalizacja centrum wsi Bogoniowice rewaloryzacja zabytkowego podworskiego zespołu
parkowego w Bogoniowicach

Cel i zadania programu

Urząd Gminy
w CięŜkowicach

Okres realizacji
programu
/zadania
Termin
rozpoczęcia
i zakończenia
2008-2011

Łączne
nakłady
finansowe
w złotych

2009

2010

2011

1 828 800

595 865

1 169 934

1 280 160

417 106

818 954

548 640

178 760

350 980

5 945 198

545 000

3 900 198

1 500 000

1) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

4 458 899

408 750

2 925 149

1 125 000

2) środki własne budŜetu Gminy CięŜkowice

1 486 300

136 250

975 050

375 000

5 451 826

443 378

3 000 000

2 008 448

1) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

4 088 870

332 534

2 250 000

1 506 336

2) środki własne budŜetu Gminy CięŜkowice

1 362 957

110 845

750 000

502 112

źródła finansowania:
1) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2) środki własne budŜetu Gminy CięŜkowice
2 Kreowanie markowego produktu turystycznego na
terenie Pogórza CięŜkowickiego wokół Rezerwatu
Skamieniałe Miasto

Poprawa atrakcyjności
turystycznej Gminy
CięŜkowice

Urząd Gminy
w CięŜkowicach

2006-2011

2012

— 23326 —

zagospodarowanie
centrum wsi
Bogoniowice,
rewitalizacja obszarów
wiejskich

Jednostka
organizacyjna
realizująca
program

Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 590

Za³¹cznik Nr 5a
do Uchwa³y Nr XXV/241/09
Rady Miejskiej w Ciê¿kowicach
z dnia 20 sierpnia 2009 r.

źródła finansowania:

3 Przystosowanie zabytkowej architektury centrum
CięŜkowic do celów turystycznych jako elementu
małopolskiego dziedzictwa historycznego

Uporządkowanie układu
urbanistycznego
m.CięŜkowice - poprawa
atrakcyjności turystycznej

Urząd Gminy
w CięŜkowicach

2005-2011

źródła finansowania:

Poz. 4381

Nazwa p rogramu

4 Rewitalizacja centrum kulturalno - rekreacyjnego
w miejscowości CięŜkowice

Cel i zadania programu

od two rzenie bazy
kulturalno - rekreacyjnej
w Mieście CięŜkowice

Urząd Gminy
w CięŜkowicach

Okres realizacji
prog ramu
/zadania
Termin
rozpoczęcia
i zakoń czenia
2008-2011

Łączne
nakłady
finansowe
w złotych

2009

2010

2011

2012

2 464 301

68 500

1 306 321

1 049 480

1 725 011

47 950

914 425

734 636

739 290

20 550

391 896

314 844

3 500 656

28 000

192 529

1 403 984

1 827 343

1) Europ ejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2 450 459

19 600

134 770

982 789

1 279 140

2) środki własne budŜetu Gminy CięŜkowice

1 050 197

8 400

57 759

421 195

548 203

1 450 000

13 000

40 000

1 015 000

9 100

28 000

0

977 900

435 000

3 900

12 000

0

419 100

źród ła finanso wania:
1) Europ ejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2) środki własne budŜetu Gminy CięŜkowice
5 Budowa sali g imnastycznej wraz z salą lekcyjną dla
obwodu gimnazjum - dla SP w Falkowej,
Siekierczynie oraz Zespołu Szkół Publicznych
w Bruśniku

po prawa b azy spo rtowo rekreacyjnej oraz
warun ków prowadzenia
zajęć wychowania
fizycznego

Urząd Gminy
w CięŜkowicach

2007-2012

Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 590

l.p.

Jednostka
o rganizacyjna
realizująca
program

źród ła finanso wania:

po prawa stanu
infrastruktury
edukacyjn ej oraz
po prawa waru nków
nauki oraz wychowania
dzieci i młod zieŜy.

Urząd Gminy
w CięŜkowicach

2009-2012

1 397 000

— 23327 —

6 Modernizacja bud yn ku Szkoły Podstawowej
i Publicznego Gimnazjum w CięŜkowicach

źród ła finanso wania:
1) Europ ejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2) środki własne budŜetu Gminy CięŜkowice

Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w Ciê¿kowicach: I. Gdowska

Poz. 4381

Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 590

— 23328 —

Poz. 4382, 4383

4382

4383

Uchwa³a Nr XXV/244/09
Rady Miejskiej w Ciê¿kowicach
z dnia 20 sierpnia 2009 r.

Uchwa³a Nr XXXII/182/09
Rady Gminy w Drwini
z dnia 24 sierpnia 2009 r.

w sprawie zmiany uchwa³y w sprawie ustalenia inkasentów oraz wysokoœci wynagrodzenia za inkaso podatków:
rolnego, leœnego, od nieruchomoœci oraz op³aty targowej.

w sprawie: zmiany Uchwa³y Bud¿etowej Gminy Drwinia
na 2009 rok.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8 Ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 z póŸn. zm.), art. 6 ust. 12 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2006 r.
Nr 121 poz. 844 z póŸn. zm.), Rada Miejska w Ciê¿kowicach uchwala, co nastêpuje:
§1

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142
poz. 1591 z póŸn. zm.) oraz art. 184 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104
z póŸn. zm.) Rada Gminy w Drwini uchwala co nastêpuje:
§1
W planie dochodów Bud¿etu Gminy na rok 2009 dokonuje
siê zmian jak w za³¹czniku Nr 1 do niniejszej Uchwa³y

W uchwale Nr XXI/213/09 Rady Miejskiej w Ciê¿kowicach
z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia inkasentów oraz
wysokoœci wynagrodzenia za inkaso podatków: rolnego, leœnego, od nieruchomoœci oraz op³aty targowej (Dz. Urz. Woj.
Ma³op. Nr 485 z dn.14.08.2009 r. ), wprowadza siê nastêpuj¹ce
zmiany:
1) w § 3:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2. Inkasentem op³aty, o jakiej mowa w ust. 1 wyznacza
siê Pana Kazimierza Jajko, zam. K¹œna Dolna 5,",
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
"3. Wysokoœæ wynagrodzenia za inkaso op³aty targowej
ustala siê na 20% zainkasowanych i wp³aconych w terminie kwot.".
§2

§2
W planie wydatków Bud¿etu Gminy na rok 2009 dokonuje
siê zmian jak w za³¹czniku Nr 2 do niniejszej Uchwa³y
§3
Limity wydatków na wieloletnie plany inwestycyjne otrzymuj¹ brzmienie Za³¹cznika Nr 3 do niniejszej Uchwa³y
§4
W Uchwale Bud¿etowej Gminy Drwinia na 2009 rok. Rady
Gminy w Drwini Nr XXV/153/09 z dnia, 30 stycznia 2009 r.
i przewidzianych w niej za³¹cznikach wprowadza siê zmiany
wynikaj¹ce z niniejszej uchwa³y i za³¹czników.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy Ciê¿kowice.

§5

§3

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy

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

§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.

Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w Ciê¿kowicach: I. Gdowska

Przewodnicz¹cy Rady Gminy w Drwini: A. Piêta
Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XXXII/182/09
Rady Gminy w Drwini
z dnia 24 sierpnia 2009 r.

Zmiany Bud¿etu Gminy na rok 2009 w zakresie dochodów
Dział

Rozdział

§§

Nazwa - treść

Dochody
zwiększenie

700
70005
0770

Gospodarka mieszkaniowa

40 000

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

40 000

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności
oraz prawa uŜytkowania wieczystego nieruchomości
(Środki soł. Gawłówek pozyskane ze sprzedaŜy działek
będących w zarządzie sołectwa)

40 000

zmniejszenie

Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 590

— 23329 —

Poz. 4383
Dochody

Dział

Rozdział

§§

Nazwa - treść
zwiększenie

750
75095
0960

801
80104
2370

Administracja publiczna

700

Pozostała działalność

700

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny
w postaci pienięŜnej
(w tym:
Środki pozyskane przez UG na organizację DoŜynek
Gminnych z firmy DAN-DAF – 500 zł. oraz wpłata 200,zł. Pan B. Bryg

700

Oświata i wychowanie

10 924

Przedszkola

10 924

Wpływ do budŜetu nadwyŜki środków obrotowych
zakładu budŜetowego

10 924

Razem:

zmniejszenie

51 624

Przewodnicz¹cy Rady Gminy w Drwini: A. Piêta

Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr XXXII/182/09
Rady Gminy w Drwini
z dnia 24 sierpnia 2009 r.
Zmiany Bud¿etu Gminy na rok 2009 w zakresie wydatków

Dział

Rozdział

§§

Nazwa - treść

Wydatki
zwiększenie

600

Transport i łączność
60004

Lokalny transport zbiorowy
W tym:
− wydatki bieŜące
(dofinansowanie transportu zbiorowego- linia Nr 7
RPK)

60016

Drogi publiczne gminne
W tym:
− wydatki majątkowe
(odtworzenie drogi w msc. Gawłówek- śr. Sołectwa40 000 zł.)

60017

155 000
55 000

55 000

40 000

40 000

Drogi wewnętrzne

60 000

W tym:
− wydatki bieŜące
(remont dróg rolniczych)

60 000

zmniejszenie
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Nazwa - treść

75023

Gospodarka gruntami
i nieruchomościami

39 100

15 100

wydatki majątkowe
(udroŜnianie przewodów wentylacyjnych
w pomieszczeniu biblioteki
w Mikluszowicach- DK oraz naprawa droŜności
przewodu spalinowego
w pomieszczeniu kuchni
w DK Grobla- zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi
Kominiarzy i Państwowej StraŜy PoŜarnej – 1 500 zł.
-wymiana okien i wykonanie podjazdu
w DL Dziewin- środki sołectwa- 4 000zł.
-budowa ogrodzenia wokół działki komunalnej
Nr 1092/3
w msc. Grobla- 10 000 zł.
- dokończenie dobudowy sali przy Domu Ludowym
Ispina - 2 500 zł.
- dofinansowanie wykonania parkietu
w budynku komunalnym w Bieńkowicach- 6 000 zł.)
Administracja publiczna

28 800

Urzędy Gmin

17 000

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

75095

W tym:
− wydatki bieŜące
(promocja gminy, zakup folderów reklamowych,
ogłoszenia w prasie- str. Ziemia Bocheńska)
Pozostała działalność
W tym:
− wydatki bieŜące
(organizacja doŜynek Gminnych- 5 000 zł.
- koszty składki członkowskiej w związku
z przynaleŜnością do “Nadwiślańskiej Grupy Działania
E.O. Cenoma”- 3 800 zł.)
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpoŜarowa

75412

zwiększenie
39 100

W tym:
− wydatki bieŜące
(energia- 15 000 zł.;
- dostęp do sieci Internet – 2 000 zł.)

754

Wydatki

Gospodarka mieszkaniowa

W tym:
wydatki bieŜące
(energia 10 000 zł.
- zakup pralki automatycznej do budynku
komunalnego Niedary1 100 zł. (śr. Soł)
- zakup nagłośnienia do budynku komunalnego
Niedary – 4 000 zł. śr. Soł.)

750

Poz. 4383

Ochotnicze straŜe poŜarne
W tym:
− wydatki bieŜące
(wypłata ekwiwalentu członkom OSP biorącym udział
w szkoleniach bądź zadaniach ratowniczych10 000 zł.
- koszty energii- 10 000 zł.
- zakup stroi dla MłodzieŜowych DruŜyn PoŜarniczychOSP Niedary – 1 000 zł. śr. Soł.)

24000

17 000

3 000
3 000

8 800
8 800

21 800
21 800
21 000

zmniejszenie
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Nazwa - treść
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Wydatki
zwiększenie

− wydatki majątkowe
(wykonanie map poinwentaryzacyjnych wiaty przy
remizie OSP Niedary- środki soł.- 800 zł.)
801
80101

800

Oświata i w ychowanie

555 900

902 476

Szkoły podstawowe

361 500

902 476

W tym:
wydatki bieŜące
w tym:
wynagrodzenia i pochodne
(energia- 50 000 zł.
- przeglądy pięcioletnie budynków
- 10 000 zł.
- remont budynku Szkoły Podstawowej w Świniarach
w związku z poniesionymi szkodami spowodowanym
intensywnymi opadami deszczu- 80 000 zł.)

361 500
221 500

902 476.

− wydatki majątkowe
(budowa Przedszkola oraz rozbudowa budynku
Zespołu Szkół w Drwini)
80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
W tym:
− wydatki bieŜące
w tym:
wynagrodzenia i pochodne

80104

Przedszkola
W tym:
− wydatki bieŜące
w tym:
- dotacja
PS Drwinia – 19 880,PS Dziewin – 25 480,PS Mikluszowice – 20 900,PS Świniary – 12 040,-

80110

Gimnazja
W tym:
− wydatki bieŜące
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne
(energia - 20 000 zł.)

80148

Stołówki szkolne
W tym:
wydatki bieŜące
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne

854
85401

zmniejszenie

4 300
4 300
4 300
78 300
78 300
78 300

107 500
107 500
87 500
4 300
4300
4 300

Edukacyjna opieka wychowawcza

32 000

Świetlice szkolne

17 100

W tym:
wydatki bieŜące
w tym:
wynagrodzenia i pochodne

17 100
17 100
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Wydatki

Nazwa - treść

zwiększenie
85406

Poradnie psychologiczno – pedagogiczne w tym
poradnie specjalistyczne
W tym:
−
wydatki bieŜące
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne
(energia- 1 000 zł.)

85495

90015

1 700

Pozostała działalność

12 200

92601

110 000

Oświetlenie ulic, placów i dróg

110 000
110 000

Kultura fizyczna i sport

11 500

Obiekty sportowe

10 000

W tym:
−
wydatki majątkowe
Remont i modernizacja boiska sportowego
w miejscowości Grobla – LKS Grobla (program
Orlik Plus)
92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

10 000

1 500

W tym:
−
wydatki bieŜące
(zakup sprzętu sportowego dla KS Raba Niedary,
środki sołectwa - 1 500 zł.)
RAZEM:

12 200

Gospodarka komunalna i ochrona środow iska

W tym:
−
wydatki bieŜące
(zakup energii elektrycznej
- oświetlenie uliczne)
926

2 700

2 700

W tym:
−
wydatki majątkowe
- opracowanie dokumentacji (studium wykonalności)
do projektu pn. “Utworzenie lokalnych
ogólnodostępnych stref rekreacji na obszarze gmin:
Bochnia, Drwinia, Koszyce, Rzezawa, Szczurowa”
w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2007 - 2013
900

zmniejszenie

1 500

954 100

902 476

Przewodnicz¹cy Rady Gminy w Drwini: A. Piêta

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

902 476

1 500 000

1 645 740

Projekt budowy
i budowa
oczyszczalni
ścieków wraz
z kolektorem
oraz koszty
zakupu działek
pod
oczyszczalnię

Urząd
Gminy
w Drwini

2006-2012
250 000

930 000

2 000 000

3 000 000

Budowa
kanalizacji
Gminy

Urząd
Gminy
w Drwini

2010-2014

3 000 000

3 000 000

3 000 000

Wysokość wydatków

Modernizacja
Ośrodka Zdrowia
w Dziewinie

Urząd
Gminy
w Drwini

2009

Modernizacja
obiektów
sportowych
w miejscowości
Drwinia i Grobla

Urząd
Gminy
w Drwini

2010

2009
budŜet

2010
inne

budŜet

2011
inne

budŜet

2012
inne

budŜet

2013
inne

budŜet

2014
inne

budŜet

inne

— 23333 —

4 500 000

4 500 000

2008-2012

229 913
899 300

5.

Urząd
Gminy
w Drwini

233 000

4.

Budowa
Przedszkola oraz
rozbudowa
budynku Zespołu
Szkół
w Drwini

Program
jego cel i zadania

18 000 000

3.

Łączne
nakłady
finansowe

899 300

2.

Okres
realizacji
programu

6 377 053

1.

Jednostka
organizacyjn
a realizująca
program

4290329

Lp.
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Za³¹cznik Nr 3
do Uchwa³y Nr XXXII/182/09
Rady Gminy w Drwini
z dnia 24 sierpnia 2009 r.
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233 000

2010

inne

budŜet

inne

budŜet

inne

budŜet

2014
inne

budŜet

inne
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Urząd Gminy
Drwinia

budŜet

2013
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20092010

inne

294 000

Urząd Gminy
Drwinia

Wysokość w ydatków
2011
2012

2010

30 000

120 000

2010

2009

913 000

Urząd Gminy
Drwinia

295 000

295 000

Poz. 4383

Rozbudowa sieci
wodociągowej
wraz z przyłączami
do budynków
w miejscowości
Ispina w ramach
Programu
Rozwo Obszarów
Wiejskich na lata
2007-2013
działanie
„Podstawowe
usługi
dla gospodarki
i ludności
wiejskiej”

20102011

budŜet

150 000

9

Urząd
Gminy
w Drwini

Łączne
nakłady
finansowe

913 000

8

Okres
realizacji
program
u

159 000

7

„Utworzenie
lokalnych
ogólnodostępnych stref rekreacji
na obszarze gmin:
Bochnia, Drwinia,
Koszyce, Rzezawa,
Szczurowa„
w ramach
Małopolskiego
Regionalnego
Programu
Operacyjnego,
Działanie 6.2 B –
Infrastruktura
społeczna w tym
edukacyjna
i sportowa
Termomodernizacja budynków
komunalnych
w msc.
Mikluszowice,
Grobla,
Drwinia, Ispina
Opracowanie
studium
uwarunkowań
i kierunku rozwoju
Gminy Drwinia

Jednostka
organizacyjn
a realizująca
program

12 200

6.

Program
jego cel i zadania

465 200

Lp

10.

Łączne
nakłady
finan sowe

W ysokość wydatkó w
2009
budŜ et

2010
inne

budŜet

2011
inn e

bu dŜet

2012
inne

budŜet

2013
inne

bud Ŝet

2014
inne

b udŜet

inn e

2010-2013

2009

4 500 000

4 504 125

1 443 913

7 645 740

22 500

31 673 432

— 23335 —

6 798 125

4 125

4 125

Urząd
Gminy
w Drw ini

6 572 276

Urząd
Gminy
w Drw ini

22 500

Remon t
i mod ernizacja
b oiska
spo rtow eg o
w miejscowości
Grobla – LKS
Grobla
(prog ram Orlik
Plus)

Okres
realizacji
p rogramu

19 800

Program
montaŜu
kolektorów
słonecznych d o
ogrzewania
w ody na
budynkach
uŜyteczności
publicznej

Jednostka
organizacyjn
a realizująca
p rogram

28 050

11

Program
jego cel i zadania
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4384

§2

Uchwa³a Nr XXIX/169/2009
Rady Gminy Grêboszów
z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Dokonuje siê zmian w bud¿ecie Gminy po stronie wydatków na kwotê 70.000,00 z³ jak w Za³¹czniku Nr 2.
§3

w sprawie: zmian bud¿etu Gminy na 2009 r. zmian w bud¿ecie Gminy na 2009 r.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 Ustawy o samorz¹dzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z póŸn. zm.)
oraz w zwi¹zku z art.184 ust.1 Ustawy z dnia 30 czerwca
2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249,
poz. 2104 z póŸn. zm.) Rada Gminy Grêboszów uchwala, co
nastêpuje:
§1

W zwi¹zku z paragrafem 1 i 2 wprowadza siê w bud¿ecie
Gminy zmiany jak w Za³¹cznikach Nr 1 i 2 do uchwa³y.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.

Zwiêksza siê bud¿et po stronie dochodów i wydatków o kwotê 46.550,00 z³ jak w Za³¹czniku Nr 1.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: F. Dymon
Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XXIX/169/2009
Rady Gminy Grêboszów
z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Zmiany bud¿etu Gminy okreœlone w paragrafie 1 uchwa³y
w z³otych
zwiekszenie
Dz.

Rodział

§

Określenie klasyfikacji budŜetowej
dochody

600
60017

2440

wydatki

Transport i łączność

46 550,00

46 550,00

Drogi wewnętrzne

46 550,00

46 550,00

w tym: dochody bieŜące

46 550,00

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację
zadań bieŜących jednostek sektora finansów
publicznych

46 550,00

w tym: wydatki bieŜące

46 550,00

RAZEM

46 550,00

46 550,00

Dotacja FOGR na modernizacjê dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy: F. Dymon
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Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr XXIX/169/2009
Rady Gminy Grêboszów
z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Zmiany w bud¿ecie Gminy okreœlone w paragrafie 2 uchwa³y
w z³otych
Dz.

Rodział

§

wydatki

Określenie klasyfikacji budŜetowej
zwiększenia

600
60014

Transport i łączność

70 000,00

Drogi publiczne powiatowe

70 000,00

w tym: wydatki majątkowe
700
70005

70 000,00

Gospodarka mieszkaniowa

13 500,00

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

13 500,00

w tym: wydatki majątkowe
801
80101

zmniejszenia

13 500,00

Oświata i wychowanie

56 500,00

Szkoły podstawowe

56 500,00

w tym: wydatki majątkowe
RAZEM

56 500,00
70 000,00

70 000,00

Dz. 600 rozdz. 60014 pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Dabrowie Tarnowskiej na przebudowê drogi powiatowej Zawierzbie - Koz³ów - Szczucin.
Dz. 700 rozdz. 70005 zmniejszenie planowanych w 2009 r. wydatków w ramach programu PROW o kwotê 13.500,00 z³.
Dz. 801 rozdz. 80101 zmniejszenie planowanych w 2009 r. wydatków na budowê Sali gimnastycznej o kwotê 56.500,00 z³.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy: F. Dymon
4385
Uchwa³a* Nr LXXX/1049/09
Rady Miasta Krakowa
z dnia 9 wrzeœnia 2009 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Branice - Dwór" w Krakowie.
Na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z póŸn. zm.). Rada Miasta Krakowa uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru "Branice - Dwór", zwany dalej "planem" po
stwierdzeniu jego zgodnoœci z ustaleniami Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa.
2. Uchwa³a dotyczy obszaru o powierzchni 100,56 ha, którego
granice okreœlone zosta³y w uchwale Nr VII/103/07 Rady Mia* Publikacja niniejszej uchwa³y nie uwzglêdnia ewentualnych
czynnoœci nadzorczych podejmowanych przez Wojewodê
Ma³opolskiego.

sta Krakowa z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru "Branice - Dwór".
Rozdzia³ 1
Przepisy ogólne
§2
1. Uchwa³a obejmuje ustalenia planu zawarte w treœci uchwa³y, stanowi¹ce tekst planu.
2. Integralnymi czêœciami uchwa³y s¹:
1) czêœæ graficzna planu, obejmuj¹ca:
a) rysunek planu - bêd¹cy ustaleniami planu, z zastrze¿eniem ust. 3, pkt 3, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do uchwa³y,
b) rysunek infrastruktury technicznej - gospodarka wodno - œciekowa - okreœlaj¹cy ogólne zasady rozbudowy
systemów infrastruktury technicznej, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 2 do uchwa³y,
c) rysunek infrastruktury technicznej - elektroenergetyka, gazownictwo i teletechnika - okreœlaj¹cy ogólne zasady rozbudowy systemów infrastruktury technicznej,
stanowi¹cy za³¹cznik Nr 3 do uchwa³y;
2) rozstrzygniêcia, nie bêd¹ce ustaleniami planu:
a) rozstrzygniêcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
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nego, o którym mowa w § 1 ust. 1 - nie bêd¹ce ustaleniami planu, stanowi¹ce za³¹cznik Nr 4 do uchwa³y,
b) rozstrzygniêcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych Gminy oraz zasadach ich
finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych, nie bêd¹ce ustaleniami planu, stanowi¹ce za³¹cznik Nr 5 do uchwa³y.
3. Ustalenia planu w zakresie przeznaczenia terenów oraz okreœlenia sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy
tych terenów, okreœlone s¹ w postaci:
1) przepisów ogólnych, zawartych w Rozdziale 1 uchwa³y,
odnosz¹cych siê do ca³ego obszaru objêtego planem oraz
do charakterystycznych obszarów obejmuj¹cych wiêksz¹
iloœæ terenów wyznaczonych na rysunku planu;
2) przepisów szczegó³owych zawartych w Rozdziale 2 uchwa³y, odnosz¹cych siê do poszczególnych terenów wyznaczonych na rysunku planu;
3) rysunku planu, obowi¹zuj¹cego w zakresie ustaleñ ujêtych w tym rysunku oraz w jego legendzie w zakresie
oznaczonym jako "obowi¹zuj¹ca treœæ ustaleñ rysunku
planu".
4. Ustalenia okreœlone w ust 3 obowi¹zuj¹ ³¹cznie.
5. Ustalenia planu nale¿y rozpatrywaæ i stosowaæ z uwzglêdnieniem przepisów odrêbnych.
§3
1. Ilekroæ w uchwale oraz na rysunku planu jest mowa o:
1) uchwale - nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê,
2) planie - nale¿y przez to rozumieæ tekst planu i rysunek
planu,
3) tekœcie planu - nale¿y przez to rozumieæ treœæ niniejszej
uchwa³y,
4) rysunku planu - nale¿y przez to rozumieæ za³¹cznik Nr 1
do niniejszej uchwa³y, wyra¿ony na mapie sytuacyjno wysokoœciowej w skali 1:2000,
5) ustaleniach planu - nale¿y przez to rozumieæ przepisy
okreœlone w tekœcie planu i na rysunku planu,
6) terenie - nale¿y przez to rozumieæ teren ograniczony
liniami rozgraniczaj¹cymi na rysunku planu, oznaczony
symbolem identyfikacyjnym przypisanym wy³¹cznie do
tego terenu,
7) podstawowym przeznaczeniu - nale¿y przez to rozumieæ rodzaj przeznaczenia, które zosta³o ustalone planem jako przewa¿aj¹ce na danym terenie wyznaczonym
liniami rozgraniczaj¹cymi na rysunku planu i na rzecz
którego nale¿y rozstrzygaæ wszelkie ewentualne konflikty przestrzenne, przy zachowaniu zgodnoœci z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa,
8) dopuszczalnym przeznaczeniu - nale¿y przez to rozumieæ rodzaj przeznaczenia inny ni¿ podstawowe, który
dopuszczony zosta³ na danym terenie jako uzupe³nienie
podstawowego przeznaczenia tego terenu, na warunkach okreœlonych w ustaleniach szczegó³owych dla tego
terenu, zawartych w Rozdziale 2 uchwa³y,
9) us³ugach publicznych - nale¿y przez to rozumieæ us³ugi
s³u¿¹ce realizacji celu publicznego w zakresie takim jak:
oœwiata i wychowanie, zdrowie i opieka spo³eczna, kultura, administracja publiczna, ³¹cznoœæ itp.,
10) us³ugach komercyjnych - nale¿y przez to rozumieæ us³ugi
inne ni¿ podane w pkt 9 a w szczególnoœci w zakresie handlu, gastronomii, rzemios³a, rzemios³a produkcyjnego itp.,
11) przestrzeni publicznej - nale¿y przez to rozumieæ dostêpne publicznie miejsca s³u¿¹ce zaspokojeniu potrzeb
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ludnoœci takie jak: drogi, place, dziedziñce, parki i skwery, otoczenie obiektów us³ug oraz przystanków komunikacji zbiorowej itp.,
12) powierzchni zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ sumê
powierzchni zabudowy wszystkich budynków i obiektów
kubaturowych istniej¹cych i projektowanych, zlokalizowanych na dzia³ce lub powierzchni gruntu objêtej inwestycj¹ liczon¹ zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ norm¹,
13) wskaŸniku powierzchni zabudowy - nale¿y przez to
rozumieæ stosunek sumy powierzchni zabudowy wszystkich budynków istniej¹cych i projektowanych na dzia³ce
lub powierzchni gruntu objêtej inwestycj¹, liczonej
³¹cznie, do powierzchni dzia³ki lub powierzchni gruntu
objêtego inwestycj¹,
14) wskaŸniku powierzchni biologicznie czynnej - nale¿y
przez to rozumieæ parametr wyra¿ony jako procentowy
udzia³ powierzchni biologicznie czynnej w rozumieniu prawa budowlanego w powierzchni objêtej projektem zagospodarowania dzia³ki lub gruntu objêtego inwestycj¹,
15) dzia³ce budowlanej - nale¿y przez to rozumieæ wydzielon¹ czêœæ gruntu spe³niaj¹c¹ warunki okreœlone w przepisach odrêbnych,
16) elewacji frontowej - nale¿y przez to rozumieæ elewacjê
budynku usytuowan¹ wzd³u¿ drogi,
17) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ liniê, poza któr¹ nie mo¿na sytuowaæ budynku
w projekcie zagospodarowania dzia³ki lub gruntu objêtego inwestycj¹, odnosz¹c¹ siê do lokalizacji nowych budynków oraz rozbudowywanych,
18) dojazdach nie wydzielonych - nale¿y przez to rozumieæ
drogi wewnêtrzne i s³u¿ebne przejazdy, zarówno istniej¹ce jak i te, które mog¹ powstaæ w przysz³oœci, nie wyznaczone na rysunku planu,
19) œcie¿ce rowerowej - nale¿y przez to rozumieæ pas terenu przeznaczony wy³¹cznie dla rowerów.
2. Ilekroæ w uchwale i na rysunku planu s¹ oznaczone nazwy
ulic nale¿y przez to rozumieæ nazwy ulic wed³ug stanu na
dzieñ uchwalenia planu.
3. Pozosta³e okreœlenia u¿yte w uchwale nale¿y rozumieæ zgodnie z ich definicjami umieszczonymi w przepisach odrêbnych.
§4
Wyznacza siê na rysunku planu obowi¹zuj¹ce ustalenia
planu, w tym:
1) elementy wprowadzone planem:
a) granice obszaru objêtego planem, bêd¹ce równoczeœnie
liniami rozgraniczaj¹cymi tereny o ró¿nym przeznaczeniu i ró¿nych zasadach zagospodarowania,
b) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
c) tereny o ró¿nym przeznaczeniu i ró¿nych zasadach zagospodarowania wraz z oznaczeniem tych terenów numerem i symbolem literowym, w tym:
- 1 MN do 13 MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
- 1 U - teren us³ug komercyjnych,
- 1 UP/ZP - teren us³ug publicznych (kultury) i zieleni urz¹dzonej,
- 1 ZP i 2 ZP - tereny publicznej zieleni urz¹dzonej,
- 1 ZL - teren lasu,
- 1 R do 4 R - tereny rolnicze,
- 1 KD(L) - teren drogi publicznej - droga lokalna,
- 1 KD(D) do 3 KD(D) - tereny dróg publicznych - drogi
dojazdowe,
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- 1 KDX do 3KDX - tereny wydzielonych publicznych ci¹gów pieszo - jezdnych,
- 1 KX - teren wydzielonego publicznego ci¹gu pieszego,
d) nieprzekraczalne linie zabudowy,
e) granica strefy ochrony konserwatorskiej zespo³u dworsko - parkowego w Branicach.
2) elementy uwzglêdnione w rysunku planu, ustalone na
mocy przepisów odrêbnych:
a) obiekty wpisane do rejestru zabytków, znajduj¹ce siê
na terenie zespo³u dworsko - parkowego:
- dawny dwór póŸnorenesansowy - tak zwany "lamus"
- numer rejestru -53
- nowy dwór klasycystyczny - numer rejestru -53
- spichlerz - numer rejestru - A-73/M
b) obiekty znajduj¹ce siê w gminnej ewidencji zabytków,
po³o¿one na terenie zespo³u dworsko - parkowego:
- kuŸnia przebudowana na budynek mieszkalny,
- figura Matki Boskiej Fatimskiej, wzniesiona w ogrodzie zespo³u dworskiego,
c) obiekt znajduj¹cy siê w gminnej ewidencji zabytków,
po³o¿ony poza terenem zespo³u dworsko - parkowego
- dom drewniany,
d) zasiêg archeologicznej strefy ochrony konserwatorskiej,
e) granice stanowisk archeologicznych znajduj¹cych siê
w ewidencji stanowisk archeologicznych Wojewódzkiego Urzêdu Ochrony Zabytków w Krakowie opisane w nastêpuj¹cy sposób: numer stanowiska w obszarze (numer stanowiska w miejscowoœci)
f) pomnik przyrody - lipa drobnolistna,
g) rejon predysponowany do wystêpowania ruchów masowych ziemi, na którym przed lokalizacj¹ jakichkolwiek
obiektów i urz¹dzeñ wymagane s¹ badania geologiczno - in¿ynierskie.
§5
1. Okreœla siê nastêpuj¹ce, podstawowe elementy zagospodarowania przestrzennego, charakterystyczne z punktu widzenia ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego na obszarze objêtym planem, wraz ze wskazaniem podstawowych
wymagañ dla tych elementów:
1) przestrzeñ terenu 1 UP/ZP wraz z zespo³em dworsko parkowym, a szczególnie budynki wpisane do rejestru
zabytków wymagaj¹ rewaloryzacji, konserwacji i ochrony a tak¿e park dworski wymaga rekultywacji i ochrony
zgodnie z wymaganiami przepisów odrêbnych dotycz¹cych ochrony zabytków,
2) przestrzeñ terenów 1R, 2 R, 3 R, 4 R wymaga ochrony
przed zabudow¹,
3) przestrzeñ terenów 1 ZP i 2 ZP wymaga ochrony przed
zabudow¹ oraz utrzymania cieku wodnego i kszta³towania zieleni i ci¹gów pieszych,
4) przestrzeñ dróg dojazdowych KD(D), drogi lokalnej KD(L)
oraz us³ug komercyjnych 1U, w tym linie zabudowy, wymagaj¹ kszta³towania na zasadzie formowania wnêtrz
przestrzeni publicznej, to znaczy kszta³towania zieleni, ci¹gów pieszych, placów oraz ma³ej architektury,
5) przestrzeñ terenów 1 MN, 2 MN, 3 MN, 4 MN wymaga
kszta³towania nowej zabudowy wzd³u¿ dróg 1 KD(D), 2
KD(D) i 1 KD(L) zgodnie z wyznaczon¹ na rysunku planu
nieprzekraczaln¹ lini¹ zabudowy w taki sposób aby zachowaæ ulicowy charakter zabudowy.
2. W odniesieniu do elementów zagospodarowania przestrzennego, o których mowa w ust. 1 ustala siê:
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1) nakaz rewaloryzacji, konserwacji i ochrony zespo³u dworsko - parkowego - 1 UP/ZP,
2) zakazy:
a) lokalizacji jakichkolwiek urz¹dzeñ reklamowych w terenach 1 ZP i 2 ZP,
b) lokalizacji jakiejkolwiek zabudowy w terenach 1R, 2R,
3R, 4R.
§6
1. W zakresie zasad ochrony œrodowiska, przyrody i krajobrazu ustala siê:
1) nakazy:
a) racjonalnego wykorzystania gruntów w terenach przeznaczonych do zainwestowania, z zachowaniem w sposobie zagospodarowania dzia³ki lub inwestycji, odpowiednich proporcji miêdzy zabudowan¹ a niezabudowan¹ czêœci¹ dzia³ki lub czêœci¹ objêt¹ inwestycj¹, okreœlonych wskaŸnikami powierzchni zabudowy, w rozumieniu § 3, ust 1, pkt 12 i 13 oraz powierzchni biologicznie czynnej, w rozumieniu § 3 ust. 14, ustalonymi dla
wyznaczonych terenów w Rozdziale 2 uchwa³y,
b) kompleksowego rozwi¹zywania problemów zabudowy, infrastruktury technicznej, w szczególnoœci gospodarki wodno-œciekowej, komunikacji i zieleni,
c) ochrony i utrzymania istniej¹cych cieków wodnych i rowów oraz innych urz¹dzeñ wodnych zgodnie z przepisami odrêbnymi,
d) ochrony i kszta³towania zieleni w terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 1 ZP i 2 ZP,
e) ochrony i utrzymania pomnika przyrody (lipa drobnolistna)
f) kszta³towania terenów zabudowy zw³aszcza jednorodzinnej w nawi¹zaniu do cech krajobrazu kulturowego
charakterystycznego dla terenów strefy podmiejskiej,
g) ochrony i utrzymania terenów rolnych oznaczonych
symbolami 1R, 2 R, 3 R, 4 R,
h) stosowania do celów grzewczych i innych potrzeb energetycznych w nowej zabudowie, wy³¹cznie paliw ekologicznie czystych i sukcesywnej modernizacji w tym
kierunku zabudowy istniej¹cej,
i) uwzglêdnienia w projekcie zagospodarowania dzia³ki
lub terenu i objêcia ochron¹ przy lokalizacji inwestycji
budowlanej, cennych istniej¹cych drzew i zadrzewieñ.
j) wyposa¿enia wiêkszych utwardzonych powierzchni komunikacyjnych, w tym parkingów, w kanalizacjê opadow¹, zgodnie z wymaganiami przepisów odrêbnych,
k) utrzymania gospodarki odpadami komunalnymi i innymi odpadami w systemie zorganizowanym, obowi¹zuj¹cym na obszarze miasta z segregacj¹ odpadów u Ÿród³a ich powstania, przy zachowaniu obowi¹zuj¹cych
w tym zakresie przepisów odrêbnych.
2) zakazy:
a) lokalizacji na obszarze objêtym planem, inwestycji stanowi¹cych przedsiêwziêcia mog¹ce zawsze i potencjalnie
znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko, dla których wymagane jest sporz¹dzenie raportu o oddzia³ywaniu na œrodowisko, na podstawie przepisów odrêbnych, odnosz¹cych siê do ochrony œrodowiska, z wyj¹tkiem sieci infrastruktury technicznej, dróg i innych urz¹dzeñ komunikacji.
b) lokalizacji na terenach zabudowy mieszkaniowej oznaczonych symbolami 1 MN do 13 MN inwestycji z zakresu dzia³alnoœci us³ugowo - produkcyjnej na dzia³kach
zabudowy mieszkaniowej oraz w formie lokali u¿ytkowych, w rozumieniu przepisów prawa budowlanego,
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których oddzia³ywanie na œrodowisko mog³oby siêgaæ
poza obszar pozostaj¹cy we w³adaniu prowadz¹cego
dzia³alnoœæ gospodarcz¹ powoduj¹c obni¿enie, wymaganych na podstawie przepisów odrêbnych, poziomów
dopuszczalnych w zakresie standardów œrodowiskowych na dzia³kach s¹siednich, a tak¿e w odniesieniu do
znajduj¹cych siê na nich pomieszczeñ mieszkalnych,
c) lokalizacji jakiejkolwiek zabudowy w terenach oznaczonych symbolami 1R, 2 R, 3 R, 4 R,
d) lokalizacji masztów teletechnicznych.
3) na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
oznaczonych symbolami 1 MN do 13 MN dopuszczalny
poziom ha³asu w œrodowisku - jak dla terenów "pod zabudowê mieszkaniow¹" okreœlonych w przepisach odrêbnych odnosz¹cych siê do ochrony œrodowiska.
§7
1. Okreœla siê na rysunku planu obiekty i tereny œrodowiska
kulturowego wystêpuj¹ce na obszarze objêtym planem:
1) teren zespo³u dworsko - parkowego wraz ze stref¹ ochrony konserwatorskiej,
2) dawny dwór póŸnorenesansowy, tak zwany "lamus" wpisany do rejestru zabytków miasta Krakowa pod numerem rejestru 53,
3) nowy dwór klasycystyczny - wpisany do rejestru zabytków miasta Krakowa pod numerem rejestru 53,
4) spichlerz - wpisany do rejestru zabytków nieruchomych województwa ma³opolskiego pod numerem rejestru A-73/M
5) kuŸnia, przebudowana na budynek mieszkalny,
6) figurka Matki Boskiej Fatimskiej w ogrodzie zespo³u dworskiego
7) stanowiska archeologiczne znajduj¹ce siê w ewidencji
stanowisk archeologicznych Wojewódzkiego Urzêdu
Ochrony Zabytków w Krakowie opisane w nastêpuj¹cy
sposób: numer stanowiska w obszarze (numer stanowiska w miejscowoœci):
a) Nr 34(76) (Kraków - Nowa Huta),
b) Nr 36(79) (Kraków - Nowa Huta),
c) Nr 37(81) (Kraków - Nowa Huta).
8) archeologiczn¹ strefê ochrony konserwatorskiej, której
zasiêg okreœla siê na rysunku planu.
9) budynek mieszkalny, drewniany, znajduj¹cy siê w gminnej ewidencji zabytków.
2. W celu ochrony zabytków okreœlonych w ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6
wymaga siê postêpowania zgodnie z przepisami zawartymi
w §5 do §10 i §11 oraz przepisami odrêbnymi, odnosz¹cymi siê
do terenów i obiektów objêtych ochron¹ konserwatorsk¹.
3. W celu ochrony budynku drewnianego okreœlonego w ust. 1
pkt 9 wymaga siê utrzymania i konserwacji obiektu z zachowaniem jego charakteru i formy architektonicznej.
4. Na obszarze stanowisk archeologicznych, okreœlonych w ust. 1
pkt 7 obowi¹zuj¹ przepisy odrêbne, odnosz¹ce siê do obszarów i obiektów podlegaj¹cych przepisom o ochronie zabytków.
5. Na obszarze strefy okreœlonej w ust. 1 pkt 8 podczas prowadzenia prac ziemnych wymaga siê uczestnictwa w tych pracach
osoby uprawnionej do prowadzenia badañ archeologicznych.
§8
Wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania przestrzeni
publicznych:
1. Okreœla siê jako przestrzenie publiczne:
1) drogi publiczne,
2) tereny publicznej zieleni urz¹dzonej,
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3) teren wydzielonego publicznego ci¹gu pieszego,
4) tereny wydzielonych publicznych ci¹gów pieszo - jezdnych,
5) place, dziedziñce, otoczenie obiektów us³ug oraz przystanków komunikacji zbiorowej.
2. W zakresie wymagañ szczegó³owych ustala siê:
1) nakazy:
a) lokalizowania zabudowy z uwzglêdnieniem wyznaczonych
na rysunku planu nieprzekraczalnych linii zabudowy,
b) sytuowania ogrodzeñ wzd³u¿ dróg publicznych, nie bli¿ej jezdni dróg ni¿ na wyznaczonych wed³ug rysunku
planu linii rozgraniczaj¹cych tych dróg,
2) zakazy:
a) lokalizacji w pasach drogowych, okreœlonych liniami
rozgraniczaj¹cymi na rysunku planu, wolnostoj¹cych,
trwale zwi¹zanych z gruntem urz¹dzeñ reklamowych
oraz wolnostoj¹cych na fundamentach ustawionych na
gruncie,
3) dopuszczenia:
a) lokalizacji w pasach drogowych zadaszonych przystanków autobusowych i niezbêdnych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej oraz zieleni,
b) lokalizacji na wyznaczonej linii rozgraniczaj¹cej pas drogowy w terenach przeznaczonych do zainwestowania,
przed lini¹ zabudowy, zadaszonych os³on lub pomieszczeñ do czasowego gromadzenia odpadów komunalnych, ze œcianami pe³nymi od strony drogi.
§9
1. Okreœla siê na rysunku planu rejon predysponowany do
wystêpowania ruchów masowych ziemi, na którym przed
lokalizacj¹ jakichkolwiek obiektów i urz¹dzeñ wymagane s¹
badania geologiczno - in¿ynierskie.
2. Okreœla siê na rysunku planu granicê obszaru zagro¿onego,
w przypadku awarii obwa³owañ rzeki Wis³y, wod¹ powodziow¹ Q 1%.
3. Do czasu wyst¹pienia z wnioskiem o zabudowê, w rozumieniu prawa budowlanego tereny pozostaj¹ w dotychczasowym u¿ytkowaniu.
4. Realizacja ustaleñ planu w zakresie zagospodarowania, u¿ytkowania i utrzymania terenów komunikacji ko³owej, transportu publicznego, parkingów i komunikacji pieszej wymaga uwzglêdnienia potrzeb osób niepe³nosprawnych - zgodnie z przepisami odrêbnymi. W ramach projektów realizacyjnych, a tak¿e w póŸniejszej modernizacji i eksploatacji,
nale¿y odpowiednio przewidzieæ infrastrukturê, urz¹dzenia
i rozwi¹zania, zapewniaj¹ce warunki dla poruszania siê osób
niepe³nosprawnych, w tym z dysfunkcj¹ wzroku, w terenach
komunikacji ko³owej, pieszej i rowerowej, w terenach urz¹dzeñ komunikacyjnych, ogólnodostêpnych parkingach, przystankach zbiorowego transportu publicznego oraz w innych
terenach stanowi¹cych przestrzenie publiczne.
5. Je¿eli na rysunku planu nie oznaczono nieprzekraczalnej linii
zabudowy nale¿y lokalizowaæ budynki zgodnie z przepisami
odrêbnymi przyjmuj¹c równoczeœnie, ¿e linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych zasadach zagospodarowania stanowi¹
jednoczeœnie nieprzekraczalne linie zabudowy z zastrze¿eniem przepisów odrêbnych.
§ 10
1. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej w celu zapewnienia prawid³owego funkcjonowania obszaru, w tym spe³nienia wymo-
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gów sanitarnych, ustala siê zasady obs³ugi obszaru objêtego planem w zakresie infrastruktury technicznej, w dostosowaniu do potrzeb poszczególnych rodzajów przeznaczenia.
2. Jako generalne zasady obowi¹zuj¹ce na ca³ym obszarze
opracowania ustala siê:
1) utrzymuje siê przebiegi i lokalizacjê istniej¹cych sieci, urz¹dzeñ i obiektów infrastruktury technicznej zlokalizowanych
w obszarze objêtym planem, w tym obs³uguj¹cych obszar nie objêty planem, zapewniaj¹c mo¿liwoœæ ich rozbudowy i modernizacji;
2) tereny przeznaczone pod zainwestowanie nale¿y wyposa¿yæ w pe³ne uzbrojenie techniczne wyprzedzaj¹co lub
równoczeœnie z realizacj¹ inwestycji;
3) prowadzenie nowych ci¹gów uzbrojenia oraz lokalizowanie obiektów i urz¹dzeñ w obrêbie linii rozgraniczaj¹cych
istniej¹cych i projektowanych dróg, ulic, dojœæ pieszych i
pieszo-jezdnych; z uzasadnionych powodów technicznych
i ekonomicznych dopuszcza siê inne trasy infrastruktury
technicznej pod warunkiem, ¿e nie bêd¹ naruszaæ pozosta³ych ustaleñ planu;
4) uœciœlenie lokalizacji urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej nastêpowaæ bêdzie na etapie wydawania decyzji administracyjnych dla poszczególnych inwestycji;
5) w granicach ca³ego terenu objêtego planem dopuszcza siê lokalizowanie nie wyznaczonych na Rysunku Planu podziemnych urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej, niezbêdnych dla inwestycji zlokalizowanych na tym
terenie;
6) w przypadku kolizji istniej¹cych sieci i urz¹dzeñ z planowanymi nowymi obiektami, dopuszcza siê ich przebudowê wed³ug przepisów odrêbnych.
7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej dla poszczególnych zakresów
okreœlono w przepisach § 23 oraz na rysunkach infrastruktury technicznej stanowi¹cych za³¹czniki Numer 2 i Numer 3 do niniejszej uchwa³y.
Rozdzia³ 2
Przepisy szczegó³owe w zakresie przeznaczenia terenów
oraz okreœlenia sposobu ich zagospodarowania
i warunków zabudowy
§ 11
1. Wyznacza siê na rysunku planu teren oznaczony symbolem
1 UP/ZP ustalaj¹c podstawowe przeznaczenie tego terenu
pod us³ugi publiczne oraz zieleñ urz¹dzon¹.
2. Wyznacza siê na rysunku planu granicê strefy ochrony konserwatorskiej zespo³u dworsko - parkowego w Branicach,
obejmuj¹c¹ teren 1UP/ZP, na którym zlokalizowane s¹:
1) dawny dwór póŸnorenesansowy, tak zwany "lamus" oraz
nowy dwór klasycystyczny, wpisane do rejestru zabytków miasta Krakowa pod numerem rejestru 53,
2) budynek spichlerza, wpisany do rejestru zabytków nieruchomych województwa ma³opolskiego pod numerem rejestru A-73/M,
3) kuŸnia, przebudowana na budynek mieszkalny,
4) budynki magazynowe (archiwum i zbiory),
5) park dworski,
6) pomnik przyrody - lipa drobnolistna.
3. W odniesieniu do obiektów wpisanych do rejestru zabytków
oraz pomnika przyrody okreœlonych w ust. 2 obowi¹zuj¹ przepisy odrêbne.
4. W wyznaczonym wed³ug ust. 1 terenie w zakresie przeznaczenia dopuszcza siê:
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1) wykorzystanie i adaptacjê terenu i obiektów dla lokalizacji us³ug kultury, funkcji dydaktycznych i naukowych zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ Muzeum Archeologicznego.
2) kszta³towanie i odtwarzanie zieleni,
3) lokalizacjê urz¹dzeñ zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ Muzeum
Archeologicznego, w tym œcie¿ek dydaktycznych, tablic
itp.
4) lokalizacjê infrastruktury technicznej w celu utrzymania
terenu parku dworskiego i adaptacji obiektów dworskich
do przeznaczenia okreœlonego w pkt1.
5. W wyznaczonym wed³ug ust. 1 terenie w zakresie sposobu
zagospodarowania dopuszcza siê:
1) mo¿liwoœæ prowadzenia robót budowlanych w tym prac
konserwatorskich i restauratorskich obiektów dworskich,
2) lokalizacjê urz¹dzeñ i powierzchni zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ muzeum archeologicznego, w tym œcie¿ek dydaktycznych,
3) lokalizacjê parkingu oraz prowadzenie dróg wewnêtrznych i œcie¿ek nie wyznaczonych na rysunku planu,
4) odtworzenie systemu stawów,
5) iluminacjê obiektów i wnêtrz urbanistycznych,
6) umieszczanie znaków, urz¹dzeñ reklamowych w postaci
szyldów, tablic oraz bannerów i chor¹gwi pozostaj¹cych
w funkcjonalnym zwi¹zku z u¿ytkowaniem obiektów i zespo³u,
7) lokalizacjê obiektów ma³ej architektury i oœwietlenia,
8) rozdzielenie zespo³u dworsko - parkowego od zespo³u
folwarcznego jedynie pod wzglêdem funkcji.
6. W granicach terenu wyznaczonego wed³ug ust. 1 w zakresie
przeznaczenia oraz sposobu zagospodarowania obowi¹zuj¹
przepisy ogólne okreœlone w § 5 do § 10 a ponadto ustala siê:
1) nakazy:
a) rewaloryzacji, konserwacji, utrzymania i ochrony zespo³u dworskiego i parku, w tym obiektów kubaturowych, ze szczególnym uwzglêdnieniem budynków zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków oraz zieleni, parku dworskiego i ca³ego terenu objêtego stref¹
ochrony konserwatorskiej,
b) wykonania i utrzymania kanalizacji sanitarnej i opadowej,
c) zachowania otwaræ widokowych w kierunku po³udniowym,
d) utrzymania wskaŸnika powierzchni biologicznie czynnej, w rozumieniu §3 ust. 1 pkt 14, o wielkoœci nie mniejszej ni¿ 70%,
e) lokalizacji parkingu zgodnie z przepisami §22, bez ingerencji w historyczny drzewostan i zabytkowy uk³ad zieleni,
2) zakazy:
a) budowy nowych obiektów kubaturowych oraz dobudowy do zabudowañ dworskich jakichkolwiek nowych kubatur,
b) stosowania neonów oraz reklam œwietlnych emituj¹cych pulsuj¹ce lub fosforyzuj¹ce œwiat³o,
c) dokonywania nowych podzia³ów nieruchomoœci.
7. Wszelkie prace inwestycyjne na terenie 1 UP/ZP nale¿y prowadziæ zgodnie z przepisami odrêbnymi dotycz¹cymi ochrony zabytków i opieki na zabytkami.
§ 12
1. Wyznacza siê na rysunku planu tereny oznaczone symbolami 1 MN do 4 MN ustalaj¹c podstawowe przeznaczenie tych
terenów pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ wolnostoj¹c¹.
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2. W wyznaczonych terenach dopuszcza siê:
1) lokalizacjê dojazdów i dojœæ pieszych oraz zieleni urz¹dzonej takiej jak, ogrody oraz zieleñ towarzysz¹ca obiektom
budowlanym,
2) lokalizacjê komunikacji zwi¹zanej z obs³ug¹ wyznaczonych terenów zabudowy mieszkaniowej, zw³aszcza:
a) lokalizacjê niewydzielonych na rysunku planu dróg wewnêtrznych, ci¹gów pieszych, ci¹gów pieszo - jezdnych,
zapewniaj¹cych dostêpnoœæ komunikacyjn¹ do dzia³ek
nie przylegaj¹cych bezpoœrednio do terenów wyznaczonego na rysunku planu uk³adu dróg publicznych,
b) lokalizacjê parkingów zgodnie z przepisami § 22,
3) lokalizacjê na dzia³kach zabudowy jednorodzinnej budynków gara¿owych wolnostoj¹cych i wbudowanych z zachowaniem przepisów okreœlonych w § 5 do § 10, z wykluczeniem gara¿y "blaszaków",
4) lokalizacjê obiektów oraz urz¹dzeñ infrastruktury technicznej i komunalnej s³u¿¹cych obs³udze wyznaczonych
terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
3. W granicach terenów wyznaczonych wed³ug ust. 1 w zakresie przeznaczenia oraz sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy tych terenów, obowi¹zuj¹ przepisy ogólne okreœlone w § 5 - § 10, a ponadto ustala siê:
1) nakazy:
a) utrzymania jednakowego, równoleg³ego do drogi kierunku co najmniej jednej z kalenic budynków zlokalizowanych wzd³u¿ ulicy dla zachowania historycznego ulicowego charakteru uk³adu zabudowy,
b) utrzymania d³ugoœci elewacji frontowej nie wiêkszej
ni¿ 15,0 m,
c) stosowania w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej i gospodarczej dachów dwu - lub wielospadowych
z kalenic¹ na osi budynku i symetrycznych spadkach
po³aci dachowych o jednolitym k¹cie nachylenia wynosz¹cym 40o z tolerancj¹ do 5o, o pokryciu ceramicznym
w kolorze czerwonym,
d) stosowania w budynkach gara¿owych dachów p³askich
lub dwuspadowych z kalenic¹ w osi budynku i symetrycznych spadkach po³aci dachowych o jednolitym k¹cie nachylenia po³aci dachowych,
e) stosowania w budynkach gara¿owych dla dachów dwuspadowych pokrycia ceramicznego w kolorze czerwonym,
f) utrzymania wysokoœci lokalizowanych budynków mieszkaniowych nie wiêkszej ni¿ 10,0 m oraz dla gara¿y nie
wiêkszej ni¿ 5,0m mierzonej zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
g) zachowania w sposobie zagospodarowania dzia³ki budowlanej lub gruntu objêtego inwestycj¹ powierzchni
biologicznie czynnej w rozumieniu § 3 ust. 1 pkt 14 o wielkoœci nie mniejszej ni¿ 50%,
h) utrzymania na dzia³ce budowlanej lub gruncie objêtym
inwestycj¹ wskaŸnika powierzchni zabudowy w rozumieniu § 3 ust. 1 pkt 13 nie wiêkszego ni¿ 0,3 dla nowej
zabudowy mieszkaniowej oraz w przypadku rozbudowy budynków mieszkaniowych istniej¹cych,
i) stosowania tradycyjnych materia³ów budowlanych takich jak: ceg³a ceramiczna, drewno itp.,
j) lokalizacji nowej zabudowy mieszkaniowej i gara¿y
z uwzglêdnieniem wyznaczonej na rysunku planu nieprzekraczalnej linii zabudowy,
k) zapewnienia na dzia³ce zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej niezbêdnych miejsc parkingowych zgodnie
z przepisami § 22,
l) ochrony istniej¹cych drzew i grup zieleni wysokiej.
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2) zakazy:
a) w terenach 1 MN do 4 MN wydzielania dzia³ek budowlanych przy dokonywaniu nowych podzia³ów geodezyjnych o wielkoœci mniejszej ni¿ 400 m2,
b) wydzielania dzia³ek budowlanych przy dokonywaniu
nowych podzia³ów o szerokoœci frontu, to znaczy boku
przyleg³ego do drogi, mniejszej ni¿ 20,0m,
c) lokalizacji nowej zabudowy us³ugowej i produkcyjnej,
d) stosowania wielkogabarytowych urz¹dzeñ reklamowych.
4. Utrzymuje siê istniej¹ca zabudowê us³ugow¹ i produkcyjn¹
z mo¿liwoœci¹ remontów i modernizacji w rozumieniu prawa budowlanego pod warunkiem zachowania istniej¹cych
gabarytów budynków i zgodnie z przepisami § 5 do § 10.
5. Wyklucza siê lokalizacjê funkcji us³ugowych lub us³ugowo produkcyjnych, mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko, które zgodnie z przepisami odrêbnymi wymagaj¹ lub
mog¹ wymagaæ sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu na
œrodowisko.
6. Utrzymuje siê istniej¹c¹ zabudowê gospodarcz¹ z mo¿liwoœci¹ remontów i modernizacji w rozumieniu przepisów prawa budowlanego pod warunkiem zachowania gabarytów
istniej¹cych budynków.
§ 13
1. Wyznacza siê na rysunku planu tereny oznaczone symbolami 5 MN do 13 MN ustalaj¹c podstawowe przeznaczenie
tych terenów pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹:
wolnostoj¹c¹, bliŸniacz¹ i szeregow¹.
2. W wyznaczonych terenach w zakresie ich przeznaczenia dopuszcza siê:
1) na dzia³kach zabudowy mieszkaniowej lokalizacjê funkcji
us³ugowej lub produkcyjnej, nie koliduj¹cej z podstawowym przeznaczeniem terenu w formie wydzielonego
obiektu us³ugowego lub lokalu u¿ytkowego wbudowanego w budynek mieszkalny, o powierzchni u¿ytkowej tego
lokalu lub obiektu us³ugowego, nie przekraczaj¹cej 50%
powierzchni u¿ytkowej (liczonej wraz z lokalem u¿ytkowym) budynku mieszkalnego,
2) lokalizacjê dojazdów i dojœæ pieszych oraz zieleni urz¹dzonej takiej jak: ogrody, zieleñ towarzysz¹ca obiektom budowlanym,
3) lokalizacjê komunikacji zwi¹zanej z obs³ug¹ wyznaczonych terenów zabudowy mieszkaniowej i us³ugowej
zw³aszcza:
a) lokalizacjê niewydzielonych na rysunku planu dróg wewnêtrznych, ci¹gów pieszych, ci¹gów pieszo - jezdnych
zapewniaj¹cych dostêpnoœæ komunikacyjn¹ dzia³ek nie
przylegaj¹cych bezpoœrednio do terenu wyznaczonego na rysunku planu uk³adu dróg publicznych,
b) dojazdów nie wydzielonych, zapewniaj¹cych dostêpnoœæ komunikacyjn¹ dzia³ek nie przylegaj¹cych bezpoœrednio do terenów wyznaczonego na rysunku planu
uk³adu dróg publicznych,
c) parkingów, zgodnie z przepisami § 22,
d) œcie¿ek rowerowych i ci¹gów pieszych.
4) lokalizacjê na dzia³kach zabudowy jednorodzinnej budynków gara¿owych wolnostoj¹cych i wbudowanych z zachowaniem przepisów okreœlonych w § 5- § 10 z wykluczeniem gara¿y - "blaszaków".
5) na dzia³kach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliŸniaczej lokalizacjê budynków mieszkaniowych i gara¿y
w granicy dzia³ki prostopad³ej do elewacji frontowej oraz
na dzia³kach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wol-
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nostoj¹cej lokalizacjê budynków gospodarczych i gara¿y
w granicy dzia³ki prostopad³ej do elewacji frontowej z zastrze¿eniem zgodnoœci z przepisami odrêbnymi,
6) lokalizacjê obiektów oraz urz¹dzeñ infrastruktury technicznej i komunalnej s³u¿¹cych obs³udze wyznaczonych
terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
i us³ugowej.
3. W granicach terenów wyznaczonych wed³ug ust. 1, w zakresie przeznaczenia oraz sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy tych terenów, obowi¹zuj¹ przepisy ogólne okreœlone w § 5 - § 10, a ponadto ustala siê:
1) nakazy:
a) dostosowania sposobu podzia³u terenu przy wyznaczaniu nowych dzia³ek do przebiegu granic dzia³ek istniej¹cych w przypadku uzupe³niania istniej¹cych ci¹gów zabudowy wzd³u¿ ulic,
b) Ustawienia elewacji frontowej budynku lokalizowanego jako uzupe³nienie istniej¹cych ci¹gów zabudowy
w dostosowaniu do uk³adu budynków istniej¹cych w s¹siedztwie,
c) utrzymania d³ugoœci elewacji frontowej nie wiêkszej
ni¿ 20,0 m,
d) utrzymania ³¹cznej d³ugoœci szeregu budynków zabudowy szeregowej nie wiêkszej ni¿ 45,0 m,
e) stosowania w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej dachów dwu- lub wielospadowych, z kalenic¹ na osi
budynku i symetrycznych spadkach po³aci dachowych
o jednolitym k¹cie nachylenia wynosz¹cym od 20o do
40o o pokryciu ceramicznym lub ceramicznopodobnym
(imitacja dachówki) w kolorze czerwonym z dopuszczeniem tarasów na czêœci budynków,
f) przy wyznaczaniu nowych dzia³ek dla zabudowy mieszkaniowej oraz przy lokalizowaniu nowej zabudowy na
dzia³kach istniej¹cych zapewnienia dojazdu do ka¿dej
dzia³ki z powi¹zaniem z drogami publicznymi,
g) utrzymania wysokoœci lokalizowanych budynków
mieszkaniowych nie wiêkszej ni¿ 13,0 m oraz dla gara¿y wolnostoj¹cych nie wiêkszej ni¿ 5,0m mierzonej zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
h) stosowania w nowej zabudowie us³ugowej dachów p³askich lub dwu lub wielospadowych i utrzymania wysokoœci lokalizowanych budynków us³ugowych z dachami p³askimi nie wiêkszej ni¿ 5,0 m oraz utrzymanie
wysokoœci budynków us³ugowych z dachami dwu- lub
wielospadowymi z kalenic¹ na osi budynku i spadkach
po³aci dachowych o k¹cie nachylania 40o z tolerancj¹
do 10o nie wiêkszej ni¿ 7,0 m, mierzonej zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
i) stosowania w budynkach gara¿owych dachów p³askich
lub dwuspadowych z kalenic¹ w osi budynku i symetrycznych spadkach po³aci dachowych o jednolitym k¹cie nachylenia po³aci dachowych,
j) stosowania w budynkach gara¿owych dla dachów dwuspadowych pokrycia ceramicznego w kolorze czerwonym,
k) zachowania w sposobie zagospodarowania dzia³ki budowlanej wskaŸnika powierzchni biologicznie czynnej
w rozumieniu § 3, ust.1 pkt 14, o wielkoœci nie mniejszej
ni¿ 50%, dla nowej zabudowy wolnostoj¹cej szeregowej i bliŸniaczej oraz przy rozbudowie istniej¹cych budynków mieszkaniowych jednorodzinnych,
l) zapewnienia na dzia³ce zabudowy mieszkaniowej, a tak¿e na dzia³ce zabudowy mieszkaniowej z obiektem us³ugowym niezbêdnych miejsc parkingowych w iloœci przyjêtej w oparciu o wskaŸniki okreœlone w § 22 z wyklu-
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czeniem przeznaczenia na ten cel pasa drogowego
wyznaczonego liniami rozgraniczaj¹cymi,
m) lokalizacji nowej zabudowy mieszkaniowej i us³ugowej z uwzglêdnieniem wyznaczonej na rysunku planu
nieprzekraczalnej linii zabudowy,
n) ochrony istniej¹cych drzew i grup zieleni wysokiej.
2) zakazy:
a) w terenach 5 MN do 13 MN wydzielania dzia³ek budowlanych przy dokonywaniu nowych podzia³ów geodezyjnych o wielkoœci mniejszej ni¿:
- 600 m2 w zabudowie jednorodzinnej wolnostoj¹cej,
- 400 m2 w zabudowie jednorodzinnej bliŸniaczej,
- 350 m2 w zabudowie jednorodzinnej szeregowej,
b) lokalizacji zabudowy na dzia³kach nowo-wyznaczonych
mniejszych ni¿:
- 600 m2 w zabudowie jednorodzinnej wolnostoj¹cej,
- 400 m2 w zabudowie jednorodzinnej bliŸniaczej,
- 350 m2 w zabudowie jednorodzinnej szeregowej,
c) wydzielania dzia³ek budowlanych przy dokonywaniu
nowych podzia³ów o szerokoœci frontu to znaczy boku
przyleg³ego do drogi, mniejszej ni¿:
- 20,0 m dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
wolnostoj¹cej,
- 15,0 m dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
bliŸniaczej,
- 9,0 m dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
szeregowej,
d) zabudowy dzia³ki budowlanej w stopniu przekraczaj¹cym wartoœæ wskaŸnika powierzchni zabudowy, w rozumieniu § 3 ust. 1, pkt 13, nie wiêksz¹ ni¿ 0,3 dla nowej
zabudowy mieszkaniowej oraz dla zabudowy mieszkaniowej z wydzielonym obiektem us³ugowym lub us³ugowo - produkcyjnym oraz w przypadku rozbudowy
budynków istniej¹cych,
e) stosowania w budynkach us³ugowych równoczeœnie
dachów p³askich i po³aciowych za wyj¹tkiem stosowania tarasu na czêœci budynku.
4. Utrzymuje siê istniej¹c¹ zabudowê us³ugow¹ i produkcyjn¹
na dzia³kach zabudowy mieszkaniowej oraz na dzia³kach wydzielonych z mo¿liwoœci¹ remontów i modernizacji pod warunkiem zachowania przepisów okreœlonych w §5 - §10
i utrzymania gabarytów istniej¹cych budynków.
5. W przypadku istniej¹cych budynków us³ugowych wolnostoj¹cych lub wbudowanych zlokalizowanych na dzia³kach zabudowy mieszkaniowej o powierzchni u¿ytkowej mniejszej
ni¿ okreœlono w ust. 2 pkt 1 dopuszcza siê ich rozbudowê
przy spe³nieniu wymogu ust. 2 pkt 1
6. Wyklucza siê lokalizacjê obiektów us³ugowych czy us³ugowo-produkcyjnych, których oddzia³ywanie na œrodowisko,
przekraczaj¹ce poziom dopuszczalny mog³oby siêgaæ poza
teren, na którym zlokalizowano us³ugê lub mog³oby spowodowaæ niedopuszczalne obni¿enie standardów œrodowiskowych na terenach s¹siednich przeznaczonych dla innej zabudowy ni¿ us³ugi.
7. Utrzymuje siê istniej¹c¹ na dzia³kach zagrodowych zabudowê gospodarcz¹ z mo¿liwoœci¹ remontów i modernizacji
w rozumieniu przepisów, prawa budowlanego pod warunkiem zachowania gabarytów istniej¹cych budynków.
§ 14
1. Wyznacza siê na rysunku planu teren oznaczony symbolem 1U
ustalaj¹c podstawowe przeznaczenie pod us³ugi komercyjne.
2. W wyznaczonym terenie dopuszcza siê przeznaczenie gruntów pod:
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1) lokalizacjê parkingów i dojazdów,
2) ci¹gi piesze,
3) lokalizacjê obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej i
komunalnej s³u¿¹cych obs³udze terenu us³ug komercyjnych.
3. W wyznaczonym terenie wed³ug ust. 1 obowi¹zuj¹ przepisy
§ 5 do § 10, a ponadto ustala siê:
1) nakazy:
a) utrzymania wysokoœci lokalizowanych budynków us³ugowych nie wiêkszej ni¿ 7,0 m, mierzonej zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
b) uwzglêdnienia w sposobie zagospodarowania dzia³ek
budowlanych oraz terenów wyznaczonych na rysunku
planu nieprzekraczalnych linii zabudowy,
c) zachowania w sposobie zagospodarowania dzia³ki lub
powierzchni objêtej inwestycj¹ wskaŸnika powierzchni
biologicznie czynnej w rozumieniu § 3 ust.1 pkt 14 o wielkoœci nie mniejszej ni¿ 30%,
d) utrzymania na dzia³kach lub powierzchniach objêtych
inwestycj¹ wskaŸnika powierzchni zabudowy o wielkoœci nie wiêkszej ni¿ 0,5 w rozumieniu § 3 ust. 1 pkt 13,
e) stosowania dachów p³askich lub dachów dwu- lub wielospadowych z kalenic¹ na osi budynku,
f) zapewnienia na dzia³ce lub powierzchni objêtej inwestycj¹ niezbêdnych miejsc parkingowych w iloœci przyjêtej w oparciu o wskaŸniki okreœlone w § 22,
g) ochrony istniej¹cych drzew i grup zieleni wysokiej.
2) zakazy:
a) lokalizowania budynków o d³ugoœci wiêkszej ni¿ 30,0 m
i szerokoœci wiêkszej ni¿ 20,0 m,
b) lokalizowania powierzchni handlowej wiêkszej ni¿ 400 m2.
§ 15
1. Wyznacza siê na rysunku planu tereny oznaczone symbolem 1 ZP i 2 ZP ustalaj¹c podstawowe przeznaczenie tych
terenów na publiczn¹ zieleñ urz¹dzon¹ wraz z ciekiem wodnym i jego obudow¹ biologiczn¹.
2. Na wyznaczonych terenach dopuszcza siê przeznaczenie
gruntów pod:
1) urz¹dzenia i powierzchnie sportu pod warunkiem zajêcia
nie wiêcej ni¿ 15% powierzchni terenu wyznaczonego liniami rozgraniczaj¹cymi,
2) ci¹gi piesze, trasy rowerowe,
3) lokalizacjê ma³ej architektury (rzeŸby, fontanny, ³awki itp.),
4) urz¹dzenia infrastruktury technicznej.
3. W wyznaczonych terenach wed³ug ust. 1 w zakresie przeznaczenia oraz sposobu zagospodarowania obowi¹zuj¹ przepisy § 5 do § 10 oraz:
1) nakaz kszta³towania i utrzymania zieleni urz¹dzonej oraz
utrzymania cieku wodnego,
2) zakazy:
a) lokalizowania jakiejkolwiek sta³ej zabudowy kubaturowej,
b) lokalizowania urz¹dzeñ reklamowych.
§ 16
1. Wyznacza siê na rysunku planu tereny oznaczone symbolami 1 R do 4 R ustalaj¹c podstawowe przeznaczenie tych terenów jako tereny rolnicze.
2. Na wyznaczonych terenach dopuszcza siê urz¹dzenia infrastruktury technicznej nie wymagaj¹ce wy³¹czenia gruntów
z u¿ytkowania rolnego.
3. W granicach terenów wyznaczonych wed³ug ust. 1 w zakresie przeznaczenia oraz sposobu zagospodarowania obowi¹zuj¹ przepisy § 5 do § 10 oraz:
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1) nakazy:
a) ochrony terenów przed zainwestowaniem,
b) ochrony istniej¹cych drzew i grup zieleni wysokiej,
c) ochrony cieków wodnych i rowów.
§ 17
1. Wyznacza siê na rysunku planu teren oznaczony symbolem
1 KD(L) ustalaj¹c podstawowe przeznaczenie na teren trasy drogi publicznej - drogi lokalnej.
2. W wyznaczonym terenie wed³ug ust. 1 w zakresie jego przeznaczenia dopuszcza siê wykorzystanie czêœci terenu pod
œcie¿ki rowerowe, ci¹gi piesze, zieleñ i infrastrukturê techniczn¹ oraz przystanki komunikacji publicznej.
3. W granicach terenu wyznaczonego wed³ug ust. 1 w zakresie
przeznaczenia oraz sposobu zagospodarowania obowi¹zuj¹
przepisy § 5 do § 10 oraz:
1) nakazy:
a) utrzymania szerokoœci pasa drogowego w liniach rozgraniczaj¹cych zgodnie z rysunkiem planu,
b) utrzymania szerokoœci jezdni nie mniejszej ni¿ 6,0 m,
2) zakaz lokalizowania urz¹dzeñ reklamowych.
§ 18
1. Wyznacza siê na rysunku planu tereny oznaczone symbolami 1 KD(D) do 3 KD(D) ustalaj¹c podstawowe przeznaczenie na tereny tras dróg publicznych - dróg dojazdowych.
2. W wyznaczonych terenach wed³ug ust. 1 w zakresie przeznaczenia dopuszcza siê wykorzystanie czêœci terenów pod
ci¹gi piesze, œcie¿ki rowerowe, zieleñ i infrastrukturê techniczn¹.
3. W granicach terenu wyznaczonego wed³ug ust. 1, w zakresie przeznaczenia oraz sposobu zagospodarowania obowi¹zuj¹ przepisy § 5 do § 10 oraz:
1) nakazy:
a) utrzymania szerokoœci pasa drogowego w liniach rozgraniczaj¹cych zgodnie z rysunkiem planu,
b) utrzymania szerokoœci jezdni nie mniejszej ni¿ 5,0 m,
2) zakaz lokalizowania urz¹dzeñ reklamowych,
§ 19
1. Wyznacza siê na rysunku planu tereny oznaczone symbolami 1 KDX do 3 KDX ustalaj¹c podstawowe przeznaczenie
na tereny wydzielonych publicznych ci¹gów pieszo - jezdnych.
2. W wyznaczonym terenie wed³ug ust. 1 w zakresie jego
przeznaczenia dopuszcza siê prowadzenie infrastruktury
technicznej.
3. W granicach terenu wyznaczonego wed³ug ust. 1 w zakresie
przeznaczenia oraz sposobu zagospodarowania obowi¹zuj¹
przepisy § 5 do § 10 oraz:
1) nakaz utrzymania szerokoœci pasa trasy ci¹gu pieszo - jezdnego w liniach rozgraniczaj¹cych wed³ug rysunku planu,
2) zakaz lokalizowania zieleni, œcie¿ek rowerowych oraz urz¹dzeñ reklamowych.
§ 20
1. Wyznacza siê na rysunku planu teren oznaczony symbolem
1 KX ustalaj¹c podstawowe przeznaczenie na teren wydzielonego publicznego ci¹gu pieszego.
2. W wyznaczonym terenie dopuszcza siê przeznaczenie gruntu pod:
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1) zieleñ urz¹dzon¹,
2) lokalizacjê ma³ej architektury (rzeŸby, ³awki itp.),
3) urz¹dzenia infrastruktury technicznej.
3. W wyznaczonym terenie wed³ug ust. 1 w zakresie przeznaczenia oraz sposobu zagospodarowania obowi¹zuj¹ przepisy
§ 5 do § 10 oraz zakaz lokalizowania jakiejkolwiek zabudowy
kubaturowej, œcie¿ki rowerowej oraz urz¹dzeñ reklamowych.
§ 21
1. Wyznacza siê na rysunku planu teren oznaczony symbolem
1 ZL ustalaj¹c podstawowe przeznaczenie na teren lasu.
2. W wyznaczonym wed³ug ust. 1 terenie obowi¹zuje zakaz
lokalizacji jakiejkolwiek zabudowy oraz nowych urz¹dzeñ
i obiektów infrastruktury technicznej, a tak¿e obowi¹zuj¹ przepisy odrêbne dotycz¹ce terenów leœnych.
§ 22
1. Ustala siê wskaŸniki w zakresie wymaganej iloœci miejsc
parkingowych:
1) w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
1 MN do 13 MN - zgodnie z potrzebami, lecz nie mniej
ni¿ 2 miejsca na jedno mieszkanie,
2) w terenie 1 UP/ZP - iloœæ miejsc parkingowych zgodnie
z potrzebami, lecz nie mniej ni¿ 12 miejsc parkingowych,
w tym 2 na autobusy,
3) w terenie us³ug komercyjnych 1U oraz terenach istniej¹cej zabudowy us³ugowo - produkcyjnej - 15 miejsc
postojowych na 500 m2 powierzchni us³ugowej lub 50 zatrudnionych.
§ 23
1. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu zaopatrzenia w wodê:
1) utrzymuje siê dotychczasowy system zaopatrzenia w wodê
z krakowskiego wodoci¹gu miejskiego ze strefy obs³ugi
zbiorników "Krzes³awice Dolne" o rzêdnej linii ciœnieñ 256.00 m n.p.m, w czêœci pó³nocnej obszaru, natomiast
na po³udnie od ul. Plastusia powstanie strefa zredukowanego ciœnienia o rzêdnej linii ciœnieñ 240.00 m n.p.m.,
2) utrzymuje siê przebieg istniej¹cej sieci wodoci¹gowej
z g³ównym ruroci¹giem φ 200 mm biegn¹cym ulicami:
Szymañskiego - Sasanek - Plastusie -Karaszewicza - Tokarzewskiego, zasilanym z magistrali φ 315 mm "Klasztorna - C³o" biegn¹cym w ul. Igo³omskiej; wraz z sieci¹ boczn¹
φ 80 mm w ul. Szymañskiego, Sasanek, Plastusia i Deszczowej,
3) dla wzmocnienia uk³adu zasilania ustala siê realizacjê
przed³u¿enia ruroci¹gu φ 200 mm w ul. Szymañskiego Sasanek w kierunku zachodnim do ul. Deszczowej, nastêpnie ul. Deszczow¹ w kierunku pó³nocnym do spiêcia
z magistral¹ φ 315 mm w ul. Igo³omskiej, co pozwoli na
stworzenie pierœcieniowego uk³adu zasilania dla pó³nocnej czêœci Branic oraz dwustronne zasilanie obszaru Branice-Dwór [ od strony ul. Szymañskiego i od ul. Deszczowej,
4) dla obs³ugi zainwestowania projektowanego na obszarze
objêtym niniejszym planem, ustala siê:
a) realizacjê pierœcieniowego uk³adu ruroci¹gów φ 100
mm dla zainwestowania proponowanego na wschód
od ul. Karaszewicza-Tokarzewskiego, o przebiegu okalaj¹cym tereny oznaczone symbolami 6MN - 1U - 7MN
- 10MN - 9MN,
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b) realizacjê ruroci¹gu φ 100 mm wzd³u¿ projektowanej drogi 3KD(D) "spianaj¹cego" koñcówki ruroci¹gów φ 100 mm
i φ 80 mm biegn¹ce po pó³nocnej i po³udniowej granicy
obszaru 5MN, co pozwoli na stworzenie pierœcieniowego
uk³adu sieci; w zachodniej czêœci projektowanego zainwestowania,
c) realizacjê ruroci¹gu φ 100 mm ³¹cz¹cego φ 80 mm w ul.
Szymañskiego z φ 80 mm w ul. Plastusia,
d) realizacjê ruroci¹gu φ 100 mm po wschodniej stronie terenu 13 MN (w uk³adzie pierœcieniowym),
e) realizacjê krótkich odcinków ruroci¹gów φ 100 mm w nowo
projektowanych drogach publicznych pomiêdzy poszczególnymi enklawami zabudowy,
5) wzd³u¿ sieci wodoci¹gowej okreœla siê techniczne strefy ochrony, obejmuj¹ce dla ruroci¹gów do φ 300 mm pas terenu o szerokoœci po 3,0 m, licz¹c od zewnêtrznych krawêdzi ruroci¹gu - wolny od zabudowy kubaturowej, oraz pas po 1,0 m - wolny od ma³ej architektury
i zadrzewieñ, dla umo¿liwienia dostêpu i obs³ugi eksploatacyjnej.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady modernizacji rozbudowy
i budowy systemu odprowadzania œcieków sanitarnych:
1) objêcie ca³ego obszaru systemem kanalizacji rozdzielczej, centralnego uk³adu kanalizacji m. Krakowa z oczyszczalni¹ œcieków "Kujawy", do której œcieki socjalno-bytowe zostan¹ sprowadzone uk³adem grawitacyjno-pompowym, poprzez pompowniê strategiczn¹ "Stryjów", projektowan¹ przy ul. Tatarakowej,
2) g³ównym odbiornikiem œcieków sanitarnych z obszaru
opracowania bêdzie projektowany wzd³u¿ ul. Szymañskiego - Sasanek - Plastusia - Karaszewicza-Tokarzewskiego kana³ sanitarny "BSP" φ 300 mm [zbieraj¹cy œcieki z osiedli: Branice - Stryjów - Przylasek Rusiecki],
3) dla obs³ugi projektowanego zainwestowania zrealizowane zostan¹ boczne kana³y sanitarne φ 250 | 300 mm:
a) w zachodniej czêœci ul. Sasanek,
b) we wschodnie czêœci ul. Plastusia,
c) w ul. Deszczowej,
d) w nowo projektowanych ulicach bocznych po zachodniej stronie ul. Karaszewicza-Tokarzewskiego,
e) w terenach 12MN, 9MN,
f) w ul. Szymañskiego (cz. po³udniowa),
4) odbiornikiem œcieków sanitarnych z enklawy 7MN - 10MN
- 1U czêœciowo 6MN bêd¹ projektowane dwa kana³y sanitarne, równoleg³e do cieku "F1" poprowadzone po
wschodniej i zachodniej stronie terenów 7MN - 10MN,
oraz krótkimi odcinkami kana³ów dla pierwszego rzêdu
zabudowy w pó³nocnej czêœci terenów 6MN, 7MN, sprowadzaj¹ce œcieki poprzez pompowniê lokaln¹ w rejonie
po³udniowej czêœci ul. Szymañskiego i potoku "F1" - do
koñcówki kana³u sanitarnego projektowanego w ul. Szymañskiego,
5) dla obs³ugi terenu 13 MN przewiduje siê realizacjê kana³u sanitarnego φ 300 wzd³u¿ ul. Szymañskiego, sprowadzaj¹cego œcieki do projektowanej pompowni w po³udniowej czêœci obszaru,
6) dla obs³ugi zachodniej czêœci terenu 5MN przewiduje siê
realizacjê kana³u sanitarnego wzd³u¿ cieku "G",
7) wzd³u¿ sieci kanalizacji sanitarnej ustala siê techniczne
strefy ochrony:
- pas terenu o szerokoœci po 5,0 m licz¹c od zewnêtrznej
krawêdzi kana³u z zakazem lokalizacji zabudowy kubaturowej, oraz pas terenu o szerokoœci po 1,0 m wolny
od elementów ma³ej architektury i zadrzewienia.
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3. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady rozbudowy i budowy systemu odprowadzenia wód deszczowych:
1) podstawowy element odwodnienia obszaru stanowi system naturalnych rowów i cieków z trzema g³ównymi odbiornikami wód opadowych, tj.:
a) potok Suchy Jar (bêd¹cy równoczeœnie odbiornikiem
wód odpompowywanych ze studni bariery ochronnej
ujêcia wody Huty Stali "Mittal Steel" i œcieków oczyszczonych z zak³adów przemys³owych w pó³nocnej czêœci potoku, poza granicami niniejszego planu),
b) ciek "G" - o przebiegu równoleg³ym do g³ównej ulicy
osiedla - ul. Karaszewicza-Tokarzewskiego,
c) ciek "F1" we wschodniej czêœci osiedla,
2) utrzymuje siê naturalny charakter wszystkich potoków,
cieków oraz istniej¹cych bocznych rowów o sta³ym przep³ywie,
3) zrealizowany zostanie system nastêpuj¹cych kana³ów
deszczowych:
a) φ 400 mm w ul. Sasanek wraz z kana³em bocznym w pó³nocnej czêœci ul. Szymañskiego z wylotem do cieku "G",
b) φ 400 mm w ul. Plastusia,
c) φ 400 mm w pó³nocnej czêœci ul. Karaszewicza-Tokarzewskiego, z wylotem do cieku "F1",
d) krótkich odcinków kana³u deszczowego w œrodkowej
czêœci ul. Karaszewicza-Tokarzewskiego ze sprowadzeniem wód do cieku "F1" drog¹ projektowan¹ pomiêdzy
terenami 8MN - 9 MN,
e) φ 300 mm w po³udniowym odcinku ul. Karaszewicza-Tokarzewskiego, ze sprowadzeniem œcieków do cieku "G",
f) krótkich odcinków kana³ów deszczowych w projektowanych drogach we wschodniej czêœci obszaru, za wyj¹tkiem dróg biegn¹cych przy naturalnych ciekach,
4) na pozosta³ym obszarze obowi¹zuje odprowadzenie wód
deszczowych poprzez sp³yw terenowy do istniej¹cych odbiorników naturalnych, stanowi¹cych na tym obszarze
bogat¹ sieæ hydrograficzn¹,
5) sieæ kanalizacji sanitarnej i deszczowej nale¿y prowadziæ
w terenach przeznaczonych pod trasy uk³adu komunikacyjnego, w granicach linii rozgraniczaj¹cych ulic z zachowaniem wymaganych odleg³oœci od elementów zagospodarowania,
6) wzd³u¿ sieci kana³ów deszczowych obowi¹zuj¹ techniczne strefy ochrony jak dla kana³ów sanitarnych okreœlone
w ust.2, pkt.6.
4. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu gazowniczego na terenie objêtym planem:
1) odbiorcy zasilani s¹ w gaz ziemny z gazoci¹gów œredniego ciœnienia, Ÿród³em zaopatrzenia w gaz jest stacja redukcyjno-pomiarowa Io w Niepo³omicach,
2) uk³ad sieci gazowej tworz¹ gazoci¹gi œredniego ciœnienia:
a) φ 90 PE mm w ul. Szymañskiego, ul. Gen. Micha³a Karaszewicza-Tokarzewskiego,
b) φ 50 PE mm w ul. Sasanek,
c) φ 25 - 40 PE mm w ulicach bocznych,
3) planuje siê budowê gazoci¹gu œredniego ciœnienia w drodze 3KD(D) jako odga³êzienie od istniej¹cej sieci φ 90 mm
w ul. Gen. Micha³a Karaszewicza-Tokarzewskiego,
4) zaopatrzenie w gaz nowych odbiorców wymaga rozbudowy rozdzielczej sieci gazowej œredniego ciœnienia, w oparciu o gazoci¹gi wymienione w pkt 2 i 3,
5) dla istniej¹cych gazoci¹gów przy ustalaniu lokalizacji obiektów i dróg nale¿y zachowaæ odleg³oœci podstawowe zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami odrêbnymi,
6) dla planowanych gazoci¹gów œredniego ciœnienia nale¿y
ustaliæ strefy kontrolowane, w których nie nale¿y wznosiæ
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budynków, urz¹dzaæ sta³ych sk³adów i magazynów, sadziæ drzew oraz podejmowaæ ¿adnej dzia³alnoœci mog¹cej zagroziæ trwa³oœci gazoci¹gu,
7) szerokoœæ stref kontrolowanych, których linia œrodkowa
pokrywa siê z osi¹ gazoci¹gu, dla planowanych gazoci¹gów œredniego ciœnienia powinna byæ zgodna z obowi¹zuj¹cymi przepisami odrêbnymi.
5. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów ciep³owniczych:
1) obszar objêty planem znajduje siê poza zasiêgiem miejskiego systemu ciep³owniczego,
2) utrzymany zostanie istniej¹cy sposób ogrzewania obiektów i przygotowania ciep³ej wody u¿ytkowej w oparciu
o indywidualne Ÿród³a ciep³a i lokalne systemy grzewcze; nie jest planowane w³¹czenie obszaru objêtego planem w zasiêg miejskiego systemu ciep³owniczego,
3) ze wzglêdu na ochronê powietrza atmosferycznego nale¿y w Ÿród³ach ciep³a wykorzystywaæ paliwa czyste ekologicznie, z zastosowaniem technologii zapewniaj¹cych minimalne wskaŸniki emisji gazów i py³ów do powietrza lub
alternatywne Ÿród³a energii.
6. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu elektroenergetycznego:
1) przez teren przebiegaj¹ linie elektroenergetyczne wysokiego napiêcia:
a) dwutorowa linia elektroenergetyczna 220 kV relacji
Siersza - Klikowa, Wanda - Lubocza,
b) dwutorowa linia elektroenergetyczna 110 kV relacji
Lubocza - Rybitwy, Lubocza - Korabniki,
2) obszar objêty planem zasilany jest w energiê elektryczn¹
w oparciu o sieæ elektroenergetyczn¹ œredniego napiêcia
poprzez stacje transformatorowe SN/nn, Ÿród³em zasilania w energiê elektryczn¹ s¹ stacje GPZ 110/15 kV zlokalizowane poza obszarem planu; przy³¹czenie do sieci elektroenergetycznej nowych odbiorców, mo¿e byæ warunkowane budow¹ stacji 110/15 kV o roboczej nazwie Branice w rejonie ul. Igo³omskiej poza obszarem objêtym planem,
3) planuje siê rozbudowê sieci œredniego i niskiego napiêcia; lokalizacja i iloœæ dodatkowych linii i stacji SN/nn wynikaæ bêdzie z bilansu potrzeb na dostawê mocy i energii
elektrycznej przez odbiorców,
4) w terenie 13MN wskazuje siê lokalizacjê napowietrznej stacji transformatorowej SN/nn, dla zasilania tej
stacji planuje siê doprowadzenie linii œredniego napiêcia 15 kV,
5) ustala siê strefy techniczne wzd³u¿ liniowych obiektów
elektroenergetycznych, w których obowi¹zuj¹ przepisu
odrêbne:
a) o szerokoœci 25 m od osi linii napowietrznej 220 kV,
b) dla linii napowietrznej 110 kV - 14,5 m od skrajnego
przewodu linii, ³¹cznie 40 m licz¹c po 20 m od osi
linii.
6) zakazuje siê zagospodarowania terenów po³o¿onych
w strefie technicznej napowietrznych linii elektroenergetycznych zieleni¹ wysok¹, zgodnie z przepisami odrêbnymi.
7. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów teletechnicznych:
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,
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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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§ 25

Stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty z tytu³u wzrostu wartoœci nieruchomoœci w zwi¹zku z uchwaleniem planu
dla terenów MN, U, UP/ZP ustala siê w wysokoœci 30%.
§ 26
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Krakowa.

Rozdzia³ 3
Przepisy koñcowe

§ 27

§ 24

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od og³oszenia
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.

Przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze nastêpuje zgodnie z przepisami odrêbnymi dotycz¹cymi ich ochrony.

Przewodnicz¹ca Rady: M. Radwan-Ballada
Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr LXXX/1049/09
Rady Miasta Krakowa
z dnia 9 wrzeœnia 2009 r.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU „BRANICE - DWÓR” W KRAKOWIE
RYSUNEK PLANU
SKALA 1:2000*
UK£AD SEKCJI

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê Ÿród³ow¹ 1:2000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³oœci marginesów.

