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1461
Uchwa³a* Nr LXXII/700/05
Rady Miasta Krakowa
z dnia 2 marca 2005 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Krzes³awice w Krakowie.
Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139,
zm.: Dz. U. Nr 41 poz. 412 i Nr 111 poz. 1279, z 2000 r. Nr 12
poz. 136, Nr 109 poz. 1157, Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5
________
* Rozstrzygniêciem nadzorczym Nr PN II.0911-136-05 z dnia
7 kwietnia 2005 r. Wojewoda Ma³opolski stwierdzi³ niewa¿noæ
uchwa³y w czêci paragrafu 7 ust. 4 i 5 niniejszej uchwa³y.

poz. 42, Nr 14 poz. 124, Nr 100 poz. 1085, Nr 115 poz. 1229,
Nr 154 poz. 1804, z 2002 r. Nr 25 poz. 253, Nr 113 poz. 984,
Nr 130 poz. 1112) w zwi¹zku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, zm.: z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141,
poz. 1492) Rada Miasta Krakowa uchwala, co nastêpuje:
ROZDZIA£ I
Ustalenia ogólne
§1
1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla Krzes³awice w Krakowie, zwany dalej "planem".
2. Ustalenia planu dotycz¹ obszaru o powierzchni oko³o 104,5 ha,
którego granice stanowi¹: ulica Kocmyrzowska i ul. £owiñskiego, ulica Ujastek, Aleja Solidarnoci, rzeka D³ubnia.
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3. Celem planu jest:
W oparciu o zachowan¹ to¿samoæ osiedla Krzes³awice ukszta³towanie zespo³u zabudowy mieszkalnej o uporz¹dkowanym uk³adzie funkcjonalnym oraz wysokich wartociach kompozycyjnych i przyrodniczo-kulturowych.
4. Integraln¹ czêci¹ uchwa³y s¹:
1) rysunek planu w skali 1:2000, ustalaj¹cy przeznaczenie
i warunki zagospodarowania terenów, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y;
2) rysunek w skali 1:2000, okrelaj¹cy zasady uzbrojenia terenów, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 2 do niniejszej
uchwa³y.
5. Integraln¹ czêci¹ tekstowych ustaleñ planu s¹ nastêpuj¹ce
elementy wyznaczone na rysunkach planu w skali 1:2000,
stanowi¹cych za³¹czniki Nr 1 i 2 do niniejszej uchwa³y:
1) Linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu
oraz zró¿nicowanych warunkach ich zagospodarowania,
oznaczone nastêpuj¹cymi symbolami identyfikacyjnymi:
a) MN (MN.1, MN.2, MN.2.1) - tereny zabudowy mieszkalnej,
b) MU - tereny zabudowy mieszkalno-us³ugowej,
c) UC - tereny us³ug komercyjnych,
d) UP - tereny us³ug publicznych,
e) UK - tereny us³ug sakralnych,
f) ZO - tereny otwarte,
g) ZP - tereny zieleni publicznej,
h) ZW - tereny zieleni nadrzecznej,
i) ZD - tereny zieleni dzia³kowej,
j) ZI - tereny zieleni izolacyjnej,
k) ZL -tereny zieleni lenej i przeznaczone do zalesienia,
l) KGP, KL, KD, KD/Z, KDX - tereny tras komunikacyjnych,
³) KU - tereny urz¹dzeñ komunikacyjnych,
m) IT - tereny infrastruktury technicznej.
2) Dla ucilenia ustaleñ dotycz¹cych przeznaczenia terenów, warunków zagospodarowania ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy okrelaj¹ce dopuszczalne po³o¿enie nowych lub przebudowywanych budynków i innych obiektów kubaturowych w granicach terenów wyodrêbnionych liniami rozgraniczaj¹cymi.
3) Zgodnie z wymaganiami przepisów odrêbnych, na rysunku
planu zostaj¹ ponadto oznaczone:
a) granice terenów objêtych ochron¹ konserwatorsk¹
wyznaczonych dla obiektów wpisanych do rejestru zabytków: dworku Jana Matejki i kocio³a p.w. Znalezienia i Podwy¿szenia Krzy¿a wiêtego (przeniesionego
z Jawornika) gdzie obowi¹zuje:
 zachowanie i konserwacja substancji zabytkowej,
 ochrona sieci dro¿nej, wielkoci i kszta³tu dzia³ek
oraz zieleni,
 ochrona widoku na obiekty zabytkowe oraz harmonijne kszta³towanie ich otoczenia,
 zakaz wznoszenia w s¹siedztwie zabudowy konkurencyjnej b¹d dysharmonijnej a w przypadku ju¿ istniej¹cej, poprawa formy w przypadku przebudowy,
 wszelkie dzia³ania inwestycyjne w tych terenach podlegaj¹ uzgodnieniom z organem w³aciwym w sprawie ochrony zabytków,
b) lokalizacja stanowiska archeologicznego okrelaj¹ca teren, dla którego prowadzenie prac budowlanoziemnych musi zostaæ poprzedzone przeprowadzeniem
ratowniczych badañ sonda¿owo-wykopaliskowych
oraz - w razie potrzeby - zapewnieniem warunków
dla sta³ego nadzoru archeologicznego.
4) Ze wzglêdu na istniej¹ce uwarunkowania ustala siê ponadto strefê ochrony kulturowej historycznej wsi Krzes³awice, w której obowi¹zuje:
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a) zachowanie, konserwacja i wyeksponowanie obiektów
wpisanych do rejestru i ewidencji zabytków oraz innych elementów zagospodarowania o znaczeniu historycznym,
b) koniecznoæ harmonijnego zagospodarowania terenów
po³o¿onych w s¹siedztwie obiektów wymienionych
w ust. 5 pkt 4 ppkt a) w zakresie skali i typu zabudowy,
jej gabarytów i usytuowania,
c) przebudowa i uporz¹dkowanie ulicy Wañkowicza, wyposa¿enie jej w zaprojektowan¹ nawierzchniê, elementy
ma³ej architektury, owietlenie i zieleñ,
d) rekompozycja parku wokó³ dworku Jana Matejki,
e) likwidacja lub przebudowa obiektu towarzysz¹cego zabytkowemu kocio³owi p.w. Znalezienia i Podwy¿szenia Krzy¿a wiêtego,
f) urz¹dzenie cie¿ek rowerowych i ci¹gów pieszych,
g) uzyskanie opinii organu w³aciwego w sprawach ochrony zabytków dla inwestycji zwi¹zanych z lokalizacj¹ nowych obiektów, remontem i przebudow¹ istniej¹cych,
realizacj¹ ogrodzeñ oraz usytuowaniem i form¹ reklam.
§2

1. Wszêdzie, gdzie jest mowa o wysokoci zabudowy rozumieæ
przez to nale¿y wysokoæ obiektów okrelon¹ w metrach,
liczon¹ od poziomu gruntu w najni¿szym punkcie do kalenicy budynku b¹d do najwy¿szego jego punktu (konstrukcji
dachu, wie¿y, attyki).
2. Jako parametr wykorzystania terenów przyjmuje siê wskanik intensywnoci zabudowy w postaci:
P
gdzie:
i=
T
P = suma powierzchni wszystkich kondygnacji naziemnych
(mieszkalnych i us³ug) liczona w zewnêtrznym obrysie
murów,
T = ca³kowita powierzchnia terenu dzia³ki ewidencyjnej znajduj¹ca siê w granicach terenu, dla którego liczona jest
intensywnoæ.
ROZDZIA£ II
Ustalenia obowi¹zuj¹ce na ca³ym obszarze
objêtym planem
§3
Utrzymanie b¹d przebudowa istniej¹cych oraz realizacja
nowych budynków, a tak¿e zmiany zagospodarowania i u¿ytkowania terenów nie mog¹ naruszaæ:
1) praw w³acicieli, u¿ytkowników i administratorów terenów
s¹siaduj¹cych,
2) norm technicznych, sanitarnych i przeciwpo¿arowych,
3) innych wymagañ, a w szczególnoci dotycz¹cych ochrony
rodowiska, gospodarki wodnej i geologii oraz ochrony dóbr
kultury i krajobrazu - okrelonych w przepisach odrêbnych,
4) ograniczeñ w dysponowaniu terenem, wynikaj¹cych z prawomocnych decyzji administracyjnych.
§4
1. Konieczne ulice dojazdowe do dzia³ek - niewyznaczone w planie - nale¿y zaprojektowaæ jako ci¹gi pieszo-jezdne
o min. szer. 5,5 m, wytyczone w drodze umów cywilnych
zawieranych pomiêdzy w³acicielami gruntów, w oparciu
o sporz¹dzane przez inwestorów projekty podzia³ów grun-
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tów. Zakres przestrzenny projektu winien obejmowaæ tereny znajduj¹ce siê w s¹siedztwie, ze wskazaniem sposobu
w³¹czenia ci¹gów komunikacyjnych do lokalnego uk³adu komunikacyjnego oraz mo¿liwoci prowadzenia lokalnej sieci
uzbrojenia technicznego.
2. Parkingi przewidziane dla obs³ugi obiektów us³ugowych
i us³ug wbudowanych nale¿y lokalizowaæ w granicach dzia³ki
lub w granicach terenu, na którym te us³ugi s¹ zlokalizowane.
§5
W granicach ca³ego terenu objêtego planem dopuszcza siê
lokalizowanie niewyznaczonych na rysunku planu podziemnych
urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej, niezbêdnych dla obs³ugi osiedla.
§6
1. W granicach ca³ego terenu objêtego planem obowi¹zuje zakaz:
1) lokalizacji obiektów tymczasowych,
2) lokalizacji inwestycji szczególnie szkodliwych dla rodowiska i mog¹cych pogorszyæ stan rodowiska przyrodniczego wg obowi¹zuj¹cych przepisów,
3) likwidacji i naruszania istniej¹cego drzewostanu (z wyj¹tkiem wycinania pojedynczych drzew ze wzglêdów bezpieczeñstwa).
2. W granicach ca³ego terenu objêtego planem dla wszystkich
obiektów wpisanych do ewidencji zabytków obowi¹zuje zachowanie istniej¹cej formy architektonicznej w zakresie obrysu budynku, jego wysokoci oraz kszta³tu dachu.
§7
1. Ustala siê zasady zagospodarowania terenów tras komunikacyjnych, z podstawowym przeznaczeniem terenu pod ulice, ci¹gi pieszo-jezdne i obszary ruchu pieszego, oznaczone
na rysunku planu symbolami KGP, KL, KD i KDX. Ulica klasy
KGP realizuje powi¹zania tranzytowe w stosunku do obszaru planu, a czêciowo jego powi¹zania zewnêtrzne, ulice klasy L - powi¹zania zewnêtrzne i wewnêtrzne, a ulice klasy D
oraz ci¹gi pieszo-jezdne DX - powi¹zania wewnêtrzne.
2. Przebiegi linii rozgraniczaj¹cych ulic okrela rysunek planu.
Szerokoæ linii rozgraniczaj¹cych ustalono w § 28. W wyj¹tkowych przypadkach, uzasadnionych istniej¹cym zagospodarowaniem terenu, b¹d szczegó³owymi rozwi¹zaniami komunikacyjnymi dopuszcza siê zawê¿enie szerokoci linii rozgraniczaj¹cych, przy zachowaniu pe³nej zgodnoci parametrów technicznych i dyspozycji przekrojów poprzecznych poszczególnych klas ulic z przepisami odrêbnymi.
3. Korekty przebiegów linii rozgraniczaj¹cych ulic klas D i ci¹gów klasy DX mog¹ byæ wprowadzane bez potrzeby dokonywania zmiany planu w przypadku jednoczesnego spe³nienia nastêpuj¹cych warunków:
1) opracowania koncepcji drogi, z której wynika koniecznoæ
wprowadzenia korekt przebiegu linii rozgraniczaj¹cych ulicy,
2) utrzymania zapisanych w planie lokalizacji skrzy¿owañ
z ulicami klas wy¿szych,
3) spe³nienia parametrów przekrojów poprzecznych ulic
przewidzianych w przepisach odrêbnych,
4) utrzymania mo¿liwoci realizacji planowanych ci¹gów infrastruktury.
4. O akceptacji korekt przebiegu linii rozgraniczaj¹cych rozstrzyga w³aciwy organ administracji publicznej w porozumieniu
z zarz¹dc¹ ulicy - przy wydawaniu - decyzji o pozwoleniu
na budowê drogi.
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§8

Ustala siê nastêpuj¹cy sposób odprowadzenia cieków z terenów objêtych planem:
1) Obowi¹zuj¹cym bêdzie rozdzielczy system kanalizacji.
2) G³ównym odbiornikiem cieków bytowo-gospodarczych z ca³ego obszaru osiedla bêdzie przebiegaj¹cy wzd³u¿ brzegu
D³ubni, lewobrze¿ny kolektor sanitarny. cieki do niego bêd¹
dostarczone za porednictwem istniej¹cej sieci osiedlowej.
3) Nowe tereny wyznaczone w planie dla zabudowy mieszkaniowej i us³ug bêd¹ mia³y warunki dla odprowadzenia cieków poprzez realizacjê nowych kana³ów w³¹czonych do sieci istniej¹cej.
4) Dla budowy nowych odcinków kana³ów przy wydawaniu
decyzji administracyjnych projekt sieci kanalizacji sanitarnej musi uzyskaæ pozytywn¹ opiniê Miejskiego Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji.
5) W terenach, w których brak jest miejskiej sieci kanalizacyjnej
dopuszcza siê zastosowanie, na koszt inwestorów, tymczasowych rozwi¹zañ technicznych o zasiêgu lokalnym, które funkcjonowaæ bêd¹ do czasu realizacji miejskiego systemu kanalizacji.
6) Generalnie winna obowi¹zywaæ zasada odprowadzania wód
opadowych z ulic dojazdowych i obszarów posesji - powierzchniowo do gruntu.
7) System odprowadzania wód opadowych zamkniêtymi kana³ami winien byæ ograniczony do odwadniania g³ównych
ci¹gów komunikacyjnych.
§9
1. Ustala siê nastêpuj¹ce kierunki zasilania osiedla w wodê:
1) Z ruroci¹gu f100 mm w ul. Wañkowicza zasilanego od ruroci¹gu f250 mm w ul. Makuszyñskiego.
2) Z ruroci¹gu f200 mm w ul. £owiñskiego.
2. Uk³ad sieci wodoci¹gowej zostaje oparty o:
1) Istniej¹cy ruroci¹g f100 mm w ul. Wañkowicza, który przebiega prawie na ca³ej d³ugoci tej ulicy i zasila zlokalizowan¹ tam istniej¹c¹ zabudowê.
2) Projektowany uk³ad sieci wodoci¹gowej zasilany od ruroci¹gu f200 mm w ul. £owiñskiego.
3. Obydwa zasilania przez projektowane ruroci¹gi w ul. W¹wozowej, w projektowanej ulicy biegn¹cej pó³nocnym obrze¿em osiedla, w ul. Polskiego Czerwonego Krzy¿a i w ul. £epickiego zostan¹ po³¹czone ze sob¹ w obwód zamkniêty,
co stworzy dwustronne zasilanie dla ca³ego osiedla.
4. Dopuszcza siê etapowe realizowanie projektowanej sieci
wodoci¹gowej w dostosowaniu do procesów zainwestowania osiedla pod warunkiem wczeniejszej realizacji zasilania
f150 mm w ul. W¹wozowej.
5. Istniej¹ca we wschodniej i po³udniowej czêci osiedla
(ul. W¹wozowa, Lehra-Sp³awiñskiego, Kleinera) sieæ wodoci¹gowa zasilana z dawnego HTS nie mo¿e stanowiæ ród³a
zasilania dla planowanej rozbudowy osiedla. W ramach prowadzonej sukcesywnie rozbudowy miejskiej sieci wodoci¹gowej, odbiorców zasilanych z sieci dawnego HTS nale¿y
prze³¹czyæ do nowej sieci.
§ 10
Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zaopatrzenia w gaz:
1) G³ównym ród³em zaopatrzenia w gaz pozostaje, do czasu
jej likwidacji, stacja redukcyjno-pomiarowa I stopnia (usytuowana w pobli¿u al. Solidarnoci) zasilana z gazoci¹gu wysokiego cinienia f200 CN 1,6 MPa oraz magistralny gazoci¹g redniego cinienia f350.
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2) Rozbudowê i przebudowê istniej¹cej sieci rozdzielczej redniego cinienia, w zwi¹zku ze zwiêkszonymi potrzebami
(nowe tereny przeznaczone pod zabudowê i oznaczone MN.1
i MU - pomiêdzy al. Solidarnoci i ulicami £êpickiego i Kleinera) ustala siê w oparciu o magistralny gazoci¹g redniego cinienia f350 mm.
3) Ustala siê, ¿e ród³em gazu ziemnego dla nowych terenów
przewidzianych pod zabudowê pomiêdzy ul. Wañkowicza
i ul. W¹wozow¹, (oznaczonych na rysunku planu symbolami: MN.1, MU, UC.1), wzd³u¿ projektowanej drogi KD/Z
oraz przy projektowanej drodze KL bêdzie gazoci¹g redniego cinienia f63 mm poprowadzony od gazoci¹gu magistralnego f350 mm (w okolicy ul. £owiñskiego) i biegn¹cy
w projektowanych drogach KD/Z i KL (f40 mm).
4) Ze wzglêdu na projektowan¹ drogê g³ówn¹ ruchu przyspieszonego KGP, dopuszcza siê alternatywne rozwi¹zania przebiegu nowej trasy gazoci¹gu wysokiego cinienia f200 CN
1,6 MPa i ustala siê przyjêcie jednego z wariantów po opracowaniu analizy ekonomiczno-technicznej.
5) Prze³o¿enie czêci trasy gazoci¹gu wysokoprê¿nego f200
CN 1,6 MPa wymaga remontu tego gazoci¹gu na odcinku
od al. Solidarnoci do projektowanych zmian trasy.
6) Utrzymuje siê odleg³oci podstawowe gazoci¹gów wysokiego cinienia od obiektów terenowych zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
7) Przyjmuje siê odleg³oci podstawowe gazoci¹gów wysokoprê¿nych projektowanych od obiektów terenowych zgodnie
z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
8) Dopuszcza siê zastosowanie gazu ziemnego dla celów
grzewczych dla odbiorców indywidualnych po ka¿dorazowym uzgodnieniu z Zak³adem Gazowniczym.
9) Sieæ gazownicz¹ nale¿y rozbudowywaæ przy uwzglêdnieniu kolejnoci uzupe³niania zabudowy na obszarze objêtym planem.
§ 11
Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zaopatrzenia w ciep³o:
1) Utrzymuje siê istniej¹c¹ sieæ ciepln¹ dla odbiorców przemys³owo-us³ugowych.
2) W miejsce wêglowych róde³ ciep³a preferuje siê wykorzystanie gazu, innych paliw ekologicznych lub energii elektrycznej.
3) Dopuszcza siê dla terenów zabudowy zwi¹zanej z dzia³alnoci¹ produkcyjn¹ i us³ugow¹ w³¹czenia siê do miejskiej sieci
ciep³owniczej, lub dawnego HTS lub budowê lokalnej kot³owni stosuj¹cej paliwo ekologiczne.
§ 12
Ustala siê w zakresie gospodarki odpadami, wywóz odpadów z indywidualnych gospodarstw oraz obiektów i terenów
us³ugowych na wysypisko po³o¿one poza obszarem objêtym
niniejszym planem zgodnie z zasadami obowi¹zuj¹cymi w Gminie Miejskiej Kraków".
§ 13
1. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zaopatrzenia w energiê elektryczn¹ oraz zasady lokalizacji i budowy obiektów infrastruktury elektroenergetyki:
1) ród³em zaopatrzenia w energiê elektryczn¹ bêdzie istniej¹ca i rozbudowywana sieæ redniego napiêcia 15 kV,
zasilana ze stacji elektroenergetycznych 110/15 kV usytuowanych poza obszarem objêtym planem.
2) Lokalizacjê nowych stacji transformatorowo-rozdzielczych
15/0,4 kV dopuszcza siê na terenach zabudowy mieszkal-
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nej MN.1, MN.2, mieszkalno-us³ugowej MU, us³ugowej
UC.1 i UC.2, terenach us³ug publicznych UP, infrastruktury
technicznej IT, komunikacji KU oraz zieleni izolacyjnej ZI.
3) Nowe stacje transformatorowo-rozdzielcze 15/0,4 kV nale¿y budowaæ wy³¹cznie w wykonaniu wnêtrzowym:
a) jako ma³ogabarytowe stacje wolnostoj¹ce o wystroju
harmonizuj¹cym z otaczaj¹c¹ zabudow¹,
b) jako stacje umieszczane wewn¹trz obiektów kubaturowych istniej¹cych lub wznoszonych w ramach przeznaczenia podstawowego lub dopuszczalnego terenów
- z wy³¹czeniem obiektów wpisanych do rejestru
lub ewidencji zabytków.
4) Nie dopuszcza siê sytuowania stacji transformatorowo-rozdzielczych 15/0,4 kV w bezporednim s¹siedztwie pomieszczeñ przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi, w przypadku budowy tych stacji wewn¹trz obiektów kubaturowych.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady budowy i remontu sieci elektroenergetycznej:
1) Na terenach objêtych planem now¹ sieæ elektroenergetyczn¹ redniego i niskiego napiêcia nale¿y wykonywaæ
wy³¹cznie w wersji kablowej.
2) Linie kablowe nale¿y uk³adaæ w obrêbie pasa drogowego istniej¹cych i projektowanych dróg - z uzasadnionych
przyczyn technicznych i ekonomicznych dopuszcza siê inne
trasy linii kablowych.
3) W obrêbie pasa drogowego dopuszcza siê lokalizowanie
wolnostoj¹cych szaf z urz¹dzeniami, aparatur¹ i osprzêtem infrastruktury elektroenergetyki.
4) Sieæ elektroenergetyczn¹ nale¿y rozbudowywaæ
przy uwzglêdnieniu kolejnoci uzupe³niania zabudowy
na terenie objêtym planem.
5) Istniej¹ca linia napowietrzna 15 kV na odcinku miêdzy
al. Solidarnoci a ul. Przebindowskiego zostanie przebudowana na liniê kablow¹, a zasilana z tej linii, istniej¹ca napowietrzna stacja transformatorowo-rozdzielcza 15/0,4 kV
nr 2002, zostanie przebudowana na wolnostoj¹c¹ stacjê
wnêtrzow¹ - realizacja i finansowanie tego przedsiêwziêcia bêdzie przedmiotem umowy zainteresowanych stron.
6) W ramach prowadzonego remontu istniej¹ce napowietrzne linie niskiego napiêcia nale¿y sukcesywnie wymieniaæ
na linie kablowe.
3. Wzd³u¿ istniej¹cych napowietrznych linii i obiektów elektroenergetycznych nale¿y pozostawiæ, woln¹ od zabudowy
oraz wysokiej rolinnoci, strefê techniczn¹ w postaci pasa
terenu o szerokoci:
1) 36 m - wzd³u¿ linii 110 kV (po 18 m z ka¿dej strony osi trasy linii),
2) 16 m - wzd³u¿ linii 15 kV (po 8 m z ka¿dej strony osi trasy linii),
3) 5 m - wokó³ obrysu napowietrznych stacji transformatorowych 15/0,4 kV.
4. Na rysunku planu zaznaczono projektowane stacje transformatorowe 15/0,4 kV oraz projektowane linie kablowe redniego napiêcia 15 kV. Dopuszcza siê inne lokalizacje stacji
transformatorowych i poprowadzenie linii odmiennymi trasami, wynikaj¹cymi ze szczegó³owych rozwi¹zañ technicznych, nie koliduj¹cych z pozosta³ymi ustaleniami planu.
§ 14
1. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi u¿ytkowników systemów telekomunikacji i lokalizacji urz¹dzeñ telekomunikacyjnych na obszarze objêtym planem:
1) Us³ugi telekomunikacji mog¹ wiadczyæ wszyscy uprawnieni operatorzy sieci telekomunikacyjnych.
2) Urz¹dzenia infrastruktury telekomunikacji nale¿y umieszczaæ w obiektach kubaturowych lub w budynkach wolno-
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stoj¹cych o zminimalizowanych gabarytach i wystroju architektonicznym harmonizuj¹cym z otaczaj¹c¹ zabudow¹,
lokalizowanych na terenach objêtych planem stosownie
do warunków wynikaj¹cych ze szczegó³owych rozwi¹zañ
technicznych nie koliduj¹cych z innymi ustaleniami planu.
3) W przypadku koniecznoci budowy kontenerowych obiektów telekomunikacji, nale¿y je maskowaæ wysokimi, gêstymi krzewami, aby unikn¹æ niekorzystnego wp³ywu tych
obiektów na walory estetyczne przestrzeni osiedla.
4) Lokalizacjê wie¿ urz¹dzeñ radiokomunikacyjnych dopuszcza siê wy³¹cznie na terenie KU przy ul. Ujastek i przyleg³ym do niego terenie UC.2, równie¿ przy ul. Ujastek.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady budowy i remontu przewodowych linii sieci telekomunikacyjnych:
1) Na obszarze objêtym planem istniej¹c¹ napowietrzn¹ sieæ
telekomunikacyjn¹ nale¿y przebudowaæ na sieæ kablow¹,
dopuszcza siê sukcesywn¹ przebudowê, w miarê postêpuj¹cego zainwestowania terenów.
2) Linie sieci telekomunikacyjnych nale¿y prowadziæ wy³¹cznie w kanalizacji kablowej i uk³adaæ w obrêbie pasa drogowego istniej¹cych i projektowanych ulic - z uzasadnionych powodów technicznych i ekonomicznych dopuszcza
siê inne trasy linii.
3) W obrêbie pasa drogowego istniej¹cych i projektowanych ulic dopuszcza siê lokalizacjê szafek rozdzielczych
sieci przewodowej.
4) Sieæ telekomunikacyjn¹ nale¿y rozbudowywaæ przy uwzglêdnieniu kolejnoci zabudowy terenu objêtego planem.
ROZDZIA£ III
Przeznaczenie poszczególnych kategorii terenów
oraz warunki ich zagospodarowania
§ 15
1. Wyznacza siê TERENY ZABUDOWY MIESZKALNEJ (MN.1)
z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod lokalizacjê
budynków mieszkalnych jednorodzinnych w uk³adzie wolnostoj¹cym lub bliniaczym.
2. W granicach terenów zabudowy mieszkalnej jako u¿ytkowanie towarzysz¹ce dopuszcza siê us³ugi wbudowane w budynki mieszkalne.
3. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania terenu MN.1:
1) Intensywnoæ zabudowy (liczona wg zapisu w § 2, ust. 2)
nie mo¿e przekraczaæ wskanika 0,4.
2) Lokalizacja nowych budynków mieszkalnych musi byæ
zgodna z wyznaczon¹ na rysunku planu nieprzekraczaln¹
lini¹ zabudowy.
3) Wysokoæ nowo realizowanej zabudowy (liczona wg zapisu w § 2, ust. 1) nie mo¿e przekraczaæ 11,0 m.
4) Obowi¹zuj¹ dachy dwu lub wielospadowe o k¹cie nachylenia po³aci 35÷45o.
5) Wielkoæ nowo wydzielonych dzia³ek dla lokalizacji zabudowy MN.1 nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 400 m2.
§ 16
1. Wyznacza siê TERENY ZABUDOWY MIESZKALNEJ (MN.2)
z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod lokalizacjê
budynków mieszkalnych jednorodzinnych w uk³adzie wolnostoj¹cym lub bliniaczym.
2. W granicach terenów zabudowy mieszkalnej, jako u¿ytkowanie towarzysz¹ce przyjmuje siê us³ugi wbudowane w budynki mieszkalne.
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3. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania terenu MN.2:
1) Intensywnoæ zabudowy (liczona wg zapisu w § 2, ust. 2)
nie mo¿e przekraczaæ wskanika 0,4.
2) Lokalizacja nowych budynków b¹d rozbudowa i przebudowa istniej¹cych musi byæ zgodna z wyznaczon¹ na rysunku lini¹ zabudowy.
3) Wysokoæ nowo realizowanej zabudowy (liczona wg zapisu w § 2, ust. 1) nie mo¿e przekraczaæ 9,0 m.
4) Przebudowa i rozbudowa istniej¹cych budynków nie mo¿e powodowaæ przekroczenia wskanika intensywnoci
0,4 oraz zwiêkszenia istniej¹cej obecnie wysokoci zabudowy.
5) Wielkoæ nowo wydzielonych dzia³ek dla lokalizacji zabudowy MN.2 nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 400 m2.
4. Ze wzglêdu na istniej¹ce uwarunkowania, wyodrêbnia siê
dodatkow¹ kategoriê terenów MN 2, oznaczon¹ symbolem
MN 2.1, dla której obowi¹zuj¹ warunki zagospodarowania
ustalone w ust. 3 pkt 1, 2, 4, 5 oraz dodatkowo:
1) Wysokoæ nowej zabudowy (liczona wg zapisu w § 2,
ust. 1) nie mo¿e przekraczaæ 6,0 m do kalenicy dachu.
2) Po³udniowa i zachodnia granica terenu MN 2.1 musi byæ
oddzielona od terenu ZP (parku wokó³ dworku Jana Matejki) zieleni¹ komponowan¹ (szpaler drzew z zieleni¹
nisk¹, wysoki ¿ywop³ot), co nale¿y uwzglêdniæ w projekcie zagospodarowania dzia³ki.
§ 17
1. Wyznacza siêTERENY ZABUDOWY MIESZKALNO-US£UGOWEJ (MU) z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod lokalizacjê budynków mieszkalnych i mieszkalno-us³ugowych.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania terenu MU:
1) Intensywnoæ zabudowy (liczona wg zapisu w § 2, ust. 2)
nie mo¿e przekraczaæ wskanika 0,85.
2) Wysokoæ zabudowy (liczona wg zapisu w § 2, ust. 1) nie
mo¿e przekraczaæ 13,0 m.
3) Realizacja nowych obiektów i przebudowa istniej¹cej zabudowy musi byæ zgodna z wyznaczonymi na rysunku
planu nieprzekraczalnymi liniami zabudowy.
4) Dachy nowo realizowanych i przebudowywanych budynków nale¿y kszta³towaæ jako dwu lub wielospadowe, o k¹cie nachylenia po³aci 35÷45o, z dowietleniem za pomoc¹
lukarn b¹d okien po³aciowych.
5) Niezbêdn¹ dla lokalizacji us³ug iloæ miejsc parkingowych
i postojowych nale¿y przewidzieæ na dzia³ce, na której te
us³ugi bêd¹ zlokalizowane.
6) Na dzia³kach, na których zlokalizowana jest zabudowa
mieszkalno-us³ugowa, co najmniej 30% powierzchni dzia³ki musi zajmowaæ zieleñ urz¹dzona, w tym ci¹g zieleni
o szerokoci min. 4,0 m o charakterze izolacyjnym wzd³u¿
granicy dzia³ki.
3. Projekty wszystkich inwestycji powinny zawieraæ graficzne
przedstawienie zasad wkomponowania nowej zabudowy
w otaczaj¹cy teren, ilustrowane na przekrojach pod³u¿nych
i poprzecznych, a zasiêg przekrojów powinien dokumentowaæ powi¹zanie nowej zabudowy z zabudow¹ istniej¹c¹.
§ 18
1. Wyznacza siê TERENY ZABUDOWY US£UGOWEJ (UC.1)
z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod lokalizacjê
obiektów us³ugowych.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania terenu UC.1:
1) Intensywnoæ zabudowy (liczona wg zapisu w § 2, ust. 2)
nie mo¿e przekraczaæ wskanika 0,85.
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2) Wysokoæ zabudowy (liczona wg zapisu w § 2, ust. 1)
nie mo¿e przekraczaæ 13,0 m.
3) Realizacja nowych obiektów i przebudowa istniej¹cej zabudowy musi byæ zgodna z wyznaczonymi na rysunku
planu nieprzekraczalnymi liniami zabudowy.
4) Zakazuje siê wznoszenia obiektów o powierzchni u¿ytkowej wiêkszej ni¿ 2000 m2.
5) Niezbêdn¹ iloæ miejsc parkingowych, wynikaj¹c¹ z programu inwestycji nale¿y zlokalizowaæ w granicach dzia³ki
lub w granicach terenu inwestycji, na którym te us³ugi s¹
zlokalizowane.
6) Na dzia³kach, na których zlokalizowana jest zabudowa
us³ugowa, co najmniej 30% powierzchni dzia³ki (lub powierzchni terenu inwestycji) musi zajmowaæ zieleñ urz¹dzona, w tym ci¹g zieleni o charakterze izolacyjnym - o szerokoci min. 4,0 m wzd³u¿ granicy dzia³ki lub granicy terenu inwestycji, na którym te us³ugi s¹ zlokalizowane.
§ 19
1. Wyznacza siê TERENY ZABUDOWY US£UGOWEJ (UC.2)
z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod lokalizacjê
obiektów us³ugowych.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania terenów UC.2:
1) Obowi¹zuj¹cy wskanik intensywnoci zabudowy (liczony wg zapisu w § 2, ust. 2) wynosi od 0,85 do 1,4.
2) Zakaz lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni
sprzeda¿y powy¿ej 2000 m2.
3) Niezbêdn¹ iloæ miejsc parkingowych nale¿y zlokalizowaæ
w granicach terenów UC.2 lub ZI w bezporednim s¹siedztwie realizowanych obiektów.
4) Na dzia³kach, na których zlokalizowana jest zabudowa
us³ugowa, co najmniej 30% powierzchni dzia³ki (lub powierzchni terenu inwestycji) musi zajmowaæ zieleñ urz¹dzona, w tym ci¹g zieleni o charakterze izolacyjnym - o szerokoci min. 4,0 m wzd³u¿ granicy dzia³ki lub granicy terenu inwestycji, na którym te us³ugi s¹ zlokalizowane.
5) W terenie UC.2 po³o¿onym u zbiegu ulicy Ujastek i Alei
Solidarnoci wymagane jest kszta³towanie zabudowy
w nawi¹zaniu do obiektów administracyjnych dawnego
HTS, jako elementu wnêtrza urbanistycznego.
6) Dla terenu wymienionego w ust. 2 pkt 5 na etapie opracowania projektu inwestycji wymagane jest graficzne
przedstawienie zasad wkomponowania nowej zabudowy
w otaczaj¹cy teren ze szczególnym wskazaniem relacji
nowych obiektów z istniej¹cymi obiektami dawnego HTS.
§ 20
1. Wyznacza siê TERENY US£UG PUBLICZNYCH (UP) z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod inwestycje zwi¹zane z realizacj¹ celów publicznych.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania terenu UP:
1) Przebudowa istniej¹cej i lokalizacja nowej zabudowy kubaturowej nie mo¿e przekraczaæ wysokoci 13,0 m oraz nie mo¿e
powodowaæ przekroczenia wskanika intensywnoci 0,2.
2) Niezabudowana czêæ terenu mo¿e zostaæ wykorzystana
dla lokalizacji terenowych urz¹dzeñ sportu i rekreacji
i komponowanej zieleni.
§ 21
1. Wyznacza siê TERENY US£UG SAKRALNYCH (UK) z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod lokalizacjê obiektów sakralnych i towarzysz¹cej zieleni.
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2. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania terenu UK:
1) Wszelkie dzia³ania inwestycyjne w istniej¹cym obiekcie
kocio³a oraz obiektach towarzysz¹cych wymagaj¹ zachowania ustaleñ zawartych w § 1 ust. 5 pkt 3 ppkt a).
2) Dopuszcza siê jako rozwi¹zania alternatywne:
a) Przebudowê lub wymianê istniej¹cego obiektu gospodarczego dla celów sakralnych przy zachowaniu ustaleñ zawartych w § 1 ust. 5 pkt 4,
b) lokalizacjê nowego obiektu dla celów sakralnych po zlikwidowaniu obiektów istniej¹cych, przy zachowaniu
ustaleñ zawartych w § 1 ust. 5 pkt 4.
3) Niezabudowana czêæ terenu wymaga urz¹dzenia zieleni w formie komponowanego ogrodu.
§ 22
1. Wyznacza siê TERENY OTWARTE (ZO) z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zieleñ, pola uprawne, ³¹ki, ogrody, sady.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania terenu ZO:
1) Obowi¹zuje zakaz lokalizacji wszelkiej zabudowy, w tym
równie¿ gospodarczej, rolniczej i ogrodniczej.
2) Obowi¹zuje zakaz lokalizacji nowych ogrodów dzia³kowych
lub ogrodów posiadaj¹cych charakter ogródków dzia³kowych.
3) Konieczne jest zachowanie istniej¹cych zadrzewieñ i trwa³ych u¿ytków zielonych.
§ 23
1. Wyznacza siê TERENY ZIELENI PUBLICZNEJ (ZP) z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod ogólnodostêpny park.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania terenu ZP:
1) Obowi¹zuje ca³kowity zakaz lokalizacji nowej zabudowy.
2) Konieczne jest odtworzenia lub zrealizowanie nowej kompozycji parku (zieleni niskiej i wysokiej, elementów ma³ej
architektury, owietlenia, ogrodzenia) przy zachowaniu
ustaleñ zawartych w § 1 ust. 5 pkt 3 ppkt a.
3) Konieczne jest urz¹dzenie trwa³ych ci¹gów spacerowych,
cie¿ek rowerowych i placyków.
4) Obowi¹zuje ochrona zieleni wysokiej.
§ 24
1. Wyznacza siêTERENY ZIELENI NADRZECZNEJ (ZW) z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod koryto rzeki D³ubni wraz z jej obudow¹ biologiczn¹, zieleñ ³êgow¹ i zadrzewienia.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania terenów ZW:
1) Obowi¹zuje ca³kowity zakaz zabudowy.
2) Tereny wymagaj¹ urz¹dzenia w formie ci¹gu zieleni objêtej systematyczn¹ pielêgnacj¹ i porz¹dkowaniem.
3) Obowi¹zuje koniecznoæ urz¹dzenia ci¹gu rowerowo-spacerowego wg przebiegu na rysunku planu z przejciami
przez D³ubniê.
4) Ogólnodostêpne, urz¹dzone fragmenty terenów ZW wymagaj¹ wyposa¿enia w owietlenie.
§ 25
1. Wyznacza siêTERENY ZIELENI DZIA£KOWEJ (ZD) z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod ogródki dzia³kowe,
ogrody i uprawy rolne.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania terenu:
1) Zakazuje siê lokalizacji jakichkolwiek obiektów kubaturowych, wymagaj¹cych uzyskania decyzji o pozwoleniu
na budowê.
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§ 26
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3) oznakowane trasy rowerowe prowadzone w obrêbie ulic
dojazdowych KD i ci¹gów pieszo-jezdnych KDX.

1. Wyznacza siêTERENY ZIELENI IZOLACYJNEJ (ZI) z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zieleñ wysok¹ i nisk¹.
2. Dopuszcza siê zlokalizowanie niezbêdnych wjazdów
do obiektów us³ugowych i zajezdni tramwajowej.
3. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania terenu:
1) Konieczne jest utrzymanie i uzupe³nienie istniej¹cej zieleni.
2) Wzd³u¿ ulicy Ujastek i Alei Solidarnoci teren ZI nale¿y
urz¹dziæ jako urz¹dzony, uporz¹dkowany ci¹g zieleni wyposa¿ony w owietlenie.
3) Obowi¹zuje zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych.

1. Wyznacza siê TERENY URZ¥DZEÑ KOMUNIKACYJNYCH
(KU) z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod:
1) urz¹dzenia komunikacji zbiorowej,
2) obiekty urz¹dzeñ technicznych motoryzacji oraz stacje paliw,
3) parkingi i zespo³y gara¿y.
2. W granicach terenów KU obowi¹zuje urz¹dzenie pasów zieleni izolacyjnej wzd³u¿ granic dzia³ek.

§ 27

§ 30

1. Wyznacza siê TERENY ZIELENI LENEJ I PRZEZNACZONE
DO ZALESIENIA (ZL) z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zieleñ len¹ i zalesienie.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania terenu:
1) Obowi¹zuje pielêgnacja i uporz¹dkowanie istniej¹cych zadrzewieñ.
2) Konieczne jest wykonanie nowych nasadzeñ i uzupe³nienie drzewostanu.

1. Wyznacza siê TERENY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
(IT) z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod urz¹dzenia zaopatrzenia w wodê, odprowadzania i oczyszczania cieków, energetyki i telekomunikacji.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania terenów:
1) Obowi¹zuje zakaz lokalizacji zabudowy niezwi¹zanej
z przeznaczeniem podstawowym.
2) Obowi¹zkowe jest urz¹dzenie ci¹gów zieleni izolacyjnej
wzd³u¿ granic dzia³ek.
3) Dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ komunikacyjnych
i urz¹dzeñ gospodarki komunalnej.

§ 28
1. Wyznacza siê TERENY TRAS KOMUNIKACYJNYCH (KGP, KL,
KD, KD/Z, KDX) z podstawowym przeznaczeniem gruntów
pod lokalizacjê dróg wraz z niezbêdn¹ infrastruktur¹ techniczn¹.
2. Ustala siê jako obowi¹zuj¹ce minimalne szerokoci w liniach
rozgraniczaj¹cych (w granicach dok³adnoci skali planu)
dla poszczególnych klas ulic i dróg oraz linii kolejowych:
1) ulica KGP (g³ówna przyspieszona)
45 m
2) ulice KL (lokalne)
12 m
3) ulice KD, KD/Z (dojazdowe)
10 m
4) ci¹gi pieszo-jezdne KDX
4m
Przebiegi linii rozgraniczaj¹cych ulic okrela rysunek planu.
3. Ulica oznaczona na rysunku planu symbolem KD/Z wymaga
wykonania wzd³u¿ jezdni i chodników szpalerów drzew.
4. Dopuszcza siê mo¿liwoæ lokalizacji miejsc postojowych
dla samochodów osobowych:
1) w formie zatok postojowych w obrêbie linii rozgraniczaj¹cych ulic klas Z, L i D,
2) w formie parkingów przykrawê¿nikowych w obrêbie linii
rozgraniczaj¹cych ulic klasy D i ci¹gów pieszo-jezdnych
klasy DX, tak¿e ulicy klasy L w przypadku funkcjonowania jej jako jednokierunkowej.
5. Urz¹dzeniami towarzysz¹cymi u¿ytkowaniu podstawowemu w obrêbie linii rozgraniczaj¹cych terenów oznaczonych
jako KGP, KZ, KL, KD, KDX mog¹ byæ (pod warunkiem dostosowania do charakteru i wymogów u¿ytkowania podstawowego i uzyskania zgody zarz¹dcy terenu):
1) ci¹gi rowerowe,
2) ci¹gi infrastruktury technicznej oraz obiekty i urz¹dzenia
infrastruktury technicznej o charakterze lokalnym,
3) zatoki autobusowe i urz¹dzenia dla ochrony pieszych
przed warunkami atmosferycznymi,
4) zieleñ o charakterze izolacyjnym,
5) obiekty i urz¹dzenia s³u¿¹ce ograniczaniu uci¹¿liwoci komunikacyjnej,
6) elementy ma³ej architektury.
6. Na rysunku planu oznaczono g³ówne przebiegi ci¹gów rowerowych z mo¿liwoci¹ prowadzenia ich jako:
1) wydzielone cie¿ki rowerowe,
2) ci¹gi pieszo-rowerowe,

§ 29

Rozdzia³ IV
Przepisy koñcowe
§ 31
1. Utrzymuje siê przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze wg zgody wydanej przez Ministra Rolnictwa, Lenictwa
i Gospodarki ¯ywnociowej - decyzja znak GZM.ot.0602/Z35000/88 z lipca 1988 r. uzyskanej do Miejscowego Planu
Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa zatwierdzonego Uchwa³¹ Nr XXXVI/229/88 Rady Narodowej Miasta Krakowa z dnia 25 kwietnia 1988 r.
2. Przeznacza siê na cele nierolnicze grunty rolne zgodnie z decyzj¹ znak GZ.tr.057-602-082/04, wydan¹ dnia 11.01.2005 r.
przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
§ 32
Stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci w zwi¹zku z uchwaleniem planu
ustala siê na 0%.
§ 33
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta.
§ 34
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.

Wiceprzewodnicz¹cy Rady: A. Wysocki
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Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr LXXII/700/05
Rady Miasta Krakowa
z dnia 2 marca 2005 r.
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Plan w podanej skali znajduje siê w siedzibie Urzêdu Gminy,
którego niniejsze opracowanie terenowe dotyczy.
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Plan w podanej skali znajduje siê w siedzibie Urzêdu Gminy,
którego niniejsze opracowanie terenowe dotyczy.
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Uchwa³a* Nr LXXIII/720/05
Rady Miasta Krakowa
z dnia 16 marca 2005 r.
w sprawie Regulaminu okrelaj¹cego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach,
szko³ach i innych placówkach prowadzonych przez Gminê
Miejsk¹ Kraków.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591, zm.: z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113
poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80
poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116
poz. 1203) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorz¹dzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1592, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113
poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806,
z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055), art. 30
ust. 6, art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta
Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 118 poz. 1112, Nr 137
poz. 1304, Nr 203 poz. 1966, Nr 213 poz. 2081, z 2004 r. Nr 96
poz. 959, Nr 179 poz. 1845) i rozporz¹dzenia Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokoci minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracê w dniu
wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22 poz. 181) Rada Miasta Krakowa
uchwala, co nastêpuje:
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2) Nr LXVI/556/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 grudnia 2000 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Rady Miasta Krakowa Nr LX/
491/00 z dnia 13 wrzenia 2000 r. w sprawie ustalenia regulaminów okrelaj¹cych niektóre zasady wynagradzania
za pracê oraz przyznawania nauczycielom zatrudnionym
w samorz¹dowych placówkach owiatowych w Miecie Krakowie dodatków do wynagrodzeñ i nagród.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w terminie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2005 r.
Przewodnicz¹cy Rady: P. Pytko
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr LXXIII/720/05
Rady Miasta Krakowa
z dnia 16 marca 2005 r.
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§1

rodki finansowe na realizacjê wynagrodzeñ nauczycieli
okrelone niniejsz¹ uchwa³¹ zaplanowane s¹ w bud¿ecie Miasta Krakowa na 2005 rok.

Ilekroæ w regulaminie jest mowa o:
1) nauczycielach bez bli¿szego okrelenia - rozumie siê przez to
nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w przedszkolach, szko³ach i placówkach
wymienionych w art. 1 ust. 1 i 1a ustawy Karta Nauczyciela,
2) szko³ach bez bli¿szego okrelenia - rozumie siê przez to przedszkola, szko³y i placówki oraz inne jednostki organizacyjne
wymienione w art. 1 ust. 1 i 1a ustawy Karta Nauczyciela,
3) obowi¹zkowym wymiarze czasu pracy - rozumie siê przez to
tygodniowy obowi¹zkowy wymiar godzin zajêæ nauczycieli
okrelony w art. 42 ust. 3 lub na podstawie art. 42 ust. 7
ustawy Karta Nauczyciela,
4) roku szkolnym - rozumie siê okres pracy szko³y od 1 wrzenia danego roku do 31 sierpnia roku nastêpnego,
5) Karcie Nauczyciela - rozumie siê przez to ustawê z dnia
26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (tekst jednolity
Dz. U. z 2003 r. Nr 118 poz. 1112 z póniejszymi zmianami).

§3

§2

Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta
Krakowa.

1. Wysokoæ, warunki i zasady wyp³acania nauczycielom wynagrodzenia zasadniczego, dodatku za wys³ugê lat, dodatków specjalistycznych, dodatkowego wynagrodzenia za pracê w porze nocnej, nagród jubileuszowych, dodatkowego
wynagrodzenia rocznego, zasi³ku na zagospodarowanie, odpraw nale¿nych z tytu³u rozwi¹zania stosunku pracy oraz z tytu³u przejcia na emeryturê lub rentê, wynagrodzenia za pracê w dniu wolnym od pracy okrela ustawa Karta Nauczyciela, wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze
oraz przepisy odrêbne.
2. Niniejszy regulamin okrela wysokoæ stawek dodatku: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegó³owe warunki ich przyznawania, szczegó³owe warunki przyznawania dodatku za wys³ugê lat, szczegó³owe warunki obliczania i wyp³acania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doranych zastêpstw, a tak¿e kryteria
i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osi¹gniêcia dydaktyczno-wychowawcze.

§1
Ustala siê Regulamin okrelaj¹cy niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szko³ach i innych placówkach prowadzonych przez Gminê Miejsk¹ Kraków,
w brzmieniu ustalonym w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y.
§2

§4
Trac¹ moc uchwa³y:
1) Nr LX/491/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 wrzenia
2000 r. w sprawie ustalenia regulaminów okrelaj¹cych niektóre zasady wynagradzania za pracê oraz przyznawania
nauczycielom zatrudnionym w samorz¹dowych placówkach
owiatowych w Miecie Krakowie dodatków do wynagrodzeñ i nagród.
________
* Rozstrzygniêciem nadzorczym Nr PN II.0911-134-05 z dnia
6 kwietnia 2005 r. Wojewoda Ma³opolski stwierdzi³ niewa¿noæ
uchwa³y w czêci paragrafu 15 ust. 2 za³¹cznika do uchwa³y.
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Rozdzia³ II
Dodatek motywacyjny
§3
Nauczycielowi w zale¿noci od osi¹ganych wyników w pracy, mo¿e byæ przyznany dodatek motywacyjny.
§4
1. Przy ustalaniu wysokoci dodatku motywacyjnego dla nauczyciela bierze siê pod uwagê:
1) ocenê pracy nauczyciela,
2) uzyskiwane osi¹gniêcia dydaktyczne, wychowawcze
i opiekuñcze, a w szczególnoci:
a) wyniki uczniów w nauce z uwzglêdnieniem ró¿nicy
uzdolnieñ uczniów oraz warunków organizacyjnych
i spo³ecznych,
b) umiejêtne rozwi¹zywanie problemów wychowawczych
uczniów we wspó³pracy z rodzicami,
c) dobre rozpoznanie rodowiska wychowawczego
uczniów, aktywne i efektywne dzia³anie na rzecz
uczniów potrzebuj¹cych szczególnej opieki,
3) jakoæ pracy, a w szczególnoci:
a) systematyczne i efektywne przygotowanie do zajêæ,
b) podnoszenie umiejêtnoci zawodowych,
c) wzbogacanie w³asnego warsztatu pracy,
d) dba³oæ o estetykê pomieszczeñ oraz stan techniczny
pomocy dydaktycznych i innych urz¹dzeñ szkolnych,
e) prawid³owe prowadzenie dokumentacji szkolnej,
f) rzetelne i terminowe wywi¹zywanie siê z poleceñ s³u¿bowych,
g) przestrzeganie dyscypliny pracy,
4) zaanga¿owanie w realizacjê zadañ niezwi¹zanych z prowadzeniem zajêæ lekcyjnych, a w szczególnoci:
a) udzia³ w organizowaniu imprez i uroczystoci szkolnych,
b) udzia³ w komisjach przedmiotowych i innych zespo³ach,
c) praca w pañstwowej komisji egzaminacyjnej powo³anej w szkole ponadgimnazjalnej w celu przeprowadzenia egzaminu dojrza³oci lub komisji egzaminacyjnej
powo³anej w szkole zasadniczej i redniej zawodowej
do przeprowadzenia egzaminu z nauki zawodu lub egzaminu z przygotowania zawodowego,
d) opieka nad samorz¹dem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi dzia³aj¹cymi na terenie szko³y, prowadzenie lekcji kole¿eñskich oraz uczestnictwo
w innych rodzajach dzia³añ w ramach wewn¹trzszkolnego doskonalenia nauczycieli,
e) podejmowanie innych zadañ zapisanych w statucie
szko³y.
2. Przy ustalaniu wysokoci dodatku motywacyjnego dla dyrektora szko³y bierze siê pod uwagê:
1) realizacjê zadañ statutowych szko³y,
2) ocenê pracy szko³y,
3) jakoæ sprawowanego nadzoru pedagogicznego,
4) wspó³pracê ze rodowiskiem lokalnym i organizacjami
pozarz¹dowymi,
5) umiejêtnoæ kszta³towania relacji miêdzyludzkich wewn¹trz i zewn¹trzszkolnych,
6) doskonalenie zawodowe dyrektora szko³y,
7) zarz¹dzanie doskonaleniem zawodowym nauczycieli,
8) skutecznoæ promocji szko³y jako placówki i umiejêtnoæ
pozyskiwania innych osób do realizacji dzia³añ na rzecz
rozwoju szko³y,
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9) rzetelnoæ prowadzenia dokumentacji dzia³añ edukacyjnych, wychowawczych opiekuñczych,
10) prawid³owoæ opracowania arkusza organizacji pracy
szko³y oraz aneksu do arkusza,
11) prawid³owoæ i rzetelnoæ organizacji zajêæ w roku szkolnym, w tym przeprowadzenie egzaminów koñcowych
w klasach programowo najwy¿szych oraz egzaminów zawodowych,
12) prawid³owe i rzetelne prowadzenie dokumentacji szko³y, w tym m.in. w zakresie bhp, regulaminów wewnêtrznych,
13) wspó³pracê z owiatowymi zwi¹zkami zawodowymi,
14) udzia³ w szkoleniach organizowanych przez Urz¹d Miasta Krakowa,
15) terminowe i rzetelne sporz¹dzanie i przesy³anie sprawozdañ i informacji finansowych, statystycznych, planistycznych i innych,
16) terminow¹ i rzeteln¹ korespondencjê,
17) prawid³owoæ gospodarowania mieniem komunalnym,
18) dba³oæ o standard szko³y, w tym podejmowanie dzia³añ we w³asnym zakresie tzw. systemem gospodarczym,
bez koniecznoci anga¿owania rodków bud¿etowych,
zapewnienie w³aciwych warunków bhp,
19) ocenê wyników kontroli przeprowadzonych przez upowa¿nione organy kontroli, w tym Wydzia³u Kontroli Wewnêtrznej UMK i Zespo³u Ekonomiki Owiaty - w zakresie finansów szko³y,
20) prawid³owe oraz rzetelne prowadzenie akt osobowych
nauczycieli i pracowników administracji i obs³ugi, oraz dokumentacji zwi¹zanej z nadawaniem stopni awansu zawodowego nauczycieli, racjonalne i zgodne z przepisami prawa zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz pracowników administracji i obs³ugi.
§5
1. rodki finansowe przeznaczone na dodatek motywacyjny
dla nauczycieli, za wyj¹tkiem dyrektorów szkó³, wynosz¹
2,5% ich wynagrodzeñ zasadniczych. W przypadku mo¿liwoci finansowych Prezydent Miasta Krakowa mo¿e zwiêkszyæ
pulê tych rodków.
2. rodki finansowe przeznaczone na dodatek motywacyjny
dla dyrektorów wynosz¹ nie mniej ni¿ 10% ich wynagrodzenia zasadniczego.
3. W przypadku nauczycieli i dyrektorów zatrudnionych w szko³ach, w których przeprowadzane s¹ egzaminy maturalne
lub egzaminy dojrza³oci wysokoæ rodków, o których
mowa w ust. 1 i 2 bêdzie zwiêkszona przez Prezydenta Miasta Krakowa.
§6
1. Dodatek motywacyjny przyznaje siê kwotowo na czas
okrelony, nie krótszy ni¿ 3 miesi¹ce i nie d³u¿szy ni¿ jeden rok.
2. Wysokoæ dodatku motywacyjnego dla nauczycieli w ramach posiadanych rodków ustala dyrektor szko³y, a dla dyrektora szko³y - Prezydent Miasta Krakowa.
3. Indywidualnie przyznana kwota dodatku motywacyjnego
dla nauczyciela lub dyrektora szko³y nie mo¿e byæ ni¿sza
ni¿ 40 z³ miesiêcznie i nie mo¿e przekroczyæ 30 % jego wynagrodzenia zasadniczego.
4. Dodatek motywacyjny wyp³aca siê miesiêcznie z góry, w terminie wyp³aty wynagrodzenia.
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Rozdzia³ III
Dodatek funkcyjny
§7
Dodatek funkcyjny przys³uguje nauczycielom, którym powierzono w szko³ach:
1) stanowiska kierownicze,
2) sprawowanie funkcji:
a) opiekuna sta¿u,
b) wychowawstwa klasy (grupy przedszkolnej),
c) doradcy metodycznego.
§8
1. Wysokoæ dodatku funkcyjnego dla dyrektora szko³y ustala
Prezydent Miasta Krakowa w granicach stawek okrelonych
w ust. 2, uwzglêdniaj¹c w szczególnoci nastêpuj¹ce kryteria:
1) liczbê uczniów (wychowanków) i oddzia³ów,
2) liczbê kierunków i profili kszta³cenia w szko³ach zawodowych,
3) godziny pracy (zmianowoæ),
4) liczbê stanowisk kierowniczych w placówce,
5) sposób obs³ugi finansowej,
6) liczbê typów szkó³ i placówek wchodz¹cych w sk³ad jednostki organizacyjnej,
7) prowadzenie gospodarstwa pomocniczego,
8) realizacjê dodatkowych zadañ przydzielonych przez Prezydenta Miasta Krakowa.
2. Tabela stawek dodatku funkcyjnego:
Lp.

1.
2.

3.
4.
5.
6.

Stanowiska kierownicze

Dyrektor przedszkola (specjalnego)
Dyrektor szko³y (zespo³u) ka¿dego typu,
szko³y muzycznej, centrum kszta³cenia
ustawicznego o liczbie:
do 9 oddzia³ów:
10-16 oddzia³ów:
17 i wiêcej:
Dyrektor Centrum Kszta³cenia Praktycznego
Dyrektor placówki owiatowo - wychowawczej, bursy i schroniska m³odzie¿owego
Dyrektor poradni psychologiczno - pedagogicznej
Dyrektor specjalnego orodka szkolno wychowawczego

Kwota
dodatku w z³
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3) wychowawcy oddzia³u przedszkolnego 100 z³ miesiêcznie, przy czym liczba wychowawców nie mo¿e byæ wiêksza od liczby oddzia³ów.
4) doradcy metodycznego wynosi od 150 do 500 z³ miesiêcznie.
2. Wysokoæ dodatku funkcyjnego dla doradcy metodycznego
zale¿y od wymiaru przyznanej mu zni¿ki godzin z tytu³u wykonywania zadañ doradcy.
3. Dodatek funkcyjny dla doradcy metodycznego przyznaje Prezydent Miasta Krakowa, w pozosta³ych przypadkach dyrektor szko³y.
§ 11
1. Prawo do dodatku funkcyjnego przys³uguje w okresie zajmowania odpowiedniego stanowiska kierowniczego lub wykonywania zadañ, za które przys³uguje dodatek. Je¿eli odpowiednie stanowiska kierownicze lub funkcje powierzono
nauczycielowi na okres nie obejmuj¹cy pe³nych miesiêcy,
dodatek funkcyjny wyp³aca siê w wysokoci proporcjonalnej do czasu pe³nienia zwi¹zanych z nimi obowi¹zków.
2. Dodatek funkcyjny zwi¹zany ze stanowiskiem przys³uguje
równie¿ osobie, której powierzono odpowiednie obowi¹zki
w zastêpstwie osoby uprawnionej do dodatku, której ci¹g³a
nieobecnoæ w pracy przekracza 33 dni.
3. Dodatek funkcyjny nie przys³uguje w okresie nieusprawiedliwionej nieobecnoci w pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia oraz w okresach, za które nie przys³uguje
wynagrodzenie zasadnicze.
4. W przypadku zbiegu uprawnieñ do wiêcej ni¿ jednego dodatku funkcyjnego z tytu³u powierzenia stanowiska kierowniczego nauczycielowi przys³uguje jeden wy¿szy dodatek. W pozosta³ych przypadkach w razie zbiegu uprawnieñ do dodatków
funkcyjnych nauczycielowi przys³uguj¹ wszystkie te dodatki.
5. Dodatek funkcyjny przyznawany jest na okres nie d³u¿szy
ni¿ 12 miesiêcy.
6. Dodatek funkcyjny wyp³aca siê miesiêcznie z góry, w terminie wyp³aty wynagrodzenia zasadniczego.

od

do

150
250

600
1000

250
350
450
300
230

600
750
1000
700
650

Rozdzia³ IV
Dodatek za warunki pracy

150

400

300

700

Nauczycielom pracuj¹cym w trudnych lub uci¹¿liwych warunkach pracy przys³uguje z tego tytu³u dodatek.

§9
Dodatek funkcyjny dla:
1) wicedyrektorów w wysokoci nie ni¿szej ni¿ 60 % i nie wy¿szej ni¿ 80 % dodatku funkcyjnego dyrektora szko³y,
2) osób zajmuj¹cych inne stanowiska kierownicze w wysokoci nie ni¿szej ni¿ 20 % i nie wy¿szej ni¿ 60 % dodatku funkcyjnego dyrektora szko³y
ustala dyrektor szko³y w ramach posiadanych rodków finansowych.
§ 10
1. Dodatek funkcyjny z tytu³u sprawowania funkcji:
1) opiekuna sta¿u wynosi 30 z³ miesiêcznie za ka¿dego nauczyciela powierzonego opiece,
2) wychowawcy klasy wynosi 100 z³ miesiêcznie,

§ 12

§ 13
Dodatek za pracê w trudnych warunkach przys³uguje nauczycielowi za prowadzenie:
1) praktycznej nauki zawodu w szko³ach specjalnych w wysokoci 20 % otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego,
2) zajêæ dydaktycznych w gimnazjach (oddzia³ach) przysposabiaj¹cych do pracy zawodowej w wysokoci 5 % otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego,
3) zajêæ rewalidacyjno-wychowawczych z dzieæmi i m³odzie¿¹
upoledzon¹ umys³owo w stopniu g³êbokim w wysokoci
20 % otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego,
4) zajêæ dydaktycznych i wychowawczych w specjalnych
przedszkolach (oddzia³ach), szko³ach (oddzia³ach) specjalnych, w tym w szko³ach przysposabiaj¹cych do pracy
dla uczniów z upoledzeniem umys³owym w wysokoci
20 % otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego,
5) indywidualnego nauczania oraz rewalidacji indywidualnej
dziecka zakwalifikowanego do kszta³cenia specjalnego
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w wysokoci 15 % otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego,
6) zajêæ dydaktycznych w klasach ³¹czonych w szko³ach podstawowych w wysokoci 15 % otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego,
7) zajêæ dydaktycznych w szko³ach, w których zajêcia s¹ prowadzone dwujêzycznie z wyj¹tkiem nauczycieli danego
jêzyka obcego i za wyj¹tkiem nauczycieli jêzyka polskiego
w klasach dwujêzycznych w wysokoci 50 % otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego,
8) zajêæ dydaktycznych przez nauczycieli danego jêzyka w oddzia³ach, w których ten jêzyk jest drugim jêzykiem nauczania w wysokoci 10 % otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego,
9) zajêæ dydaktycznych w szko³ach specjalnych dla uczniów
niedostosowanych spo³ecznie w wysokoci 30 % otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego,
10) zajêæ wychowawczych prowadzonych bezporednio z wychowankami w specjalnych orodkach szkolno-wychowawczych (w tym w internatach) w socjalizacyjnych placówkach opiekuñczo - wychowawczych oraz placówkach opiekuñczo - wychowawczych wsparcia dziennego w wysokoci 30 % otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego,
11) zajêæ wychowawczych bezporednio z wychowankami
w placówkach opiekuñczo-wychowawczych typu interwencyjnego w wysokoci 40 % otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego,
12) zajêæ wychowawczych prowadzonych bezporednio z wychowankami w m³odzie¿owych orodkach wychowawczych, m³odzie¿owych orodkach socjoterapii w wysokoci 40 % otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego,
13) zajêæ grupowych i indywidualnych, wynikaj¹cych z realizacji
zadañ diagnostycznych terapeutycznych i profilaktycznych
z m³odzie¿¹ i dzieæmi upoledzonymi umys³owo w stopniu g³êbokim, z zaburzeniami zachowania, zagro¿onymi niedostosowaniem spo³ecznym, uzale¿nieniem oraz z ich rodzicami
lub opiekunami w poradniach psychologiczno - pedagogicznych oraz w innych poradniach specjalistycznych w wysokoci
7,5 % otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego.
§ 14
Za pracê w warunkach uci¹¿liwych uznaje siê prowadzenie
zajêæ:
1) wymienionych w § 13 pkt 1-11 niniejszego regulaminu prowadzonych z dzieæmi i m³odzie¿¹, których stan zdrowia z powodów chorobowych, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporz¹dzenia Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 1 lutego
2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepe³nosprawnoci u osób
w wieku do 16 roku ¿ycia (Dz. U. Nr 17 poz. 162), uzasadnia
koniecznoæ sprawowania sta³ej opieki lub udzielania pomocy oraz prowadzonych z dzieæmi i m³odzie¿¹ powy¿ej 16 roku
¿ycia, u których wyst¹pi³o naruszenie sprawnoci organizmu
z przyczyn, o których mowa w § 32 ust. 1 rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej, z dnia 15 lipca 2003 r.
w sprawie orzekania o niepe³nosprawnoci i stopniu niepe³nosprawnoci (Dz. U. Nr 139 poz. 1328),
2) przez nauczycieli szkó³ specjalnych w klasie lub grupie wychowawczej z upoledzonymi umys³owo w stopniu lekkim,
w którym znajduje siê co najmniej jedno dziecko ze stanem
chorobowym, o którym mowa w pkt 1, a w przypadku
gdy w takiej klasie lub grupie wychowawczej znajduje siê
dziecko upoledzone umys³owo w stopniu umiarkowanym
lub znacznym, pod warunkiem, ¿e zajêcia dydaktyczne s¹
prowadzone wed³ug odrêbnego programu nauczania obowi¹zuj¹cego w tego typu szkole specjalnej, a zajêcia wycho-
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wawcze - wed³ug odrêbnego programu wychowawczego
opracowanego przez wychowawcê.
§ 15
1. Z tytu³u pracy w warunkach uci¹¿liwych przys³uguje dodatek w wysokoci 10 % wynagrodzenia zasadniczego otrzymywanego przez nauczyciela.
2. Dodatek za uci¹¿liwe warunki pracy przys³uguje nauczycielom, którzy w danym miesi¹cu przepracowali co najmniej
40 godzin w takich warunkach. Dodatek nie ulega podwy¿szeniu, chocia¿by nauczyciel przepracowa³ w warunkach
uci¹¿liwych wiêcej ni¿ 40 godzin w miesi¹cu.
3. Dodatek za trudne warunki pracy wyp³aca siê w ca³oci,
je¿eli nauczyciel realizuje w warunkach trudnych ca³y obowi¹zuj¹cy go wymiar zajêæ. Dodatek ten wyp³aca siê w wysokoci proporcjonalnej, je¿eli nauczyciel realizuje w warunkach trudnych tylko czêæ obowi¹zuj¹cego wymiaru zajêæ lub je¿eli jest zatrudniony w niepe³nym wymiarze zajêæ.
4. Dodatek za warunki pracy wyp³aca siê miesiêcznie z do³u,
za godziny faktycznie przepracowane w tych warunkach, z zastrze¿eniem ust. 2.
5. Dodatek za warunki pracy przyznaje nauczycielom dyrektor
szko³y, a dyrektorom szkó³ Prezydent Miasta Krakowa.
Rozdzia³ V
Dodatek za wys³ugê lat
§ 16
Dodatek za wys³ugê lat przys³uguje za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie oraz za dni nieobecnoci
w pracy z powodu niezdolnoci do pracy wskutek choroby
lub koniecznoci osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem
lub chorym cz³onkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje
z tego tytu³u zasi³ek z ubezpieczenia spo³ecznego.
Rozdzia³ VI
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
i godziny doranych zastêpstw
§ 17
1. Wynagrodzenie za jedn¹ godzinê ponadwymiarow¹ i jedn¹
godzinê doranego zastêpstwa ustala siê, z zastrze¿eniem
ust. 2, dziel¹c przyznan¹ stawkê wynagrodzenia zasadniczego (³¹cznie z dodatkiem za warunki pracy, je¿eli praca
w godzinach ponadwymiarowych oraz doranego zastêpstwa odbywa siê w tych warunkach) przez miesiêczn¹ liczbê
godzin tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru zajêæ, ustalonego dla rodzaju zajêæ dydaktycznych, wychowawczych
lub opiekuñczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub doranego zastêpstwa nauczyciela.
2. Dla nauczycieli realizuj¹cych tygodniowy obowi¹zkowy wymiar zajêæ na podstawie art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela
wynagrodzenie za godzinê doranego zastêpstwa oblicza
siê dziel¹c przyznan¹ nauczycielowi stawkê wynagrodzenia
zasadniczego (³¹cznie z dodatkiem za warunki pracy, je¿eli
praca w godzinach doranego zastêpstwa odbywa siê w warunkach trudnych lub uci¹¿liwych) przez miesiêczn¹ liczbê
godzin realizowanego wymiaru zajêæ.
3. Miesiêczn¹ liczbê godzin tygodniowego obowi¹zkowego
lub realizowanego wymiaru zajêæ nauczyciela, o której mowa
w ust. 1 i 2, ustala siê mno¿¹c tygodniowy obowi¹zkowy lub realizowany wymiar zajêæ przez 4,16 z zaokr¹gleniem do pe³-
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nych godzin w ten sposób, ¿e czas zajêæ do 0,5 godziny pomija
siê, a co najmniej 0,5 godziny liczy siê za pe³n¹ godzinê.
4. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przys³uguje
za godziny faktycznie zrealizowane.
5. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone
w planie organizacyjnym nie przys³uguje za dni, w których
nauczyciel nie realizuje zajêæ z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub koñczenia zajêæ w rodku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecnoci w pracy.
6. Nauczycielowi przys³uguje wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przypadaj¹ce w Dniu Edukacji Narodowej oraz w dniach,
w których nauczyciel nie móg³ ich realizowaæ z przyczyn le¿¹cych
po stronie pracodawcy, a w szczególnoci w zwi¹zku z:
1) zawieszeniem zajêæ z powodu klêsk ¿ywio³owych,
2) wyjazdem dzieci na wycieczki lub na imprezy,
3) rekolekcjami,
4) chorob¹ dziecka nauczanego indywidualnie trwaj¹c¹ nie d³u¿ej ni¿ jeden dzieñ od dnia powziêcia informacji o chorobie ucznia.
7. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
w tygodniach, w których przypadaj¹ dni usprawiedliwionej nieobecnoci w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach, w których zajêcia rozpoczynaj¹ siê
lub koñcz¹ w rodku tygodnia - za podstawê ustalenia liczby
godzin ponadwymiarowych przyjmuje siê tygodniowy obowi¹zkowy wymiar zajêæ okrelony w art. 42 ust. 3 lub ustalony
na podstawie art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela, pomniejszony
o 1/5 tego wymiaru (lub 1/4, gdy dla nauczyciela ustalono
czterodniowy tydzieñ pracy) za ka¿dy dzieñ usprawiedliwionej
nieobecnoci w pracy lub dzieñ ustawowo wolny od pracy.
Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przys³uguje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie mo¿e byæ jednak wiêksza
ni¿ liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.
Rozdzia³ VII
Nagrody
§ 18
W bud¿ecie Gminy Miejskiej Kraków tworzy siê specjalny
fundusz nagród dla nauczycieli za ich osi¹gniêcia dydaktyczno
- wychowawcze w wysokoci 1 % planowanego rocznego osobowego funduszu wynagrodzeñ:
1) fundusz nagród w wysokoci 70% (czyli 0,7% planowanego
rocznego osobowego funduszu wynagrodzeñ) przekazywany jest bezporednio do bud¿etów szkó³ z przeznaczeniem
na nagrody dyrektora,
2) fundusz nagród w wysokoci 30 % (czyli 0,3% planowanego
rocznego osobowego funduszu wynagrodzeñ) przeznacza
siê na nagrody Prezydenta Miasta Krakowa.
§ 19
Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mog¹ byæ przyznane z okazji:
1) Dnia Edukacji Narodowej,
2) wa¿nych wydarzeñ w ¿yciu szko³y (jubileusz, nadanie imienia).
§ 20
1. Przy przyznawaniu nauczycielom nagród ze specjalnego funduszu nagród bierze siê pod uwagê:
1) osi¹ganie wyró¿niaj¹cych wyników w pracy nauczycielskiej zarówno z uczniami szczególnie uzdolnionymi
jak i z uczniami o mniejszych mo¿liwociach,
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2) aktywne uczestnictwo w wa¿nych wydarzeniach w ¿yciu
spo³ecznoci szkolnej,
3) aktywne uczestnictwo w tworzeniu uzupe³niaj¹cej oferty
zajêæ i imprez dla uczniów i rodowiska lokalnego,
4) zaanga¿owanie we wspó³pracê z rodzicami uczniów,
5) zaanga¿owanie w rozwi¹zywanie problemów uczniów
wymagaj¹cych szczególnej pomocy ze strony szko³y,
6) aktywny udzia³ w wewn¹trzszkolnym doskonaleniu nauczycieli.
2. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mog¹ byæ przyznane nauczycielowi zatrudnionemu co najmniej w po³owie
obowi¹zkowego wymiaru zajêæ, po przepracowaniu w szkole co najmniej jednego roku.
§ 21
Przy przyznawaniu dyrektorom szkó³ nagród ze specjalnego funduszu nagród bierze siê pod uwagê:
1) kszta³towanie dobrego klimatu wychowawczego w szkole
poprzez stawianie w³aciwych wymagañ nauczycielom
i uczniom oraz pracownikom administracji i obs³ugi,
2) dba³oæ o wysoki poziom nauczania poprzez odpowiedni¹
organizacjê pracy szko³y, w³aciwy dobór programów nauczania, odpowiednie sprawowanie nadzoru pedagogicznego, wspomaganie nauczycieli w ich rozwoju zawodowym,
3) prawid³ow¹ wspó³pracê ze wszystkimi organami szko³y,
4) racjonalne i oszczêdne planowanie i wydatkowanie rodków bud¿etowych oraz racjonalne pozyskiwanie i wydatkowanie rodków pozabud¿etowych,
5) solidn¹ i terminow¹ wspó³pracê z dzielnic¹ i Wydzia³em Edukacji Urzêdu Miasta Krakowa oraz Kuratorium Owiaty,
6) pracê na rzecz owiaty na terenie dzielnicy lub ca³ego miasta.
§ 22
Nagroda uzale¿niona jest od spe³nienia wy¿ej wymienionych kryteriów i nie mo¿e byæ wy¿sza ni¿:
1) 70% nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Sportu II stopnia - w przypadku nagród Prezydenta Miasta Krakowa.
2) 70 % nagrody Prezydenta Miasta Krakowa - w przypadku
nagród dyrektora szko³y.
§ 23
Osoba nagrodzona otrzymuje dyplom, którego odpis
umieszcza siê w jej aktach osobowych.
§ 24
Prawo wyst¹pienia z wnioskiem o przyznanie nagrody Prezydenta Miasta Krakowa przys³uguje:
1) Zastêpcy Prezydenta Miasta Krakowa sprawuj¹cemu ogólny nadzór nad zadaniami wynikaj¹cymi z zakresu dzia³ania
Wydzia³u Edukacji,
2) Ma³opolskiemu Kuratorowi Owiaty,
3) Dyrektorowi Wydzia³u Edukacji Urzêdu Miasta Krakowa,
4) dyrektorom szkó³,
5) zak³adowym organizacjom zwi¹zkowym.
§ 25
1. Wniosek o nagrodê Prezydenta Miasta Krakowa powinien
zawieraæ:
1) dane osobowe kandydata do nagrody,
2) informacje o ocenie pracy pedagogicznej nauczyciela,
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3) wyszczególnienie dotychczasowych nagród, odznaczeñ,
wyró¿nieñ,
4) uzasadnienie zawieraj¹ce osi¹gniêcia od czasu otrzymania ostatniego wyró¿nienia z zachowaniem kryteriów zawartych w § 20 i 21 niniejszego regulaminu,
5) opiniê rady pedagogicznej wyra¿on¹ w g³osowaniu tajnym
w przypadku wniosku zg³oszonego przez dyrektora szko³y,
6) podpis wnioskodawcy.
2. Liczba wniosków, o których mowa w ust. 1 dla nauczycieli powinna byæ proporcjonalna do liczby nauczycieli zatrudnionych
w szkole (z wy³¹czeniem kadry kierowniczej), przy przyjêciu zasady jeden wniosek na ka¿d¹ rozpoczêt¹ liczbê 35 nauczycieli.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (jubileusz placówki, nadanie imienia) liczba wniosków mo¿e byæ zwiêkszona.
4. Wniosek o nagrodê Prezydenta Miasta Krakowa nale¿y z³o¿yæ do Wydzia³u Edukacji UMK do 31 lipca 2005 roku.
5. Brak wy¿ej wymienionych danych lub przekroczenie terminu sk³adania wniosków powoduje odrzucenie wniosku
ze wzglêdów formalnych.
6. Wnioski, na podstawie których nie przyznano nagród, zostaj¹ odes³ane do szkó³.
7. Osi¹gniêcia bêd¹ce podstaw¹ przyznania nagrody, winny
mieæ miejsce w okresie od otrzymania przez kandydata poprzedniego wyró¿nienia (nagrody Prezydenta Miasta Krakowa, Kuratora Owiaty, Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, resortowych lub pañstwowych odznaczeñ) z wyj¹tkiem
nagrody dyrektora szko³y.

Gmina Miejska Kraków, obowi¹zuje od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku.
2. Postanowienia regulaminu mog¹ byæ zmieniane w trybie
przewidzianym dla jego uchwalenia.
3. Regulamin ustalono w uzgodnieniu ze zwi¹zkami zawodowymi zrzeszaj¹cymi nauczycieli.

§ 26

§1

1. Wnioski o nagrodê Prezydenta Miasta Krakowa opiniuje komisja powo³ana przez Prezydenta Miasta Krakowa w sk³adzie:
 dyrektor lub wicedyrektor Wydzia³u Edukacji UMK - jako przewodnicz¹cy,
 przedstawiciel Komisji Edukacji i Kultury Fizycznej Rady
Miasta Krakowa - jako wiceprzewodnicz¹cy,
 czterech pracowników Wydzia³u Edukacji UMK,
 po jednym przedstawicielu owiatowych zwi¹zków zawodowych.
2. Ustalone w § 18 pkt. 2 rodki na nagrody Prezydenta Miasta
Krakowa przeznaczone s¹:
1) w 1/3 kwoty na nagrody dla nauczycieli zajmuj¹cych stanowiska kierownicze,
2) w 2/3 kwoty na nagrody dla nauczycieli nie zajmuj¹cych
stanowisk kierowniczych.
3. Niewykorzystane rodki na nagrody w jednej z czêci, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2 komisja nagród Prezydenta
Miasta Krakowa mo¿e przesun¹æ do drugiej czêci.
4. Prezydent Miasta Krakowa mo¿e przyznaæ nauczycielowi
nagrodê z w³asnej inicjatywy - bez uzyskania w tym zakresie opinii komisji. Liczba nagrodzonych w tym trybie nauczycieli nie mo¿e przekroczyæ 10 osób.

Gimnazjum nr 44 w Krakowie, os. Na Stoku 34 nadaje siê
imiê "Bohaterów Poleg³ych w Krzes³awicach".

§ 27
Za osi¹gniêcia w pracy pedagogicznej nauczyciel mo¿e
otrzymaæ nagrodê dyrektora szko³y zgodnie z kryteriami okrelonymi w § 20 regulaminu.
Rozdzia³ VIII
Postanowienia koñcowe
§ 28
1. Niniejszy regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szko³ach, dla których organem prowadz¹cym jest

Przewodnicz¹cy Rady: P. Pytko
1463
Uchwa³a Nr LXXIV/722/05
Rady Miasta Krakowa
z dnia 30 marca 2005 r.
w sprawie nadania imienia Gimnazjum nr 44 w Krakowie,
os. na Stoku 34.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990
r. o samorz¹dzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591,
zm.: z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr
153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) w zwi¹zku
z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (tj. Dz. U z 2004 r. Nr 256 poz. 2572, zm.: z 2003 r. Dz. U. Nr 137
poz. 1304, z 2004 r. Dz. U. Nr 69 poz. 624, Nr 109 poz. 1161) Rada
Miasta Krakowa uchwala, co nastêpuje:

§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta
Krakowa
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Wiceprzewodnicz¹cy Rady: B. Komider
1464
Uchwa³a Nr LXXIV/730/05
Rady Miasta Krakowa
z dnia 30 marca 2005 r.
w sprawie nazwy skweru i ronda.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591, zm.: z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113
poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80
poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116
poz. 1203) Rada Miasta Krakowa uchwala, co nastêpuje:
§1
Nadaje siê nastêpuj¹ce nazwy:
1) skwer II Korpusu Polskich Si³ Zbrojnych na Zachodzie (wg PESEL skwer II Korpusu Polskich Si³ Zbrojnych na Zachodzie)
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 zieleñcowi po³o¿onemu w Dzielnicy XVI przy rondzie Kocmyrzowskim, u zbiegu ul. Bieñczyckiej z al. gen. W³adys³awa Andersa (dz.: 68/5, 68/8, 68/11 oraz czêæ dz. 68/12,
obr. 7, jednostka ewidencyjna Nowa Huta),
2) rondo Czy¿yñskie
(wg PESEL rondo Czy¿yñskie)
 rondu po³o¿onemu w Dzielnicy XVIII, utworzonemu u zbiegu ul. Bieñczyckiej i al. Pokoju z al. Jana Paw³a II.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta
Krakowa.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w terminie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Wiceprzewodnicz¹cy Rady: B. Komider
1465
Uchwa³a* Nr XXV/154/2005
Rady Miasta Szczawnica
z dnia 7 marca 2005 r.
w sprawie uchwalenia "Regulaminu wynagradzania nauczycieli, ustalania wysokoci oraz warunków przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego,
za warunki pracy, wys³ugê lat oraz niektórych innych sk³adników wynagrodzenia".
Na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.
- Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118 poz. 1112 z pón. zm.)
Rada Miasta Szczawnica uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê "Regulamin wynagradzania nauczycieli, ustalania wysokoci oraz warunków przyznawania nauczycielom
dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy,
wys³ugê lat oraz niektórych innych sk³adników wynagrodzenia nauczycieli" stanowi¹cy za³¹cznik do uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta.
§3
Trac¹ moc: uchwa³a Rady Miasta Nr 141/XXII/2000 z dnia
25.09.2000 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania
nauczycieli oraz uchwa³a Rady Miasta Nr 187/XXXII/01 z dnia
25 czerwca 2001 r. w sprawie zmian w uchwale Nr 141/XXII/2000
w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli".
________
* Zawiadomieniem z dnia 16 marca 2005 r. Nr PN.II.0911-9105 Wojewoda Ma³opolski wszcz¹³ postêpowanie nadzorcze
w sprawie stwierdzenia niewa¿noci uchwa³y Nr XXV/154/
2005 Rady Miasta Szczawnica z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu wynagradzania nauczycieli (...)"
w zakresie § 3 rozdz. I, § 6 rozdz. III, § 9 ust. 2 rozdz. IV i § 18 ust. 6
rozdz. VII za³¹cznika do przedmiotowej uchwa³y.

Poz. 1464, 1465
§4

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego i wchodzi w ¿ycie 14 dni od daty
og³oszenia z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2005 r.
Przewodnicz¹cy Rady: W. Król
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XXV/154/2005
Rady Miasta Szczawnica
z dnia 7 marca 2005 r.
Regulamin
wynagradzania nauczycieli, ustalania wysokoci oraz warunków przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, wys³ugê lat
oraz niektórych innych sk³adników wynagradzania
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§1
1. Wynagrodzenie nauczycieli sk³ada siê z:
1) wynagrodzenia zasadniczego,
2) dodatków za wys³ugê lat, motywacyjnego, funkcyjnego
oraz za warunki pracy,
3) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
zastêpstw doranych,
4) nagród i innych wiadczeñ wynikaj¹cych ze stosunku pracy, z wy³¹czeniem wiadczeñ z zak³adowego funduszu
wiadczeñ socjalnych.
§2
Ilekroæ w regulaminie jest mowa bez bli¿szego okrelenia
o szkole - nale¿y przez to rozumieæ tak¿e przedszkole.
§3
Minimalne stawki wynagradzania zasadniczego nauczycieli
przyjmuje siê z Rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 11 maja 2000 r. w sprawie wysokoci minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego za jedn¹ godzinê przeliczeniow¹, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadañ i zajêæ
uprawniaj¹cych do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków
przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uci¹¿liwych warunków pracy stanowi¹cych podstawê przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadków zaliczania
okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniaj¹cych do dodatku za wys³ugê lat (Dz. U. z 2000 Nr 39 poz. 455 ze zmianami).
Rozdzia³ II
Dodatek za wys³ugê lat
§4
1. Nauczycielom przys³uguje dodatek za wys³ugê lat, zwany dalej "dodatkiem", w wysokoci 1% wynagrodzenia zasadniczego za ka¿dy rok pracy, wyp³acony w okresach miesiêcznych
poczynaj¹c od czwartego roku pracy, z tym ¿e dodatek ten
nie mo¿e przekroczyæ 20 % wynagrodzenia zasadniczego.
2. Do okresów pracy uprawniaj¹cych do dodatku wlicza
siê okresy poprzedniego zatrudnienia we wszystkich za-
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k³adach pracy, bez wzglêdu na sposób ustania stosunku pracy.
3. Dodatek za wys³ugê lat przys³uguje nauczycielowi za okres
urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni, za które otrzymuje
wynagrodzenie, chyba ¿e przepis szczególny stanowi inaczej.
Dodatek ten przys³uguje równie¿ za dni nieobecnoci w pracy
z powodu niezdolnoci do pracy wskutek choroby b¹d koniecznoci osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem
lub chorym cz³onkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje
wynagrodzenie lub zasi³ek z ubezpieczenia spo³ecznego.

2. Dodatek dla nauczycieli przyznaje dyrektor, w granicach posiadanych rodków po zasiêgniêciu opinii zak³adowej organizacji zwi¹zkowej w oparciu o regulamin obowi¹zuj¹cy
w placówce, uwzglêdniaj¹cy kryteria zapisane w rozporz¹dzeniu Ministra Edukacji Narodowej, o którym mowa § 3.
3. Dyrektorowi placówki dodatek motywacyjny przyznaje Burmistrz Miasta uwzglêdniaj¹c kryteria zapisane w niniejszym
Regulaminie.

§5

1. Warunkiem przyznania nauczycielowi zatrudnionemu w szkole dodatku motywacyjnego jest:
1) uzyskiwanie szczególnych osi¹gniêæ dydaktycznych, wychowawczych i opiekuñczych, a w szczególnoci:
a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzglêdnieniem ich mo¿liwoci oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych osi¹gniêæ dydaktyczno-wychowawczych potwierdzonych
wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów oraz sukcesami w konkursach, zawodach i olimpiadach,
b) umiejêtne rozwi¹zywanie problemów wychowawczych
uczniów we wspó³pracy z ich rodzicami,
c) pe³ne rozpoznanie rodowiska wychowawczego
uczniów, aktywne i efektywne dzia³anie na rzecz
uczniów potrzebuj¹cych szczególnej opieki,
2) jakoæ wiadczonej pracy, w tym zwi¹zanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem
lub zajêciem, a w szczególnoci:
a) systematyczne i efektywne przygotowywanie siê
do przydzielonych obowi¹zków,
b) podnoszenie kwalifikacji i umiejêtnoci zawodowych,
c) wzbogacanie w³asnego warsztatu pracy,
d) dba³oæ o estetykê i sprawnoæ powierzonych pomieszczeñ, pomocy dydaktycznych lub urz¹dzeñ szkolnych,
e) prawid³owe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym
pedagogicznej,
f) rzetelne i terminowe wywi¹zywanie siê z poleceñ s³u¿bowych i powierzonych obowi¹zków,
3) posiadanie ca najmniej dobrej oceny pracy lub pozytywnej oceny dorobku zawodowego,
4) zaanga¿owanie w realizacjê czynnoci i zajêæ, o których
mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia
1982 roku - Karta Nauczyciela, a w szczególnoci:
a) udzia³ w organizowaniu imprez i uroczystoci szkolnych,
b) udzia³ w komisjach przedmiotowych i innych,
c) opieka nad samorz¹dem uczniowskim lub organizacjami uczniowskimi dzia³aj¹cymi na terenie szko³y,
d) prowadzenie lekcji kole¿eñskich, przejawianie innych
form aktywnoci w ramach wewn¹trzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,
e) aktywny udzia³ w realizacji innych zadañ statutowych
szko³y.
2. Dodatek motywacyjny wyp³acany jest z do³u w terminie
wyp³aty wynagrodzenia.

1. Dodatek jest wyp³acany w terminie wyp³aty wynagrodzenia:
1) pocz¹wszy od pierwszego dnia miesi¹ca, nastêpuj¹cego
po miesi¹cu, w którym nauczyciel naby³ prawo do dodatku lub wy¿szej stawki dodatku, je¿eli nabycie prawa nast¹pi³o w ci¹gu miesi¹ca,
2) za dany miesi¹c, je¿eli nabycie prawa do dodatku lub wy¿szej stawki nast¹pi³o pierwszego dnia miesi¹ca.
Rozdzia³ III
Dodatek za warunki pracy
§6
Wykaz trudnych warunków pracy stanowi¹cy podstawê
do przyznania dodatku z tego tytu³u okrela § 6 rozporz¹dzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2000 r. o którym
mowa w § 3 Regulaminu.
§7
1. Nauczycielom pracuj¹cym w trudnych warunkach przys³uguje z tego tytu³u dodatek "za warunki pracy".
2. Wysokoæ dodatku za trudne warunki pracy wynosi 20 %
osobistego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela pracuj¹cego w warunkach okrelonych w ust. 2.
3. Dodatek wyp³aca siê proporcjonalnie do realizowanego
przez nauczyciela, w tym pe³ni¹cego funkcje kierownicze,
obowi¹zuj¹cego pensum, w trudnych warunkach.
4. Dodatek wyp³acany jest z do³u, w terminie wyp³aty wynagrodzenia.
Rozdzia³ IV
Dodatek motywacyjny
§8
1. Dodatek motywacyjny ma charakter uznaniowy.
2. Dodatek motywacyjny dla nauczycieli stanowi od 1% do 3%
kwoty planowanej na wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli.
3. Dodatek motywacyjny dla danej placówki jest proporcjonalny do jej udzia³u w funduszu p³ac na wynagrodzenia zasadnicze w skali gminy i mo¿e byæ zró¿nicowany wg zasad
okrelonych zarz¹dzeniem Burmistrza Miasta.
4. Dodatek motywacyjny w ka¿dej placówce mo¿e byæ przyznawany na okres roku szkolnego lub dwa razy w roku na okresy: styczeñ - czerwiec i wrzesieñ - grudzieñ. Za lipiec i sierpieñ
wynagrodzenie wyp³acane jest wg redniej urlopowej.
§9
1. Dodatek motywacyjny dla dyrektora placówki i nauczyciela
nie mo¿e przekraczaæ 20% wynagrodzenia zasadniczego.

§ 10

Rozdzia³ V
Dodatek funkcyjny
§ 11
1. Do uzyskania dodatku funkcyjnego uprawnieni s¹ nauczyciele,
którym powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szko³y.
2. Wysokoæ dodatku funkcyjnego okrela poni¿sza tabela:
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Stanowisko kierownicze

1.

Przedszkole:
a) dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin dziennie
Szko³y (zespo³y):
a) dyrektor szko³y (zespo³u szkó³), licz¹cej:
 do 8 oddzia³ów
 od 9 do 16 oddzia³ów
 17 i wiêcej oddzia³ów
b) zastêpca dyrektora szko³y (zespo³u)
licz¹cej:
 powy¿ej 12 oddzia³ów
c) kierownik filii

2.
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nej nieobecnoci w pracy, urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach, za które nie przys³uguje wynagrodzenie zasadnicze.
Rozdzia³ VI
Godziny ponadwymiarowe i zastêpstw doranych
§ 13

160 z³ do 500 z³
200 z³ do 600 z³
300 z³ do 700 z³
160 z³ do 400 z³
100 z³ do 200 z³

3. Dodatek funkcyjny przys³uguje równie¿ nauczycielowi z tytu³u:
1) wychowawstwo klasy - 45 z³,
2) sprawowanie funkcji:
a) doradcy metodycznego lub nauczyciela konsultanta - 40 z³,
b) opiekuna sta¿u - 30 z³,
4. Dodatek funkcyjny przys³uguje równie¿ nauczycielom, którym
powierzono obowi¹zki kierownicze w zastêpstwie. Prawo do dodatku powstaje od 1 dnia miesi¹ca po up³ywie jednomiesiêcznego okresu pe³nienia obowi¹zków i wygasa z 1 dniem miesi¹ca
nastêpuj¹cego po zaprzestaniu pe³nienia tych obowi¹zków.
5. Wysokoæ dodatku funkcyjnego w granicach okrelonych
tabel¹, dla dyrektorów ustala Burmistrz Miasta, a dla zastêpców dyrektorów i innych stanowisk kierowniczych - dyrektor placówki, z tym, ¿e:
1) wysokoæ przyznanego dodatku funkcyjnego dla zastêpcy dyrektora nie mo¿e przekroczyæ 80 % dodatku funkcyjnego dyrektora,
2) wysokoæ dodatków funkcyjnych pozosta³ych stanowisk
kierowniczych w szkole nie mo¿e przekroczyæ 50 % dodatku funkcyjnego dyrektora.
6. Przy ustalaniu wysokoci dodatku funkcyjnego nale¿y
uwzglêdniaæ:
1) warunki organizacyjne tj. wielkoæ szko³y, liczbê uczniów
i oddzia³ów, jej strukturê organizacyjn¹,
2) z³o¿onoæ zadañ wynikaj¹cych z zajmowanego stanowiska, liczbê stanowisk kierowniczych w placówce,
3) funkcjonowanie placówki,
4) wyniki w nauczaniu i wychowaniu,
5) prawid³owe i gospodarne wykonywanie planów finansowych oraz przestrzeganie dyscypliny bud¿etowej.
7. W razie zbiegu tytu³ów do dwóch lub wiêcej dodatków funkcyjnych nauczycielowi przys³uguj¹ wszystkie.
8. Dodatek funkcyjny wyp³aca siê z do³u w terminie wyp³aty
wynagrodzenia.
9. Dodatek funkcyjny przyznawany jest na czas pe³nienia funkcji
lub na okres roku szkolnego.
§ 12
1. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia
miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nast¹pi³o powierzenie stanowiska kierowniczego, a je¿eli powierzenie stanowiska nast¹pi³o pierwszego dnia miesi¹ca - od tego dnia.
2. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze
na czas okrelony, traci prawo do dodatku funkcyjnego z up³ywem okresu powierzenia, a w razie wczeniejszego odwo³ania z koñcem miesi¹ca, w którym nast¹pi³o odwo³anie, a je¿eli
odwo³anie nast¹pi³o pierwszego dnia miesi¹ca - od tego dnia.
3. Dodatek funkcyjny nie przys³uguje w okresie nieusprawiedliwio-

1. Wysokoæ stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedn¹ godzinê przeliczeniow¹ dla nauczycieli realizuj¹cych tygodniowy obowi¹zkowy wymiar godzin, o którym mowa w art.42
ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela,
oblicza siê dziel¹c odpowiedni¹ minimaln¹ stawkê wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela wynikaj¹c¹ z tabeli okrelonej w powo³anym wy¿ej przepisie, przez miesiêczn¹ liczbê
godzin bêd¹c¹ wynikiem pomno¿enia tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru godzin, przez 4.16 - z zaokr¹gleniem do pe³nych godzin, w ten sposób, ¿e czas zajêæ do 0,5 godziny pomija siê, a co najmniej 0,5 godziny liczy siê za pe³n¹ godzinê.
2. Wysokoæ minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego
dla nauczycieli realizuj¹cych tygodniowy obowi¹zkowy wymiar
godzin, o których mowa w art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela, oblicza siê, mno¿¹c stawkê wynagrodzenia zasadniczego za jedn¹
godzinê przeliczeniow¹, ustalon¹ zgodnie z ust. 1 przez miesiêczn¹
liczbê godzin bêd¹c¹ wynikiem pomno¿enia tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru godzin przez 4,16 - z zaokr¹gleniem do pe³nych godzin, w ten sposób, ¿e czas zajêæ do 0,5 godziny pomija siê,
a co najmniej 0,5 godziny liczy siê za pe³n¹ godzinê.
§ 14
1. W szczególnych przypadkach podyktowanych wy³¹cznie koniecznoci¹ realizacji programu nauczania w szko³ach lub zapewnieniem opieki w przedszkolu, nauczyciel mo¿e byæ zobowi¹zany do odp³atnej pracy w godzinach ponadwymiarowych, zgodnie z posiadan¹ specjalnoci¹, których liczba nie
mo¿e przekraczaæ ¼ tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru godzin zajêæ. Przydzielenie nauczycielowi wiêkszej liczby
godzin ponadwymiarowych mo¿e nast¹piæ wy³¹cznie za jego
zgod¹, jednak w wymiarze nie przekraczaj¹cym ½ tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru godzin zajêæ.
2. Przez godzinê ponadwymiarow¹ rozumie siê przydzielon¹ nauczycielowi godzinê zajêæ dydaktycznych, wychowawczych, opiekuñczych powy¿ej tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru zajêæ.
3. Wynagrodzenie za jedn¹ godzinê ponadwymiarow¹ ustala
siê dziel¹c stawkê wynagrodzenia zasadniczego przez miesiêczn¹ liczbê godzin obowi¹zkowego wymiaru zajêæ realizowanych przez nauczyciela.
§ 15
1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone
w planie organizacyjnym nie przys³uguje za dni, w których
nauczyciel nie realizuje zajêæ z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub koñczenia zajêæ w rodku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecnoci w pracy.
2. Godziny ponadwymiarowe przypadaj¹ce w dniach, w których nauczyciel nie móg³ ich realizowaæ z takich przyczyn, jak:
1) zawieszenie zajêæ z powodu epidemii lub mrozów,
2) wyjazdu dzieci na wycieczkê lub imprez organizowanych
przez szko³ê,
3) choroba ucznia nauczania indywidualnego, trwaj¹ca
nie d³u¿ej jak 5 dni
traktuje siê jak godziny faktycznie przepracowane.
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3. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
w tygodniach, w których przypadaj¹ dni usprawiedliwionej nieobecnoci w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach, w których zajêcia rozpoczynaj¹ siê
lub koñcz¹ w rodku tygodnia - za podstawê ustalenia liczby
godzin ponadwymiarowych przyjmuje siê tygodniowy obowi¹zkowy wymiar zajêæ okrelony w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub ¼ , gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzieñ pracy) za ka¿dy dzieñ usprawiedliwionej nieobecnoci lub dzieñ ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przys³uguje
wynagrodzenie w takim tygodniu, nie mo¿e byæ jednak wiêksza ni¿ liczba godzin przydzielonych w arkuszu organizacyjnym.
4. Nauczycielom, którzy w dniu wolnym od pracy realizuj¹ zajêcia dydaktyczno wychowawcze lub opiekuñcze, a nie otrzymuj¹ za ten dzieñ innego dnia wolnego, przys³uguje odrêbne wynagrodzenie za ka¿d¹ godzinê pracy obliczane
jak za godzinê ponadwymiarow¹.
5. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oraz doranych zastêpstw wyp³aca siê wed³ug stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzglêdnieniem dodatku za warunki pracy.
6. Dla nauczycieli realizuj¹cych tygodniowy obowi¹zkowy wymiar zajêæ na podstawie art. 42 ust. 4a KN wynagrodzenie
za godzinê doranego zastêpstwa oblicza siê dziel¹c przyznan¹
nauczycielowi stawkê wynagrodzenia zasadniczego przez miesiêczn¹ liczbê godzin realizowanego wymiaru zajêæ.
7. Dyrektorowi szko³y nie przys³uguje prawo do wynagrodzenia z tytu³u zrealizowanych godzin zastêpstw doranych.
8. Przydzielenie godzin doranych zastêpstw powinno zapewniæ realizacjê programu nauczania.
9. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, godziny zastêpstw doranych wyp³acane s¹ z do³u w terminie wyp³aty
wynagrodzenia.
Rozdzia³ VII
Fundusz nagród
§ 16
1. Tworzy siê specjalny fundusz nagród dla nauczycieli za osi¹gniêcia dydaktyczno wychowawcze.
2. Odpis na fundusz nagród stanowi 1% planowanych rocznych wynagrodzeñ osobowych, nauczycieli w miecie.
3. Wyodrêbniony fundusz nagród dzieli siê nastêpuj¹co:
1) na nagrody Burmistrza Miasta - 30 %,
2) na nagrody dyrektorów - 70 %.
4. Fundusz na nagrody Dyrektora dla danej placówki jest proporcjonalny do jej udzia³u w funduszu wynagrodzeñ osobowych w skali miasta.
§ 17
1. Nagrody maj¹ charakter uznaniowy, przyznanie nagrody jest
uzale¿nione od:
1) posiadania dobrej oceny pracy,
2) osi¹gania wyników w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuñczej.
§ 18
1. Nagroda Burmistrza mo¿e byæ przyznana na wniosek Dyrektora, nauczycielowi, który:
1) osi¹ga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone w sprawdzianach i egzaminach uczniów,
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2) podejmuje dzia³alnoæ innowacyjn¹ w zakresie wdra¿ania nowatorskich metod nauczania i wychowania,
3) osi¹ga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone udzia³em uczniów w olimpiadach przedmiotowych, zawodach
sportowych, konkursach,
4) posiada osi¹gniêcia w pracy z uczniami uzdolnionymi
lub z uczniami maj¹cymi trudnoci w nauce,
5) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystoci szkolne
i rodowiskowe,
6) organizuje imprezy kulturalne, sportowe, organizuje wycieczki,
7) organizuje udzia³ uczniów w wystawach, koncertach i innych spotkaniach,
8) organizuje pomoc i opiekê uczniom bêd¹cym w trudnej
sytuacji materialnej,
9) prowadzi dzia³alnoæ maj¹c¹ na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii wród uczniów.
2. Nagroda mo¿e byæ przyznana nauczycielowi pe³ni¹cemu
funkcjê dyrektora w placówce na wniosek:
 Zespo³u Ekonomiczno Administracyjnego Owiaty,
 Rady Pedagogicznej placówki,
je¿eli:
1) w kierowanej placówce uczniowie osi¹gaj¹:
a) dobre wyniki nauczania potwierdzone w sprawdzianach
i egzaminach,
b) osi¹gaj¹ dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone licznym udzia³em w olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych, konkursach, szczególnie w rejonowych, wojewódzkich oraz centralnych,
2) pozyskuje rodki pozabud¿etowe,
3) oszczêdnie gospodaruje przyznanymi rodkami finansowymi oraz zachowuje dyscyplinê bud¿etow¹,
4) doskonali swój warsztat pracy oraz zna przepisy prawa
owiatowego,
5) dba o prawid³owe utrzymanie budynku i jego estetykê,
6) wyró¿nia siê dobr¹ wspó³prac¹ z organami szko³y, samorz¹dem miasta oraz rodowiskiem.
3. Wniosek o przyznanie nagrody Burmistrza podlega zaopiniowaniu przez Komisjê w sk³adzie, po jednym przedstawicielu:
 Komisji Edukacji i Spraw Spo³ecznych Rady Miasta
Szczawnica,
 Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego o/ Szczawnica,
 Zespo³u Ekonomiczno Administracyjnego Owiaty Urzêdu Miasta.
5. Nagroda mo¿e byæ przyznana za ca³okszta³t pracy, nauczycielom odchodz¹cym na emeryturê.
6. Zasady przyznawania nagród Dyrektora opracuj¹ poszczególne placówki w uzgodnieniu ze zwi¹zkami zawodowymi.
§ 19
1. Nagrody, o których mowa w § 16 ust. 3 przyznaje siê z okazji
Dnia Edukacji Narodowej, w szczególnie uzasadnionych przypadkach nagroda mo¿e byæ przyznana w innym terminie.
2. Przyznanie nagrody Burmistrza lub nagrody Dyrektora mo¿e
nast¹piæ po przepracowaniu przez nauczyciela w szkole
lub placówce co najmniej dwóch lat.
Rozdzia³ VIII
Postanowienia koñcowe
§ 20
Wykonanie Regulaminu powierza siê Burmistrzowi Miasta
oraz Dyrektorom placówek owiatowych dzia³aj¹cych na terenie miasta.
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§ 21

§4

1. Regulamin zosta³ uzgodniony ze zwi¹zkami zawodowymi
zrzeszaj¹cymi nauczycieli.
2. Wprowadzenie zmian w Regulaminie mo¿e byæ dokonywane po uzgodnieniu ze zwi¹zkami zawodowymi.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego z moc¹
obowi¹zuj¹c¹ od dnia 16 lipca 2005 r.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej: Z. Mardy³a

§ 22
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Regulamin wchodzi w ¿ycie z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2005 r.

Uchwa³a Nr XXXII/176/2005
Rady Miejskiej w wi¹tnikach Górnych
z dnia 23 lutego 2005 r.

Przewodnicz¹cy Rady: W. Król

w sprawie ustalenia op³aty za cieki wprowadzane do urz¹dzeñ kanalizacyjnych stanowi¹cych w³asnoæ Gminy.
Na podstawie art. 20 ust. 2 w zwi¹zku z art. 24 ust. 1 ustawy
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê
i zbiorowym odprowadzeniu cieków (Dz. U. z 2001 r. Nr 72,
poz. 747 z pón. zm.) Rada Miejska w wi¹tnikach Górnych
uchwala, co nastêpuje:
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Uchwa³a Nr XXXII/175/2005
Rady Miejskiej w wi¹tnikach Górnych
z dnia 23 lutego 2005 r.

§1

w sprawie ustalenia op³aty za wodê.
Na podstawie art. 20 ust. 2 w zwi¹zku z art. 24 ust. 1 ustawy
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê
i zbiorowym odprowadzeniu cieków (Dz. U. z 2001 r. Nr 72,
poz. 747 z pón. zm.) Rada Miejska w wi¹tnikach Górnych
uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê op³atê za 1 m3 wody pobieranej z sieci wodoci¹gowej stanowi¹cej w³asnoæ Gminy w wysokoci 3,05 z³/brutto.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta
i Gminy wi¹tniki Górne oraz Kierownikowi Zak³adu Gospodarki Komunalnej w wi¹tnikach Górnych.
§3
Traci moc uchwa³a Rady Miejskiej Nr XXII/103/2004 z dnia
31 marca 2004 r.

Ustala siê op³atê za 1 m3 cieków wprowadzanych do urz¹dzeñ kanalizacyjnych stanowi¹cych w³asnoæ Gminy w wysokoci 4,05 z³/brutto.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta
i Gminy wi¹tniki Górne oraz Kierownikowi Zak³adu Gospodarki Komunalnej w wi¹tnikach Górnych.
§3
Traci moc uchwa³a Rady Miejskiej Nr XXII/102/2004 z dnia
31 marca 2004 r.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego z moc¹
obowi¹zuj¹c¹ od dnia 16 lipca 2005 r.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej: Z. Mardy³a
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