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1374
Uchwa³a Nr IV/39/03
Rady Powiatu w D¹browie Tarnowskiej
z dnia 6 marca 2003 r.
w sprawie zmiany Statutu Powiatu D¹browskiego.
Na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592;
z 2002 r. Nr 23 poz. 220 i Nr 62 poz. 558 oraz Nr 113 poz. 984,
Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688 oraz Nr 214 poz. 1806),
Rada Powiatu w D¹browieTarnowskiej uchwala, co nastêpuje:
§1
W za³¹czniku do uchwa³y Nr II/10/98 Rady Powiatu w D¹browieTarnowskiej z dnia 17 grudnia 1998 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu D¹browskiego (Dz. Urz. Woj. Ma³opolskiego z 1999 r. Nr 3 poz. 10 i 11 oraz Nr 13 poz. 88; z 2000 r.
Nr 27 poz. 399; z 2001 r. Nr 168 poz. 2485; z 2002 r. Nr 2 poz. 27,
Nr 176 poz. 2675, Nr 213 poz. 3001 oraz Nr 270 poz. 3484
i z 2003 r. Nr 12 poz. 189) skrela siê § 22a.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady: A. Kita
1375
Uchwa³a Nr IV/24/2003
Rady Miejskiej w Brzeszczach
z dnia 11 lutego 2003 r.
w sprawie nadania Statutu Orodkowi Kultury w Brzeszczach.

Na podstawie art. 13 ust. 1, 2 ustawy z dnia 25 padziernika
1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoci kulturalnej
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 ze zm.), art. 40, 41 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591 ze zm.), Rada Miejska uchwala:
§1
Uchwaliæ dla Orodka Kultury w Brzeszczach Statut
w brzmieniu jak w za³¹czniku Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§2
Traci moc:
 uchwa³a nr XXXIV/239/97 Rady Miejskiej w Brzeszczach
z dnia 29 lipca 1997 r. w sprawie nadania statutu Orodkowi
Kultury w Brzeszczach,
 uchwa³a Nr III/23/98 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia
15 grudnia 1998 r. w sprawie zmian w statucie Orodka Kultury w Brzeszczach,
 uchwa³a Nr XVI1/149/2000 Rady Miejskiej w Brzeszczach
z dnia 28 stycznia 2000 r. w sprawie zmiany uchwa³y
Nr XXXIV/239/97 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 lipca 1997 r. w sprawie nadania Statutu Orodkowi Kultury
w Brzeszczach,
- uchwa³a Nr 179/2000 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia
28.04.2000 r. w sprawie zmian uchwa³y Nr XXXIV/239/97
Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 lipca 1997 r. w sprawie nadania Statutu Orodkowi Kultury w Brzeszczach.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy
Brzeszcze.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w terminie 14 dni od daty og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej: W. Zawadzki
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Za³¹cznik
do uchwa³y Nr IV/24/2003
Rady Miejskiej w Brzeszczach
z dnia 11 lutego 2003 r.

Poz. 1375

Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne

3. Upowszechnianie i organizacjê czytelnictwa oraz owiaty
pozaszkolnej i pozyskiwanie zbiorów bibliotecznych.
4. Tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowanie wiedz¹ i sztuk¹.
5. Koordynowanie dzia³añ i inicjatyw innych organizacji dla zaspokojenia podstawowych potrzeb kulturalnych, rekreacyjnych i turystycznych, sportowych.
6. Upowszechnianie i popularyzacja historii i tradycji naszej
lokalnej wspólnoty.
7. Prowadzenie i organizowanie dzia³alnoci sportowej i rekreacyjnej.

§1

§7

Orodek Kultury w Brzeszczach, zwany dalej OK., jest samorz¹dow¹ instytucj¹ kultury, powo³an¹ uchwa³¹ Rady Miejskiej w Brzeszczach Nr XIX/125/95 z dnia 19 grudnia 1995 r.,
dzia³aj¹c¹ na podstawie:
 ustawy z dnia 25 padziernika1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoci kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 13
poz. 123 ze zm.),
 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 81 poz. 889 ze zm.),
 niniejszego Statutu,
 ustawy z dnia 29 wrzenia 1994 r. o rachunkowoci (t.j. Dz. U.
z 2002 r. Nr 76 poz. 694 ze zm.).

Zadania wymienione w § 6 OK. realizuje przede wszystkim
przez organizowanie:
1. Ró¿norodnych form edukacji kulturalnej;
2. Wychowania przez sztukê;
3. Zespo³owego uczestnictwa w kulturze, rekreacji i sporcie;
4. Form indywidualnej aktywnoci kulturalnej, rekreacyjnej
i sportowej;
5. Ró¿norodnych form rekreacji i turystyki, sportu;
6. Promocji Gminy.

STATUT
ORODKA KULTURY
W BRZESZCZACH

§2
1. Nazwa orodka brzmi: Orodek Kultury w Brzeszczach.
2. Siedzib¹ OK s¹ Brzeszcze.
3. Terenem dzia³ania OK jest Rzeczpospolita Polska i zagranica.
4. Nazwa skrócona brzmi OK.
§3
1. Orodek Kultury posiada osobowoæ prawn¹.
2. Orodek Kultury jest jednostk¹ organizacyjn¹ Gminy Brzeszcze.
§4
OK. u¿ywa pieczêci z nazw¹ w pe³nym brzmieniu i adresem siedziby.
Rozdzia³ II
Cele i zadania
§5
Podstawowym celem OK. jest pozyskiwanie i przygotowywanie spo³eczeñstwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze,
rekreacji, sporcie i turystyce, wspó³tworzenie tych wartoci
oraz stymulowanie aktywnoci i komunikacji spo³ecznej w spo³ecznoci lokalnej.
§6
OK. realizuje zadania w dziedzinie wychowania, owiaty
i upowszechniania kultury, sportu, turystyki i rekreacji.
Do zadañ OK. nale¿y w szczególnoci:
1. Rozpoznanie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb oraz zainteresowañ kulturalnych, rekreacyjnych, turystycznych, sportowych.
2. Przygotowanie do odbioru i tworzenie wartoci kulturowych
i kulturalnych.

§8
Przedmiotem dzia³ania OK. jest:
1. Organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych, turystycznych, rozrywkowych na rzecz spo³eczeñstwa: Brzeszcz, Jawiszowic, Przecieszyna, Skidzinia, Wilczkowic, Zasola;
2. Organizowanie imprez zlecanych przez zak³ady pracy, organizacje spo³eczne i inne instytucje w zakresie rozpowszechniania kultury, rekreacji, turystyki, sportu;
3. Prowadzenie dzia³alnoci kulturalno-owiatowej, rekreacyjnej, turystycznej wród dzieci i m³odzie¿y, wspó³praca
ze szko³ami i organizacjami m³odzie¿owymi;
4. Wspó³praca ze spo³ecznymi organizacjami kulturalnymi;
5. Inspirowanie, organizowanie i mecenat nad amatorsk¹
twórczoci¹ artystyczn¹;
6. Opieka i wyposa¿anie w urz¹dzenia u¿ytecznoci kulturalnej i rekreacyjnej przynale¿nych obiektów i terenów przeznaczonych do tego celu;
7. Zapewnienie dostêpnoci, w³aciwej eksploatacji i konserwacji obiektów oraz urz¹dzeñ u¿ytecznoci kulturalnej i rekreacyjnej OK.;
8. Prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej (m.in. us³ugi, gastronomia, handel, wynajem sal) oraz pozyskiwanie sponsoringu celem uzyskania dodatkowych rodków na realizacjê zadañ programowych i wspó³pracê w tym zakresie
z jednostkami zajmuj¹cymi siê t¹ dzia³alnoci¹;
9. Prowadzenie marketingu w zakresie kultury, rekreacji i turystyki, sportu;
10. Prowadzenie dzia³alnoci wydawniczej;
11. OK. mo¿e podejmowaæ inn¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹
ni¿ okrelono powy¿ej, pod warunkiem akceptacji Burmistrza Gminy Brzeszcze.
12. Prowadzenie i organizowanie dzia³alnoci sportowej i rekreacyjnej;
Rozdzia³ III
Zarz¹dzanie i organizacja
§9
1. Organem zarz¹dzaj¹cym jest dyrektor powo³any i odwo³ywany przez Burmistrza Gminy. Dyrektor kieruje dzia³alno-
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ci¹ OK., reprezentuje instytucjê na zewn¹trz i jest za OK.
odpowiedzialny.
2. Dyrektor OK. dzia³a jednoosobowo.
3. Zastêpcê Dyrektora powo³uje i odwo³uje Dyrektor OK.
4. Komórki organizacyjne ich rodzaje, strukturê oraz zasady
i tryb tworzenia okrela regulamin organizacyjny.
5. OK. opracowuje program i plan swojej dzia³alnoci.
6. W sk³ad OK. wchodz¹:
a) Orodek Kultury w Brzeszczach, jako siedziba OK.;
b) Biblioteka Publiczna wraz z filiami w Brzeszczach, Brzeszczach-Borze, Jawiszowicach, Przecieszynie, Skidziniu,
Wilczkowicach, Zasolu;
c) Dom Ludowy na Borze;
d) Dom Ludowy w Przecieszynie;
e) Dom Ludowy w Skidziniu;
f) Dom Ludowy w Wilczkowicach;
g) wietlica w Jawiszowicach;
h) wietlica na O.Szymanowskiego;
i) wietlica na O.Paderewskiego;
j) wietlica na Zasolu;
k) Kino "Wis³a";
l) Hala Sportowa;
m) Basen K¹pielowy;
n) Budynek "Willi".
7. Szczegó³ow¹ organizacjê wewnêtrzn¹ OK. w Brzeszczach
okrela Regulamin Organizacyjny, nadany przez Dyrektora
OK., po zaopiniowaniu przez Burmistrza Gminy.
Rozdzia³ IV
Gospodarka finansowa
§ 10
OK prowadzi gospodarkê finansow¹ na zasadach okrelonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoci
kulturalnej oraz ustawie o rachunkowoci.

Poz. 1375, 1376

2. Wszelkie zmiany w Statucie mog¹ byæ dokonywane w trybie w³aciwym dla jego ustalenia.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej: W. Zawadzki
1376
Uchwa³a Nr V/53/03
Rady Gminy Bystra - Sidzina
z dnia 13 marca 2003 r.
w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendiów
dla uczniów i studentów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 z pón. zm.), Rada Gminy Bystra - Sidzina uchwala,
co nastêpuje:
§1
Ustala siê zasady udzielania stypendiów dla uczniów i studentów, zawarte w Regulaminie przyznawania stypendium,
stanowi¹cym za³¹cznik do uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy Bystra-Sidzina: J. Motor

§ 11
Dzia³alnoæ OK. finansowana jest:
1) z dotacji bud¿etu Gminy,
2) z wypracowanych rodków w³asnych,
3) ze rodków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych,
4) z innych róde³.
Dotacja Gminy jest przekazywana zgodnie z dyspozycjami finansowymi Burmistrza, w uzgodnieniu ze Skarbnikiem Gminy.
§ 12
Podstaw¹ gospodarki finansowej OK. jest roczny plan dzia³alnoci zatwierdzony przez Dyrektora z uwzglêdnieniem dotacji Organizatora.
Rozdzia³ V
Postanowienia koñcowe
§ 13
1. OK. podlega wpisaniu do rejestru prowadzonego przez Burmistrza Gminy.
2. OK. uzyskuje osobowoæ prawn¹ z chwil¹ wpisania do rejestru.
§ 14
1. Statut nadaje Rada Miejska w Brzeszczach.

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr V/53/03
Rady Gminy Bystra - Sidzina
z dnia 13 marca 2003 r.
REGULAMIN
PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW
§1
Stypendia przyznawane s¹ uczniom uzdolnionym, którym
dla ich rozwoju potrzebna jest pomoc spo³eczna.
§2
Przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie stypendium brana jest pod uwagê: ocena uzdolnieñ, dotychczasowe osi¹gniêcia,
perspektywy rozwoju talentów oraz sytuacja materialna ucznia.
§3
Wnioski o stypendia wraz z uzasadnieniem do Urzêdu
Gminy sk³adaj¹: Dyrekcje Szkó³, Komitety Rodzicielskie, Samorz¹dy Uczniowskie, Studenci mog¹ sk³adaæ wnioski samodzielnie z udokumentowanymi osi¹gniêciami.
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§4

§3

Termin zg³aszania kandydatów up³ywa do dnia 10 wrzenia ka¿dego roku pocz¹wszy w 2003 roku.

W Zespole Placówek Owiatowych zachowuje siê odrêbnoæ bud¿etu w zakresie p³ac i sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne, natomiast pozosta³e rodki zostaj¹ w³¹czone w bud¿et
Zespo³u.

§5
Stypendia przyznawane s¹ na okres jednego okresu semestru szkolnego akademickiego tj. 5 miesiêcy.
§6
Stypendium otrzymuj¹ uczniowie Gimnazjum, szkó³ ponadgimnazjalnych i wy¿szych, zameldowani na pobyt sta³y
w Gminie.
§7

§4
Dyrektor Zespo³u Placówek Owiatowych uzyskuje uprawnienia zwierzchnika s³u¿bowego w stosunku do wszystkich pracowników Zespo³u.
§5
Dyrektor Zespo³u Placówek Owiatowych odpowiada
za wszystkie sk³adniki maj¹tkowe Zespo³u.

Na wniosek Dyrekcji Szkó³, Komitetów Rodzicielskich
oraz Samorz¹dów Uczniowskich, Wójt Gminy mo¿e zawiesiæ,
wstrzymaæ lub odst¹piæ od stypendium przyznanego uczniowi
na dany rok szkolny.

W sk³ad Rady Pedagogicznej wchodz¹ wszyscy pracownicy dydaktyczni zespo³u o ile tak stanowi statut.

§8

§7

Wójt Gminy corocznie okrela wysokoæ stypendiów
oraz powo³uje Komisjê do rozpatrywania wniosków o stypendia.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Jerzmanowice - Przeginia.

§9
Zmiany w Regulaminie Funduszu Stypendialnego dokonywane s¹ przez Wójta Gminy Bystra - Sidzina.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy Bystra-Sidzina: J. Motor

§6

§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 wrzenia 2003 roku.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia:
J. Prawda

1377

1378

Uchwa³a Nr VII/60/03
Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia
z dnia 27 lutego 2003 r.

Uchwa³a Nr VIII/63/03
Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia
z dnia 17 marca 2003 r.

w sprawie po³¹czenia Szko³y Podstawowej w S¹spowie
oraz Przedszkola Samorz¹dowego w S¹spowie w Zespó³
Placówek Owiatowych.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jerzmanowice - Przeginia w obszarze
so³ectwa Czubrowice.

Dzia³aj¹c na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "h" ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pón. zm.), w zwi¹zku z art. 62 ust. 1
i 3 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (Dz. U.
z 1996 r. Nr 67 poz. 329 z pón. zm.), Rada Gminy Jerzmanowice - Przeginia uchwala, co nastêpuje:

Dzia³aj¹c na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 41, ust. 1
i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591) oraz art. 7a, art. 8 ust. 1, 2, 3,
art. 26 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999. Nr 15 poz. 139 z pón.
zm.), Rada Gminy Jerzmanowice - Przeginia uchwala miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Jerzmanowice - Przeginia w obszarze so³ectwa Czubrowice.

§1
Po³¹czyæ Szko³ê Podstawow¹ w S¹spowie oraz Przedszkole Samorz¹dowe w S¹spowie w Zespó³ Placówek Owiatowych w S¹spowie.
§2
W Zespole Placówek Owiatowych bêdzie obowi¹zywa³
statut Zespo³u.

Rozdzia³ I
PRZEPISY OGÓLNE
§1
Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
Gminy Jerzmanowice - Przeginia objêto obszar so³ectwa
Czubrowice w jego granicach administracyjnych.
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§2
1. Ustalenia planu, w obszarze, o którym mowa w § 1 zostaj¹
wyra¿one w postaci:
1) przepisów ogólnych zawartych w rozdziale I niniejszej
uchwa³y,
2) zasad u¿ytkowania terenu (przeznaczenia terenu) wg rodzaju u¿ytkowania okrelonych w rozdziale II niniejszej
uchwa³y,
3) zasad zagospodarowania terenu wg stref polityki okrelonych w III rozdziale niniejszej uchwa³y,
4) rysunku planu Nr 1 w skali 1:5000 stanowi¹cego za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y, okrelaj¹cego zasady u¿ytkowania terenu,
5) rysunku planu Nr 2 w skali 1:5000 stanowi¹cego za³¹cznik Nr 2 do niniejszej uchwa³y okrelaj¹cy zasady rozwoju infrastruktury technicznej.
2. Aneks, stanowi materia³ uzupe³niaj¹cy i informacyjny
do ustaleñ planu.
§3
Okrelone w § 2 ust. 1 ustalenia obowi¹zuj¹ ³¹cznie.
§4
Ilekroæ w dalszych przepisach jest mowa o:
1. Uchwale - nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê Rady
Gminy Jerzmanowice - Przeginia, o ile z treci przepisu
nie wynika inaczej.
2. Planie - nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu wymienione w § 1 i § 2 o ile z treci przepisu nie wynika inaczej.
3. Prawie ochrony rodowiska - nale¿y przez to rozumieæ
ogó³ aktów prawnych zwi¹zanych z ochron¹ rodowiska,
w tym ustaw; Prawo ochrony rodowiska, prawo wodne,
o ochronie przyrody.
4. Przepisach szczególnych - nale¿y przez to rozumieæ obowi¹zuj¹ce przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi.
5. Rysunku planu Nr 1 lub Nr 2 - nale¿y przez to rozumieæ
rysunek wymieniony w § 2 pkt 4 lub pkt 5 niniejszej uchwa³y.
6. U¿ytkowaniu podstawowym - nale¿y przez to rozumieæ
rodzaj przeznaczenia terenu, który dominuje w obszarze
wydzielonym liniami rozgraniczaj¹cymi.
7. U¿ytkowaniu dopuszczalnym - nale¿y przez to rozumieæ
rodzaj przeznaczenia inny ni¿ podstawowy, który uzupe³nia i wzbogaca u¿ytkowanie podstawowe.
8. Zabudowie jednorodzinnej - nale¿y przez to rozumieæ
budynki mieszkalne przeznaczone dla jednej lub dwóch
rodzin.
9. Zabudowie zagrodowej - nale¿y przez to rozumieæ budynki mieszkalne rolników wraz z obiektami gospodarczymi
o charakterze rolniczym.
10. Us³ugach publicznych - nale¿y przez to rozumieæ us³ugi
finansowane ze rodków publicznych, s³u¿¹ce realizacji celu
publicznego, polegaj¹ce na budowie, odbudowie, rozbudowie lub nadbudowie obiektów miêdzy innymi dla urzêdów, organów w³adzy, administracji, szkó³ publicznych,
a tak¿e publicznych obiektów ochrony zdrowia, przedszkoli, domów opieki spo³ecznej, placówek opiekuñczo-wychowawczych, stra¿y po¿arnej.
11. Us³ugach komercyjnych - nale¿y przez to rozumieæ us³ugi
realizowane ze rodków niepublicznych; w szczególnoci
us³ugi z zakresu handlu, gastronomii, rzemios³a, rzemios³a produkcyjnego, urz¹dzeñ i obiektów turystyki oraz inne
us³ugi o zbli¿onym charakterze.
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12. Dojazdach nie wydzielonych - nale¿y przez to rozumieæ
istniej¹ce i projektowane ulice dojazdowe, nie wydzielone
liniami rozgraniczaj¹cymi na rysunku planu, lecz niezbêdne dla zapewnienia prawid³owej obs³ugi dzia³ek i obiektów. Przebieg tych dojazdów mo¿e byæ korygowany na etapie projektowania inwestycyjnego. Nie ma koniecznoci
przejêcia przez Gminê dojazdów nie wydzielonych, w rozumieniu Ustawy o gospodarce nieruchomociami z dnia
21sierpnia 1999 r.
13. Nieczystociach ciek³ych - rozumie siê przez to cieki gromadzone przejciowo w zbiornikach bezodp³ywowych
(UOUCP1, art. 2.1).
14. Odpadach komunalnych - rozumie siê przez to odpady
komunalne w rozumieniu przepisów o odpadach (UOUCP,
art. 2.1).
15. Stacjach zlewnych - rozumie siê przez to instalacje i urz¹dzenia zlokalizowane przy kolektorach sieci kanalizacyjnej
lub przy oczyszczalniach cieków s³u¿¹ce do przyjmowania nieczystoci ciek³ych dowo¿onych pojazdami asenizacyjnymi z miejsc gromadzenia (UOUCP, art. 2.1).
16. W³acicielach nieruchomoci - rozumie siê przez to tak¿e
wspó³w³acicieli, u¿ytkowników wieczystych oraz jednostki
organizacyjne i osoby posiadaj¹ce nieruchomoci w zarz¹dzie lub u¿ytkowaniu, a tak¿e inne podmioty w³adaj¹ce
nieruchomoci¹ (UOUCP, art. 2.1).
17. Zbiornikach bezodp³ywowych - rozumie siê przez to instalacje i urz¹dzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystoci ciek³ych w miejscu ich powstawania (UOUCP, art. 2.1).
18. ciekach bytowych - rozumie siê przez to cieki z budynków przeznaczonych na pobyt ludzi, z osiedli mieszkaniowych oraz z terenów us³ugowych, powstaj¹ce w szczególnoci w wyniku ludzkiego metabolizmu oraz funkcjonowania gospodarstw domowych.
19. ciekach komunalnych - rozumie siê przez to cieki bytowe lub mieszaninê cieków bytowych ze ciekami przemys³owymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi (UPW,
art. 9.1).
20. ciekach przemys³owych - rozumie siê przez to cieki odprowadzane z terenów, na których prowadzi siê dzia³alnoæ handlow¹ lub przemys³ow¹ albo sk³adow¹, nie bêd¹ce ciekami bytowymi lub wodami opadowymi (UPW,
art. 9.1).
21. Wodach podziemnych - rozumie siê przez to wody wystêpuj¹ce pod powierzchni¹ ziemi w wolnych przestrzeniach
ska³ skorupy ziemskiej, tworz¹ce, w zale¿noci od g³êbokoci wystêpowania wody, przypowierzchniowe oraz g³êbsze u¿ytkowe poziomy wodonone (UPW, art. 9.1).
22. Powszechne korzystanie z wód s³u¿y do zaspokajania potrzeb osobistych, gospodarstwa domowego lub rolnego,
bez stosowania specjalnych urz¹dzeñ technicznych, na zasadach okrelonych w przepisach odrêbnych, (UPW, art. 34).
23. Warstwie próchniczej - rozumie siê przez to wierzchni¹
warstwê gleby o zawartoci powy¿ej 1,5% próchnicy glebowej (art. 4 UOGRL2).
________
1
UOUCP - Ustawa z dnia 13 wrzenia 1996 r. o utrzymaniu
czystoci i porz¹dku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622, zmiany: Dz. U. z 1997 r. Nr 60, poz. 369, Nr 121, poz. 770; z 2000 r.
Nr 22, poz. 272; z 2001 r. Nr 100, poz. 1085).
2
Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych
i lenych (Dz. U. Nr 16, poz. 78, zmiany: Dz. U. z 1997 r. Nr 60,
poz. 370, Nr 80, poz. 505, Nr 160, poz. 1079; z 1998 r. Nr 106,
poz. 668; z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 120, poz. 1268; z 2001 r.
Nr 81, poz. 875, Nr 100, poz. 1085).
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§5
1. Okrelone w § 2 pkt 3 zasady zagospodarowania terenu
wg rodzaju u¿ytkowania obejmuj¹:
 podstawowy rodzaj u¿ytkowania (u¿ytkowanie podstawowe w rozumieniu § 4 pkt 5),
 dopuszczalny rodzaj u¿ytkowania (u¿ytkowanie dopuszczalne w rozumieniu § 4 pkt 6).
2. Obszar o ustalonym w planie u¿ytkowaniu terenu jest okrelony na rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi obowi¹zuj¹cymi (oznaczonymi lini¹ ci¹g³¹) lub orientacyjnymi (oznaczonymi lini¹ przerywan¹).
3. Przebieg linii rozgraniczaj¹cych obowi¹zuj¹cych mo¿e byæ
zmieniony tylko w trybie zmian w planie miejscowym (art. 31
ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z 7.07.1994 r.).
4. Przebieg linii rozgraniczaj¹cych orientacyjnych mo¿e byæ ucilony na etapie realizacji inwestycji w ramach projektu zagospodarowania dzia³ki, z tolerancj¹ do 10 metrów w stosunku do jej przebiegu okrelonego na rysunku planu.Tolerancja ta nie dotyczy terenów dróg lub ich fragmentów wydzielonych orientacyjnymi liniami rozgraniczaj¹cymi. Ostateczny zasiêg terenów tras komunikacyjnych okreli wtedy
projekt techniczny sporz¹dzony w celu realizacji inwestycji
drogowej. Dopuszcza siê zwiêkszenie szerokoci drogi w liniach rozgraniczaj¹cych, wynikaj¹ce z warunków terenowych
lub koniecznoci umieszczenia urz¹dzeñ towarzysz¹cych.
Zmiana przebiegu linii rozgraniczaj¹cej nie powinna byæ
wiêksza ni¿ 5 m w stosunku do przebiegu ustalonego na rysunku planu.
5. Grunt po³o¿ony w obszarze wydzielonym liniami rozgraniczaj¹cymi mo¿na przeznaczyæ wy³¹cznie na cele mieszcz¹ce siê w u¿ytkowaniu podstawowym, wzglêdnie przy dochowaniu warunków przewidzianych uchwa³¹ i przepisami
szczególnymi, na cele u¿ytkowania dopuszczalnego w ustalonych proporcjach.
6. Przedstawione na rysunku planu Nr 2 przebiegi sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizacji zwi¹zanych z nimi urz¹dzeñ (np. stacji transformatorowych) okrelaj¹ zasadê obs³ugi terenu w zakresie infrastruktury technicznej. Szczegó³owy przebieg sieci oraz lokalizacji tych urz¹dzeñ zostanie
okrelony w projekcie budowlanym a ustalony w decyzji
pozwolenia na budowê. Warunkiem zgodnoci tych inwestycji z planem jest utrzymanie okrelonej na rysunku planu
Nr 2 zasady przebiegu sieci i lokalizacji urz¹dzeñ z nimi zwi¹zanych, co oznacza, ¿e przebiegi i lokalizacje mog¹ byæ uszczegó³owione na etapie decyzji administracyjnych, lecz nie
mog¹ byæ sprzeczne z ustalon¹ w planie zasad¹ obs³ugi terenu w zakresie infrastruktury technicznej okrelon¹ w § 17.
§6
Ustala siê ogólne podstawowe zasady zagospodarowania
terenu obowi¹zuj¹ce na ca³ym obszarze objêtym planem:
1. W celu zachowania szczególnie wysokich wartoci przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych terenu planu nakazuje
siê przestrzeganie zasad ochrony i kszta³towania rodowiska
we wszelkich poczynaniach inwestycyjnych zgodnie z:
1) obowi¹zuj¹cym prawem ochrony rodowiska i innych
przepisów szczególnych,
2) planem ochrony Jurajskiego Parku Krajobrazowego,
3) ustaleniami okrelonymi w niniejszej uchwale.
2. Zatwierdzenie planu ochrony wymienionego w pkt 2) bêdzie
ewentualn¹ podstaw¹ do zmiany ustaleñ i dyspozycji przestrzennych niniejszego planu zagospodarowania przestrzennego na zasadach okrelonych obowi¹zuj¹cym prawem.
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3. W celu zapewnienia prawid³owego funkcjonowania i spe³nienia wymogów sanitarnych nakazuje siê koniecznoæ wyposa¿enia terenów budowlanych w sieci i urz¹dzenia infrastruktury
technicznej, przez które rozumie siê sieci: energetyczne, gazowe, wodoci¹gowe, kanalizacyjne i teletechniczne.
4. Wprowadza siê zakaz realizacji sieci wodoci¹gowych w obszarze Gminy bez jednoczesnego rozwi¹zania gospodarki
ciekowej (UPW, art. 42.3).
5. W ca³ym obszarze Gminy zabrania siê wprowadzania cieków; bezporednio do poziomów wodononych wód podziemnych, do wód powierzchniowych oraz do ziemi (UPW,
art. 39) za wyj¹tkiem wód opadowych odprowadzanych
do gruntu z powierzchni dachowych i nawierzchni przeznaczonych wy³¹cznie dla ruchu pieszego.
6. W celu ograniczenia emisji zanieczyszczeñ do powietrza
z procesów spalania paliw sta³ych ustala siê indywidualny
sposób zaopatrzenia w ciep³o obiektów, z obowi¹zkiem wykorzystania wy³¹cznie niskoemisyjnych noników energii
jak gaz, energia elektryczna, lekki olej opa³owy, itp.
7. Ustala siê zasadê odbioru odpadów w systemie zorganizowanym pod nadzorem Gminy lub na zasadzie indywidualnych umów z odbiorc¹ odpadów, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami o odpadach oraz o utrzymaniu porz¹dku
i czystoci w gminach. Rada Gminy w drodze odrêbnej
uchwa³y okreli szczegó³owe zasady utrzymania czystoci
i porz¹dku na terenie Gminy. Skutki przestrzenne jeli wyst¹pi¹ bêd¹ podstaw¹ do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego (UOUCP, art. 4.1).
8. W prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej obowi¹zuj¹
w postêpowaniu z odpadami niebezpiecznymi rozwi¹zania (procedury) okrelone Rozporz¹dzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 padziernika 1998 r. w sprawie szczegó³owych zasad usuwania, wykorzystywania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 145 poz. 942,
zm.: z 2001 r. Nr 22 poz. 251).
9. W obszarze ca³ej Gminy wprowadza siê zakaz przetwarzania i gromadzenia w celu przetwarzania odpadów niebezpiecznych w rozumieniu UOUCP, wed³ug Rozporz¹dzenia
Ministra rodowiska z dnia 27 wrzenia 2001r. w sprawie
katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112 poz. 1206).
10. Eksploatacja instalacji (urz¹dzenia, u¿ytkowania) nie powinna
powodowaæ przekroczenia standardów jakoci rodowiska
poza terenem, do którego prowadz¹cy instalacjê (urz¹dzenie)
ma tytu³ prawny. Je¿eli w zwi¹zku z funkcjonowaniem instalacji utworzono obszar ograniczonego u¿ytkowania, eksploatacja ta nie powinna powodowaæ przekroczenia standardów jakoci rodowiska poza tym obszarem (art. 144 UPOS).
11. Ustala siê zakaz lokalizacji i u¿ywania instalacji lub urz¹dzeñ nag³aniaj¹cych na publicznie dostêpnych terenach
Gminy, terenach zabudowanych oraz na terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe. Ustalenie
nie dotyczy instalacji lub urz¹dzeñ znajduj¹cych siê w miejscach kultu religijnego. Rada Gminy odrêbn¹ uchwa³¹ okreli warunki i ograniczenia co do czasu funkcjonowania instalacji lub korzystania z urz¹dzeñ, z których emitowany
ha³as mo¿e negatywnie oddzia³ywaæ na rodowisko
(art. art. 156; 157 UPOS).
12. Na podst. art. art. 113; 114 UPOS wskazuje siê tereny wyznaczone niniejszym planem zagospodarowania przestrzennego jako nale¿¹ce do poszczególnych rodzajów terenów, dla których obowi¹zuj¹ okrelone Rozporz¹dzeniem
MO dopuszczalne poziomy ha³asu w rodowisku.
1) pod zabudowê mieszkaniow¹ - oznaczone symbolem M, MU,
2) pod szko³y i domy opieki spo³ecznej - oznaczone symbolem
UP (dla terenów mieszcz¹cych siê w zakresie przeznaczenia),
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3) pod budynki zwi¹zane ze sta³ym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i m³odzie¿y - UP (dla terenów mieszcz¹cych
siê w zakresie przeznaczenia).
13. Z racji po³o¿enia Gminy w obrêbie JPK i jego otuliny w obszarze planu zabrania siê (na podstawie art. 26a UOP):
1) utrzymywania otwartych rowów i zbiorników ciekowych,
2) dokonywania zmian stosunków wodnych, je¿eli s³u¿¹
innym celom ni¿ ochrona przyrody i zrównowa¿one wykorzystanie u¿ytków rolnych i lenych oraz gospodarki
rybackiej,
3) likwidowania ma³ych zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno-b³otnych,
4) wylewania gnojowicy, z wyj¹tkiem nawo¿enia w³asnych gruntów rolnych,
5) lokalizacji orodków chowu, hodowli - pos³uguj¹cych
siê metod¹ bezció³kow¹,
6) umieszczania tablic reklamowych poza obszarami zabudowanymi,
7) wypalania rolinnoci i pozosta³oci rolinnych, wydobywania ska³, minera³ów, torfu,
8) wykonywania prac ziemnych trwale zniekszta³caj¹cych
rzebê terenu, z wyj¹tkiem obiektów zwi¹zanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym,
9) zmian przebiegu naturalnych koryt cieków powierzchniowych,
10) przesklepiania koryt cieków,
11) zabudowy cieków poza przypadkami uzasadnionymi
wzglêdami technicznymi (utrzymanie dróg i zwi¹zanych
z nimi obiektami hydrotechnicznymi) lub bezpieczeñstwa (ochrona przeciw powodziowa).
14. Na podst. art. 127 UPOS, w celu zachowania cennych ekosystemów, ró¿norodnoci biologicznej i utrzymania równowagi przyrodniczej, wprowadza siê w obszarze Gminy
zakaz wylesieñ, usuwania zadrzewieñ i zakrzewieñ ródpolnych oraz ochronê siedlisk przyrodniczych.
15. Inwestor, w³aciciel gruntów stanowi¹cych u¿ytki rolne
oraz gruntów zrekultywowanych na cele rolne obowi¹zany jest do przeciwdzia³ania degradacji gleb. Nak³ada siê
obowi¹zek sk³adowania, na czas budowy obiektów i urz¹dzeñ, warstwy próchniczej gleby w celu rekultywacji terenu po zakoñczeniu procesu budowlanego (art. 15 UOGRL).
16. Rada Gminy uchwali gminny program ochrony rodowiska do dnia 30.06.2004 r., uchwalony projekt bêdzie podstaw¹ do ewentualnej zmiany planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy w przypadku wyst¹pienia koniecznej, wynikaj¹cej z programu zmiany zainwestowania i zagospodarowania obszarów.- (UWUPOS, art. 10.4, UPOS3,
art. art. 17.1; 18.1; 71.1).
17. W obszarze planu obowi¹zuje zakaz realizacji obiektów
handlowych, których powierzchnia sprzeda¿na przekracza 1000 m2.
18. W celu zapewnienia bezpieczeñstwa przed po¿arem w dostosowaniu do wymagañ okrelonych w Rozporz¹dzeniu
Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia
15.01.99 r. - w sprawie szczegó³owych wymagañ w zakresie przeciwpo¿arowego zaopatrzenia wodnego, ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego lub medycznego oraz warunków jakimi powinny odpowiadaæ drogi
po¿arowe (Dz. U. z 1999 r. Nr 7 poz. 64) nale¿y wykonaæ:
sieæ hydrantów zewnêtrznych zapewniaj¹cych odpowiedni¹ iloæ wody do gaszenia oraz drogi po¿arowe zapewniaj¹ce dojazd jednostek ratowniczych do obiektów.
________
3 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, zmiana: Dz. U. Nr 115, poz. 1229).
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Ustala siê zasady kszta³towania nowej, przebudowywanej
i modernizowanej (remontowanej) zabudowy oraz warunki podzia³u terenów na dzia³ki budowlane:
1. Forma i gabaryty budynków oraz ich usytuowanie na dzia³ce wraz z innymi elementami zagospodarowania (ogrodzenia, budynki gospodarcze, obiekty ma³ej architektury
oraz zieleñ) powinny byæ kszta³towane w dostosowaniu
do cech lokalnego krajobrazu i otaczaj¹cego zainwestowania i nawi¹zywaæ do form architektury tradycyjnej w celu
harmonijnego wkomponowania nowych elementów zagospodarowania w otoczenie uwzglêdniaj¹c ukszta³towanie
i po³o¿enie terenu, jego widocznoæ na i z tych terenów. Nale¿y dbaæ o wytwarzanie atrakcyjnej przestrzeni, zapewniaj¹c obiektom funkcjonalnoæ i estetykê.
Zasady dotycz¹ce kszta³towania zabudowy obowi¹zuj¹ce
na terenie Jurajskiego Parku Krajobrazowego i jego strefy
ochronnej zawiera pkt 2.
Zasady dotycz¹ce kszta³towania zabudowy obowi¹zuj¹ce
poza terenem Jurajskiego Parku Krajobrazowego i jego strefy
ochronnej zawiera pkt 3.
2. Ustalenia dotycz¹ce zasad kszta³towania zabudowy obowi¹zuj¹ce na terenie Jurajskiego Parku Krajobrazowego.
1) Kszta³t bry³y:
 preferowany horyzontalny, szerokoæ traktu okrelaj¹cego maksymaln¹ dopuszczaln¹ rozpiêtoæ dachu
nie mo¿e przekraczaæ 10,0 m;
 rzut poziomy - preferowany prostok¹tny wyd³u¿ony
z dopuszczeniem ryzalitów
2) Dach:
 czterospadowy lub dwuspadowy, symetryczny o nachyleniu po³aci 37o-45o z dopuszczalnymi naczó³kami
z kalenic¹ równoleg³¹ do d³u¿szego boku budynku
o maksymalnej wysokoci kalenicy 10,0 m, mierzonej
jako rednia arytmetyczna wysokoci najwy¿szej i najni¿szej od projektowanego poziomu terenu. D³ugoæ kalenicy w przypadku dachów wielospadowych nie powinna byæ mniejsza ni¿ 1/3 d³ugoci ca³ego dachu (w celu unikniêcia zmierzania ku tak zwanej "kopertowej" postaci dachu). Dach z wyranie akcentowan¹ lini¹ okapu,
o maksymalnej wysokoci 5,0 m nad poziomem gruntu, mierzonej jako rednia arytmetyczna wysokoci najwy¿szej i najni¿szej od projektowanego poziomu terenu. Minimalny wysiêg okapu oraz wiatrownic poza cianê szczytow¹ nie mo¿e byæ mniejszy ni¿ 0,6 m, dopuszczalne jest wprowadzanie daszków nad przybudówkami. Zalecana jest jednorodnoæ form dachu w ramach
jednego budynku,
 pokrycie dachu - zalecane dachówki, dopuszczone ró¿ne materia³y i elementy o fakturze dachówek,
 lukarny - zalecana jedna forma lukarn na jednym
budynku, ich ³¹czna powierzchnia nie mo¿e przekraczaæ 1/3 powierzchni dachu, mierzonej w elewacji, a minimalna odleg³oæ lukarny od ciany elewacji poprzecznej - 1,5 m, dachy lukarn nie mog¹
siê ³¹czyæ,
3) ciany budynków:
 zalecane wyrane akcentowanie poziomów okapów
oraz coko³u, np. poprzez zró¿nicowanie kolorystyki i faktur ze szczególnym uwzglêdnieniem podzia³u na wysokoci linii okapu w cianach szczytowych,
 ciany budynków niemieszkalnych - zalecane nawi¹zanie do tradycji cian kamiennych (w materiale, fakturze
i artykulacji),
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 otwory okienne - zalecane zdwojone w cianach kalenicowych o drobnej artykulacji i symetrycznych podzia³ach stolarki, w kompozycji szczytu zachowaæ symetriê
rozmieszczenia otworów,
 otwory drzwiowe - prostok¹tne o pionowej artykulacji,
4) Kolorystyka:
 cian - zalecana jasna lub bardzo jasna,
 dachu - zalecane tonacje ciemne (nawi¹zuj¹ce do koloru czerwonego i br¹zowego), kolorystyka kominów i innych elementów wystêpuj¹cych na dachu powinna byæ
stonowana z kolorystyk¹ dachu),
5) Mikroniwelacja terenu dzia³ki:
 maksymalne nasypy do 0,5 m, maksymalne wykopy
do 1,0 m,
3. Ustalenia dotycz¹ce zasad kszta³towania zabudowy obowi¹zuj¹ce poza terenem Jurajskiego Parku Krajobrazowego.
1) Kszta³t bry³y:
 preferowany horyzontalny,
 rzut poziomy - preferowany prostok¹tny wyd³u¿ony
z dopuszczeniem ryzalitów,
 wysokoæ obiektów zabudowy mieszkaniowej oznaczonej na rysunku symbolem M winna byæ mniejsza
ni¿ 12 m, licz¹c od poziomu terenu do kalenicy dachu.
Wysokoæ obiektów gospodarczych w zabudowie mieszkaniowej oznaczonych symbolami oraz budynków zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ i us³ugow¹ wolnostoj¹cych nie powinna przekraczaæ 6 m wysokoci, licz¹c od poziomu terenu do kalenicy dachu.
2) Zalecany dach powinien byæ dwuspadowy, symetryczny,
o nachyleniu i od 37o-45o o nadwieszonych okapach. Zalecanym pokryciem dachu jest dachówka lub elementy podobne.
3) Kolorystyka:
 cian - zalecana jasna,
 dachu - zalecane tonacje ciemne czerwone lub br¹zowe.
4) Dopuszcza siê odstêpstwa od wymienionych zaleceñ
dla budynków o nowatorskich rozwi¹zaniach, wysokich
walorach estetycznych i nie stanowi¹cych dysharmonii
z otaczaj¹cym krajobrazem.
4. Dla ca³ego obszaru Gminy wprowadza siê zakaz wprowadzania budynków wielomieszkaniowych lub adaptacji istniej¹cych budynków na wielomieszkaniowe.
5. W przypadkach szczególnych dopuszcza siê lokalizowanie
obiektów kubaturowych w granicach dzia³ki jak i w odleg³oci 1,5 m od granic dzia³ki budowlanej przylegaj¹cej do terenu niezabudowanego.
6. W terenach przeznaczonych dla zainwestowania kubaturowego nakazuje siê ochronê istniej¹cego drzewostanu i zaleca maksymalne nasycenie terenu dzia³ki zieleni¹.
7. Ustala siê nastêpuj¹ce, wi¹¿¹ce przy podzia³ach gruntów
na dzia³ki budowlane minimalne wielkoci dzia³ek:
1) dla zabudowy zagrodowej powierzchnia dzia³ki wynosi
nie mniej ni¿ 1200 m2, minimalna szerokoæ dzia³ki
nie mniej ni¿ 18 m. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza siê zabudowê dzia³ki o innych parametrach ni¿ wy¿ej podane, pod warunkiem, ¿e nie spowoduje to naruszenia ³adu przestrzennego w tym rejonie
a zabudowa dzia³ki nie naruszy przepisów prawa budowlanego. W obrêbie dzia³ki o funkcji rolniczo-mieszkaniowej winny siê znaleæ 2 sta³e miejsca postojowe oraz miejsce postojowe dla ci¹gnika,
2) dla zabudowy jednorodzinnej i letniskowej powierzchnia
dzia³ki dla jednego budynku wynosi nie mniej ni¿ 700 m2.
Minimalna szerokoæ dzia³ki dla budynku wolnostoj¹cego wynosi 18 m. Minimalna szerokoæ dzia³ki dla budyn-
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ku w zabudowie bliniaczej wynosi 14 m. W szczególnie
uzasadnionych przypadkach dopuszcza siê zabudowê
dzia³ki o innych parametrach ni¿ wy¿ej podane, pod warunkiem, ¿e nie spowoduje to naruszenia ³adu przestrzennego w tym rejonie, a zabudowa dzia³ki nie naruszy przepisów prawa budowlanego. W obrêbie dzia³ki o wy³¹cznej funkcji mieszkaniowej winny siê znaleæ 3 sta³e miejsca postojowe,
3) dla zabudowy mieszkaniowo-us³ugowej powierzchnia
dzia³ki wynosi nie mniej ni¿ 700 m2, minimalna szerokoæ
dzia³ki nie mniej ni¿ 18m. Iloæ miejsc parkingowych
na dzia³ce, nale¿y wyliczyæ sumuj¹c potrzeby mieszkañców (3) + iloæ miejsc parkingowych dla klientów, w zwi¹zku z tym wielkoæ dzia³ki jest cile zwi¹zana z rodzajem
prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej,
4) dla obiektów us³ugowych wielkoæ dzia³ki jest uzale¿niona od rodzaju prowadzonej dzia³alnoci us³ugowej. W ramach dzia³ki winna byæ zarezerwowana proporcjonalna
liczba miejsc parkingowych w zale¿noci od wielkoci ogólnej us³ugowej powierzchni u¿ytkowej
a) dla firm produkcyjno-handlowo-us³ugowych prowadz¹cych sprzeda¿ detaliczn¹ i us³ugi dla ludnoci wymagane jest 1 miejsce na 10 m2 powierzchni ogólnej,
b) dla biur i administracji - 1 miejsce na 20 m2 powierzchni
ogólnej,
c) dla gastronomii (bary, kawiarnie) - 1 miejsce na 4-6
miejsc konsunpcyjnych.
5) W obrêbie pojedynczej dzia³ki zabudowy jednorodzinnej lub zagrodowej lub mieszkaniowo-us³ugowej mo¿na
zlokalizowaæ jeden budynek mieszkalny lub mieszkalnous³ugowy.
6) Trwa³e zainwestowanie dzia³ki w terenach mieszkalnictwa jednorodzinnego i zagrodowego nie mo¿e byæ wiêksze ni¿ 30% jej powierzchni.Trwa³e zainwestowanie dzia³ki w terenach mieszkaniowo-us³ugowych nie mo¿e byæ
wiêksze ni¿ 50% jej powierzchni
8. Istniej¹ce obiekty us³ugowe i mieszkaniowe, pozostawia siê
do adaptacji, modernizacji, przekszta³ceñ i rozbudowy zgodnie z ustaleniami u¿ytkowania podstawowego i dopuszczalnego danego terenu, jak równie¿ z ustaleniami obowi¹zuj¹cymi dla stref polityki przestrzennej zapisanej w rozdziale III
niniejszych ustaleñ.
Rozdzia³ II
PRZEZNACZENIE TERENÓW
(rodzaj u¿ytkowania)
§8
1. Wyznacza siê tereny mieszkalnictwa zagrodowego i jednorodzinnego oznaczone na rysunku planu symbolem M z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ oraz zabudowê zagrodow¹ dla rolników.
2. Jako u¿ytkowanie dopuszczalne na okrelonych w ust. 1 terenach ustala siê mo¿liwoæ lokalizacji:
1) obiektów i urz¹dzeñ us³ug komercyjnych, zajmuj¹cych
czêæ wydzielonych dzia³ek lub wbudowanych w budynki
mieszkalne,
2) obiektów i urz¹dzeñ us³ug publicznych, zajmuj¹cych czêæ
wydzielonych dzia³ek lub wbudowanych w budynki
mieszkalne,
3) urz¹dzeñ infrastruktury technicznej zwi¹zanych z zagospodarowaniem,
4) dojazdów nie wydzielonych, zatok postojowych i ma³ych
parkingów (do 8 stanowisk),
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5) zieleni urz¹dzonej, urz¹dzeñ sportu i rekreacji (typu plac
zabaw, gier, spotkañ).
3. Dla wprowadzanej nowej zabudowy oraz budynków przebudowywanych lub modernizowanych i zagospodarowania
dzia³ek obowi¹zuj¹ ustalenia zawarte w rozdziale I, § 6 i § 7.
4. Warunkiem lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych w ramach u¿ytkowania dopuszczalnego, wymienionych w ust. 2 jest:
1) dostosowanie ich do wymogów i charakteru u¿ytkowania podstawowego,
2) zachowanie proporcji, aby u¿ytkowanie dopuszczalne
nie stanowi³o wiêcej ni¿ 20% powierzchni u¿ytkowania
podstawowego liczonego w granicach dzia³ki (nie dotyczy programu ustalonego w ust. 2 pkt 5). Ustalone proporcje nie dotycz¹ gospodarstw agroturystycznych w odniesieniu do wynajmowanej pow. mieszkaniowej.
3) spe³nienie warunków obowi¹zuj¹cych dla stref polityki
przestrzennej okrelonych w rozdziale III w zakresie wynikaj¹cym z zasiêgu terenowego tych stref.
4) spe³nienie warunków zapisanych w rozdziale I, § 6 i § 7
dotycz¹cych zasad zagospodarowania terenu oraz warunków podzia³u terenu na dzia³ki.
§9
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bolem ZN, pe³ni¹ce wa¿n¹ rolê po³¹czeñ w systemie wêz³ów i korytarzy ekologicznych. S¹ to najczêciej tereny
otwarte niezainwestowane, tylko czêciowo u¿ytkowane
rolniczo jako ³¹ki i pastwiska po³o¿one np. wzd³u¿ cieków
wodnych, obejmuj¹ce zalesienia i zakrzewienia ródpolne,
pe³ni¹ce funkcjê izolacyjn¹ od intensywnego zagospodarowania itp. W celu ochrony tych obszarów wprowadza siê
zakaz realizacji nowych obiektów kubaturowych w terenach
tego u¿ytkowania oraz grodzenia obiektów i dzia³ek,
a dla obiektów istniej¹cych wprowadza siê zakaz poszerzania ogrodzeñ poza granice wyznaczone istniej¹cym obrysem ogrodzenia. Wprowadza siê zakaz melioracji odwadniaj¹cych tych terenów.
2. Jako u¿ytkowanie dopuszczalne na okrelonych w ust. 1 terenach ustala siê mo¿liwoæ realizacji:
1) wprowadzania zalesieñ, zadrzewieñ i zakrzewieñ,
2) realizacji ogólnodostêpnych (niekubaturowych) urz¹dzeñ
sportu i rekreacji
3) dojæ pieszych, dojazdów nie wydzielonych w planie i zatok postojowych oraz cie¿ek rowerowych wy³¹cznie
w oparciu o istniej¹c¹ sieæ dróg i szlaków turystycznych,
4) sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej;
5) adaptacjê istniej¹cych obiektów mieszkaniowych i us³ugowych z mo¿liwoci¹ polepszenia standardów, z jednorazow¹ mo¿liwoci powiêkszenia kubatury budynku, z zachowaniem rygorów jakie obowi¹zuj¹ dla zabudowy okrelonych w § 6 i 7; z koniecznoci¹ przestrzegania zasad dotycz¹cych form i gabarytów obiektów i zagospodarowania.
3. Warunkiem lokalizacji urz¹dzeñ w ramach u¿ytkowania dopuszczalnego, o którym mowa w ust. 2 jest:
1) dostosowanie charakteru i wymogów do u¿ytkowania
podstawowego,
2) spe³nienie warunków ustaleñ obowi¹zuj¹cych dla stref
polityki przestrzennej okrelonych w rozdziale III w zakresie wynikaj¹cym z zasiêgu terenowego tych stref.

1. Wyznacza siê tereny us³ug publicznych, oznaczone na rysunku
planu symbolem UP z podstawowym przeznaczeniem gruntów
pod zabudowê us³ugow¹ o charakterze publicznym z zakresu
owiaty, kultury, zdrowia, opieki spo³ecznej i bezpieczeñstwa.
2. Istniej¹ce obiekty znajduj¹ce siê w terenach ograniczonych
nieprzekraczalnymi liniami rozgraniczaj¹cymi terenów us³ug
publicznych UP, pozostawia siê do adaptacji, modernizacji,
przekszta³ceñ i rozbudowy zgodnie z ustaleniami u¿ytkowania podstawowego i dopuszczalnego tego terenu.
3. Dla wprowadzanej nowej zabudowy oraz budynków przebudowywanych lub modernizowanych i zagospodarowania
dzia³ek obowi¹zuj¹ ustalenia zawarte w rozdziale I, § 6 i § 7.
4. Jako u¿ytkowanie dopuszczalne na okrelonych w ust. 1 terenach ustala siê mo¿liwoæ lokalizacji:
1) obiektów i urz¹dzeñ us³ug komercyjnych zwi¹zanych i podporz¹dkowanych u¿ytkowaniu podstawowemu,
2) urz¹dzeñ i obiektów infrastruktury technicznej,
3) dojazdów nie wydzielonych, zatok postojowych i ma³ych
parkingów,
4) pojedynczych obiektów mieszkalnych dla nadzoru lub opieki,
5) zieleni urz¹dzonej.
5. Warunkiem lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych
w ramach u¿ytkowania dopuszczalnego, wymienionych
w ust. 4 jest:
1) dostosowanie ich do wymogów i charakteru u¿ytkowania podstawowego,
2) zachowanie proporcji, aby ³¹czna powierzchnia terenów
zwi¹zanych z u¿ytkowaniem dopuszczalnym nie stanowi³a wiêcej ni¿ 20% powierzchni u¿ytkowania podstawowego liczonego w granicach dzia³ki (nie dotyczy programu
ustalonego w ust. 4 pkt 5),
3) spe³nienie warunków obowi¹zuj¹cych dla stref okrelonych w rozdziale III w zakresie wynikaj¹cym z zasiêgu terenowego tych stref,
4) spe³nienie warunków zapisanych w rozdziale I, § 6 i § 7
dotycz¹cych zasad zagospodarowania terenu.

1. Wyznacza siê tereny cmentarzy oznaczone na rysunku planu symbolem ZC.
2. Jako u¿ytkowanie dopuszczalne na okrelonych w ust. 1 terenach ustala siê mo¿liwoæ lokalizacji:
1) urz¹dzeñ infrastruktury technicznej,
2) niezbêdnych obiektów kubaturowych zwi¹zanych z podstawowym przeznaczeniem terenu np. kaplica, dom pogrzebowy,
3) dojazdów nie wydzielonych, zatok postojowych i parkingów w wielkoci dostosowanej do potrzeb i wskaników
zwi¹zanych z rodzajem prowadzonej dzia³alnoci.
3. Warunkiem lokalizacji urz¹dzeñ towarzysz¹cych w ramach
u¿ytkowania dopuszczalnego, wymienionych w ust, 2 jest:
1) dostosowanie ich do wymogów i charakteru u¿ytkowania podstawowego,
2) zachowanie proporcji, aby ³¹czna powierzchnia terenów
zwi¹zanych z u¿ytkowaniem dopuszczalnym nie stanowi³a wiêcej ni¿ 5% powierzchni obszaru danego ustalenia,
3) spe³nienie warunków obowi¹zuj¹cych dla stref okrelonych w rozdziale III w zakresie wynikaj¹cym z zasiêgu terenowego tych stref,
4) spe³nienie warunków zapisanych w rozdz. I, § 6 i § 7 dotycz¹cych zasad zagospodarowania.

§ 10

§ 12

1. Wyznacza siê obszary zieleni nie urz¹dzonej, o szczególnym
znaczeniu przyrodniczym oznaczone na rysunku planu sym-

1. Wyznacza siê tereny zieleni lenej, oznaczone na rysunku planu symbolem ZL, z podstawowym przeznaczeniem gruntów

§ 11
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pod lasy.Tereny potencjalnych dolesieñ oznaczono na rysunku symbolem ZL1. W celu ochrony wprowadza siê zakaz realizacji nowych obiektów kubaturowych w obszarze tego u¿ytkowania, za wyj¹tkiem obiektów bezporednio s³u¿¹cym dzia³alnoci lenej. Zaleca siê opracowanie programu zalesieñ
uwzglêdniaj¹cy wymogi ochrony przyrody i krajobrazu. Program winien okrelaæ miejsca zalesieñ i zakrzewieñ, warunki
ich wprowadzania uwzglêdniaj¹ce potrzeby ochrony siedlisk
i ochrony gatunkowej rolin i zwierz¹t, dobór gatunkowy nasadzeñ. Program winien byæ uzgodniony z w³aciwymi dla obszaru Gminy organami ochrony rodowiska.
2. Jako u¿ytkowanie dopuszczalne na okrelonych w ust.1 terenach ustala siê po uzgodnieniu z - w³aciwym terenowo
nadlenictwem i Zarz¹dem ZJPK w obrêbie Parku Krajobrazowego i jego otuliny - mo¿liwoæ:
1) realizacji ogólnodostêpnych (niekubaturowych) urz¹dzeñ
turystyki, sportu i rekreacji,
2) realizacji elementów ma³ej architektury (wy³¹cznie dla realizacji urz¹dzeñ wymienionych w pkt 1),
3) realizacji urz¹dzeñ infrastruktury technicznej (wy³¹cznie
w przypadku wykazania braku mo¿liwoci innego
ni¿ przez tereny lene tasowania przebiegu sieci),
4) dojazdów nie wydzielonych (wy³¹cznie po istniej¹cej sieci dróg lenych).
3. Warunkiem realizacji u¿ytkowania dopuszczalnego, wymienionych w ust. 2 jest:
1) dostosowanie ich do wymogów i charakteru u¿ytkowania podstawowego,
2) spe³nienie warunków obowi¹zuj¹cych dla stref okrelonych w rozdziale III w zakresie wynikaj¹cym z zasiêgu terenowego tych stref.
§ 13
1. Wyznacza siê tereny upraw polowych, oznaczone na rysunku planu symbolem R z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod uprawy polowe. W celu ochrony krajobrazu i zasobów przyrodniczych obszaru oraz przed nadmiernym rozproszeniem zabudowy wprowadza siê zakaz realizacji nowych obiektów kubaturowych w obszarze tego u¿ytkowania. Jako preferowane uznaje siê rolnictwo biodynamiczne.
W ramach u¿ytkowania podstawowego ustala siê potrzebê
wprowadzania zakrzewieñ ródpolnych. Celem ich wprowadzania ma byæ wzbogacenie ró¿norodnoci biologicznej
oraz zachowanie (podkrelenie) historycznych podzia³ów
w³asnociowych. Dobory gatunkowe, sposoby wprowadzania okreli program zadrzewieñ.
2. Jako u¿ytkowanie dopuszczalne na okrelonych w ust. 1 terenach ustala siê mo¿liwoæ:
1) adaptacji istniej¹cych obiektów mieszkaniowych i us³ugowych z mo¿liwoci¹ polepszenia standardów, z jednorazow¹
mo¿liwoci¹ powiêkszenia kubatury budynku, z zachowaniem rygorów jakie obowi¹zuj¹ dla zabudowy okrelonych
w § 6 i 7; z koniecznoci¹ przestrzegania zasad dotycz¹cych
form i gabarytów obiektów i zagospodarowania,
2) realizacji ogólnodostêpnych urz¹dzeñ sportu i rekreacji,
3) realizacji elementów ma³ej architektury,
4) urz¹dzeñ infrastruktury technicznej,
5) dojæ pieszych, dojazdów nie wydzielonych w planie
oraz cie¿ek rowerowych.
3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych
w ramach u¿ytkowania dopuszczalnego, wymienionych
w ust. 2 jest:
1) dostosowanie ich do wymogów i charakteru u¿ytkowania podstawowego,
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2) spe³nienie warunków obowi¹zuj¹cych dla stref okrelonych w rozdziale III w zakresie wynikaj¹cym z zasiêgu terenowego tych stref,
3) w strefie uci¹¿liwoci komunikacji zaleca siê prowadzenie upraw o charakterze przemys³owym.
§ 14
1. Ustala siê zasady zagospodarowania terenów tras komunikacyjnych, z podstawowym przeznaczeniem terenu pod drogi
i ulice, oznaczone na rysunku planu symbolami:
KZ (zbiorcza)
KL (lokalna)
KD (dojazdowa)
Droga klasy KZ - realizuje powi¹zania zewnêtrzne i wewnêtrzne obszaru planu, odcinki dróg i ulic klas KL i KD - powi¹zania wewnêtrzne.
2. Obs³uga komunikacyjna nowych terenów przeznaczonych
do zainwestowania zapisami niniejszego planu mo¿e odbywaæ siê za porednictwem dróg (ulic) KZ, KL i KD, ³¹cz¹cych
siê z drog¹ (ulic¹) KG i KGP po³o¿on¹ poza granicami administracyjnymi wsi Czubrowice.
3. Ustala siê jako obowi¹zuj¹ce minimalne szerokoci w liniach
rozgraniczaj¹cych (w granicach dok³adnoci skali planu)
dla poszczególnych klas ulic i dróg:
1) ulice (drogi) klasy Z
20 m
2) ulice klasy L
12 m
3) drogi klasy L
15 m
4) ulice klasy D (dojazdowe)
10 m
5) drogi klasy D.(dojazdowe)
15 m
Przebiegi linii rozgraniczaj¹cych ulice okrela rysunek planu.
W niektórych przypadkach, uzasadnionych istniej¹cym zagospodarowaniem terenu, b¹d szczegó³owymi rozwi¹zaniami komunikacyjnymi plan ustala odstêpstwa od w/w szerokoci, pokazane na rysunku planu.
Jednoczenie ustala siê zasadê pe³nej zgodnoci parametrów technicznych i dyspozycji przekrojów poprzecznych poszczególnych klas ulic z okrelonymi w Rozporz¹dzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ drogi publiczne i ich usytuowanie
4. Korekty przebiegów linii rozgraniczaj¹cych dróg i ulic klas L
i D mog¹ byæ wprowadzane bez potrzeby dokonywania zmiany planu w przypadku jednoczesnego spe³nienia nastêpuj¹cych warunków:
1) opracowania koncepcji uzasadniaj¹cej potrzebê wprowadzenia zmian,
2) utrzymania zapisanych w planie lokalizacji skrzy¿owañ
z ulicami (drogami) klas wy¿szych,
3) spe³nienia parametrów przekrojów poprzecznych ulic
(dróg) przewidzianych w Rozporz¹dzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku,
4) utrzymania mo¿liwoci realizacji planowanych ci¹gów infrastruktury.
O akceptacji zmian przebiegu linii rozgraniczaj¹cych rozstrzyga w³aciwy organ administracji samorz¹dowej w porozumieniu z zarz¹dc¹ ulicy (drogi).
5. Dopuszcza siê mo¿liwoæ lokalizacji miejsc postojowych
dla samochodów osobowych:
1) w formie zatok postojowych w obrêbie linii rozgraniczaj¹cych ulic klas Z, L, DS, D,
2) w formie parkingów przykrawê¿nikowych w obrêbie linii
rozgraniczaj¹cych ulic D.
6. Dla poszczególnych kategorii terenów okrelonych
w zapisie planu ustala siê warunek bilansowania po-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 108

 4840 

trzeb parkingowych wed³ug wskaników okrelonych
w § 7 ust. 4.
7. Urz¹dzeniami towarzysz¹cymi u¿ytkowaniu podstawowemu w obrêbie linii rozgraniczaj¹cych terenów oznaczonych
jako KZ, KL, KD mog¹ byæ (pod warunkiem dostosowania
do charakteru i wymogów u¿ytkowania podstawowego i uzyskania zgody zarz¹dcy terenu):
1) ci¹gi piesze i rowerowe,
2) ci¹gi, urz¹dzenia i obiekty infrastruktury technicznej o charakterze lokalnym,
3) zatoki autobusowe i urz¹dzenia ochrony pieszych
przed warunkami atmosferycznymi,
4) zieleñ o charakterze izolacyjnym,
5) obiekty i urz¹dzenia s³u¿¹ce ograniczaniu uci¹¿liwoci komunikacyjnej.
8. Uk³ad komunikacyjny dope³niaj¹ istniej¹ce ulice dojazdowe
do poszczególnych enklaw zabudowy; na nowych terenach
przeznaczonych pod zabudowê uk³ad zapisany w planie mo¿e
byæ uzupe³niony o odcinki ulic dojazdowych zapewniaj¹cych
prawid³ow¹ obs³ugê dzia³ek. W tych przypadkach szerokoci pasów terenu przeznaczonych dla ruchu pojazdów i pieszych powinny byæ dostosowane do potrzeb; nie powinny
byæ one mniejsze ni¿ wynika to z warunków okrelonych
w przepisach dotycz¹cych dróg po¿arowych.
9. Przebiegi magistralnych i lokalnych ci¹gów rowerowych
oznaczono na rysunku planu; przewiduje siê mo¿liwoci ich
prowadzenia jako:
1) wydzielone drogi rowerowe,
2) pasy dla ruchu rowerowego wydzielone z chodników
lub jezdni,
3) ci¹gi pieszo-rowerowe,
4) oznakowane trasy rowerowe prowadzone ulicami i drogami o ma³ym natê¿eniu ruchu.
§ 15
1. Wyznacza siê tereny rezerwowane dla realizacji urz¹dzeñ
technicznych zwi¹zanych z obs³ug¹ obszaru Gminy w infrastrukturê techniczn¹. Tereny istniej¹cych i projektowanych
urz¹dzeñ zaopatrzenia w wodê oznaczono na rysunku planu symbolem WZ oraz telekomunikacji oznaczonych symbolem TT.
2. Jako u¿ytkowanie dopuszczalne na okrelonych w ust. 1 terenach ustala siê mo¿liwoæ
1) realizacji zieleni urz¹dzonej o charakterze izolacyjnym,
2) realizacji innych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych
w ramach u¿ytkowania dopuszczalnego, wymienionych
w ust. 2 jest:
1) dostosowanie ich do wymogów i charakteru u¿ytkowania podstawowego,
2) spe³nienie warunków obowi¹zuj¹cych dla stref okrelonych w rozdziale III w zakresie wynikaj¹cym z zasiêgu terenowego tych stref.
Rozdzia³ III
ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW
WG STREF POLITYKI PRZESTRZENNEJ
§ 16
Ustala siê warunki zagospodarowania terenu w granicach
stref polityki przestrzennej, okrelonych na rysunku planu. Obowi¹zuj¹ce w nich zasady okrelono w § 17, § 18, § 19, § 20, § 21
niniejszego rozdzia³u.
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1. W celu zapewnienia prawid³owego funkcjonowania obszaru a szczególnie spe³nienia wymogów sanitarnych tworzy
siê strefê U - warunków uzbrojenia terenu obejmuj¹c¹ obszar bêd¹cy przedmiotem ustaleñ planu.
2. Jako generalne zasady obowi¹zuj¹ce w strefie, warunkuj¹ce wprowadzenie i przebudowê zainwestowania kubaturowego ustala siê:
1) W zakresie zaopatrzenia w wodê:
a) Utrzymanie dotychczasowego sposobu zaopatrzenia w wodê z wód podziemnych jurajskiego poziomu wodononego
za porednictwem wodoci¹gów wiejskich dzia³aj¹cych
na obszarze Gminy - w tym wodoci¹gu "Czubrowice";
b) Zwiêkszenie niezawodnoci pracy wodoci¹gów - poprzez ich modernizacjê i rozbudowê sieci wodoci¹gowej rozprowadzaj¹cej, zwiêkszenie pojemnoci zbiorników wyrównawczych, realizacjê hydroforni dla terenów wy¿ej po³o¿onych;
c) Realizacjê sieci wodoci¹gowej rozdzielczej dla nowo
wprowadzonej zabudowy - w oparciu o zasilanie z istniej¹cej sieci wodoci¹gowej;
Szczegó³owe uzasadnienie rozwi¹zañ w zakresie zaopatrzenia w wodê zawiera aneks nr 1 stanowi¹cy integraln¹ czêæ niniejszych ustaleñ.
2) W zakresie odprowadzenia cieków:
a) Obszar Gminy jako po³o¿ony w strefie ochronnej ujêcia wody pitnej na rz. Rudawie - podlega ochronie statutowej o ustaleniach okrelonych w decyzji WO UW
w Krakowie nr III-6210-1/5/97 z dnia 15.04.1997r;
b) Obowi¹zuje zasada bezwzglêdnego odprowadzania cieków do kanalizacji zakoñczonej oczyszczalni¹ cieków,
co zostanie osi¹gniête przez realizacjê nastêpuj¹cych
systemów kanalizacji sanitarnej: Systemu "Przeginia Gotkowice - Czurowice - Rac³awice" z oczyszczalni¹ cieków zrealizowan¹ w ¯arach (gm. Krzeszowice);
c) Systemem obowi¹zuj¹cym na terenie Gminy - jest system kanalizacji rozdzielczej, obejmuj¹cy wy³¹cznie realizacjê kanalizacji sanitarnej.
d) Poza zasiêgiem kanalizacji zbiorczej jako tereny indywidualnego unieszkodliwiania i oczyszczania z dopuszczeniem odprowadzenia cieków do szczelnych zbiorników wybieralnych - pozostawia siê jedynie pojedyncze tereny zabudowy rozproszonej, jednak¿e po³o¿one
poza obszarem ródliskowym oraz poza obszarem strefy ochronnej WTOP ujêcia wody pitnej na rz. Rudawie.
e) Wprowadza siê obowi¹zek wyposa¿enia lokalnych
oczyszczalni cieków w stacje zlewne, w przypadku gdy
pod³¹czenie wszystkich nieruchomoci do sieci kanalizacyjnej jest niemo¿liwe lub powoduje nadmierne koszty
(UOUCP, art. 3.2).
Szczegó³owe uzasadnienie rozwi¹zañ w zakresie odprowadzenia cieków zawiera aneks nr 1 stanowi¹cy
integraln¹ czêæ niniejszych ustaleñ.
3) W zakresie zaopatrzenia w gaz:
Wie Czubrowice jest zgazyfikowana. Przewiduje siê utrzymanie obecnych zasad zaopatrzenia Gminy w gaz. G³ównym ród³em zasilania Gminy w gaz pozostanie stacja
redukcyjna gazu I stopnia w Wielkiej Wsi oraz magistralny gazoci¹g rednioprê¿ny f 350 przebiegaj¹cy przez teren Gminy. System sieci redniego cinienia bêdzie równie¿ dosilany od strony Gminy Krzeszowice. Istniej¹ce sieci rednioprê¿ne na terenie Gminy Jerzmanowice wspó³pracowaæ bêd¹ w powi¹zaniu z sieciami gmin s¹siednich;
Ska³a, Su³oszowa i Krzeszowice.
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Zak³ada siê niewielk¹ rozbudowê sieci redniego cinienia w strefie projektowanego najwiêkszego zainwestowania w miarê poszerzania terenów budowlanych. W pozosta³ych wsiach Gminy przewiduje siê utrzymanie i rozbudowê istniej¹cych sieci gazowych zasilaj¹cych zabudowê. Przewiduje siê u¿ytkowanie gazu do celów komunalnych oraz grzewczych.
Przewidywana docelowo iloæ mieszkañców Gminy wynosi 11200.
Maksymalne zapotrzebowanie godzinowe gazu dla potrzeb mieszkañców Gminy z uwzglêdnieniem u¿ytkowania gazu do ogrzewania pomieszczeñ wyniesie docelowo
(przy za³o¿eniu 90 % gazyfikacji)
-1240 Nm3/h.
Zapotrzebowanie gazu dla innych odbiorców (us³ugi handlu, motel i.t.p.) przyjêto w wysokoci 15% zapotrzebowania gazu przez mieszkañców tj. 186 Nm3/h.
Ogó³em maksymalne zapotrzebowanie godzinowe
1425 Nm3/h
Zapotrzebowanie roczne 8,6 mln Nm3/rok
Przez teren Gminy przebiega trasa magistralnego gazoci¹gu wysokoprê¿nego f 500 CN 6,3 MPa relacji Wêgrzce Wielkie - Zederman -D¹browa Górnicza, Przewiduje siê utrzymanie przebiegu w/w gazoci¹gu bez zmian z koniecznoci¹
zachowania stref ochronnych do zabudowy. Gazoci¹g ten
zosta³ zrealizowany przed wejciem w ¿ycie Rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. (Dz. U. z 2001 r.
Nr 97) i zgodnie z § 89 nie stosuje siê do niego nowych przepisów dotycz¹cych wielkoci technicznych stref.
Zgodnie z zaleceniem Rejonowego Oddzia³u Przesy³u
w Tarnowie, Jednostce Terenowej w Krakowie wymagane minimalne odleg³oci konieczne do zachowania od osi
tego gazoci¹gu w ka¿da stronê wynosz¹ odpowiednio:
 dla pojedynczych budynków mieszkalnych
- 16 m
 dla budynków u¿ytecznoci publicznej
- 30 m
 dla wolno stoj¹cych budynków niemieszkalnych - 15 m.
Przebieg gazoci¹gów redniego cinienia nie stwarza
ograniczeñ urbanistycznych.
4) W zakresie elektroenergetyki:
Istniej¹cy na obszarze Gminy system elektroenergetyczny jest bardzo dobrze rozwiniêty, w pe³ni dostosowany
do obecnego zainwestowania.
Dla rozbudowy systemu elektroenergetycznego przyjmowano nastêpuj¹ce uwarunkowania i za³o¿enia:
 dobry stan techniczny istniej¹cych i pracuj¹cych sieci
i urz¹dzeñ
 istniej¹cy zakres administrowania i w³asnoci sieci
i urz¹dzeñ przez Zak³ad Energetyczny Kraków S.A.
 niewielki - przyjmowany w projekcie planu zagospodarowania przestrzennego wzrost liczby mieszkañców do roku 2020 nie przekroczy 8,5% (na koniec 2001 roku
Gminê zamieszkiwa³o 10326 mieszkañców),
 niewielki wzrost - w projekcie niniejszego planu - nowych terenów wskazywanych do zainwestowania,
 pe³ne zgazyfikowanie ca³ego obszaru Gminy,
 aktualne zu¿ycie energii elektrycznej przez odbiorców
w gminie - oko³o 1,27 MWh/r/odb (oko³o 4600 MWh/r
przez odbiorców w gminie w 2001 r.),
 stopniowy wzrost zu¿ycia energii zgodny z przyjêtymi
za³o¿eniami polityki energetycznej kraju,
 rozmieszczenie istniej¹cej zabudowy,
 rozmieszczenie pracuj¹cych stacji transformatorowych,
 moce nominalne zainstalowanych pracuj¹cych transformatorów, uk³ad linii 15 kV, d³ugoci obwodów linii NN,
 wzrost poziomu wyposa¿enia gospodarstw domowych
w odbiorniki energii elektrycznej,
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 rozbudowê owietlenia dróg i wzrastaj¹ce potrzeby
mocy na ten cel.
Po przyjêciu wy¿ej wymienionych uwarunkowañ i za³o¿eñ oraz wykonaniu stosownych analiz - w obszarze Gminy z zakresu elektroenergetyki projektuje siê: budowê
8 szt. stacji transformatorowych 15/0,4 kV wraz z liniami
zasilaj¹cymi 15 kV
T1 - stacja z lini¹ 15 kV (odc. 0,9 km) w S¹spowie
T2 - stacja z lini¹ 15 kV (odc. 1,1 km) w Czubrowicach
T3 - stacja z lini¹ 15 kV (odc. 0,35 km) w Przegini
T4 - stacja z lini¹ 15 kV (odc. 0,3 km) w £azach
T5 - stacja z lini¹ 15 kV (odc. 0,5 km) w Jerzmanowicach
T6 - stacja z lini¹ 15kV (odc. 0,15 km) w Jerzmanowicach
T7 - stacja z lini¹ 15kV (odc. 0,4 km) w Jerzmanowicach
T8 - stacja z lini¹ 15kV (odc. 0,3 km) w Jerzmanowicach
 E1 - przebudowê odcinka - ok. 0,7 km - napowietrznej
linii 15 kV w S¹spowie dla usuniêcia kolizji z nowym
projektowanym przebiegiem drogi Kraków - Olkusz,
 E2 -przebudowê odcinka - ok.1,0 km - napowietrznej linii
15kV w Jerzmanowicach dla usuniêcia kolizji z terenem
wskazanym pod zabudowê mieszkaniow¹,
 E3 -przebudowê odcinka - ok. 1,8 km - napowietrznej
linii 15 kV w Przegini dla usuniêcia kolizji z terenem wskazanym pod zabudowê mieszkaniow¹,
 w miarê narastaj¹cych potrzeb na energiê - wymianê pracuj¹cych transformatorów na jednostki o wiêkszych mocach,
 budowê nowych linii NN (w miarê narastaj¹cych potrzeb)
w celu zasilania nowego zainwestowania oraz dostosowania d³ugoci obwodów do zalecanych (0,8 - 1,0 km)
dla zapewnienia dostawy energii prawid³owej jakoci.
Wskazane (projektowane) lokalizacje projektowanych stacji transformatorowych i trasy nowych linii 15 kV nie maj¹
charakteru obligatoryjnego. Szczegó³owe lokalizacje i trasy ustalone bêd¹ w fazie decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu dla poszczególnych inwestycji zgodnie z normami bran¿owymi (PN - 05100).
Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi programu na obszarze Gminy z zakresu elektroenergetyki:
a) zachowanie w obszarze opracowywanego planu - miejscowoci Gotkowice - rozdzielni sieciowej 15 kV "RS
Gotkowice", ozn. na rys. planu symbolem EE,
b) zachowanie funkcjonuj¹cego dotychczas uk³adu sieci
15 kV i stacji transformatorowych 15/0,4 kV,
c) utrzymanie wzd³u¿ istniej¹cych linii 15 kV i zabezpieczenie wzd³u¿ projektowanych linii 15 kV - w celu ochrony osób i mienia - pasów ograniczonego u¿ytkowania
terenu zgodnie z przepisami Polskich Norm,
d) przebudowê koliduj¹cych linii 15 kV z terenami wyznaczonymi pod zabudowê mieszkaniow¹ w Jerzmanowicach (ozn. na rys. E1),
e) budowê 8 szt stacji transformatorowych 15/0,4 kV
wraz z liniami zasilaj¹cymi 15kV (ozn. na rys. T1¸ T8),
f) rozbudowê sieci NN oraz wymianê pracuj¹cych transformatorów na jednostki o wiêkszej mocy w celu pokrycia wzrastaj¹cych potrzeb na energiê, zapewnienia niezawodnoci dostaw oraz odpowiednich jej parametrów,
Ponadto na podst. art.73.2. UPO postuluje siê dla remontów kapitalnych i budowy nowych linii przesy³owych
wykonanie ich jako podziemne.
5) W zakresie telekomunikacji:
Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi programu na obszarze Gminy:
 zachowuje siê istniej¹cy system ³¹cznoci przewodowej w oparciu o automatyczne centrale telefoniczne
w Przegini i Jerzmanowicach,
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 stwarzanie mo¿liwoci dla sukcesywnej rozbudowy sieci
abonenckich w celu zaspokojenia potrzeb ³¹cznoci
wszystkich zainteresowanych poprzez zapewnienie i zachowanie rezerw terenowych dla lokalizowania sieci,
 uzyskanie wskanika nasycenia Gminy w telefony
na poziomie woj. Ma³opolskiego tj. 200 abonentów
na 1,0 ty. mieszkañców,
 dalsze wspieranie rozwoju telefonii bezprzewodowej
poprzez umo¿liwianie lokalizacji na terenie Gminy odpowiednich urz¹dzeñ (maszty przesy³owe, wzmacniacze, przekaniki).
§ 18
W celu ochrony mieszkañców obszaru planu przed uci¹¿liwoci¹ komunikacyjn¹ tworzy siê strefê techniczn¹ komunikacji obejmuj¹c¹ tereny przylegaj¹ce do odcinków drogi (ulicy)
KZ, sk³adaj¹c¹ siê ze strefy zagro¿enia "Kz" i strefy uci¹¿liwoci "Ku"
W strefie zagro¿enia "Kz" wprowadza siê zakaz lokalizacji budynków mieszkalnych oraz obiektów i urz¹dzeñ przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi w odleg³oci 10m od linii rozgraniczaj¹cych dróg (ulic) KZ.
W strefie tej wskazana jest lokalizacja pasów zieleni ochronnej
o charakterze os³on izolacyjnych, przeciwnie¿nych i przeciwwietrznych oraz obiektów i urz¹dzeñ s³u¿¹cych ochronie akustycznej; ponadto zalecana jest zmiana rodzajów upraw na terenach rolnych (wprowadzanie upraw selektywnych).
W strefie uci¹¿liwoci "Ku" dla lokalizacji budynków mieszkalnych oraz przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi w odleg³oci
10 - 50 m od linii rozgraniczaj¹cych dróg (ulic) KZ wprowadza
siê warunek ich realizacji zgodnie z wymogami ochrony akustycznej, umo¿liwiaj¹cymi osi¹gniêcie w ich otoczeniu poziomu ha³asu równowa¿nego nie przekraczaj¹cego wartoci dopuszczalnych okrelonych w Rozporz¹dzeniu Ministra Ochrony rodowiska i Zasobów Naturalnych z 13.05.1998 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów ha³asu w rodowisku.
Jednoczenie ustala siê koniecznoæ sporz¹dzenia Raportu
1. Kapliczka
2. Zagroda nr 78
a. dom
b. stodo³a
3. Zagroda nr 79
a. dom
b. stodo³a I
c. stodo³a II
4. Zagroda nr 100
a. dom
b. stodo³a
c. spichlerz
5. Zagroda nr 206
a. dom
b. stodo³a
6. Dom nr 133
7. Dom nr 146
8. Dom nr 187
9. Dom nr 189
10. M³yn (obecnie dom nr 75)
11. Stodo³a w zagrodzie nr 73
12. Stodo³a w zagrodzie nr 77
13. Stodo³a w zagrodzie nr 91
14. Stodo³a w zagrodzie nr 92
15. Stodo³a w zagrodzie nr 104
16. Stodo³a w zagrodzie nr 199
17. Spichlerz w zagrodzie nr 198

murow.
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o oddzia³ywaniu na rodowisko istniej¹cej drogi nr 4 Kraków Olkusz. W razie stwierdzenia przekroczenia w terenach mieszkaniowych okrelonych aktami prawnymi standardów jakoci
rodowiska Rada Gminy i Zarz¹d wyst¹pi¹ o utworzenie strefy ograniczonego u¿ytkowania.
§ 19
1. W celu ochrony osób i mienia tworzy siê strefê przep³ywów
wezbrañ powodziowych "Z" (zalewow¹) o zasiêgu okrelonym na rysunku planu Nr 1. Granice strefy obejmuj¹ tereny
zagro¿one zalaniem wod¹ powodziow¹ Q1% oraz obszary
zalewane wodami opadowymi z uwagi na brak odp³ywu
spowodowanymi wysokimi stanami wód w rzece.
2. W strefie wprowadza siê:
1) zakaz lokalizacji nowych obiektów, w tym szczególnie mieszkalnych i s³ugowych przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi,
2) istniej¹ce zainwestowanie pozostawia siê do adaptacji,
z mo¿liwoci¹ modernizacji i rozbudowy pod warunkiem
przeprowadzenia szczegó³owych badañ wiadcz¹cych
o mo¿liwoci bezpiecznego przeprowadzenia inwestycji
i zagospodarowania terenu,
3) jako preferowane formu u¿ytkowania gruntów w ramach
strefy to zieleñ niska nie urz¹dzona, ³¹ki i pastwiska.
§ 20
W celu ochrony, uzupe³nienia i odtworzenia wysokich wartoci kulturowych w obszarze opracowania wyznacza siê strefy:
"B"
czêciowej ochrony konserwatorskiej.
"E"
ochrony ekspozycji
"W" ochrony archeologicznej
1. W celu ochrony wartoci zabytkowych wyznacza siê strefê
"B" czêciowej ochrony konserwatorskiej. Zawiera ona istniej¹ce skupiska zabudowy obejmuj¹ce obiekty zabytkowe,
podlegaj¹ce ochronie, które nie s¹ wpisane do rejestru zabytków, ale oczekuj¹ce na ten zapis. W spisie obiektów zabytkowych figuruj¹ nastêpuj¹ce obiekty:
k. XIXw.

drewn.
drewn.

1890r.
1890r.

drewn.
drewn.
drewn.

1882r.
1882r.
k. XIX

drewn.-murow.
drewn.
drewn.

XIX/XX
XIX/XX
XIX/XX

drewn.
drewn.-murow.
drewn.
drewn.-murow.
drewn.
drewn
drewn
drewn.-murow.
drewn
drewn
drewn
drewn
drewn.-murow.
drewn

XIX/XX
XIX/XX
k.XIX.
1900 r.
1929 r.
1880 r.
2 po³. XIX
1900r.
ok. 1900r.
ok. 1900r.
2 po³. XIX
1890r.
pocz. XX.
pocz. XX.

w³: Z. Mrozowski
w³: Edward Woniak

w³: Jan £uszczek

w³: Stanis³aw Klich
w³: W³adys³aw Furman
w³: W³adys³aw Furman
w³: Franciszek Hrabia
w³: Adam Muzyk
w³:St. Zmys³o
w³: Roman Jarosz
w³: Jan Szarota
w³: Stanis³aw Mirek
w³: Stanis³aw Mirek
w³:W³. Nawara
w³: Jan Sarota
w³: Zygmunt Sarota
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2. W obszarze strefy, która ma charakter budowlany, nale¿y
zachowaæ historyczn¹ dyspozycjê przestrzenn¹, zespo³ów
osiedleñczych wraz z sieci¹ dro¿n¹ i istniej¹c¹ zieleni¹ wysok¹ wzd³u¿ dróg. Dzia³alnoæ budowlana tj. uzupe³nianie
zabudowy i ewentualna wymiana substancji podlega nastêpuj¹cym rygorom:
1) utrzymania typu zabudowy jednorodzinnej lokalizowanej
w typowych skupiskach, zgodnie z historycznymi zasadami zagospodarowania obszaru,
2) nowopowstaj¹ca zabudowa mieszkaniowa winna posiadaæ cech tradycyjne (bry³ê, formê),
3) nowa zabudowa winna pozytywnie ³¹czyæ siê z zabudow¹
istniej¹c¹ tworz¹c harmonijny krajobraz zurbanizowany,
4) lokalizacja obiektów us³ugowych szczególnie o charakterze publicznym wymaga wnikliwej analizy dla unikniêcia
degradacji krajobrazu miejscowoci,
5) nale¿y dbaæ o przywracanie pierwotnych funkcji
(lub do niej podobnych) w obiektach posiadaj¹cych zabytkowy charakter. Dotyczy to zw³aszcza skupisk zabudowy
tradycyjnej we wsiach S¹spów, Czubrowice, Rac³awice.
3. W celu ochrony i kszta³towania prawid³owej ekspozycji obiektów zabytkowych i zespo³ów ruralistycznych oraz obszarów
o szczególnych walorach krajobrazowych wyznacza siê strefê
"E" ochrony Ekspozycji. Obejmuje ona obszar wyznaczony
na rysunku planu Nr 1 za pomoc¹ punktów i ci¹gów widokowych. W obrêbie strefy postuluje siê ograniczenie wysokoci zabudowy. W strefie obowi¹zuje szczególna ochrona
walorów krajobrazowych oraz dba³oæ o staranne wkomponowywanie obiektów i urz¹dzeñ w krajobraz. Zgodnie
z przepisami szczególnymi zaleca siê uzgadnianie projektowanych obiektów, urz¹dzeñ i sieci z Dyrekcj¹ Zespo³u Jurajskich Parków Krajobrazowych.
4. Strefa "W" ochrony archeologicznej objêto stanowiska archeologiczne wyznaczone na podstawie specjalistycznych
badañ i zaewidencjonowane. Obszary stanowisk archeologicznych zosta³y oznaczone na rysunku planu Nr 1. Wchodz¹ce w sk³ad strefy stanowiska archeologiczne dziel¹ siê
na trzy kategorie w zale¿noci od ich wartoci naukowokonserwatorskich tj. od wielkoci i rodzaju danego obiektu,
jego funkcji, przynale¿noci chronologiczno-kulturowej, stopnia rozpoznania oraz stopnia zagro¿enia. W so³ectwie Czubrowice wystêpuj¹ cztery stanowiska trzeciej kategorii:
Czubrowice - osada z pónego okresu wp³ywów rzymskich
Czubrowice - osada z epoki kamienia
Czubrowice - osada z epoki kamienia
Czubrowice - osada z pónego okresu wp³ywów rzymskich.
Stanowiska kategorii trzeciej posiadaj¹ trudny do okrelenia rzeczywistym zasiêg i wartoæ poznawcz¹. Na terenie
tych stanowisk dopuszcza siê mo¿liwoæ prowadzenia prac
budowlano-ziemnych pod warunkiem uprzedniego przeprowadzenia ratowniczych badañ sonda¿owo-wykopaliskowych. Je¿eli prace te nie pozwol¹ na wyci¹gniêcie jednoznacznych wniosków, konieczne jest wówczas zapewnienie
sta³ego nadzoru archeologicznego przy prowadzeniu prac
ziemnych.
§ 21
1. W celu ochrony najwy¿szych wartoci przyrodniczych wystêpuj¹cych w obszarze so³ectwa Czubrowice oraz na podstawie
przepisów szczególnych na rysunku planu wyodrêbniono:
Strefê "PK" Jurajskiego Parku Krajobrazowego wraz z otulin¹
W strefie Jurajskiego Parku Krajobrazowego, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1 do rozporz¹dzenia Nr 28 Wojewody Krakowskiego z dnia 15 padziernika 1998 r. - Cz. II "Ustalenia
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planu ochrony" Art. 26a. 1. W parku krajobrazowym i jego
otulinie zabrania siê (wyci¹g):
1) lokalizowania nowych obiektów zaliczanych do przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko w rozumieniu przepisów o ochronie rodowiska,
2) lokalizacji budownictwa letniskowego
3) utrzymywania otwartych rowów i zbiorników ciekowych,
4) dokonywania zmian stosunków wodnych, je¿eli s³u¿¹ innym celom ni¿ ochrona przyrody i zrównowa¿one wykorzystanie u¿ytków rolnych i lenych
5) likwidowania ma³ych zbiorników wodnych, starorzeczy
oraz obszarów wodno-b³otnych,
6) wylewania gnojowicy, z wyj¹tkiem nawo¿enia w³asnych
gruntów rolnych,
7) lokalizacji orodków chowu, hodowli - pos³uguj¹cych siê
metod¹ bezció³kow¹,
8) organizowania rajdów motorowych i samochodowych
oraz pokazów lotów akrobacyjnych,
9) umieszczania tablic reklamowych poza obszarami zabudowanymi,
10) likwidowania zadrzewieñ ródpolnych, przydro¿nych
i nadwodnych,
11) umylnego zabijania dziko ¿yj¹cych zwierz¹t, niszczenia
nor, legowisk zwierzêcych, tarlisk i z³o¿onej ikry, ptasich
gniazd oraz wybierania jaj,
12) wypalania rolinnoci i pozosta³oci rolinnych, wydobywania ska³, minera³ów, torfu oraz niszczenia gleby,
13) wykonywania prac ziemnych trwale zniekszta³caj¹cych
rzebê terenu, z wyj¹tkiem obiektów zwi¹zanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym,
15) u¿ywania ³odzi motorowych na otwartych zbiornikach
wodnych.
Zakazy, o których mowa w ust. 1, nie dotycz¹ zadañ realizowanych
na rzecz obronnoci i bezpieczeñstwa pañstwa, w przypadkach
zagro¿enia bezpieczeñstwa pañstwa. Zakaz, o którym mowa
w ust. 1 pkt 1, nie dotyczy inwestycji realizuj¹cych cele publiczne.
Lokalizacja inwestycji mog¹ca wp³yn¹æ negatywnie na krajobraz
w obszarze strefy wymaga akceptacji Dyrekcji Zespo³u Jurajskich
Parków Krajobrazowych zgodnie z przepisami szczególnymi.
§ 22
1. W celu ochrony osób i mienia tworzy siê strefê sanitarn¹
"C" wokó³ cmentarzy o zasiêgu okrelonym na rysunku planu Nr 1. Zasiêg strefy zosta³ okrelony na podstawie przepisów szczególnych, w dostosowaniu do istniej¹cych warunków wyposa¿enia terenów w wodoci¹g.
2. W strefie wprowadza siê zakaz lokalizacji nowych obiektów mieszkalnych w obszarze mniejszym ni¿ 50 m. od granic cmentarza.
W obszarze po³o¿onym w odleg³oci od 50 m do 150 m. dopuszcza siê mo¿liwoæ realizacji obiektów po spe³nieniu warunków
okrelonych w przepisach szczególnych dotycz¹cych wyposa¿enia terenów w wodoci¹g. Jako preferowane formy u¿ytkowania gruntów w ramach strefy okrela siê zieleñ urz¹dzon¹.
§ 23
1. Zgodnie z decyzj¹ wojewody krakowskiego z dnia 15.04.1997 r.
nr OS.III.6210-1-5-97 dotycz¹c¹ ustanowienia strefy ochrony
poredniej wprowadza siê jej granice na rysunek planu. Obszar strefy podzielony jest na tereny ochrony poredniej:
 wewnêtrzny - obejmuj¹cej wszystkie dop³ywy Rudawy
na terenie Gminy, obejmuje ona pasy o szerokoci oko³o
200 m od brzegów dop³ywów Rudawy,
 zewnêtrzny - obejmuj¹cy pozosta³y teren zlewni Rudawy.
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2. W obszarze strefy ochrony poredniej; wewnêtrznej i zewnêtrznej obowi¹zuj¹ zakazy:
 Wprowadzania cieków nieoczyszczonych nale¿ycie do ziemi i wody,
 Przechowywania i sk³adania materia³ów promieniotwórczych,
 Lokalizowania nowych stacji paliw, magazynów produktów ropopochodnych i innych substancji chemicznych
oraz ruroci¹gów do ich transportu,
 Lokalizowania stacji paliw bez zainstalowania urz¹dzeñ
zabezpieczaj¹cych wody powierzchniowe i podziemne
przed zanieczyszczeniem w trakcie prowadzonej dzia³alnoci i w przypadku ewentualnych awarii,
 Lokalizowania magazynów produktów ropopochodnych
innych substancji chemicznych oraz ruroci¹gów do ich
transportu,
 Lokalizowania wylewisk i wysypisk odpadów komunalnych i przemys³owych oraz nadpoziomowych stawów
osadowych,
 Lokalizowania wylewisk i wysypisk odpadów komunalnych i przemys³owych bez uszczelnienia dna i prawid³owego zagospodarowania odcieku,
 Lokalizowania zak³adów us³ugowych i przemys³owych opartych na chemicznej obróbce metali i innych materia³ów,
 Lokalizowania zak³adów uboju zwierz¹t bez wzglêdu
na wielkoæ,
 Lokalizowania lakierni, farbiarni, garbarni i innych zak³adów us³ugowych opartych na stosowaniu surowców
i czynników chemicznych,
 Lokalizowania zak³adów przemys³owych,
 Lokalizowania zak³adów wytwarzaj¹cy chemikalia lub produkty chemiczne,
 Lokalizowania zak³adów produkcji t³uszczów rolinnych
i zwierzêcych,
 Lokalizawania browarów, gorzelni i s³odowni,
 Budowy dróg publicznych i torów kolejowych,
 Wprowadzania do wód powierzchniowych lub do gruntu
cieków opadowych z nowych ci¹gów komunikacyjnych,
bez ich wczeniejszego podczyszczenia,
 Mycia pojazdów mechanicznych w ciekach wodnych i w pasie o szerokoci 50 m od ich brzegów,
 Mycia pojazdów mechanicznych w ciekach wodnych i w pasie o szerokoci 30 m od ich brzegów,
 Lokalizowania obiektów hodowlanych opartych na systemie chowu bezcio³owego,
 Lokalizowania cmentarzy i grzebania zwierz¹t,
 Przewo¿enia materia³ów toksycznych mog¹cych skaziæ wodê,
 Urz¹dzania obozowisk i zorganizowanych k¹pielisk,
 Urz¹dzania pryzm kiszonkowych,
 Wykonanie robót melioracyjnych, z wyj¹tkiem robót niezbêdnych dla utrzymania koryta cieków w nale¿ytym stanie technicznym i zaakceptowanych przez administratora,
 Gromadzenia odpadów na brzegach i w korytach cieków,
 Ustawiania pojemników na odpady w odl. mniejszej
ni¿ 100 m od brzegów cieków.
3. W obszarze strefy ochrony poredniej; wewnêtrznej i zewnêtrznej nakazuje siê:
 Realizacjê kanalizacji zakoñczonej urz¹dzeniami oczyszczaj¹cymi równolegle do realizacji wodoci¹gów,
 Realizacjê kanalizacji zakoñczonej urz¹dzeniami oczyszczaj¹cymi równolegle do realizacji wodoci¹gów, jak równie¿ porz¹dkowanie gospodarki ciekowej na terenach
objêtych wodoci¹gami,
 Podczyszczanie w osadnikach cieków opadowych z ci¹gów komunikacyjnych (ze szczegó³owym uwzglêdnie-
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niem skrzy¿owañ tych ci¹gów z ciekami) przed ich wprowadzeniem do wód powierzchniowych,
 Posiadanie przy prowadzeniu dzia³alnoci hodowlanej
zbiornika na gnojówkê oraz szczelnej p³yty gnojowej.
§ 24
W celu jednoznacznego okrelenia obszarów, w których
obowi¹zuj¹ zasady naliczania stawki procentowej wzrostu
wartoci nieruchomoci w zwi¹zku z dokonan¹ zmian¹ przeznaczenia terenów w planie, na rysunku planu Nr 1 wyznaczono strefê "S". Obejmuje ona nowe (wyznaczone w tym
planie) tereny pod zainwestowanie kubaturowe. Wysokoci
stawki w zale¿noci od przeznaczenia terenu zosta³y ustalone w § 25.
Rozdzia³ IV
PRZEPISY KOÑCOWE
§ 25
Zgodnie z art. 36 ust.3 ustawy z 07.07.94 roku o zagospodarowaniu przestrzennym, ustala siê stawkê procentow¹ wzrostu wartoci nieruchomoci w zwi¹zku z dokonan¹ zmian¹ przeznaczenia terenu w wysokoci:
1. 10% dla zabudowy zagrodowej M
2. 0% dla pozosta³ego ustalonego w niniejszym planie u¿ytkowania.
§ 26
Z dniem wejcia w ¿ycie niniejszej uchwa³y, w granicach
objêtych niniejszym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów Gminy Jerzmanowice Przeginia
w obszarze so³ectwa Czubrowice - trac¹ moc ustalenia planu
ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Jerzmanowice - Przeginia zatwierdzone uchwa³¹ Nr XXIX/115/93
Rady Gminy Jerzmanowice Przeginia z dnia 01.04.1993 roku
(Dz. Urz. Woj. Krakowskiwego Nr 6 poz. 30 z 05.04.1993)
oraz zmiana planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jerzmanowice - Przeginia (bez wsi Szklary) w zakresie
terenów mieszkaniowych i infrastruktury zatwierdzona
uchwa³¹ Rady Gminy Jerzmanowice Przeginia Nr XXXIV/172/
97 z dnia 06.05.1997 roku (Dz. Urz. Woj. Krakowskiwego Nr 20
poz. 117 z 20.06.1997r.),
§ 27
Wykonanie uchwa³y powietrza siê Wójtowi Gminy.
§ 28
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia:
J. Prawda
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Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr VIII/63/03
Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia
z dnia 17 marca 2003 r.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY JERZMANOWICE-PRZEGINIA
W OBSZARZE SO£ECTWA CZUBROWICE
PROJEKT PLANU
RYSUNEK PLANU NR 1

Plan w podanej skali znajduje siê w siedzibie Urzêdu Gminy
którego niniejsze opracowanie terenowe dotyczy.
LEGENDA
Granica terenu objêtego planem
Linie rozgraniczaj¹ce - obowi¹zuj¹ce
Linie rozgraniczaj¹ce - orientacyjne
PRZEZNACZENIE TERENU
M
UP
ZC
ZL
ZL 1
ZN
R
TT, WZ

Tereny
nego
Tereny
Tereny
Tereny
Tereny
Tereny
Tereny
Tereny

mieszkalnictwa zagrodowego, jednorodzinus³ug publicznych
cmentarzy
zieleni lenej
dolesieñ
zieleni nieurz¹dzonej
upraw polowych
urz¹dzeñ infrastruktury technicznej

KZ
KL
KD

Droga zbiorcza
Droga lokalna
Droga dojazdowa

ZASADY ZAGODPODAROWANIA TERENÓW WG STREF POLITYKI PRZESTRZENNEJ
Strefa ekspozycji "E"
Strefa archeologiczna "W"
Strefa sanitarna "C"
Strefa przep³ywów wezbrañ powodziowych "Z"
Strefa parków krajobrazowych Dolinki Krakowskie
Strefa obowi¹zywania naliczania stawki wzrostu
wartoci nieruchomoci "S"
Strefa wewnêtrznego terenu ochrony poredniej
(WTOP) ujêcia na rzece Rudawie "R"

Przewodnicz¹cy Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia:
J. Prawda
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MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY JERZMANOWICE-PRZEGINIA
W OBSZARZE SO£ECTWA CZUBROWICE

Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr VIII/63/03
Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia
z dnia 17 marca 2003 r.

ZASADY ROZWOJU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
RYSUNEK PLANU NR 2

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

LEGENDA
Granica terenu objêtego planem
Linie rozgraniczaj¹ce - obowi¹zuj¹ce
Linie rozgraniczaj¹ce - orientacyjne
PRZEZNACZENIE TERENU
M
UP
ZC
ZL
ZL 1
ZN
R
TT, WZ
KZ
KL
KD

Tereny mieszkalnictwa zagrodowego, jednorodzinnego
Tereny us³ug publicznych
Tereny cmentarzy
Tereny zieleni lenej
Tereny dolesieñ
Tereny zieleni nieurz¹dzonej
Tereny upraw polowych
Tereny urz¹dzeñ infrastruktury technicznej
Droga zbiorcza
Droga lokalna
Droga dojazdowa

Zasiêg strefy wp³ywu eksploatacji ujêcia wody
Zasiêg leja depresyjnego kopalni olkuskich wg opracowania Politechniki Krakowskiej z 1994 r.
Strefa wewnêtrznego terenu ochrony poredniej
(WTOP) ujêcia na rzece Rudawie "R"
Tereny indywidualnego odprowadzania i oczyszczania cieków
ODPROWADZANIE CIEKÓW
Projektowana w planie trasa ruroci¹gu t³ocznego
Projektowana sieæ kanalizacji sanitarnej wg projektu budowlano-wykonawczego
Projektowany w planie przebieg kanalizacji sanitarnej
Proponowana lokalizacja pompowni cieków
Kierunek sprowadzania cieków

ZASADY ZAGODPODAROWANIA TERENÓW WG STREF POLITYKI PRZESTRZENNEJ

OP
12345678
12345678
12345678

Strefa ekspozycji "E"
Strefa archeologiczna "W"
Strefa sanitarna "C"
Strefa przep³ywów wezbrañ powodziowych "Z"
Strefa obowi¹zywania naliczania stawki wzrostu
wartoci nieruchomoci "S"
OZNACZENIE SIECI I URZ¥DZEÑ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

GAZOWNICTWO

ZAOPATRZENIE W WODÊ

U
ZB

Istniej¹cy przebieg linii wodoci¹gowych
Proponowana rozbudowa sieci wodoci¹gowej
Istniej¹ce ujêcie wody (studnia g³êbinowa)
Istniej¹cy zbiornik wyrównawczy

Projektowana sieæ gazoci¹gu niskoprê¿nego
Istniej¹ca sieæ gazoci¹gu niskoprê¿nego
ELEKTROENERGETYKA
Istniej¹ce linie elektroenergetyczne 15 kV napowietrzne
Projektowane linie elektroenergetyczne 15 kV napowietrzne
Istniej¹ce stacje transformatorowe 15/0,4 kV

Przewodnicz¹cy Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia:
J. Prawda
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§7

Uchwa³a Nr VI/33/2003
Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej
z dnia 20 marca 2003 r.

Bilans otwarcia zostanie sporz¹dzony na dzieñ 1 maja
2003 r. przez Dyrektora Biblioteki Publicznej.

w sprawie powo³ania Samorz¹dowej Instytucji Kultury
pn. Biblioteka Publiczna w Kalwarii Zebrzydowskiej
oraz nadania Statutu.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "h" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 143
poz. 1591 z pón. zm.), art. 9, 11, 13 ustawy z dnia 25 padziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoci kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z pón. zm.) oraz art. 8
ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach
(Dz. U. Nr 85 poz. 539 z pón. zm.), Rada Miejska w Kalwarii
Zebrzydowskiej uchwala, co nastêpuje:
§1
Powo³uje siê Samorz¹dow¹ Instytucjê Kultury pn. Biblioteka Publiczna w Kalwarii Zebrzydowskiej.
§2
Biblioteka Publiczna dzia³a w oparciu o Statut stanowi¹cy
za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§3
Bibliotekê Publiczn¹ w Kalwarii Zebrzydowskiej wyodrêbnia siê ze struktur i planu wydatków Orodka Kultury w Kalwarii Zebrzydowskiej, z zachowaniem jej stanu osobowego
i maj¹tku.

§8
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta.
§9
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej:
M. Krawczyñski
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr VI/33/2003
Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej
z dnia 20 marca 2003 r.
STATUT
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ
I. Postanowienia ogólne
§1

Przedmiotem dzia³ania Biblioteki Publicznej jest gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materia³ów
bibliotecznych, obs³uga u¿ytkowników, udostêpnianie zbiorów
oraz prowadzenie dzia³alnoci informacyjnej.

Biblioteka Publiczna w Kalwarii Zebrzydowskiej, zwana dalej
"Bibliotek¹" dzia³a na podstawie:
1. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U.
z 1997 r. Nr 85 poz. 539 z pón. zm.).
2. Ustawy z dnia 25 padziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoci kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13
poz. 123 z pón. zm.).
3. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pón. zm.).
4. Niniejszego Statutu.

§5

§2

1. Biblioteka Publiczna prowadzi gospodarkê finansow¹ na zasadach okrelonych dla instytucji kultury w oparciu o ustawê o rachunkowoci z dnia 29 wrzenia 1994 r. (Dz. U. z 2002 r.
Nr 76 poz. 694) i ustawê o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 r. (Dz. U. Nr 155 poz. 591 z pón. zm.).
2. Podstaw¹ gospodarki finansowej Biblioteki Publicznej jest
plan dzia³alnoci i plan finansowy zatwierdzony przez Dyrektora z zachowaniem wysokoci rocznej dotacji udzielonej
z bud¿etu.
3. Dotacja bud¿etowa zostaje przyznana po przedstawieniu
wniosku o dotacjê i projektu rocznego planu dzia³alnoci.
4. Biblioteka Publiczna rozlicza siê z dotacji bud¿etowej
do 15-go nastêpnego miesi¹ca po zakoñczeniu ka¿dego
kwarta³u.

1. Biblioteka jest samorz¹dow¹ instytucj¹ kultury.
2. Siedziba Biblioteki jest Kalwaria Zebrzydowska ul. Jana Paw³a II 24, a obszarem dzia³ania Miasto i Gmina Kalwaria Zebrzydowska.

§6

1. Biblioteka uzyskuje osobowoæ prawn¹ z chwil¹ wpisania
jej do rejestru instytucji kultury, prowadzonej przez organizatora.
2. Biblioteka u¿ywa pieczêci pod³u¿nej, zawieraj¹cej nazwê
w pe³nym brzmieniu.

§4

Siedzib¹ Biblioteki Publicznej w Kalwarii Zebrzydowskiej
jest budynek przy ul. Jana Paw³a II 24 w Kalwarii Zebrzydowskiej.

§3
1. Nadzór nad organizacj¹ i funkcjonowaniem Biblioteki sprawuje Burmistrz Miasta Kalwaria Zebrzydowska.
2. Nadzór merytoryczny nad dzia³alnoci¹ biblioteki sprawuje:
 Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie,
 Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wadowicach.
§4
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II. Cele i zadania Biblioteki
§5
Biblioteka s³u¿y rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb czytelniczych spo³eczeñstwa oraz upowszechnianiu i rozwojowi kultury.
§6
Do szczegó³owego zakresu dzia³añ Biblioteki nale¿y:
1) gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materia³ów bibliotecznych, z uwzglêdnieniem materia³ów dotycz¹cych w³asnego regionu,
2) wytwarzanie materia³ów informacyjnych,
3) udostêpnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypo¿yczanie do domu oraz prowadzenie wypo¿yczeñ miêdzybibliotecznych, miêdzybibliotecznych uwzglêdnieniem
szczególnych potrzeb dzieci i m³odzie¿y oraz osób niepe³nosprawnych,
4) prowadzenie dzia³alnoci informacyjnej, bibliograficznej,
udostêpnianie informacji w³asnych i zewnêtrznych,
5) popularyzacja ksi¹¿ki, informacji, wiedzy i czytelnictwa,
6) wspó³dzia³anie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami - towarzystwami rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb owiatowych
i kulturalnych spo³eczeñstwa,
7) doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.
§7
Biblioteka mo¿e podejmowaæ równie¿ inne dzia³ania wynikaj¹ce z potrzeb rodowiska.
III. Organizacja i zarz¹dzanie Bibliotek¹
§8
Bibliotek¹ kieruje Dyrektor, który reprezentuje Bibliotekê
na zewn¹trz i jest za ni¹ odpowiedzialny.
Dyrektora powo³uje i odwo³uje organizator.
§9
1. W Bibliotece zatrudnia siê pracowników dzia³alnoci podstawowej, administracyjnej oraz obs³ugi.
2. W miarê potrzeb w Bibliotece mog¹ byæ zatrudnieni specjalici z ró¿nych dziedzin, zwi¹zani z dzia³alnoci¹ Biblioteki.
3. Pracowników zatrudnia i zwalnia dyrektor Biblioteki.
§ 10
1. Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadaæ odpowiednie do zajmowanych stanowisk kwalifikacje, okrelone w stosownym Rozporz¹dzeniu Ministra Kultury w sprawie wymagañ kwalifikacyjnych, uprawniaj¹cych do zajmowania
okrelonych stanowisk w bibliotekach oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji.
2. Wynagrodzenia pracowników Biblioteki ustalane s¹ na podstawie odrêbnych przepisów.
§ 11
1. Biblioteka mo¿e prowadziæ wypo¿yczalnie, czytelnie, oddzia³y dla dzieci i punkty biblioteczne oraz inne formy udostêpniania zbiorów bibliotecznych.

Poz. 1379

2. Biblioteka prowadzi filie biblioteczne w Brodach, Leñczach,
Przytkowicach, Stanis³awiu Dolnym.
3. Warunki i zasady korzystania z Biblioteki okrela regulamin
nadany przez Dyrektora Biblioteki.
§ 12
Szczegó³ow¹ organizacjê wewnêtrzn¹ Biblioteki ustala Dyrektor w regulaminie organizacyjnym.
§ 13
Przy Bibliotece i jej filiach mog¹ dzia³aæ Ko³a Przyjació³ biblioteki, powo³ane na podstawie obowi¹zuj¹cych przepisów.
IV. Gospodarka finansowa Biblioteki
§ 14
Biblioteka jest finansowana z dotacji bud¿etowej, z dochodów w³asnych oraz innych róde³.
§ 15
Biblioteka prowadzi gospodarkê finansow¹ na zasadach
okrelonych dla instytucji kultury.
§ 16
Biblioteka mo¿e pobieraæ op³aty za:
1) us³ugi informacyjne, reprograficzne i za wypo¿yczenia miêdzybiblioteczne,
2) wypo¿yczanie materia³ów audiowizualnych,
3) niezwrócone w terminie materia³y biblioteczne,
4) uszkodzenie lub zniszczenie materia³ów bibliotecznych,
5) w formie kaucji zwrotnej - za wypo¿yczone materia³y biblioteczne - w sytuacjach okrelonych regulaminem.
§ 17
Podstaw¹ gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan
finansowy.
V. Postanowienia koñcowe
§ 18
Zmiany w Statucie Biblioteki mog¹ byæ dokonywane w trybie w³aciwym dla jego nadania.
§ 19
Statut wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej:
M. Krawczyñski
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1380
Uchwa³a Nr VI/34/2003
Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej
z dnia 20 marca 2003 r.
w sprawie zatwierdzenia Statutu Orodka Kultury w Kalwarii Zebrzydowskiej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 2
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 143 poz. 1591 z pón. zm.), art. 13 ust. 1, art. 32
ust. 1 ustawy z dnia 25 padziernika 1991 r. o organizowaniu
i prowadzeniu dzia³alnoci kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13
poz. 123 z pón. zm.), Rada Miejska w Kalwarii Zebrzydowskiej
uchwala, co nastêpuje:
§1
Zatwierdza siê Statut Orodka Kultury w Kalwarii Zebrzydowskiej stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

Poz. 1380
Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr VI/34/2003
Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej
z dnia 20 marca 2003 r.

STATUT
ORODKA KULTURY W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ
I. Postanowienia ogólne
§1
Orodek Kultury jest samorz¹dow¹ instytucj¹ kultury, której podstawowym celem statutowym jest prowadzenie dzia³alnoci kulturalnej.
§2

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Kalwaria Zebrzydowska.

Orodek Kultury dzia³a na podstawie ustawy z dnia 25 padziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoci
kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z pón. zm.)
oraz uchwa³y Nr X/85/91 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 24 maja 1991 r. w sprawie utworzenia Orodka
Kultury w Kalwarii Zebrzydowskiej.

§3

§3

Traci moc:
1. Uchwa³a Nr X/86/91 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 24 maja 1991 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu
Orodka Kultury w Kalwarii Zebrzydowskiej.
2. Uchwa³a Nr XIX/162/92 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 24 lipca 1992 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Orodka Kultury w Kalwarii Zebrzydowskiej.
3. Uchwa³a Nr XIII/101/95 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 30 listopada 1995 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Orodka Kultury w Kalwarii Zebrzydowskiej.
4. Uchwa³a Nr V/46/99 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie wprowadzenia zmian
do Statutu Orodka Kultury w Kalwarii Zebrzydowskiej.
5. Uchwa³a Nr XXI/158/2000 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 31 padziernika 2000 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Orodka Kultury w Kalwarii
Zebrzydowskiej.

Organizatorem Orodka Kultury jest Gmina Kalwaria Zebrzydowska.

§2

§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej:
M. Krawczyñski

§4
1. Orodek Kultury dzia³a na obszarze Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
2. W sk³ad Orodka Kultury wchodzi Dom Kultury w Kalwarii
Zebrzydowskiej oraz Kino "¯arek" w Kalwarii Zebrzydowskiej.
3. Orodek Kultury mo¿e wspó³dzia³aæ z instytucjami kultury
oraz organizowaæ imprezy artystyczne i kulturalne tak¿e
poza obszarem Gminy.
§5
Siedzib¹ Orodka Kultury jest miasto Kalwaria Zebrzydowska.
§6
1. Orodek Kultury w Kalwarii Zebrzydowskiej posiada osobowoæ prawn¹ i jest wpisany do Rejestru Instytucji Kultury
prowadzonego przez Burmistrza Miasta Kalwaria Zebrzydowska pod nr 1/92.
2. Orodek Kultury prowadzi gospodarkê finansow¹ na zasadach
okrelonych w rozdziale 3 ustawy z dnia 25 padziernika 1991 r.
o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoci kulturalnej.
§7
1. Z zastrze¿eniem ust. 2 Gmina Kalwaria Zebrzydowska nie odpowiada za zobowi¹zania Orodka Kultury.
2. Orodek Kultury otrzymuje dotacje z bud¿etu Gminy. Wysokoæ dotacji okrelana jest corocznie w uchwale bud¿etowej.
3. Nadzór nad dzia³alnoci¹ Orodka Kultury w zakresie okrelonym przepisami prawa sprawuje Burmistrz Miasta Kalwaria Zebrzydowska.
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II. Przedmiot i zakres dzia³alnoci

Poz. 1380

III. Organizacja i zarz¹dzanie

§8

§ 12

1. Orodek Kultury prowadzi dzia³alnoæ kulturaln¹ polegaj¹c¹
na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury.
2. W tworzeniu programu dzia³alnoci kulturalnej okrelaj¹cego cele i kierunki Orodek Kultury wspó³dzia³a
ze spo³ecznym ruchem kulturalnym i innymi instytucjami kultury.

Organizacjê wewnêtrzn¹ Orodka Kultury okrela Regulamin Organizacyjny nadawany przez jego Dyrektora.

§9
1. Do podstawowych zadañ Orodka Kultury nale¿y:
 rozpoznawanie oraz pobudzanie zainteresowañ i potrzeb
kulturalnych,
 przygotowanie do tworzenia i odbioru wartoci kulturalnych,
 kszta³towanie aktywnego uczestnictwa w kulturze,
 tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego i folkloru,
 edukacja kulturalna oraz popularyzacja wiedzy i sztuki,
 wspieranie organizacyjne i finansowe amatorskich orkiestr
dêtych dzia³aj¹cych na terenie Gminy.
§ 10
Zadania w zakresie dzia³alnoci kulturalnej Orodek Kultury realizuje poprzez:
1) organizowanie imprez artystycznych i rozrywkowych,
2) inicjowanie i pomoc zespo³owym formom twórczoci
i uczestnictwa w kulturze,
3) podejmowanie przedsiêwziêæ edukacyjnych i owiatowych,
4) dzia³alnoæ instrukcyjno-metodyczna,
5) organizacja wystaw, przegl¹dów i innych przedsiêwziêæ w zakresie popularyzacji dorobku kulturalnego,
6) inspirowanie oraz promowanie dzia³alnoci literackiej,
artystycznej i innych form twórczoci mieszkañców
Gminy.
§ 11
W celu pomno¿enia rodków na dzia³alnoæ statutow¹ Orodek Kultury mo¿e realizowaæ odp³atnie:
1) imprezy w³asne i zlecone,
2) prowadziæ impresaria artystyczny,
3) wykonywaæ us³ugi w zakresie:
 informacji,
 szkolenia,
 reklamy,
 dzia³alnoci wydawniczej,
 nauki gry na instrumentach,
 ksero i ma³ej poligrafii,
 wywietlania filmów (kino),
 nauki jêzyków obcych,
 nauki tañca i aerobiku,
 filowania video,
 obs³ugi fotograficznej imprez,
 prowadzenia kó³ zainteresowañ,
 wynajmowania pomieszczeñ i powierzchni reklamowych
na budynkach w³asnych,
 wypo¿yczania sprzêtu i urz¹dzeñ,
 kolporta¿u i sprzeda¿y gazety lokalnej,
 udostêpnienia Internetu
a tak¿e innych dzia³añ gospodarczych.

§ 13
Struktura organizacyjna Orodka Kultury jest dostosowana do wymagañ realizacji programu dzia³alnoci kulturalnej
i zapewnienia efektywnego wykorzystania powierzonych i nabytych rodków finansowo-materialnych zgodnie z przeznaczeniem.
§ 14
Dyrektora powo³uje i odwo³uje Burmistrz Miasta.
§ 15
1. Dyrektor Orodka Kultury jest Kierownikiem zak³adu pracy
w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.
2. W porozumieniu z Burmistrzem Miasta Dyrektor Orodka
Kultury mo¿e tworzyæ oddzia³y i inne podporz¹dkowane jednostki organizacyjne dzia³alnoci kulturalnej.
3. Dla rozszerzenia wspó³dzia³ania z organizacjami spo³ecznymi i stowarzyszeniami kultury Dyrektor mo¿e powo³aæ Radê
Programow¹ Orodka Kultury.
IV. Gospodarka finansowa i maj¹tkowa
§ 16
1. Orodek Kultury gospodaruje mieniem komunalnym przekazanym przez Gminê, zarz¹dza nim i ponosi odpowiedzialnoæ za jego wykorzystanie do celów realizacji zadañ statutowych.
2. Zakres samodzielnoci Dyrektora orodka Kultury w gospodarowaniu powierzonymi sk³adnikami mienia komunalnego okrelaj¹ przepisy ustawowe oraz obowi¹zek jego efektywnego wykorzystania.
3. Przy sk³adaniu owiadczeñ woli w sprawach maj¹tkowych
Dyrektor Orodka Kultury wspó³dzia³a z g³ównym ksiêgowym Orodka Kultury w zakresie przewidzianym odrêbnymi przepisami.
§ 17
1. Dzia³alnoæ Orodka Kultury jest finansowana z dotacji przyznanej z bud¿etu Gminy, ze rodków w³asnych oraz darowizn, subwencji, zapisów i innych dochodów.
2. Podstaw¹ gospodarki finansowej Orodka Kultury jest
roczny plan dzia³alnoci zatwierdzony przez Dyrektora,
uwzglêdniaj¹cy wysokoæ dotacji przyznanej w bud¿ecie
Gminy a nim:
 plan us³ug,
 plan przychodów i rozchodów,
 plan remontów i konserwacji rodków trwa³ych,
 plan inwestycji.
3. Orodek Kultury tworzy fundusz instytucji i posiada odrêbny rachunek bankowy.
4. Dyrektor sk³ada corocznie Burmistrzowi sprawozdanie z prowadzonej dzia³alnoci finansowej i programowej.
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§ 18

§4

Orodek Kultury prowadzi rachunkowoæ zgodnie z zasadami obowi¹zuj¹cymi odrêbnie.

1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie
14 dni od dnia og³oszenia.
2. Taryfa op³at podlega rozplakatowaniu w siedzibie Urzêdu
Miasta Nowy Targ oraz w pojazdach MZK Nowy Targ.

V. Postanowienia koñcowe
§ 19

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej: Z. Siêka

Zmiany Statutu Orodka Kultury mo¿e dokonywaæ Rada
Miejska w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.

Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr 19/VI/03
Rady Miasta Nowego Targu
z dnia 9 kwietnia 2003 r.

§ 20
Likwidacja Orodka Kultury mo¿e nast¹piæ na podstawie
stosownej uchwa³y Rady Miejskiej, z zachowaniem warunków
okrelonych w ustawie.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej:
M. Krawczyñski

Taryfa op³at za przewóz osób i baga¿u
rodkami komunikacji miejskiej w Nowym Targu
1. Bilety jednorazowe
a) w jednej strefie

1381

b) w dwóch strefach

Uchwa³a Nr 19/VI/03
Rady Miasta Nowy Targ
z dnia 9 kwietnia 2003 r.

c) w trzech strefach

w sprawie op³at za przewóz osób i baga¿u rodkami komunikacji miejskiej.
Dzia³aj¹c na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4 i art. 18 ust. 2 pkt 15
art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (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 214 poz. 1806),
art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97
poz. 1050), art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r.
o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9 poz. 43, zm.:
Nr 106 poz. 679, Nr 121 poz. 770; z 1998 r. Nr 106 poz. 668;
z 2002 r. Nr 113 poz. 984), art. 15 ust. 5, art. 34 ust. 2 ustawy
z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r.
Nr 50 poz. 601, zm.: z 2001 r. Nr 125 poz. 137; z 2002 r. Nr 113
poz. 984, Nr 130 poz. 1112), Rada Miasta uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê:
1. Taryfê op³at za przewóz osób i baga¿u rodkami komunikacji miejskiej stanowi¹c¹ za³¹cznik Nr 1 do uchwa³y.
2. Przepisy porz¹dkowe i op³aty stanowi¹ce za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y.
3. Wykaz osób uprawnionych do korzystania z bezp³atnych
przejazdów rodkami komunikacji miejskiej stanowi¹cy za³¹cznik Nr 3 do uchwa³y.
4. Wykaz osób uprawnionych do korzystania z 50 % ulgi w przejazdach rodkami komunikacji miejskiej stanowi¹cy za³¹cznik Nr 4 do uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y zleca siê Burmistrzowi Miasta.
§3
Traci moc uchwa³a Rady Miejskiej Nr 14/XXXII/2001 z dnia
23.03.2001 r.

d) w czterech strefach

normalny
ulgowy
normalny
ulgowy
normalny
ulgowy

1,70
0,85
1,90
0,95
2,10
1,05

z³
z³
z³
z³
z³
z³

normalny
2,30 z³
ulgowy
1,15 z³
2. Karnety szecioprzejazdowe normalny
8,50 z³
ulgowy
4,25 z³
3. Bilety miesiêczne
a) w jednej strefie na jedn¹ liniê normalny
51,00 z³
ulgowy
25,50 z³
dzieci przedszkolne, uczniowie szkó³ podstawowych 21,50 z³
b) w dwóch strefach
normalny
57,00 z³
ulgowy
28,50 z³
c) w trzech strefach
normalny
63,00 z³
ulgowy
31,50 z³
d) w czterech strefach
normalny
69,00 z³
ulgowy
34,50 z³
e) na sieæ miejsk¹
normalny
68,00 z³
ulgowy
34,00 z³
na okaziciela
102,00 z³
f) przesiadkowe na jedn¹ liniê normalny
22,00 z³
ulgowy
11,00 z³
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej: Z. Siêka
Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr 19/VI/03
Rady Miasta Nowego Targu
z dnia 9 kwietnia 2003 r.
Przepisy porz¹dkowe i op³aty
I.

Przepisy i zasady reguluj¹ce korzystanie z biletów jednorazowych i miesiêcznych
1. Pasa¿er posiadaj¹cy bilet miesiêczny na jedn¹ liniê mo¿e
korzystaæ z autobusu innej linii tylko na odcinku, gdzie linie te przebiegaj¹ t¹ sam¹ tras¹.
2. Na liniach specjalnych bilety miesiêczne i ulgowe nie obowi¹zuj¹.
3. Bilety zakupione u innych przewoników w autobusach
MZK Nowy Targ s¹ niewa¿ne.
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4. Pasa¿erowie uprawnieni do przejazdów ulgowych
i bezp³atnych nie korzystaj¹ z ulg w op³atach za przewóz baga¿u.
II. Przewóz baga¿u rêcznego.
1. Op³acie podlega baga¿ przekraczaj¹cy wymiary 60 x 40
x 20 cm, a tak¿e psy, narty, sanki, wózki dziecinne z wyj¹tkiem z³o¿onych.
2. Op³ata za przewóz jednej sztuki baga¿u równa siê cenie
biletu jednorazowego normalnego.
III. Op³aty specjalne
1. Za zanieczyszczenie przystanku lub autobusu 75,00 z³.
2. Za dowóz pasa¿era na Komisariat Policji w celu ustalenia danych personalnych 50,00 z³.
3. Za ka¿dy bilet jednorazowy zakupiony u kierowcy jest
pobierana op³ata dodatkowa w wysokoci 0,20 z³.
IV. Op³aty dodatkowe za przejazd bez wa¿nego biletu
1. Za przejazd bez wa¿nego biletu uwa¿a siê:
a) kasowanie biletu podczas kontroli,
b) posiadanie biletu o zani¿onej cenie,
c) brak numeru legitymacji MZK na bilecie miesiêcznym,
d) przejazd inn¹ tras¹ od wyszczególnionej na legitymacji MZK,
e) legitymowanie siê biletem odst¹pionym uprzednio
skasowanym.
2. Op³ata dodatkowa za przejazd bez wa¿nego biletu wynosi 75,00 z³.
3. Op³ata dodatkowa za przewóz baga¿u bez wa¿nego biletu wynosi 30,00 z³.
4. W przypadku natychmiastowego uiszczenia op³aty dodatkowej (za przejazd lub przewóz baga¿u bez wa¿nego
biletu) lub najdalej w ci¹gu 7 dni od daty wystawienia
wezwania do zap³aty, wysokoæ op³aty obni¿a siê o 30%.
5. Op³ata manipulacyjna przy anulowaniu op³aty dodatkowej za przejazd bez wa¿nego biletu wynosi 10% tej op³aty.
V. Granice stref op³at
1. Strefa "0" - granice administracyjne miasta Nowy Targ.
2. Strefa "1" - granice administracyjne miejscowoci: Szaflary, Zaskale, Ludmierz, Klikuszowa, Waksmund
i Ostrowsko.
3. Strefa "2" - granice administracyjne miejscowoci: Gronków, Obidowa, £opuszna, Lasek i Trute.
4. Strefa "3" - granice administracyjne miejscowoci: Morawczyna, Pyzówka i Bór.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej: Z. Siêka
Za³¹cznik Nr 3
do uchwa³y Nr 19/VI/03
Rady Miasta Nowego Targu
z dnia 9 kwietnia 2003 r.
Wykaz osób
uprawnionych do korzystania z bezp³atnych przejazdów
rodkami komunikacji miejskiej w Nowym Targu
1. Pos³owie i senatorowie - na podstawie legitymacji poselskiej lub senatorskiej.

Poz. 1381

2. Dzieci w wieku do 4 lat - na podstawie owiadczenia opiekuna.
3. Osoby które ukoñczy³y 75 lat ¿ycia - na podstawie dowodu
osobistego.
4. Ociemniali i niewidomi i ich przewodnicy - na postawie legitymacji Polskiego Zwi¹zku Niewidomych.
5. Inwalidzi I grupy z ogólnego stanu zdrowia, osoby ca³kowicie niezdolne do pracy oraz niezdolne do samodzielnej egzystencji, osoby zaliczone do znacznego stopnia niepe³nosprawnoci - na podstawie dowodu osobistego, orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, decyzji ZUS, orzeczenia Powiatowych
Zespo³ów ds. orzekania o niepe³nosprawnoci.
6. Dzieci i m³odzie¿ dotkniêta inwalidztwem lub niepe³nosprawna oraz towarzysz¹cy im rodzice lub opiekunowie
w przejazdach z miejsca zamieszkania, pobytu, do szko³y,
przedszkola, placówki opiekuñczo-wychowawczej, orodka rehabilitacji, domu pomocy spo³ecznej, orodka wsparcia, zak³adu opieki zdrowotnej, poradni psychologicznopedagogicznej i z powrotem - na podstawie wa¿nej legitymacji wydawanej przez Powiatowych Zespo³ów ds. orzekania o niepe³nosprawnoci.
7. Inwalidzi wojenni i wojskowi, oraz przewodnicy towarzysz¹cy inwalidom wojennym i wojskowym zaliczonym do I grupy inwalidztwa - na podstawie ksi¹¿eczki inwalidy.
8. Honorowi dawcy krwi I grupy na podstawie zweryfikowanej listy Zarz¹du Rejonowego PCK i wa¿nego biletu imiennego wydanego przez MZK.
9. Pracownicy MZK - na podstawie biletu wolnej jazdy wydanego przez MZK.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej: Z. Siêka
Za³¹cznik Nr 4
do uchwa³y Nr 19/VI/03
Rady Miasta Nowego Targu
z dnia 9 kwietnia 2003 r.
Wykaz osób
uprawnionych do korzystania z 50% ulgi w przejazdach
rodkami komunikacji miejskiej w Nowym Targu
1. Dzieci od 4 do 7 lat - na podstawie owiadczenia opiekuna.
2. Dzieci i m³odzie¿ w wieku powy¿ej 7 lat do czasu ukoñczenia szko³y ponad podstawowej publicznej lub niepublicznej
o uprawnieniach szko³y publicznej, nie d³u¿ej ni¿ do ukoñczenia 24 roku ¿ycia - na podstawie wa¿nej legitymacji
szkolnej.
3. Studenci do ukoñczenia 26 roku ¿ycia - na podstawie wa¿nej
legitymacji studenckiej.
4. M³odzie¿ dotkniêta inwalidztwem i niepe³nosprawna na podstawie wa¿nej legitymacji wydanej przez Powiatowy
Zespó³ ds. orzekania o niepe³nosprawnoci.
5. Emeryci - na postawie dowodu osobistego i legitymacji Polskiego Zwi¹zku Emerytów i Rencistów lub innego dokumentu stwierdzaj¹cego uprawnienia emerytalne.
6. Osoby powy¿ej 60 roku ¿ycia, którym orzeczono: dotychczasow¹ II grupê inwalidzk¹ z ogólnego stanu zdrowia czyli ca³kowit¹ niezdolnoæ do pracy lub umiarkowany stopieñ niepe³nosprawnoci - na podstawie dowodu osobistego i orzeczenia ZUS lub decyzji ZUS, orzeczenia Powiatowych Zespo³ów ds. orzekania o niepe³nosprawnoci.
7. Kombatanci i ofiary represji wojennych i okresu powojennego - na podstawie wa¿nej legitymacji lub zawiadczenia
Urzêdu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
8. Opiekunowie inwalidów I grupy z ogólnego stanu zdrowia,
osób ca³kowicie niezdolnych do pracy oraz niezdolnych do sa-
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modzielnej egzystencji, osób zaliczonych do znacznego stopnia niepe³nosprawnoci - na podstawie owiadczenia ustnego - przez wskazanie.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej: Z. Siêka
1382
Uchwa³a Nr 32/IV/2003
Rady Gminy Podegrodzie
z dnia 3 lutego 2003 r.
w sprawie nadania imienia Ojca Stanis³awa Papczyñskiego Szkole Podstawowej w Podegrodziu.
Na podstawie art. 18 ust. 1 art. 40 ust. 2 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591 z pón. zm.) oraz § 1 ust. 4 za³¹cznika Nr 1
do rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie ramowego statutu publicznej szecioletniej szko³y podstawowej i publicznego gimnazjum (Dz. U. Nr 14
poz. 131), Rada Gminy Podegrodzie uchwala, co nastêpuje:
§1
Nadaje siê imiê Ojca Stanis³awa Papczyñskiego Szkole Podstawowej w Podegrodziu.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego i wchodzi w ¿ycie od dnia 1 wrzenia 2003 roku.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy Podegrodzie: P. Samek
1383
Uchwa³a Nr 33/IV/2003
Rady Gminy Podegrodzie
z dnia 3 lutego 2003 r.
w sprawie nadania imienia Ojca Stanis³awa Papczyñskiego Gimnazjum w Podegrodziu.
Na podstawie art. 18, ust. 1 art. 40 ust. 2 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591 z pón. zm.) oraz § 1 ust. 3 za³¹cznika Nr 2
do rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie ramowego statutu publicznej szecioletniej szko³y podstawowej i publicznego gimnazjum (Dz. U. Nr 14
poz. 131), Rada Gminy Podegrodzie uchwala, co nastêpuje:
§1
Nadaje siê imiê Ojca Stanis³awa Papczyñskiego Gimnazjum w Podegrodziu.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

Poz. 1381, 1382, 1383, 1384, 1385
§3

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego i wchodzi w ¿ycie od dnia 1 wrzenia 2003 roku.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy Podegrodzie: P. Samek
1384
Uchwa³a Nr VI/34/03
Rady Miejskiej w Proszowicach
z dnia 10 kwietnia 2003 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Rady Miejskiej Nr VII/31/99
z dnia 4 lutego 1999 r. w sprawie stawek op³aty targowej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1, art. 41
ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pón. zm.) oraz art. 15
ust. 1 i art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i op³atach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 z pón. zm.),
Rada Miejska w Proszowicach uchwala, co nastêpuje:
§1
W uchwale Rady Miejskiej w Proszowicach Nr VII/31/99
z dnia 4 lutego 1999 r. w sprawie stawek op³aty targowej wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. W § 1 dotychczasowy punkt 3 otrzymuje brzmienie:
"Ustala siê wysokoæ stawki op³aty targowej pobieranej za prowadzenie handlu w innych miejscach ni¿ wyznaczone place
targowe, w kwocie 10,00 z³ od ka¿dego punktu sprzeda¿y".
2. W § 2:
1) dotychczasowy pkt 1 otrzymuje brzmienie:
"Op³ata targowa p³atna jest:
 do r¹k inkasenta, wydaj¹cego pokwitowanie op³aty targowej wed³ug wzoru ustalonego przez Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice,
 w kasie Urzêdu Gminy i Miasta",
2) pkt 2 wyrazy "handel odpustowy" zastêpuje siê wyrazami "w innych miejscach ni¿ wyznaczone place targowe".
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy
i Miasta.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia
w dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w Proszowicach: J. Doniec
1385
Uchwa³a Nr V/33/03
Rady Gminy Rzezawa
z dnia 11 kwietnia 2003 r.
w sprawie zmiany uchwa³y dotycz¹cej poboru podatku
od nieruchomoci, podatku rolnego i lenego od osób fizycznych w drodze inkasa, okrelenia inkasentów oraz wysokoci wynagrodzenia za inkaso.
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pón. zm.), art. 6 ust. 12, art. 14
ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 8 z pón. zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r.
Nr 94 poz. 431 z pón. zm.), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 padziernika 2002 r. o podatku lenym (Dz. U. Nr 200 poz. 1682
z pón. zm.), Rada Gminy Rzezawa uchwala, co nastêpuje:
§1
W § 1 uchwa³y Nr XXVII /204/2002 Rady Gminy Rzezawa
z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomoci, podatku rolnego i lenego od osób fizycznych w drodze inkasa, okrelenia inkasentów oraz wysokoci wynagrodzenia za inkaso (opublikowanej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego z 2002 r. Nr 108 poz. 1687) - zmienia
siê ust. 2 i nadaje mu brzmienie:
"2. Inkasa nale¿noci podatkowych okrelonych w ust. 1 dokonywaæ bêd¹:
1. Na terenie wsi Bratucice - Pan Józef KOCIO£EK
2. Na terenie wsi Borek - Pani El¿bieta KMIEÆ
3. Na terenie wsi Buczków - Pan Marian RUDNIK
4. Na terenie wsi Dabrówka - Pan Józef GÓRA
5. Na terenie wsi Dêbina - Pan Bronis³aw CZACHOR
6. Na terenie wsi Jod³ówka - Pani El¿bieta KROKOSZ
7. Na terenie wsi Krzeczów - Pan Jan PANNA
8. Na terenie wsi £azy - Pan Józef MIETANA
9. Na terenie wsi Okulice - Pan Franciszek JAGIE£KA
10. Na terenie wsi Ostrów Królewski - Pani Anna D¥BROWSKA
11. Na terenie wsi Rzezawa - Pan Stanis³aw PILCH
§2
Pozosta³e postanowienia uchwa³y pozostaj¹ bez zmian.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14-u dni od dnia og³oszenia uchwa³y w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy: B. Klêsk
1386
Uchwa³a Nr V/38/03
Rady Miejskiej w S³omnikach
z dnia 11 marca 2003 r.
w sprawie ustalenia zasad odp³atnoci za do¿ywianie
uczniów szkó³ podstawowych i gimnazjum.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142 poz. 1591
z pón. zm.) oraz art. 10 ust. 2 i 34 ust. 5 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy spo³ecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64 poz. 414
z pón. zm.), w zwi¹zku z § 2 i 3 rozporz¹dzenia Rady Ministrów
z dnia 14 stycznia 2003 r. w sprawie szczegó³owych zasad i try-

Poz. 1385, 1386, 1387

bu udzielania pomocy w do¿ywianiu uczniów w 2003 r. (Dz. U.
Nr 13 poz. 133), Rada Miejska w S³omnikach uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê nastêpuj¹ce zasady odp³atnoci za do¿ywianie
dzieci w szko³ach podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy S³omniki w roku 2003:
1) do 200% kryterium dochodowego w rodzinie ucznia zgodnie z art. 4 ustawy o pomocy spo³ecznej - zwalnia siê z odp³atnoci,
2) od 200% do 250% kryterium dochodowego w rodzinie ucznia
zgodnie z art. 4 ustawy o pomocy spo³ecznej - 50% zwrotu
wydatków,
3) powy¿ej 250% kryterium dochodowego w rodzinie ucznia
zgodnie z art. 4 ustawy o pomocy spo³ecznej - 100% zwrotu
wydatków.
§2
Powy¿sze zasady odp³atnoci za do¿ywianie uczniów maj¹
zastosowanie od dnia 30 stycznia 2003 r.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w S³omnikach: M. Dziedzic
1387
Uchwa³a Nr VII/87/2003
Rady Miejskiej W Tarnowie
z dnia 20 lutego 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu po³o¿onego w Tarnowie w rejonie ulic Mrona, Sadowa i Niedomicka.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591
ze zm.) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139 ze zm.),
Rada Miejska w Tarnowie uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu po³o¿onego wTarnowie w rejonie ulic Mronej,
Sadowej i Niedomickiej.
2. Integraln¹ czêci¹ ustaleñ planu jest rysunek planu w skali
1:2000 stanowi¹cy za³¹cznik do uchwa³y.
§2
1. Celem planu jest zapewnienie ³adu przestrzennego i w³aciwych
warunków u¿ytkowania terenu w obszarze objêtym planem.
2. Przedmiotem planu s¹ ustalenia dotycz¹ce zasad:
 przeznaczenia i zagospodarowania terenu,
 kszta³towania zabudowy kubaturowej,
 obs³ugi komunikacyjnej,
 wyposa¿enia w infrastrukturê spo³eczn¹ i techniczn¹.
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Poz. 1387

§3

USTALENIA W ZAKRESIE INFRASTRUKTURYTECHNICZNEJ:

Dla obszaru okrelonego w § 1 uchwa³y przyjmuje siê nastêpuj¹ce ustalenia:

 zaopatrzenie w wodê z miejskiej sieci wodoci¹gowej,
 odprowadzenie cieków do miejskiej sieci kanalizacyjnej,
 gospodarka odpadami w oparciu o miejskie s³u¿by komunalne z wywozem na miejskie wysypisko mieci,
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci rozdzielczej niskiego napiêcia,
 zaopatrzenie w ciep³o z kot³owni indywidualnych, na bazie
czystych ekologicznie paliw sta³ych,
 zaopatrzenie w gaz z istniej¹cej rozdzielczej sieci gazowniczej,
 teletechnika z istniej¹cej sieci teletechnicznej.

P - TEREN PRZEMYS£U, BAZ I SK£ADÓW
W stanie istniej¹cym czêciowo zabudowany.
Przeznaczony pod realizacjê obiektów produkcyjno - przemys³owych, magazynowo - sk³adowych.
Dopuszcza siê realizacjê obiektów administracji oraz zaplecza
socjalno - technicznego produkcji.
Dopuszcza siê realizacjê urz¹dzeñ i obiektów infrastruktury technicznej zwi¹zanych z funkcjonalnym przeznaczeniem
terenu.
Wyklucza siê mo¿liwoæ realizacji innych obiektów niezgodnych z przeznaczeniem terenu.
Wyklucza siê mo¿liwoæ podzia³u terenu na wiêksz¹ ni¿ projektowana iloæ dzia³ek budowlanych.
Projektowane linie podzia³u dzia³ek ustala siê jako obowi¹zuj¹ce.
Projektowane linie zabudowy okrela siê jako nieprzekraczalne w odleg³oci odpowiednio: 35 m od linii rozgraniczaj¹cych
dróg Niedomickiej i Mronej oraz od strony pó³nocnej 35 m
od linii rozgraniczaj¹cej przeznaczenie terenu.
Warunki zabudowy:
Nieprzekraczaln¹ wysokoæ zabudowy dla obiektów administracji i zaplecza socjalnego okrela siê na 3 kondygnacje naziemne.
Zagospodarowanie terenu uwzglêdniaæ musi miejsca parkingowe, zieleñ urz¹dzon¹ i elementy ma³ej architektury.
Up - TEREN US£UG PODSTAWOWYCH
Przeznaczony pod realizacjê us³ug handlu, gastronomii i rzemios³a nieprodukcyjnego o lokalnym zakresie obs³ugi.
Dopuszcza siê realizacjê budynków zaplecza gospodarczego
oraz urz¹dzeñ i obiektów infrastruktury technicznej.
Wyklucza siê mo¿liwoæ realizacji obiektów niezgodnych z przeznaczeniem terenu.
Warunki zabudowy:
Dopuszczalna wysokoæ projektowanych obiektów kubaturowych mierzona od poziomu terenu do okapu dachu nie mo¿e
przekraczaæ 9 m.
Dopuszczalny wskanik zabudowy dzia³ki nie mo¿e przekraczaæ 50% powierzchni dzia³ki.
Zagospodarowanie terenu uwzglêdniaæ musi miejsca parkingowe, zieleñ urz¹dzon¹ oraz elementy ma³ej architektury.
Nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy dla obiektów kubaturowych
ustala siê w odleg³oci 30 m. od osi jezdni.
ZN -TEREN ZIELENI NIEURZ¥DZONEJ
Warunki zagospodarowania terenu:
Wyklucza siê mo¿liwoæ lokalizacji wszelkich obiektów z wyj¹tkiem urz¹dzeñ infrastruktury technicznej i ma³ej architektury.
ZI -TEREN ZIELENI IZOLACYJNEJ
Warunki zagospodarowania terenu:
Zagospodarowanie terenu musi uwzglêdniaæ elementy zieleni wysokiej i niskiej urz¹dzonej.
Wyklucza siê mo¿liwoæ lokalizacji wszelkich obiektów z wyj¹tkiem urz¹dzeñ infrastruktury technicznej i ma³ej architektury.

§4
Procentow¹ stawkê op³at zwi¹zanych ze wzrostem wartoci nieruchomoci z tytu³u uchwalenia planu okrela siê na 30%
wzrostu tej wartoci.
§5
W obszarze objêtym niniejsz¹ uchwa³¹ trac¹ moc ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Tarnowa uchwalonym uchwa³¹ Nr LIV/488/
98 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 18 czerwca 1998 r. (Dz. U.
Woj. Tarnowskiego z 1998 r. Nr 14 poz. 159).
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej: A. Kasznia
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Poz. 1387, 1388

TARNÓW - KLIKOWA
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
SKALA 1:2000

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr VII/87/2003
Rady Miejskiej W Tarnowie
z dnia 20 lutego 2003 r.

LEGENDA:

P
UP
ZI
ZN

Granica terenu objêtego planem
Linia rozgraniczaj¹ca terenu
Projektowana linia podzia³u dzia³ek
Nieprzekraczalna linia zabudowy
Istniej¹ca zabudowa kubaturowa
Tereny przemys³u
Tereny us³ug podstawowych
Tereny zieleni izolacyjnej
Tereny zieleni nieurz¹dzonej

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

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej: A. Kasznia

1388
Uchwa³a Nr VI/34/2003
Rady Miejskiej w Wadowicach
z dnia 15 kwietnia 2003 r.
w sprawie ustalenia inkasentów i wysokoci wynagrodzenia za inkaso ³¹cznego zobowi¹zania pieniê¿nego, podatku od nieruchomoci oraz podatku lenego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 z pón. zm.), art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926
z pón. zm.), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9 poz. 31
z pón. zm.) art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 1993 r. Nr 94 poz. 431 z pón. zm.)
oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 listopada 2002 r. o podatku
lenym (Dz. U. Nr 200 poz. 1682 z pón. zm.), Rada Miejska
w Wadowicach uchwala:
§1
Ustala siê inkasentami ³¹cznego zobowi¹zania pieniê¿nego-so³tysów, za wyj¹tkiem:
 so³ectwa Kaczyna, gdzie inkasentem jest Barbara Gawêda,

 so³ectwa Chocznia, gdzie inkasentem jest Ochotnicza Stra¿
Po¿arna w Choczni.
§2
Wynagrodzenie dla inkasentów bêdzie wyp³acane w formie prowizji w wysokoci 4% od sumy zobowi¹zañ podatkowych zainkasowanych przez inkasentów, za wyj¹tkiem so³ectwa Chocznia, gdzie wynagrodzenie bêdzie wyp³acane w formie prowizji w wysokoci 3%.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Wadowic.
§4
Traci moc Uchwa³a Rady Miejskiej w Wadowicach Nr XXIX/
248/2002 z dnia 27.03.2002 r.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w terminie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w Wadowicach: J. Ochman
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1389
Uchwa³a Nr VII/34/2003
Rady Gminy Wielka Wie
z dnia 28 marca 2003 r.

Poz. 1389

je kierownik Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej w oparciu o przygotowan¹ dokumentacjê, w której okrela kwotê
podlegaj¹c¹ zwrotowi oraz zasady zwrotu.
§8

w sprawie zasad zwrotu wydatków na wiadczenia w zakresie do¿ywiania uczniów.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Kierownikowi Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7 w zwi¹zku z art. 7 ust. 1
pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pón. zm.) oraz art. 34 ust. 5
ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy spo³ecznej (Dz. U.
z 1998 r. Nr 64 poz. 414 z pón. zm.), Rada Gminy Wielka Wie
uchwala, co nastêpuje:

§9

§1
1. Gmina udziela pomocy uczniom w formie posi³ków.
2. Pomoc przyznawana jest dzieciom i m³odzie¿y w okresie
nauki w szkole podstawowej, gminazjalnej a tak¿e uczniom
szkó³ ponadgimnazjalnych.
3. Pomoc przyznawana jest w trybie przewidzianym w ustawie w formie zakupu dro¿d¿ówek, niadania lub gor¹cych
posi³ków w szkole.
§2
Pomoc w formie posi³ków nastêpuje na wniosek rodziców, opiekunów ucznia, pracownika socjalnego, dyrektora szko³y do której
uczêszcza dziecko lub innej osoby posiadaj¹cej informacjê o uczniu,
za zgod¹ przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastêpczych.
§3
Pomoc w formie posi³ków bez obowi¹zku zwrotu wydatków na udzielone wiadczenie, przyznaje siê je¿eli dochód osoby lub rodziny nie przekracza 200% kryterium dochodowego
o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r.
§4
Wydatki okrelone w § 1 podlegaj¹ zwrotowi, o których
mowa w art. 34 ust. 5 ustawy o pomocy spo³ecznej je¿eli dochód osoby lub rodziny kszta³tuje siê powy¿ej 200% dochodu
okrelonego w art.4 ustawy o pomocy spo³ecznej i podlega
zwrotowi 50% kosztu posi³ku.
§5
Wartoæ udzielonej pomocy pomniejsza siê o kwotê podlegaj¹c¹ zwrotowi ustalon¹ wed³ug zasad okrelonych w § 3 i 4.
§6
W szczególnych przypadkach, zw³aszcza je¿eli ¿¹danie zwrotu wydatków na udzielone wiadczenie osoby zobowi¹zanej
niweczy³oby skutki udzielonej pomocy, mo¿na ustaliæ kwotê
podlegaj¹c¹ zwrotowi w wysokoci ni¿szej ni¿ okrelona
na podstawie § 4 albo odst¹piæ od ¿¹dania zwrotu
§7
Decyzje w sprawach przyznawania pomocy w formie posi³ków i zwrotu wydatków na udzielone wiadczenia podejmu-

Traci moc uchwa³a Nr 9/17/2002 z dnia 11.04.2000 r. w sprawie zasad zwrotu pomocy uczniom szkó³ podstawowych w formie do¿ywiania.
§ 10
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady: M. Mazur
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