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1365

Uchwa³a Nr VI/30/2003
Rady Gminy Babice

z dnia 14 marca 2003 r.

w sprawie zwolnienia w podatku rolnym.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
08.03.1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 z pó�n. zm.) oraz art. 13e ustawy z dnia 15.11.1984 r.
o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94 poz. 431 z pó�n. zm.),
Rada Gminy Babice uchwala, co nastêpuje:

§ 1

Wprowadza siê od 1 stycznia 2003 r. zwolnienie w po-
datku rolnym w zakresie gruntów lub ich czê�ci zajêtych na
potrzeby dzia³alno�ci statutowej stowarzyszeñ prowadz¹-
cych dzia³alno�æ w zakresie kultury i sportu oraz ochrony
przeciwpo¿arowej.

§ 2

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³o-
polskiego.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy Babice: H. Sêdzielarz

1366

Uchwa³a Nr VI/22/03
Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia

z dnia 10 lutego 2003 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Jerzmanowice - Przeginia w obszarze
so³ectwa Gotkowice.

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 gmin-
nym (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 r. Nr 15
poz. 139 z pó�n. zm.), Rada Gminy Jerzmanowice - Przeginia
uchwala:
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Gminy Jerzmanowice - Przeginia w obszarze so³ectwa
Gotkowice.

Rozdzia³ I
PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
Gminy Jerzmanowice - Przeginia objêto obszar so³ectwa Got-
kowice 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 ro-

dzaju u¿ytkowania okre�lonych w rozdziale II niniejszej
uchwa³y,

3) zasad zagospodarowania terenu wg stref polityki okre-
�lonych w III rozdziale niniejszej uchwa³y,

4) rysunku planu Nr 1 w skali 1:5000 stanowi¹cego za³¹cz-
nik Nr 1 do niniejszej uchwa³y, okre�laj¹cego zasady u¿yt-
kowania terenu,

5) rysunku planu Nr 2 w skali 1:5000 stanowi¹cego za³¹cz-
nik Nr 2 do niniejszej uchwa³y okre�laj¹cy zasady rozwo-
ju infrastruktury technicznej.

2. Aneksy, stanowi¹ materia³ uzupe³niaj¹cy i informacyjny
do ustaleñ planu.

§ 3

Okre�lone w § 2 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 tre�ci przepisu nie
wynika inaczej.

2. Planie - nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu wymie-
nione w § 1 i § 2 o ile z tre�ci 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 ochro-
nie przyrody.

4. Przepisach szczególnych - nale¿y przez to rozumieæ obo-
wi¹zuj¹ce 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 uzupe³-
nia i wzbogaca u¿ytkowanie podstawowe.

8. Zabudowie jednorodzinnej - nale¿y przez to rozumieæ bu-
dynki mieszkalne przeznaczone dla jednej lub dwóch rodzin.

9. Zabudowie zagrodowej - nale¿y przez to rozumieæ budynki
mieszkalne rolników wraz z obiektami gospodarczymi o cha-
rakterze rolniczym.

10. Us³ugach publicznych - nale¿y przez to rozumieæ us³ugi finan-
sowane ze �rodków publicznych, s³u¿¹ce realizacji celu pu-
blicznego, polegaj¹ce na budowie, odbudowie, rozbudowie
lub nadbudowie obiektów dla urzêdów, organów w³adzy, ad-
ministracji, szkó³ publicznych, a tak¿e publicznych obiektów
ochrony zdrowia, przedszkoli, domów opieki spo³ecznej, pla-
cówek opiekuñczo-wychowawczych, stra¿y po¿arnej.

11. Us³ugach komercyjnych - nale¿y przez to rozumieæ us³ugi
realizowane ze �rodków niepublicznych; w szczególno�ci
us³ugi z zakresu handlu, gastronomii, rzemios³a, rzemio-
s³a produkcyjnego, urz¹dzeñ i obiektów turystyki oraz inne
us³ugi o zbli¿onym charakterze.

12. Dojazdach nie wydzielonych - nale¿y przez to rozumieæ ist-
niej¹ce i projektowane ulice dojazdowe, nie wydzielone

liniami rozgraniczaj¹cymi na rysunku planu, lecz niezbêd-
ne dla zapewnienia prawid³owej obs³ugi dzia³ek i obiek-
tów. Przebieg tych dojazdów mo¿e byæ korygowany na eta-
pie projektowania inwestycyjnego. Nie ma konieczno�ci
przejêcia przez Gminê dojazdów nie wydzielonych, w rozu-
mieniu Ustawy o gospodarce nieruchomo�ciami z dnia
21sierpnia 1999 r.

13. Nieczysto�ciach ciek³ych - rozumie siê przez to �cieki gro-
madzone przej�ciowo w zbiornikach bezodp³ywowych
(UOUCP , art. 2.1).

14. Odpadach komunalnych - rozumie siê przez to odpady komu-
nalne w rozumieniu przepisów o odpadach (UOUCP, art. 2.1).

15. Stacjach zlewnych - rozumie siê przez to instalacje i urz¹-
dzenia zlokalizowane przy kolektorach sieci kanalizacyjnej
lub przy oczyszczalniach �cieków s³u¿¹ce do przyjmowa-
nia nieczysto�ci ciek³ych dowo¿onych pojazdami aseniza-
cyjnymi z miejsc gromadzenia (UOUCP, art. 2.1),

16. W³a�cicielach nieruchomo�ci - rozumie siê przez to tak¿e
wspó³w³a�cicieli, u¿ytkowników wieczystych oraz jednostki
organizacyjne i osoby posiadaj¹ce nieruchomo�ci w za-
rz¹dzie lub u¿ytkowaniu, a tak¿e inne podmioty w³adaj¹ce
nieruchomo�ci¹ (UOUCP, art. 2.1),

17. Zbiornikach bezodp³ywowych - rozumie siê przez to instala-
cje i urz¹dzenia przeznaczone do gromadzenia nieczysto�ci
ciek³ych w miejscu ich powstawania (UOUCP, art. 2.1).

18. �ciekach bytowych - rozumie siê przez to �cieki z budyn-
ków przeznaczonych na pobyt ludzi, z osiedli mieszkanio-
wych oraz z terenów us³ugowych, powstaj¹ce w szczegól-
no�ci w wyniku ludzkiego metabolizmu oraz funkcjonowa-
nia gospodarstw domowych.

19. �ciekach komunalnych - rozumie siê przez to �cieki bytowe
lub mieszaninê �cieków bytowych ze �ciekami przemys³owy-
mi albo wodami opadowymi lub roztopowymi (UPW, art. 9.1).

20. �ciekach przemys³owych - rozumie siê przez to �cieki odpro-
wadzane z terenów, na których prowadzi siê dzia³alno�æ
handlow¹ lub przemys³ow¹ albo sk³adow¹, nie bêd¹ce �cie-
kami bytowymi lub wodami opadowymi (UPW, art. 9.1).

21. Wodach podziemnych - rozumie siê przez to wody wystê-
puj¹ce pod powierzchni¹ ziemi w wolnych przestrzeniach
ska³ skorupy ziemskiej, tworz¹ce, w zale¿no�ci od g³êbo-
ko�ci wystêpowania wody, przypowierzchniowe oraz g³êb-
sze u¿ytkowe poziomy wodono�ne (UPW, art. 9.1).

22. Powszechne korzystanie z wód s³u¿y do zaspokajania po-
trzeb osobistych, gospodarstwa domowego lub rolnego,
bez stosowania specjalnych urz¹dzeñ technicznych, a tak-
¿e do wypoczynku, uprawiania turystyki, sportów wodnych
oraz, na zasadach okre�lonych w przepisach odrêbnych,
amatorskiego po³owu ryb (UPW, art. 34).

23. Warstwie próchniczej - rozumie siê przez to wierzchni¹
warstwê gleby o zawarto�ci powy¿ej 1,5% próchnicy gle-
bowej (art. 4 UOGRL2).

§ 5

1. Okre�lone w § 2 pkt 3 zasady zagospodarowania terenu
wg rodzaju u¿ytkowania obejmuj¹:
� podstawowy rodzaj u¿ytkowania (u¿ytkowanie podstawo-

we w rozumieniu § 4 pkt 5),

��������
2) Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych
i le�nych (DZ. U. Nr 16, poz. 78, zmainy: 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

Poz. 1365, 1366
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� dopuszczalny rodzaj u¿ytkowania (u¿ytkowanie dopusz-
czalne w rozumieniu § 4 pkt 6).

2. Obszar o ustalonym w planie u¿ytkowaniu terenu jest okre-
�lony na rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi obowi¹-
zuj¹cymi (oznaczonymi lini¹ ci¹g³¹) lub orientacyjnymi (ozna-
czonymi 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
u�ci�lony na etapie realizacji inwestycji w ramach projektu
zagospodarowania dzia³ki, z tolerancj¹ do 10 metrów w sto-
sunku do jej przebiegu okre�lonego na rysunku planu. Tole-
rancja ta nie dotyczy terenów dróg lub ich fragmentów wy-
dzielonych orientacyjnymi liniami rozgraniczaj¹cymi. Osta-
teczny zasiêg terenów tras komunikacyjnych okre�li wtedy
projekt techniczny sporz¹dzony w celu realizacji inwestycji
drogowej. Dopuszcza siê zwiêkszenie szeroko�ci drogi w li-
niach rozgraniczaj¹cych, wynikaj¹ce z warunków tereno-
wych lub konieczno�ci umieszczenia urz¹dzeñ towarzysz¹-
cych. 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 rozgrani-
czaj¹cymi mo¿na przeznaczyæ wy³¹cznie na cele mieszcz¹-
ce siê w u¿ytkowaniu podstawowym, wzglêdnie przy do-
chowaniu warunków przewidzianych uchwa³¹ i przepisami
szczególnymi, na cele u¿ytkowania dopuszczalnego w usta-
lonych proporcjach.

6. Przedstawione na rysunku planu Nr 2 przebiegi sieci infra-
struktury technicznej oraz lokalizacji zwi¹zanych z nimi urz¹-
dzeñ (np. stacji transformatorowych) okre�laj¹ zasadê ob-
s³ugi terenu w zakresie infrastruktury technicznej. Szczegó-
³owy przebieg sieci oraz lokalizacji tych urz¹dzeñ zostanie
okre�lony w projekcie budowlanym a ustalony w decyzji
pozwolenia na budowê. Warunkiem zgodno�ci tych inwe-
stycji z planem jest utrzymanie okre�lonej na rysunku planu
Nr 2 zasady przebiegu sieci i lokalizacji urz¹dzeñ z nimi zwi¹-
zanych, co oznacza, ¿e przebiegi i lokalizacje mog¹ byæ uszcze-
gó³owione na etapie decyzji administracyjnych, lecz nie
mog¹ byæ sprzeczne z ustalon¹ w planie zasad¹ obs³ugi te-
renu w zakresie infrastruktury technicznej okre�lon¹ w § 18.

§ 6

Ustala siê ogólne podstawowe zasady zagospodarowania
terenu obowi¹zuj¹ce na ca³ym obszarze objêtym planem:

1. W celu zachowania szczególnie wysokich warto�ci przy-
rodniczych, kulturowych i krajobrazowych terenu planu na-
kazuje siê przestrzeganie zasad ochrony i kszta³towania
�rodowiska we wszelkich poczynaniach inwestycyjnych
zgodnie z:
1) obowi¹zuj¹cym prawem ochrony �rodowiska,
2) ustaleniami okre�lonymi w niniejszej uchwale oraz zawar-

tych w materiale pomocniczym i uzupe³niaj¹cym jakim jest
opracowana prognoza oddzia³ywania na �rodowisko.

2. W celu zapewnienia prawid³owego funkcjonowania i spe³-
nienia wymogów sanitarnych nakazuje siê konieczno�æ
wyposa¿enia terenów budowlanych w sieci i urz¹dzenia
infrastruktury technicznej przez które rozumie siê sieci:
energetyczne, gazowe, wodoci¹gowe, kanalizacyjne i te-
letechniczne.

3. Wprowadza siê zakaz realizacji sieci wodoci¹gowych w ob-
szarze Gminy bez jednoczesnego rozwi¹zania gospodarki
�ciekowej (UPW, art.42.3).

4. W ca³ym obszarze Gminy zabrania siê wprowadzania �cie-
ków; bezpo�rednio do poziomów wodono�nych wód pod-
ziemnych, do wód powierzchniowych oraz do ziemi (UPW,
art.39) za wyj¹tkiem wód opadowych odprowadzanych do
gruntu z powierzchni dachowych i nawierzchni przeznaczo-
nych wy³¹cznie dla ruchu pieszego.

5. W celu ograniczenia emisji zanieczyszczeñ do powietrza
z procesów spalania paliw sta³ych ustala siê indywidualny
sposób zaopatrzenia w ciep³o obiektów, z obowi¹zkiem wy-
korzystania wy³¹cznie niskoemisyjnych no�ników energii
jak gaz, energia elektryczna, lekki olej opa³owy, itp.

6. Ustala siê zasadê odbioru odpadów w systemie zorganizo-
wanym pod nadzorem Gminy lub na zasadzie indywidual-
nych umów z odbiorc¹ odpadów, zgodnie z obowi¹zuj¹cy-
mi przepisami o odpadach oraz o utrzymaniu porz¹dku i czy-
sto�ci w gminach. Rada Gminy w drodze odrêbnej uchwa-
³y okre�li szczegó³owe zasady utrzymania czysto�ci i po-
rz¹dku na terenie Gminy. Skutki przestrzenne je�li wyst¹-
pi¹ bêd¹ podstaw¹ do zmiany planu zagospodarowania
przestrzennego (UOUCP, art. 4.1).

7. W prowadzonej dzia³alno�ci gospodarczej obowi¹zuj¹ w po-
stêpowaniu z odpadami niebezpiecznymi rozwi¹zania (pro-
cedury) okre�lone Rozporz¹dzeniem Ministra Gospodarki
z dnia 21 pa�dziernika 1998 r. w sprawie szczegó³owych
zasad usuwania, wykorzystywania i unieszkodliwiania od-
padów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 145 poz. 942, zm.:
z 2001 r. Nr 22 poz. 251).

8. W obszarze ca³ej Gminy wprowadza siê zakaz przetwarza-
nia i gromadzenia w celu przetwarzania odpadów niebez-
piecznych w rozumieniu UOUCP, wed³ug Rozporz¹dzenia
Ministra �rodowiska z dnia 27 wrze�nia 2001 r. w sprawie
katalogu odpadów, (Dz. U. Nr 112 poz. 1206).

9. Eksploatacja instalacji (urz¹dzenia, u¿ytkowania) nie po-
winna powodowaæ przekroczenia standardów jako�ci �ro-
dowiska poza terenem, do którego prowadz¹cy instalacjê
(urz¹dzenie) ma tytu³ prawny. Je¿eli w zwi¹zku z funkcjo-
nowaniem instalacji utworzono obszar ograniczonego u¿yt-
kowania, eksploatacja ta nie powinna powodowaæ prze-
kroczenia standardów jako�ci �rodowiska poza tym ob-
szarem (art. 144 UPOS).

10. Ustala siê zakaz lokalizacji i u¿ywania instalacji lub urz¹-
dzeñ nag³a�niaj¹cych na publicznie dostêpnych terenach
Gminy, terenach zabudowanych oraz na terenach przezna-
czonych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe. Ustalenie
nie dotyczy instalacji lub urz¹dzeñ znajduj¹cych siê w miej-
scach kultu religijnego. Rada Gminy odrêbn¹ uchwa³¹ okre-
�li warunki i ograniczenia co do czasu funkcjonowania in-
stalacji lub korzystania z urz¹dzeñ, z których emitowany
ha³as mo¿e negatywnie oddzia³ywaæ na �rodowisko (art.
art. 156; 157 UPOS).

11. Na podst. art. art. 113; 114 UPOS wskazuje siê tereny wy-
znaczone niniejszym planem zagospodarowania prze-
strzennego jako nale¿¹ce do poszczególnych rodzajów te-
renów dla których obowi¹zuj¹ okre�lone Rozporz¹dzeniem
MO� dopuszczalne poziomy ha³asu w �rodowisku.
1) pod zabudowê mieszkaniow¹ - oznaczone symbolem

M, MU,
2) pod szko³y i domy opieki spo³ecznej - oznaczone symbo-

lem UP (dla terenów mieszcz¹cych siê w zakresie prze-
znaczenia),

3) pod budynki zwi¹zane ze sta³ym lub wielogodzinnym
pobytem dzieci i m³odzie¿y - UP (dla terenów mieszcz¹-
cych siê w zakresie przeznaczenia).

12. Z racji po³o¿enia Gminy w obrêbie ZJPK i jego otuliny w ob-
szarze planu zabrania siê (na podstawie art. 23 UOP):

Poz. 1366
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1) utrzymania 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 le�nych oraz gospodar-
ki rybackiej,

3) likwidowania ma³ych zbiorników wodnych, starorzeczy
oraz obszarów wodno - b³otnych,

4) wylewania gnojowicy, z wyj¹tkiem nawo¿enia w³asnych
gruntów rolnych,

5) lokalizacji o�rodków chowu, hodowli metod¹ bez�ció³-
kow¹,

6) umieszczania tablic reklamowych poza obszarami zabu-
dowanymi,

7) wypalania ro�linno�ci i pozosta³o�ci ro�linnych, wydo-
bywania ska³, minera³ów, torfu,

8) wykonywania prac ziemnych trwale zniekszta³caj¹cych
rze�bê terenu, z wyj¹tkiem obiektów zwi¹zanych z za-
bezpieczeniem przeciwpowodziowym,

9) zmian przebiegu naturalnych koryt cieków przeciwpo-
wodziowych,

10) przesklepiania koryt cieków,
11) zabudowy cieków poza przypadkami uzasadniony-

mi wzglêdami technicznymi utrzymania dróg i zwi¹-
zanych z nimi obiektami hydrotechnicznymi lub bez-
pieczeñstwa.

13. Na podst. art. 127 UPOS, w celu zachowania cennych eko-
systemów, ró¿norodno�ci biologicznej i utrzymania rów-
nowagi przyrodniczej, wprowadza siê w obszarze Gminy
zakaz wylesieñ, usuwania zadrzewieñ i zakrzewieñ �ród-
polnych oraz ochronê siedlisk przyrodniczych.

14.  Inwestor, w³a�ciciel gruntów stanowi¹cych u¿ytki rolne oraz
gruntów zrekultywowanych na cele rolne obowi¹zany jest
do przeciwdzia³ania degradacji gleb. Nak³ada siê obowi¹-
zek sk³adowania, na czas budowy obiektów i urz¹dzeñ,
warstwy próchniczej gleby w celu rekultywacji terenu po
zakoñczeniu procesu budowlanego (art. 15 UOGRL).

15. W obszarze Gminy zabrania siê:
1) zmian przebiegu naturalnych koryt cieków powierzch-

niowych,
2) przesklepiania koryt cieków,
3) zabudowy cieków poza przypadkami uzasadnionymi

wzglêdami technicznymi (utrzymanie dróg i zwi¹zanych
z nimi obiektami hydrotechnicznymi) lub bezpieczeñ-
stwa (ochrona przeciw powodziowa).

16. Rada Gminy uchwali gminny program ochrony �rodowi-
ska do dnia 30.06.2004 r. uchwalony projekt bêdzie pod-
staw¹ do ewentualnego zmiany planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy w przypadku wyst¹pienia koniecz-
nej, wynikaj¹cej z programu zmiany zainwestowania i za-
gospodarowania obszarów.- (UWUPOS, art. 10.4, UPOS,
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 do-
stosowaniu do wymagañ okre�lonych w Rozporz¹dzeniu
Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia
15.01.99 r.- w sprawie szczegó³owych wymagañ w zakre-
sie przeciwpo¿arowego zaopatrzenia wodnego, ratownic-
twa technicznego, chemicznego, ekologicznego lub medycz-
nego oraz warunków jakimi powinny odpowiadaæ drogi
po¿arowe. (Dz. U. z 1999 r. Nr 7 poz. 64) nale¿y wykonaæ:
sieæ hydrantów zewnêtrznych zapewniaj¹cych odpowied-
ni¹ ilo�æ wody do gaszenia oraz drogi po¿arowe zapewnia-
j¹ce dojazd jednostek ratowniczych do obiektów.

§ 7

Ustala siê zasady kszta³towania nowej, przebudowywanej
i modernizowanej (remontowanej) zabudowy oraz warunki po-
dzia³u terenów na dzia³ki budowlane:
1. Forma i gabaryty budynków oraz ich usytuowanie na dzia³-

ce wraz z innymi elementami zagospodarowania (ogrodze-
nia, budynki gospodarcze, obiekty ma³ej architektury
oraz zieleñ) powinny byæ kszta³towane w dostosowaniu
do cech lokalnego krajobrazu i otaczaj¹cego zainwestowa-
nia i nawi¹zywaæ do form architektury tradycyjnej w celu
harmonijnego wkomponowania nowych elementów zago-
spodarowania w otoczenie uwzglêdniaj¹c ukszta³towanie
i po³o¿enie terenu, jego widoczno�æ na i z tych terenów. Na-
le¿y dbaæ o wytwarzanie atrakcyjnej przestrzeni, zapewnia-
j¹c obiektom funkcjonalno�æ i estetykê.

2. Dla ca³ego obszaru planu wprowadza siê zakaz wprowadza-
nia budynków wielomieszkaniowych lub adaptacji istniej¹-
cych budynków na wielomieszkaniowe.

3. Ustalenia dotycz¹ce zasad kszta³towania zabudowy
1) kszta³t bry³y:

� preferowany horyzontalny,
� rzut poziomy - preferowany prostok¹tny wyd³u¿ony

z dopuszczeniem ryzalitów,
� wysoko�æ obiektów zabudowy mieszkaniowej winna

byæ mniejsza ni¿ 12 m, licz¹c od poziomu terenu do ka-
lenicy dachu. Wysoko�æ obiektów gospodarczych w za-
budowie mieszkaniowej oraz budynków zwi¹zanych
z dzia³alno�ci¹ gospodarcz¹ i us³ugow¹ wolnostoj¹cych
nie powinna przekraczaæ 6m wysoko�ci, licz¹c od po-
ziomu terenu do kalenicy dachu

2) zalecany dach powinien byæ dwuspadowy, symetryczny,
o nachyleniu po³aci od 37-45o o nadwieszonych okapach.
Zalecanym pokryciem dachu jest dachówka lub elemen-
ty podobne,

3) kolorystyka: �cian - zalecana jasna, dachu - zalecane to-
nacje ciemne czerwone lub br¹zowe,

4) dopuszcza siê odstêpstwa od wymienionych zaleceñ dla
budynków o nowatorskich rozwi¹zaniach, wysokich wa-
lorach estetycznych i nie stanowi¹cych dysharmonii z ota-
czaj¹cym krajobrazem.

4. W przypadkach szczególnych dopuszcza siê lokalizowanie
obiektów kubaturowych w granicach dzia³ki jak i w odleg³o-
�ci 1,5 m od granic dzia³ki budowlanej przylegaj¹cej do tere-
nu niezabudowanego.

5. W terenach przeznaczonych dla zainwestowania kubaturo-
wego nakazuje siê ochronê istniej¹cego drzewostanu i zale-
ca maksymalne nasycenie terenu dzia³ki zieleni¹.

6. Ustala siê nastêpuj¹ce, wi¹¿¹ce przy podzia³ach gruntów na
dzia³ki budowlane minimalne wielko�ci dzia³ek:
1) dla zabudowy zagrodowej powierzchnia dzia³ki wynosi

nie mniej ni¿ 1200 m2, minimalna szeroko�æ dzia³ki nie
mniej ni¿ 18 m. W szczególnie uzasadnionych przypad-
kach dopuszcza siê zabudowê dzia³ki o innych parame-
trach ni¿ wy¿ej podane, pod warunkiem, ¿e nie spowodu-
je to naruszenia ³adu przestrzennego w tym rejonie a za-
budowa dzia³ki nie naruszy przepisów prawa budowla-
nego. W obrêbie dzia³ki o funkcji rolniczo-mieszkaniowej
winny siê znale�æ 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 szeroko�æ dzia³ki dla budynku wolnostoj¹ce-
go wynosi 18 m. Minimalna szeroko�æ dzia³ki dla budyn-
ku w zabudowie bli�niaczej wynosi 14 m. W szczególnie
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uzasadnionych przypadkach dopuszcza siê zabudowê
dzia³ki o innych parametrach ni¿ wy¿ej podane, pod wa-
runkiem, ¿e nie spowoduje to naruszenia ³adu przestrzen-
nego w tym rejonie, a zabudowa dzia³ki nie naruszy prze-
pisów prawa budowlanego. W obrêbie dzia³ki o wy³¹cz-
nej funkcji mieszkaniowej winny siê znale�æ 3 sta³e miej-
sca postojowe,

3) dla zabudowy mieszkaniowo-us³ugowej powierzchnia
dzia³ki wynosi nie mniej ni¿ 700 m2, minimalna szeroko�æ
dzia³ki nie mniej ni¿ 18 m. Ilo�æ miejsc parkingowych na
dzia³ce, nale¿y wyliczyæ sumuj¹c potrzeby mieszkañców
(3) + ilo�æ miejsc parkingowych dla klientów, w zwi¹zku
z tym wielko�æ dzia³ki jest �ci�le zwi¹zana z rodzajem pro-
wadzonej dzia³alno�ci gospodarczej,

4) dla obiektów us³ugowych wielko�æ dzia³ki jest uzale¿nio-
na od rodzaju prowadzonej dzia³alno�ci us³ugowej. W ra-
mach dzia³ki winna byæ zarezerwowana proporcjonalna
liczba miejsc parkingowych w zale¿no�ci od wielko�ci ogól-
nej us³ugowej powierzchni u¿ytkowej:
a) dla firm produkcyjno-handlowo-us³ugowych prowadz¹-

cych sprzeda¿ detaliczn¹ i us³ugi dla ludno�ci wymaga-
ne 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 6 m2

powierzchni ogólnej,
5) w obrêbie pojedynczej dzia³ki zabudowy jednorodzinnej lub za-

grodowej lub mieszkaniowo-us³ugowej mo¿na zlokalizowaæ
jeden budynek mieszkalny lub mieszkalno-us³ugowy,

6) trwa³e zainwestowanie dzia³ki w terenach mieszkalnic-
twa jednorodzinnego i zagrodowego nie mo¿e byæ wiêk-
sze ni¿ 30% jej powierzchni. Trwa³e zainwestowanie dzia³-
ki w terenach mieszkaniowo-us³ugowych nie mo¿e byæ
wiêksze ni¿ 50% jej powierzchni.

7. Istniej¹ce obiekty us³ugowe i mieszkaniowe, pozostawia siê
do adaptacji, modernizacji, przekszta³ceñ i rozbudowy zgod-
nie z ustaleniami u¿ytkowania podstawowego i dopuszczal-
nego danego terenu, jak równie¿ z ustaleniami obowi¹zuj¹-
cymi 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 jednoro-
dzinnego oznaczone na rysunku planu symbolem M z podsta-
wowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowê mieszka-
niow¹ jednorodzinn¹ oraz zabudowê zagrodow¹ dla rolników.

2. Jako u¿ytkowanie dopuszczalne na okre�lonych w ust.1 te-
renach ustala siê mo¿liwo�æ lokalizacji:
1) obiektów i urz¹dzeñ us³ug komercyjnych, zajmuj¹cych

czê�æ wydzielonych dzia³ek lub wbudowanych w budynki
mieszkalne,

2) obiektów i urz¹dzeñ us³ug publicznych, zajmuj¹cych
czê�æ wydzielonych dzia³ek lub wbudowanych w budynki
mieszkalne,

3) urz¹dzeñ infrastruktury technicznej zwi¹zanych z zago-
spodarowaniem,

4) dojazdów nie wydzielonych, zatok postojowych i ma³ych
parkingów (do 8 stanowisk),

5) zieleni urz¹dzonej, urz¹dzeñ sportu i rekreacji (typu plac
zabaw, gier, spotkañ).

3. Dla wprowadzanej nowej zabudowy oraz budynków prze-
budowywanych 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 pod-
stawowego liczonego w granicach dzia³ki (nie dotyczy
programu ustalonego w ust 2 pkt 5). Ustalone proporcje
nie dotycz¹ gospodarstw agroturystycznych w odniesie-
niu do wynajmowanej pow. mieszkaniowej,

3) spe³nienie warunków obowi¹zuj¹cych dla stref polityki
przestrzennej okre�lonych w rozdziale III w zakresie wyni-
kaj¹cym z zasiêgu terenowego tych stref,

4) spe³nienie warunków zapisanych w rozdziale I, § 6 i § 7
dotycz¹cych zasad zagospodarowania terenu oraz wa-
runków podzia³u terenu na dzia³ki.

§9

1. Wyznacza siê tereny mieszkalnictwa i us³ug oznaczone na ry-
sunku planu symbolem MU z podstawowym przeznacze-
niem gruntów pod zabudowê mieszkaniow¹ wraz z komer-
cyjnym programem us³ugowym.

2. Jako u¿ytkowanie dopuszczalne na okre�lonych w ust. 1 te-
renach ustala siê mo¿liwo�æ lokalizacji:
1) obiektów us³ugowych bez budynków mieszkalnych,
2) budynków mieszkaniowych bez programu us³ugowego,
3) urz¹dzeñ i obiektów infrastruktury technicznej,
4) dojazdów nie wydzielonych, zatok postojowych i ma³ych

parkingów( do 8 stanowisk),
5) zieleni urz¹dzonej, obiektów i urz¹dzeñ sportu i rekreacji.

3. Dla wprowadzanej nowej zabudowy oraz budynków prze-
budowywanych 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¿ 30% powierzchni terenu u¿ytkowania
podstawowego liczonego w granicach dzia³ki (nie dotyczy
programu ustalonego w ust 2 pkt 1 i 5),

3) spe³nienie warunków obowi¹zuj¹cych dla stref polityki prze-
strzennej okre�lonych w rozdziale III w zakresie wynikaj¹-
cym z zasiêgu terenowego tych stref,

4) spe³nienie warunków zapisanych w rozdziale I, § 6 i § 7 doty-
cz¹cych zasad zagospodarowania terenu oraz warunków
podzia³u terenu na dzia³ki.

§ 10

1. Wyznacza siê tereny us³ug publicznych, oznaczone na rysunku
planu symbolem UP z podstawowym przeznaczeniem gruntów
pod zabudowê us³ugow¹ o charakterze publicznym z zakresu
o�wiaty, 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¿ytkowa-
nia podstawowego i dopuszczalnego tego terenu.
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3. Dla wprowadzanej nowej zabudowy oraz budynków prze-
budowywanych lub modernizowanych i zagospodarowania
dzia³ek obowi¹zuj¹ ustalenia zawarte w rozdziale I, § 6 i § 7.

4. Jako u¿ytkowanie dopuszczalne na okre�lonych w ust. 1 te-
renach ustala siê mo¿liwo�æ lokalizacji:
1) obiektów i urz¹dzeñ us³ug komercyjnych zwi¹zanych i pod-

porz¹dkowanych 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 stanowi-
³a wiêcej ni¿ 20% powierzchni u¿ytkowania podstawowe-
go liczonego w granicach dzia³ki (nie dotyczy programu
ustalonego w ust. 4 pkt 5),

3) spe³nienie warunków obowi¹zuj¹cych dla stref okre�lo-
nych w rozdziale III w zakresie wynikaj¹cym z zasiêgu te-
renowego tych stref,

4) spe³nienie warunków zapisanych w rozdziale I, § 6 i § 7
dotycz¹cych zasad zagospodarowania terenu.

§ 11

1.Wyznacza siê tereny us³ug komercyjnych o znaczeniu po-
nadlokalnym oznaczone na rysunku planu symbolem UC I.

2. W celu zapewnienia nale¿ytego wykorzystania terenu dla pro-
jektowanej i istniej¹cej zabudowy i zagospodarowania terenu
wprowadza siê nastêpuj¹ce wymogi dotycz¹ce programu i ro-
dzaju u¿ytkowania podstawowego, które winno obejmowaæ:
1) o�rodki handlowo-us³ugowe o znaczeniu ponadlokalnym,
2) o�rodki administracyjno kulturowe o znaczeniu ponadlo-

kalnym.
3. Istniej¹ce obiekty znajduj¹ce siê w terenach us³ug komer-

cyjnych UC I, pozostawia siê do adaptacji, modernizacji,
przekszta³ceñ i rozbudowy zgodnie z ustaleniami u¿ytko-
wania podstawowego i dopuszczalnego tego terenu.

4. Dla wprowadzanej nowej zabudowy oraz budynków przebu-
dowywanych lub modernizowanych i zagospodarowania dzia-
³ek obowi¹zuj¹ ustalenia zawarte w rozdziale I, § 6 i § 7.

5. Do terenów UCI wylucza sie wykonanie bezpo�rednich
dojazdów z drogi krajowej, obs³uga komunikacyjna wina
byæ zapewniona z drogi lokalnej KL

6. Jako u¿ytkowanie dopuszczalne na okre�lonych w ust.1
terenach ustala siê mo¿liwo�æ lokalizacji:
1) obiektów us³ug publicznych np. z zakresu administracji,

zdrowia i o�wiaty,
2) pojedynczych obiektów i urz¹dzeñ us³ug komercyjnych

o znaczeniu lokalnym,
3) pojedynczych obiektów mieszkalnych lub mieszkañ dla

obs³ugi i dozoru,
4) urz¹dzeñ i obiektów infrastruktury technicznej,
5) dojazdów nie wydzielonych, zatok postojowych i parkingów

w wielko�ci dostosowanej do potrzeb i wska�ników zwi¹za-
nych z rodzajem prowadzonej dzia³alno�ci komercyjnej,

6) zieleni urz¹dzonej.
7. Warunkiem lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹-

cych w ramach u¿ytkowania dopuszczalnego, wymienio-
nych 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 stanowi-
³a wiêcej ni¿ 20% powierzchni u¿ytkowania podstawowe-
go liczonego w granicach dzia³ki (nie dotyczy programu
ustalonego w ust. 5 pkt 6),

3) spe³nienie warunków obowi¹zuj¹cych dla stref okre�lo-
nych w rozdziale III w zakresie wynikaj¹cym z zasiêgu te-
renowego tych stref,

4) spe³nienie warunków zapisanych w rozdziale I, § 6 i § 7
dotycz¹cych zasad zagospodarowania terenu.

§ 12

1. Wyznacza siê obszary zieleni nie urz¹dzonej, o szczególnym
znaczeniu przyrodniczym oznaczone na rysunku planu sym-
bolem ZN, pe³ni¹ce wa¿n¹ rolê po³¹czeñ w systemie wê-
z³ów i korytarzy ekologicznych. S¹ to najczê�ciej tereny
otwarte niezainwestowane, tylko czê�ciowo u¿ytkowane
rolniczo jako ³¹ki i pastwiska po³o¿one np. wzd³u¿ cieków
wodnych, obejmuj¹ce zalesienia i zakrzewienia �ródpolne,
pe³ni¹ce funkcjê izolacyjn¹ od intensywnego zagospodaro-
wania 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 poszerza-
nia ogrodzeñ poza granice wyznaczone istniej¹cym obry-
sem ogrodzenia. Wprowadza siê zakaz melioracji odwad-
niaj¹cych tych terenów.

2. Jako u¿ytkowanie dopuszczalne na okre�lonych w ust.1 te-
renach ustala siê mo¿liwo�æ realizacji:
1) wprowadzania zalesieñ, zadrzewieñ i zakrzewieñ,
2) realizacji ogólnodostêpnych (niekubaturowych) urz¹dzeñ

sportu i rekreacji
3) doj�æ pieszych, dojazdów nie wydzielonych w planie i za-

tok 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 us³u-

gowych z mo¿liwo�ci¹ polepszenia standardów, z jedno-
razow¹ mo¿liwo�ci powiêkszenia kubatury budynku, z za-
chowaniem rygorów jakie obowi¹zuj¹ dla zabudowy okre-
�lonych w § 6 i 7.

3. Warunkiem lokalizacji urz¹dzeñ w ramach u¿ytkowania do-
puszczalnego, 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 okre�lonych w rozdziale III w zakre-
sie wynikaj¹cym z zasiêgu terenowego tych stref.

§ 13

1. Wyznacza siê tereny upraw polowych, oznaczone na rysun-
ku planu symbolem R z podstawowym przeznaczeniem grun-
tów pod uprawy polowe. W celu ochrony krajobrazu i zaso-
bów przyrodniczych obszaru oraz przed nadmiernym roz-
proszeniem zabudowy wprowadza siê zakaz realizacji no-
wych obiektów kubaturowych w obszarze tego u¿ytkowa-
nia. Jako preferowane uznaje siê rolnictwo biodynamiczne.
W ramach u¿ytkowania podstawowego ustala siê potrzebê
wprowadzania zakrzewieñ �ródpolnych. Celem ich wprowa-
dzania ma byæ wzbogacenie ró¿norodno�ci biologicznej
oraz zachowanie (podkre�lenie) historycznych podzia³ów
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w³asno�ciowych. Dobory gatunkowe, sposoby wprowadza-
nia okre�li program zadrzewieñ.

2. Jako u¿ytkowanie dopuszczalne na okre�lonych w ust.1 te-
renach ustala siê mo¿liwo�æ:
1) adaptacji istniej¹cych obiektów mieszkaniowych i us³ugowych

z mo¿liwo�ci¹ polepszenia standardów, z jednorazow¹ mo¿li-
wo�ci¹ powiêkszenia kubatury budynku, z zachowaniem ry-
gorów jakie obowi¹zuj¹ dla zabudowy okre�lonych w § 6 i 7,

2) realizacji ogólnodostêpnych urz¹dzeñ sportu i rekreacji,
3) realizacji elementów ma³ej architektury,
4) urz¹dzeñ infrastruktury technicznej,
5) doj�æ pieszych, dojazdów nie wydzielonych w planie i za-

tok postojowych oraz �cie¿ek rowerowych.
3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych w ra-

mach u¿ytkowania dopuszczalnego, wymienionych w ust. 2 jest:
1) dostosowanie ich do wymogów i charakteru u¿ytkowania

podstawowego,
2) spe³nienie warunków obowi¹zuj¹cych dla stref okre�lo-

nych w rozdziale III w zakresie wynikaj¹cym z zasiêgu te-
renowego tych stref,

3) w strefie uci¹¿liwo�ci komunikacji zaleca siê prowadze-
nie upraw o charakterze przemys³owym.

§ 14

1. Ustala siê zasady zagospodarowania terenów tras komu-
nikacyjnych, z podstawowym przeznaczeniem terenu pod
drogi i ulice, oznaczone na rysunku planu symbolami:
KGP (g³ówna ruchu przyspieszonego)
KGP/KL (g³ówna ruchu przyspieszonego, docelowo lo-
kalna)
KGP/KD (g³ówna ruchu przyspieszonego, docelowo do-
jazdowa)
KL (lokalna)
Droga klasy KGP realizuje powi¹zania zewnêtrzne obsza-
ru planu, odcinki dróg i ulic, odcinki dróg i ulic klas KGP/KL,
KL, KGP/KD - powi¹zania wewnêtrzne.

2. Symbole podwójne wymienione w punkcie nr 1 oznaczaj¹,
i¿ w okresie od pocz¹tku funkcjonowania planu do momentu
oddania do ruchu projektowanej obwodnicy Jerzmanowic
i Przegini w ci¹gu drogi krajowej nr 94 tereny nimi opisane
pe³niæ bêd¹ funkcjê ulicy klasy GP, a po w/w udro¿nieniu
obwodnicy - funkcje odpowiednio ulic klas L i D.

3. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi komunikacyjnej te-
renów zlokalizowanych w bezpo�rednim s¹siedztwie dróg
(ulic) oznaczonych w planie jako KGP, KGP/KL, KGP/KD tj -
obs³uga nowopowstaj¹cej zabudowy na terenach zainwe-
stowanych (zabudowanych oraz przeznaczonych do zabu-
dowy w dotychczas obowi¹zuj¹cym planie zagospodaro-
wania przestrzennego) mo¿e odbywaæ siê za po�rednic-
twem zaprojektowanych w niniejszym planie dróg (ulic);
jedynie w przypadkach braku takich dróg dopuszcza siê
dla tych terenów obs³ugê bezpo�rednio z dróg (ulic) KGP,
KGP/KL, KGP/KD pod warunkiem wykorzystania istniej¹-
cych wjazdów z tych dróg (ulic) na poszczególne dzia³ki
(bez mo¿liwo�ci wykonywania nowych wjazdów). W przy-
padkach dokonywania podzia³ów dzia³ek zlokalizowanych
na omawianych terenach, dla mo¿liwo�ci zapewnienia do-
jazdów z dróg (ulic) KGP, KGP/KL, KGP/KD nale¿y ka¿dora-
zowo uzyskaæ pozytywn¹ opiniê zarz¹dcy drogi.

4. Ustala siê jako obowi¹zuj¹ce minimalne szeroko�ci w li-
niach rozgraniczaj¹cych (w granicach dok³adno�ci skali pla-
nu) dla poszczególnych klas ulic i dróg:
1) droga klasy GP 40 m
4) ulice klasy GP/L 30 m

5) ulice klasy L 12 m
6) drogi klasy L 15 m
7) ulice klasy GP/D 30 m
8) ulice klasy D i DS (dojazdowe i dojazdowe serwisowe) 10 m
9) drogi klasy D i DS.(dojazdowe i dojazdowe serwisowe) 15 m

Przebiegi linii rozgraniczaj¹cych ulic okre�la rysunek planu.
W niektórych przypadkach, uzasadnionych istniej¹cym za-

gospodarowaniem terenu, b¹d� szczegó³owymi rozwi¹zania-
mi komunikacyjnymi plan ustala odstêpstwa od w/w szeroko-
�ci, pokazane na rysunku planu.

Jednocze�nie ustala siê zasadê pe³nej zgodno�ci parame-
trów technicznych i dyspozycji przekrojów poprzecznych po-
szczególnych klas ulic z okre�lonymi w Rozporz¹dzeniu Mini-
stra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowia-
daæ drogi publiczne i ich usytuowanie

5. Korekty przebiegów linii rozgraniczaj¹cych dróg i ulic klas
L, DS i D mog¹ byæ wprowadzane bez potrzeby dokony-
wania zmiany planu w przypadku jednoczesnego spe³nie-
nia nastêpuj¹cych warunków:
1) opracowania koncepcji uzasadniaj¹cej potrzebê wpro-

wadzenia 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 r.,

4) utrzymania mo¿liwo�ci realizacji planowanych ci¹gów
infrastruktury.

O akceptacji zmian przebiegu linii rozgraniczaj¹cych roz-
strzyga w³a�ciwy organ administracji samorz¹dowej w poro-
zumieniu z zarz¹dc¹ ulicy (drogi).

6. Dopuszcza siê mo¿liwo�æ lokalizacji miejsc postojowych
dla samochodów osobowych:

1) w formie zatok postojowych w obrêbie linii rozgraniczaj¹-
cych ulic klas L, D,

2) w formie parkingów przykrawê¿nikowych w obrêbie linii
rozgraniczaj¹cych ulic D.

7. Dla poszczególnych kategorii terenów okre�lonych w za-
pisie planu ustala siê warunek bilansowania potrzeb par-
kingowych wed³ug wska�ników okre�lonych w § 7 ust. 4.

8. Urz¹dzeniami towarzysz¹cymi u¿ytkowaniu podstawowe-
mu w obrêbie linii rozgraniczaj¹cych terenów oznaczonych
jako KGP/KL, KGP/KD, KL, mog¹ byæ (pod warunkiem do-
stosowania do charakteru i wymogów u¿ytkowania pod-
stawowego i uzyskania zgody zarz¹dcy terenu):
1) ci¹gi piesze i rowerowe,
2) ci¹gi infrastruktury technicznej oraz obiekty i urz¹dzenia

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¿liwo�ci

komunikacyjnej,
6) elementy ma³ej architektury.

9. Urz¹dzeniami towarzysz¹cymi u¿ytkowaniu podstawowe-
mu w obrêbie linii rozgraniczaj¹cych terenów oznaczonych
jako KGP mog¹ byæ:
1) ci¹gi infrastruktury technicznej,
2) zieleñ o charakterze izolacyjnym,
3) obiekty i urz¹dzenia s³u¿¹ce ograniczaniu uci¹¿liwo�ci

komunikacyjnej.
10. Uk³ad komunikacyjny dope³niaj¹ istniej¹ce ulice dojazdowe

do poszczególnych enklaw zabudowy; na nowych terenach
przeznaczonych pod zabudowê uk³ad zapisany w planie mo¿e
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byæ uzupe³niony o odcinki ulic dojazdowych zapewniaj¹cych
prawid³ow¹ obs³ugê dzia³ek. W tych przypadkach szeroko-
�ci pasów terenu przeznaczonych dla ruchu pojazdów i pie-
szych powinny byæ dostosowane do potrzeb; nie powinny
byæ one mniejsze ni¿ wynika to z warunków okre�lonych
w przepisach dotycz¹cych dróg po¿arowych.

11. Przebiegi magistralnych i lokalnych ci¹gów rowerowych
oznaczono na rysunku planu; przewiduje siê mo¿liwo�ci
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 dro-

gami o ma³ym natê¿eniu ruchu.

§ 15

1. Ustala siê podstawowe przeznaczenie terenów oznaczonych na
rysunku planu jako KS dla obiektów i urz¹dzeñ obs³ugi komuni-
kacji, obejmuj¹ce: miejsca obs³ugi podró¿nych (MOP), wydzielo-
ne stacje paliw i stacje obs³ugi pojazdów, wydzielone parkingi.

2. Istniej¹ce obiekty i urz¹dzenia pozostawia siê do adaptacji
i modernizacji.

3. Jako u¿ytkowanie dopuszczalne na okre�lonych w ust. 1 te-
renach ustala siê mo¿liwo�æ lokalizacji:
1) obiektów i urz¹dzeñ us³ug komercyjnych,
2) obiektów i urz¹dzeñ us³ug publicznych,
3) urz¹dzeñ infrastruktury technicznej zwi¹zanych z zago-

spodarowaniem terenu,
4) zieleni urz¹dzonej.

4. Warunkiem lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych
w ramach u¿ytkowania dopuszczalnego, wymienionych
w ust. 3 jest:
1) dostosowanie ich do wymogów i charakteru u¿ytkowania

podstawowego,
2) spe³nienie warunków obowi¹zuj¹cych dla stref polityki

przestrzennej okre�lonych w rozdziale III w zakresie wyni-
kaj¹cym z zasiêgu terenowego tych stref,

3) spe³nienie warunków zapisanych w rozdziale I, § 6 dotycz¹-
cych zasad zagospodarowania terenu oraz zasad kszta³to-
wania zabudowy oraz warunków podzia³u terenu na dzia³ki.

§ 16

1. Wyznacza siê tereny rezerwowane dla realizacji urz¹dzeñ
technicznych zwi¹zanych z obs³ug¹ obszaru Gminy w in-
frastrukturê techniczn¹. Tereny istniej¹cych i projektowa-
nych urz¹dzeñ zaopatrzenia w wodê oznaczono na rysun-
ku planu symbolem WZ. Tereny istniej¹cych i projektowa-
nych stacji transformatorowych i innych znacznych kon-
centracji urz¹dzeñ elektroenergetyki oznaczono na rysun-
ku planu symbolem EE.

2. Jako u¿ytkowanie dopuszczalne na okre�lonych w ust. 1 te-
renach ustala siê mo¿liwo�æ:
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 okre�lonych

w rozdziale III w zakresie wynikaj¹cym z zasiêgu terenowe-
go tych stref.

RODZIA£ III
ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW

 WG STREF POLITYKI PRZESTRZENNEJ

§ 17

Ustala siê warunki zagospodarowania terenu w granicach
stref polityki przestrzennej, okre�lonych na rysunku planu.
Obowi¹zuj¹ce w nich zasady okre�lono w § 18, § 19, § 20, § 21,
§ 22, § 23 niniejszego rozdzia³u.

§ 18

1. W celu zapewnienia prawid³owego funkcjonowania obsza-
ru a szczególnie spe³nienia wymogów sanitarnych tworzy
siê strefê U - warunków uzbrojenia terenu obejmuj¹c¹ ob-
szar bêd¹cy przedmiotem ustaleñ planu.

2. Jako generalne zasady obowi¹zuj¹ce w strefie, warunkuj¹-
ce wprowadzenie i przebudowê zainwestowania kubaturo-
wego ustala siê:
1) W zakresie zaopatrzenia w wodê:

a) Utrzymanie dotychczasowego sposobu zaopatrzenia
w wodê z wód podziemnych jurajskiego poziomu wo-
dono�nego za po�rednictwem wodoci¹gów wiejskich
dzia³aj¹cych na obszarze Gminy, a mianowicie:
� wodoci¹gu "Przeginia - Gotkowice";

b) Zwiêkszenie niezawodno�ci pracy wodoci¹gów - po-
przez ich modernizacjê i rozbudowê sieci wodoci¹go-
wej rozprowadzaj¹cej, zwiêkszenie pojemno�ci zbior-
ników wyrównawczych, realizacjê hydroforni dla tere-
nów wy¿ej po³o¿onych;

c) Realizacjê sieci wodoci¹gowej rozdzielczej dla nowo
wprowadzonej zabudowy - w oparciu o zasilanie z ist-
niej¹cej sieci wodoci¹gowej;

d) Prawid³owe gospodarowanie zasobami wód, ich ochro-
na przed nadmiern¹ eksploatacj¹, poszukiwanie no-
wych �róde³ wody dla wodoci¹gów , których zasoby s¹
niewystarczaj¹ce dla pokrycia potrzeb nowo wprowa-
dzonych terenów zabudowy mieszkaniowej, lub ogra-
niczenie wprowadzenia nowych terenów budowlanych,
po³o¿onych w zasiêgu obs³ugi wodoci¹gu "Przeginia -
Gotkowice".

e) Likwidacja ogromnych strat wody na sieci wodoci¹-
gów wiejskich, ze szczególnym uwzglêdnieniem wodo-
ci¹gu "Przeginia - Gotkowice.
Szczegó³owe uzasadnienie rozwi¹zañ w zakresie za-
opatrzenia w wodê zawiera aneks nr 1 stanowi¹cy in-
tegraln¹ czê�æ niniejszych ustaleñ.

2) W zakresie odprowadzenia �cieków.
a) Obszar Gminy jako po³o¿ony w strefie ochronnej ujêcia

wody pitnej na rz. Rudawie - podlega ochronie statuto-
wej o ustaleniach okre�lonych w decyzji WO� UW
w Krakowie nr III-6210-1/5/97 z dnia 15.04.1997 r.;

b) Obowi¹zuje zasada bezwzglêdnego odprowadzania
�cieków do kanalizacji zakoñczonej oczyszczalni¹ �cie-
ków, co zostanie osi¹gniête przez realizacjê nastêpuj¹-
cych systemów kanalizacji sanitarnej:
� Systemu "Przeginia - Gotkowice - Czurowice - Rac³a-

wice" z oczyszczalni¹ �cieków zrealizowan¹ w ̄ arach
(gm. Krzeszowice);

c) Systemem obowi¹zuj¹cym na terenie Gminy - jest sys-
tem kanalizacji rozdzielczej, obejmuj¹cy wy³¹cznie re-
alizacjê kanalizacji sanitarnej.

d) Poza zasiêgiem kanalizacji zbiorczej jako tereny indy-
widualnego unieszkodliwiana i oczyszczania z dopusz-
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czeniem odprowadzenia �cieków do szczelnych zbior-
ników wybieralnych - pozostawia siê jedynie pojedyn-
cze tereny zabudowy rozproszonej, jednak¿e po³o¿one
poza obszarem �ródliskowym oraz poza obszarem stre-
fy 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 nieruchomo�ci do sieci ka-
nalizacyjnej jest niemo¿liwe lub powoduje nadmierne
koszty (UOUCP, art. 3.2).

Szczegó³owe uzasadnienie rozwi¹zañ w zakresie odpro-
wadzenia �cieków zawiera aneks Nr 1 stanowi¹cy inte-
graln¹ czê�æ niniejszych ustaleñ.

3) w zakresie zaopatrzenia w gaz:
Wie� Gotkowice jest zgazyfikowana. Przewiduje siê utrzyma-
nie obecnych zasad zaopatrzenia Gminy w gaz. G³ównym �ró-
d³em zasilania Gminy w gaz pozostanie stacja redukcyjna gazu
I stopnia w Wielkiej Wsi oraz magistralny gazoci¹g �rednio-
prê¿ny Ø  350 przebiegaj¹cy przez teren Gminy. System sieci
�redniego ci�nienia 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.
Zak³ada siê niewielk¹ rozbudowê sieci �redniego ci�nie-
nia w strefie projektowanego najwiêkszego zainwesto-
wania, g³ównie na terenach wsi Jerzmanowice, Przegi-
nia, Gotkowice, £azy oraz Rac³awice w miarê poszerza-
nia terenów budowlanych. W pozosta³ych wsiach Gminy
przewiduje siê utrzymanie i rozbudowê istniej¹cych sieci
gazowych zasilaj¹cych zabudowê. Przewiduje siê u¿ytko-
wanie gazu do celów komunalnych oraz grzewczych.
Przewidywana docelowo ilo�æ mieszkañców Gminy wy-
nosi 11200.
Maksymalne zapotrzebowanie godzinowe gazu dla po-
trzeb mieszkañców Gminy z uwzglêdnieniem u¿ytkowa-
nia gazu do ogrzewania pomieszczeñ wyniesie docelowo
(przy za³o¿eniu 90% gazyfikacji) � 1240 Nm3/h.
Zapotrzebowanie gazu dla innych odbiorców /us³ugi han-
dlu, motel i.t.p./ przyjêto w wysoko�ci 15% zapotrzebo-
wania 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 gazoci¹-
gu wysokoprê¿nego Ø  500 CN 6,3 MPa relacji Wêgrzce Wiel-
kie - Zederman -D¹browa Górnicza, Przewiduje siê utrzy-
manie przebiegu w/w gazoci¹gu bez zmian z konieczno�ci¹
zachowania stref ochronnych do zabudowy. Gazoci¹g ten
zosta³ zrealizowany przed wej�ciem w ¿ycie Rozporz¹dze-
nia 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 prze-
pisów dotycz¹cych wielko�ci technicznych stref.
Zgodnie z zaleceniem Rejonowego Oddzia³u Przesy³u
w Tarnowie, Jednostce Terenowej w Krakowie wymaga-
ne minimalne odleg³o�ci konieczne do zachowania od osi
tego gazoci¹gu w ka¿da stronê wynosz¹ odpowiednio:
� dla pojedynczych budynków mieszkalnych � 16 m
� dla budynków u¿yteczno�ci publicznej � 30 m
� dla wolno stoj¹cych budynków niemieszkalnych  � 15 m,
Przebieg gazoci¹gów �redniego ci�nienia nie stwarza
ograniczeñ urbanistycznych.

4) w zakresie elektroenergetyki
Istniej¹cy na obszarze Gminy system elektroenergetycz-
ny jest bardzo dobrze rozwiniêty, w pe³ni dostosowany
do obecnego zainwestowania.

Dla rozbudowy systemu elektroenergetycznego przyjmo-
wano nastêpuj¹ce uwarunkowania i za³o¿enia:
� dobry stan techniczny istniej¹cych i pracuj¹cych sieci

i urz¹dzeñ elektroenergetycznych,
� istniej¹cy zakres administrowania i w³asno�ci sieci

i urz¹dzeñ przez Zak³ad Energetyczny Kraków S.A.
� niewielki - przyjmowany w projekcie planu zagospoda-

rowania 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 - no-
wych 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 transfor-

matorów, uk³ad linii 15 kV, d³ugo�ci obwodów linii NN,
� wzrost poziomu wyposa¿enia gospodarstw domowych

w odbiorniki energii elektrycznej,
� rozbudowê o�wietlenia 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: bu-
dowê 8 szt. stacji transformatorowych 15/0,4 kV
wraz z liniami zasilaj¹cymi 15 kV po³o¿onymi poza ob-
szarem wsi Gotkowice.
Zak³ada siê w miarê narastaj¹cych potrzeb na energiê -
wymianê pracuj¹cych transformatorów na jednostki
o wiêkszych mocach oraz budowê nowych linii NN (w mia-
rê narastaj¹cych potrzeb) w celu zasilania nowego zain-
westowania oraz dostosowania d³ugo�ci obwodów do za-
lecanych (0,8 - 1,0 km) dla zapewnienia dostawy energii
prawid³owej jako�ci.
Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi programu
na obszarze Gminy z zakresu elektroenergetyki:
a) zachowanie w obszarze opracowywanego planu - miej-

scowo�ci 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 zabezpie-
czenie wzd³u¿ projektowanych linii 15 kV - w celu ochro-
ny osób i mienia - pasów ograniczonego u¿ytkowania
terenu zgodnie z przepisami Polskich Norm,

d) rozbudowê sieci NN oraz wymianê pracuj¹cych trans-
formatorów na jednostki o wiêkszej mocy w celu pokry-
cia wzrastaj¹cych potrzeb na energiê, zapewnienia nie-
zawodno�ci dostaw oraz odpowiednich jej parametrów,
Ponadto na podst. art.73.2. UPO� postuluje siê dla re-
montów kapitalnych i budowy nowych linii przesy³o-
wych wykonanie ich jako podziemne.

5) w zakresie telekomunikacji
Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi programu na ob-
szarze Gminy:
� zachowuje siê istniej¹cy system ³¹czno�ci przewodo-

wej w oparciu o automatyczne centrale telefoniczne
w Przegini i Jerzmanowicach,

� stwarzanie mo¿liwo�ci dla sukcesywnej rozbudowy sie-
ci abonenckich w celu zaspokojenia potrzeb ³¹czno�ci
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wszystkich zainteresowanych poprzez zapewnienie i za-
chowanie rezerw terenowych dla lokalizowania sieci,

� uzyskanie wska�nika nasycenia Gminy w telefony na po-
ziomie woj. Ma³opolskiego tj. 200 abonentów na 1,0 ty�.
mieszkañców,

� dalsze wspieranie rozwoju telefonii bezprzewodowej poprzez
umo¿liwianie lokalizacji na terenie Gminy odpowiednich urz¹-
dzeñ (maszty przesy³owe, wzmacniacze, przeka�niki).

§ 19

W celu ochrony mieszkañców obszaru planu przed uci¹¿li-
wo�ci¹ komunikacyjn¹ tworzy siê strefê techniczn¹ komunika-
cji obejmuj¹c¹ tereny przylegaj¹ce do odcinków drogi (ulicy)
KGP zarówno w aktualnym jak projektowanym przebiegu dro-
gi krajowej nr 94 sk³adaj¹c¹ siê ze strefy zagro¿enia "Kz" i strefy
uci¹¿liwo�ci "Ku"

W strefie zagro¿enia "Kz" wprowadza siê zakaz lokalizacji
budynków mieszkalnych oraz obiektów i urz¹dzeñ przeznaczo-
nych na sta³y pobyt ludzi w odleg³o�ci 25m od linii rozgranicza-
j¹cych drogi (ulicy) KGP, 20m od linii rozgraniczaj¹cych odcin-
ków dróg (ulic) KGP/KL i KGP/KD.

W strefie tej wskazana jest lokalizacja pasów zieleni ochron-
nej o charakterze os³on izolacyjnych, przeciw�nie¿nych i prze-
ciwwietrznych oraz obiektów i urz¹dzeñ s³u¿¹cych ochronie
akustycznej; ponadto zalecana jest zmiana rodzajów upraw
na terenach rolnych (wprowadzanie upraw selektywnych).

W strefie uci¹¿liwo�ci "Ku" dla lokalizacji budynków miesz-
kalnych oraz przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi w odleg³o-
�ciach:
� 25 � 100 m od linii rozgraniczaj¹cych dróg (ulic) KGP
� 20 � 100 m od linii rozgraniczaj¹cych dróg (ulic) KGP/KL,

KGP/KD,
wprowadza siê warunek ich realizacji zgodnie z wymogami
ochrony akustycznej, umo¿liwiaj¹cymi osi¹gniêcie w ich oto-
czeniu poziomu ha³asu równowa¿nego nie przekraczaj¹cego
warto�ci dopuszczalnych okre�lonych w Rozporz¹dzeniu Mini-
stra Ochrony �rodowiska i Zasobów Naturalnych z 13.05.1998
w sprawie dopuszczalnych poziomów ha³asu w �rodowisku.
Jednocze�nie ustala siê konieczno�æ sporz¹dzenia Raportu
o oddzia³ywaniu na �rodowisko istniej¹cej drogi nr 4 Kraków -
Olkusz. W razie stwierdzenia przekroczenia w terenach
mieszkaniowych okre�lonych aktami prawnymi standardów
jako�ci �rodowiska Rada Gminy i Zarz¹d wyst¹pi¹ o utworze-
nie strefy ograniczonego u¿ytkowania.

§ 20

1. W celu ochrony osób i mienia tworzy siê strefê "T" ochrony
technicznej wokó³ linii i sieci infrastruktury technicznej o za-
siêgu okre�lonym na rysunki planu Nr 1.

2. W strefie wprowadza siê ograniczenia dotycz¹ce lokalizacji
obiektów kubaturowych, w tym szczególnie przeznaczonych
na sta³y pobyt ludzi.

3. Jako preferowane formy u¿ytkowania gruntów w ramach
strefy ustala siê konieczno�æ realizacji zieleni urz¹dzonej,
g³ównie niskiej.

4. Wielko�ci stref technicznych okre�laj¹ przepisy szczegó³owe
w zale¿no�ci od rodzaju sieci i urz¹dzeñ. Zasiêgi strefy mog¹
byæ indywidualnie korygowane w zale¿no�ci od uwarunko-
wañ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami oraz wy³¹cznie
w uzgodnieniu z zarz¹dc¹ sieci.

5. Wprowadza siê zakaz zabudowy w wyznaczonej na rysunku
planu strefie technicznej. W ka¿dym przypadku do materia³ów
sk³adanych w postêpowaniu o wydanie decyzji WZZiT dla obiek-

tów budowlanych, które bêd¹ lokowane na dzia³kach w bezpo-
�rednim s¹siedztwie wyznaczonej strefy nale¿y za³¹czyæ map-
kê terenu dzia³ki z zaznaczonym przebiegiem linii.

§ 21

W celu ochrony, uzupe³nienia i odtworzenia wysokich war-
to�ci kulturowych w obszarze opracowania wyznacza siê strefy
"B" czê�ciowej ochrony konserwatorskiej.
"E" ochrony Ekspozycji
1. W celu ochrony warto�ci zabytkowych wyznacza siê strefê

"B" czê�ciowej ochrony konserwatorskiej. Obejmuje ona ist-
niej¹ce skupiska zabudowy o chrakterze tradycyjnym,
a w tym obiekty wpisane do spisu obiektów zabytkowych
województwa.
Zagroda nr 81 w³: Halina Rogó¿
a. dom                 drewn.                 ok. 1936 r.
b. stodo³a           drewn.                 ok. 1936 r.
Ku�nia zagrodzie nr 72                                    w³. Jan Krzystanek

                         murow.                ok. 1900 r.

W obszarze strefy, która ma charakter budowlany, nale¿y
zachowaæ historyczn¹ dyspozycjê przestrzenn¹, zespo³ów osie-
dleñczych wraz z sieci¹ dro¿n¹ i istniej¹c¹ zieleni¹ wysok¹
wzd³u¿ dróg i cieków wodnych.

Dzia³alno�æ budowlana tj. uzupe³nianie zabudowy i ewen-
tualna wymiana substancji podlega nastêpuj¹cym rygorom:

1) utrzymania typu zabudowy jednorodzinnej lokalizowanej
w typowych skupiskach, zgodnie z historycznymi zasada-
mi zagospodarowania obszaru,

2) nowopowstaj¹ca zabudowa mieszkaniowa winna posia-
daæ cechy tradycyjne (bry³ê, formê),

3) nowa zabudowa winna pozytywnie ³¹czyæ siê z zabudow¹
istniej¹c¹ tworz¹c harmonijny krajobraz zurbanizowany,

4) lokalizacja obiektów us³ugowych szczególnie o charakte-
rze publicznym wymaga wnikliwej analizy dla unikniêcia
degradacji krajobrazu miejscowo�ci.

2. W celu ochrony i kszta³towania prawid³owej ekspozycji obiek-
tów zabytkowych i zespo³ów ruralistycznych oraz obszarów
o szczególnych walorach krajobrazowych wyznacza siê strefê
"E" ochrony Ekspozycji. Obejmuje ona obszar wyznaczony na ry-
sunku planu nr 1 za pomoc¹ punktów i ci¹gów widokowych.
W obrêbie strefy postuluje siê ograniczenie wysoko�ci za-
budowy. W strefie obowi¹zuje szczególna ochrona walorów
krajobrazowych oraz dba³o�æ o staranne wkomponowywa-
nie obiektów i urz¹dzeñ w krajobraz.

§ 22

W celu jednoznacznego okre�lenia obszarów, w których
obowi¹zuj¹ zasady naliczania stawki procentowej wzrostu
warto�ci nieruchomo�ci w zwi¹zku z dokonan¹ zmian¹ prze-
znaczenia terenów w planie, na rysunku planu Nr 1 wyzna-
czono strefê "S". Obejmuje ona nowe (wyznaczone w tym
planie) tereny pod zainwestowanie kubaturowe. Wysoko-
�ci stawki wzale¿no�ci od przeznaczenia terenu zosta³y
ustalone w § 23. 

Rozdzia³ IV
PRZEPISY KOÑCOWE

§ 23

Zgodnie z art. 36 ust. 3 ustawy z 07.07.94 roku o zagospo-
darowaniu przestrzennym, ustala siê stawkê procentow¹ wzro-
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stu warto�ci nieruchomo�ci w zwi¹zku z dokonan¹ zmian¹ prze-
znaczenia terenu w wysoko�ci:
1. 10% dla zabudowy zagrodowej M
2. 20% dla zabudowy mieszkaniowo-us³ugowej MU
3. 30% dla terenów us³ug komercyjnych UC I, urz¹dzeñ obs³u-

gi komunikacji KS.
4. 0% dla pozosta³ego ustalonego w niniejszym planie u¿ytko-

wania.

§ 24

Z dniem wej�cia w ¿ycie niniejszej uchwa³y, w granicach
objêtych niniejszym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego terenów Gminy Jerzmanowice Przeginia w ob-
szarze so³ectwa Gotkowice - trac¹ moc ustalenia planu ogól-
nego zagospodarowania przestrzennego Gminy Jerzmanowi-
ce Przeginia zatwierdzone uchwa³¹ Nr XXIX/115/93 Rady Gmi-
ny Jerzmanowice Przeginia z dnia 01.04.1993 roku (DU W.K.

Poz. 1366

Nr 6 poz. 30 z 05.04.1993) oraz zmiana planu zagospodarowa-
nia 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 (D.U. W.K. nr 20
poz. 117 z 20.06.1997 r.).

§ 25

Wykonanie uchwa³y powietrza siê Wójtowi Gminy.

§ 26

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³osze-
nia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Jerzmanowice-Przeginia: J. Prawda

Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr VI/22/03
Rady Gminy Jerzmanowice � Przeginia
z dnia 10 lutego 2003 r.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przstrzennego Gminy Jerzmanowice �
Przegina w obszarze So³ectwa Gotkowice

Projekt planu
Rysunek planu Nr 1
Skala 1:5 000

LEGENDA

Granica terenu objêtego planem
Linie rozgraniczaj¹ce - obowi¹zuj¹ce
Linie rozgraniczaj¹ce - orientacyjne

PRZEZNACZENIE  TERENU
Tereny mieszkalnictwa zagrodowego, jed-
norodzinnego
Tereny mieszkalnictwa i us³ug
Tereny us³ug publicznych
Tereny us³ug komercyjnych lokalnych
Tereny zieleni nieurz¹dzonej
Tereny upraw polowych
Tereny infrastruktury technicznej
Droga g³ówna ruchu przy�pieszonego
Droga g³ówna ruchu przy�pieszonego �
docelowo zbiorcza
Droga g³ówna ruchu przy�pieszonego �
docelowo lokalna
Droga g³ówna ruchu przy�pieszonego �
docelowo dojazdowa
Droga lokalna

Skrzy¿owanie drogi krajowej w uk³a-
dzie docelowym
Stacje benzynowe

        ZASADY ZAGODPODAROWANIA  TERENÓW
       WG STREF POLITYKI PRZESTRZENNEJ

Strefa ekspozycji "E"
Strefa techniczna komunikacji � za-
gro¿eñ "Kz"
Strefa techniczna komunikacji � uci¹¿

- liwo�ci "Ku"
Strefa techniczna wokó³ sieci i urz¹-
dzeñ infrastruktury technicznej "T"

Strefa parków krajobrazowych Dolinki Krakowskie
wraz z otulin¹ "PK"
Strefa otuliny Ojcowskiego Parku Narodowego
Strefa obowi¹zywania naliczania stawki wzrostu
warto�ci nieruchomo�ci "S"
Tereny indywidualnego odprowadzania i oczysz-
cania �cieków

Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Jerzmanowice-Przeginia: J. Prawda
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Plan w podanej skali znajduje siê w siedzibie Urzêdu Gminy
którego niniejsze opracowanie terenowe dotyczy.



� 4800 �
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 106

Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr VI/22/03
Rady Gminy Jerzmanowice � Przeginia
z dnia 10 lutego 2003 r.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przstrzennego Gminy Jerzmanowice �
Przegina w obszarze So³ectwa Gotkowice
Zasady Rozwoju Infrastruktury Technicznej

Projekt planu
Rysunek planu Nr 2
Skala 1:5 000

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
Tereny mieszkalnictwa zagrodowego, jed-
norodzinnego
Tereny mieszkalnictwa i us³ug
Tereny us³ug publicznych
Tereny us³ug komercyjnych lokalnych
Tereny zieleni nieurz¹dzonej
Tereny upraw polowych
Tereny infrastruktury technicznej
Droga g³ówna ruchu przy�pieszonego
Droga g³ówna ruchu przy�pieszonego �
docelowo zbiorcza
Droga g³ówna ruchu przy�pieszonego �
docelowo lokalna
Droga g³ówna ruchu przy�pieszonego �
docelowo dojazdowa
Droga lokalna

Skrzy¿owanie drogi krajowej w uk³a-
dzie docelowym
Stacje benzynowe

        ZASADY ZAGODPODAROWANIA  TERENÓW
       WG STREF POLITYKI PRZESTRZENNEJ

Strefa techniczna komunikacji � za-
gro¿eñ "Kz"
Strefa techniczna komunikacji �
uci¹¿liow�ci"Ku"
Strefa techniczna wokó³ sieci i urz¹-
dzeñ infrastruktury technicznej "T"

Strefa parków krajobrazowych Dolinki Krakowskie
wraz z otulin¹ "PK"
Strefa otuliny Ojcowskiego Parku Narodowego

o
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MU
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UCI
ZN
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WZ, EE
KGP

KGP/KZ

KGP/KL

KGP/KD

KL

OZNACZENIE SIECI I URZADZEÑ INFRASTRUKTURY  TECHNICZ-
NEJ

ZAOPATRZENIE W WODÊ

Istniej¹cy przebieg linii wodoci¹gowych
proponowana rozbudowa sieci wodoci¹gowej
istniej¹cy zbiornik wyrównawczy
hydrofornia
granica zlewni rzek
Zasiêg leja depresyjnego kopalni olkuskich wg opra-
cowania Politechniki Krakowskiej z 1994 r.
Tereny indywidualnego odprowadzania i oczysz-
czania �cieków

ODPROWADZANIE �CIEKÓW

Projektowany ruroci¹g t³oczny wg projektu budow-
lano�wykonawczego
Projektowana w planie trasa ruroci¹gu t³ocznego
Projektowana sieæ kanalizacji sanitarnej wg projek-
tu budowlano�wykonawczego
Projektowany w planie przebieg kanalizacji sanitarnej
Projektowana pompownia �cieków wg projektu-
budowlano�wykonawczego
Proponowana lokalizacja pompowni �cieków

GAZOWNICTWO

Istniej¹ca sieæ gazoci¹gu wysokoprê¿nego

Projektowana sieæ gazociagu niskoprê¿nego
Istniej¹ca sieæ gazociagu niskoprê¿nego

ELEKTROENERGETYKA

Istniej¹ce linie elektroenergetyczne 15 kV napo-
wietrzne
Istniejace stacje transformatorowe 15/0,4 kV
Rozdzielnia sieciowa "RS Gotkowice"

Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Jerzmanowice-Przeginia: J. Prawda
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Uchwa³a Nr VI/23/03
Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia

z dnia 10 lutego 2003 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Jerzmanowice - Przeginia w obszarze
so³ectwa Przeginia.

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 gmin-
nym (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 zagospoda-
rowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139
z pó�n. zm.), Rada Gminy Jerzmanowice - Przeginia uchwala:
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy
Jerzmanowice - Przeginia w obszarze so³ectwa Przeginia.

Rozdzia³ I
PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
Gminy Jerzmanowice - Przeginia objêto obszar so³ectwa Prze-
ginia w jego granicach administracyjnych.

§ 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 ro-

dzaju u¿ytkowania okre�lonych w rozdziale II niniejszej
uchwa³y,

3) zasad zagospodarowania terenu wg stref polityki okre-
�lonych w III rozdziale niniejszej uchwa³y,

4) rysunku planu Nr 1 w skali 1:5000 stanowi¹cego za³¹cz-
nik Nr 1 do niniejszej uchwa³y, okre�laj¹cego zasady u¿yt-
kowania terenu,

5) rysunku planu Nr 2 w skali 1:5000 stanowi¹cego za³¹cz-
nik Nr 2 do niniejszej uchwa³y okre�laj¹cy zasady rozwo-
ju infrastruktury technicznej.

2. Aneksy, stanowi¹ materia³ uzupe³niaj¹cy i informacyjny
do ustaleñ planu.

§ 3

Okre�lone w § 2 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 tre�ci przepisu nie
wynika inaczej.

2. Planie - nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu wymie-
nione w § 1 i § 2 o ile z tre�ci 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 obo-
wi¹zuj¹ce 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 uzupe³-
nia i wzbogaca u¿ytkowanie podstawowe.

8. Zabudowie jednorodzinnej - nale¿y przez to rozumieæ bu-
dynki mieszkalne przeznaczone dla jednej lub dwóch rodzin.

9. Zabudowie zagrodowej - nale¿y przez to rozumieæ budyn-
ki mieszkalne rolników wraz z obiektami gospodarczymi
o charakterze rolniczym.

10. Us³ugach publicznych - nale¿y przez to rozumieæ us³ugi fi-
nansowane ze �rodków publicznych, s³u¿¹ce realizacji celu
publicznego, polegaj¹ce na budowie, odbudowie, rozbudo-
wie lub nadbudowie obiektów dla urzêdów, organów w³a-
dzy, administracji, szkó³ publicznych, a tak¿e publicznych obiek-
tów 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 szczególno�ci
us³ugi z zakresu handlu, gastronomii, rzemios³a, rzemio-
s³a produkcyjnego, urz¹dzeñ i obiektów turystyki oraz inne
us³ugi o zbli¿onym charakterze.

12. Dojazdach nie wydzielonych - nale¿y przez to rozumieæ ist-
niej¹ce i projektowane ulice dojazdowe, nie wydzielone linia-
mi rozgraniczaj¹cymi na rysunku planu, lecz niezbêdne dla
zapewnienia prawid³owej obs³ugi dzia³ek i obiektów. Prze-
bieg tych dojazdów mo¿e byæ korygowany na etapie projek-
towania inwestycyjnego. Nie ma konieczno�ci przejêcia przez
Gminê dojazdów nie wydzielonych, w rozumieniu Ustawy
o gospodarce nieruchomo�ciami z dnia 21sierpnia 1999 r.

13. Nieczysto�ciach ciek³ych - rozumie siê przez to �cieki gro-
madzone przej�ciowo w zbiornikach bezodp³ywowych
(UOUCP, art. 2.1).

14. Odpadach komunalnych - rozumie siê przez to odpady komu-
nalne w rozumieniu przepisów o odpadach (UOUCP, art. 2.1).

15. Stacjach zlewnych - rozumie siê przez to instalacje i urz¹-
dzenia zlokalizowane przy kolektorach sieci kanalizacyjnej
lub przy oczyszczalniach �cieków s³u¿¹ce do przyjmowa-
nia nieczysto�ci ciek³ych dowo¿onych pojazdami aseniza-
cyjnymi z miejsc gromadzenia (UOUCP, art. 2.1).

16. W³a�cicielach nieruchomo�ci - rozumie siê przez to tak¿e
wspó³w³a�cicieli, u¿ytkowników wieczystych oraz jednostki
organizacyjne i osoby posiadaj¹ce nieruchomo�ci w za-
rz¹dzie lub u¿ytkowaniu, a tak¿e inne podmioty w³adaj¹ce
nieruchomo�ci¹ (UOUCP, art. 2.1).

17. Zbiornikach bezodp³ywowych - rozumie siê przez to insta-
lacje i urz¹dzenia przeznaczone do gromadzenia nieczysto-
�ci ciek³ych w miejscu ich powstawania (UOUCP, art. 2.1).

18. �ciekach bytowych - rozumie siê przez to �cieki z budyn-
ków przeznaczonych na pobyt ludzi, z osiedli mieszkanio-
wych oraz z terenów us³ugowych, powstaj¹ce w szczegól-
no�ci w wyniku ludzkiego metabolizmu oraz funkcjonowa-
nia gospodarstw domowych.

19. �ciekach komunalnych - rozumie siê przez to �cieki bytowe
lub mieszaninê �cieków bytowych ze �ciekami przemys³owy-
mi albo wodami opadowymi lub roztopowymi (UPW, art. 9.1).

20. �ciekach przemys³owych - rozumie siê przez to �cieki od-
prowadzane z terenów, na których prowadzi siê dzia³alno�æ
handlow¹ lub przemys³ow¹ albo sk³adow¹, nie bêd¹ce �cie-
kami bytowymi lub wodami opadowymi (UPW, art. 9.1).

21. Wodach podziemnych - rozumie siê przez to wody wystê-
puj¹ce pod powierzchni¹ ziemi w wolnych przestrzeniach
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ska³ skorupy ziemskiej, tworz¹ce, w zale¿no�ci od g³êbo-
ko�ci wystêpowania wody, przypowierzchniowe oraz g³êb-
sze u¿ytkowe poziomy wodono�ne (UPW, art. 9.1).

22. Powszechne korzystanie z wód s³u¿y do zaspokajania po-
trzeb osobistych, gospodarstwa domowego lub rolnego, bez
stosowania specjalnych urz¹dzeñ technicznych, na zasadach
okre�lonych w przepisach odrêbnych, (UPW, art. 34).

23. Warstwie próchniczej - rozumie siê przez to wierzchni¹
warstwê gleby o zawarto�ci powy¿ej 1,5% próchnicy gle-
bowej (art. 4 UOGRL).

§ 5

1. Okre�lone w § 2 pkt 3 zasady zagospodarowania terenu wg
rodzaju u¿ytkowania obejmuj¹:
� podstawowy rodzaj u¿ytkowania (u¿ytkowanie podstawo-

we w rozumieniu § 4 pkt 5),
� dopuszczalny rodzaj u¿ytkowania (u¿ytkowanie dopusz-

czalne w rozumieniu § 4 pkt 6).
2. Obszar o ustalonym w planie u¿ytkowaniu terenu jest okre-

�lony na rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi obowi¹-
zuj¹cymi (oznaczonymi lini¹ ci¹g³¹) lub orientacyjnymi (ozna-
czonymi 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 u�ci-
�lony na etapie realizacji inwestycji w ramach projektu zago-
spodarowania dzia³ki, z tolerancj¹ do 10 metrów w stosunku
do jej przebiegu okre�lonego na rysunku planu. Tolerancja ta
nie dotyczy terenów dróg lub ich fragmentów wydzielonych
orientacyjnymi liniami rozgraniczaj¹cymi. Ostateczny zasiêg
terenów tras komunikacyjnych okre�li wtedy projekt tech-
niczny sporz¹dzony w celu realizacji inwestycji drogowej.
Dopuszcza siê zwiêkszenie szeroko�ci drogi w liniach rozgra-
niczaj¹cych, wynikaj¹ce z warunków terenowych lub koniecz-
no�ci umieszczenia urz¹dzeñ towarzysz¹cych. Zmiana prze-
biegu 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 rozgrani-
czaj¹cymi mo¿na przeznaczyæ wy³¹cznie na cele mieszcz¹-
ce siê w u¿ytkowaniu podstawowym, wzglêdnie przy do-
chowaniu warunków przewidzianych uchwa³¹ i przepisami
szczególnymi, na cele u¿ytkowania dopuszczalnego w usta-
lonych proporcjach.

6. Przedstawione na rysunku planu Nr 2 przebiegi sieci infra-
struktury technicznej oraz lokalizacji zwi¹zanych z nimi urz¹-
dzeñ (np. stacji transformatorowych) okre�laj¹ zasadê ob-
s³ugi terenu w zakresie infrastruktury technicznej. Szczegó-
³owy przebieg sieci oraz lokalizacji tych urz¹dzeñ zostanie
okre�lony w projekcie budowlanym, a ustalony w decyzji
pozwolenia na budowê. Warunkiem zgodno�ci tych inwe-
stycji z planem jest utrzymanie okre�lonej na rysunku planu
Nr 2 zasady przebiegu sieci i lokalizacji urz¹dzeñ z nimi zwi¹-
zanych, co oznacza, ¿e przebiegi i lokalizacje mog¹ byæ uszcze-
gó³owione na etapie decyzji administracyjnych, lecz nie
mog¹ byæ sprzeczne z ustalon¹ w planie zasad¹ obs³ugi te-
renu w zakresie infrastruktury technicznej okre�lon¹ w § 20.

§ 6

Ustala siê ogólne podstawowe zasady zagospodarowania
terenu obowi¹zuj¹ce na ca³ym obszarze objêtym planem:

1. W celu zachowania szczególnie wysokich warto�ci przy-
rodniczych, kulturowych i krajobrazowych terenu planu na-

kazuje siê przestrzeganie zasad ochrony i kszta³towania
�rodowiska we wszelkich poczynaniach inwestycyjnych
zgodnie z:
1) obowi¹zuj¹cym prawem ochrony �rodowiska,
2) planem ochrony Zespo³u Jurajskich Parków Krajobrazo-

wych,
3) ustaleniami okre�lonymi w niniejszej uchwale oraz za-

wartych w materiale pomocniczym i uzupe³niaj¹cym
jakim jest opracowana prognoza oddzia³ywania na �ro-
dowisko.

2. Zatwierdzenie planu ochrony wymienionego w pkt 2) bêdzie
ewentualn¹ podstaw¹ do zmiany ustaleñ i dyspozycji prze-
strzennych niniejszego planu zagospodarowania przestrzen-
nego na zasadach okre�lonych obowi¹zuj¹cym prawem.

3. W celu zapewnienia prawid³owego funkcjonowania i spe³-
nienia wymogów sanitarnych nakazuje siê konieczno�æ wy-
posa¿enia terenów budowlanych w sieci i urz¹dzenia in-
frastruktury technicznej przez które rozumie siê sieci: ener-
getyczne, gazowe, wodoci¹gowe, kanalizacyjne i teletech-
niczne.

4. Wprowadza siê zakaz realizacji sieci wodoci¹gowych w ob-
szarze Gminy bez jednoczesnego rozwi¹zania gospodarki
�ciekowej (UPW, art. 42.3).

5. W ca³ym obszarze Gminy zabrania siê wprowadzania �cie-
ków; bezpo�rednio do poziomów wodono�nych wód pod-
ziemnych, do wód powierzchniowych oraz do ziemi (UPW,
art. 39) za wyj¹tkiem wód opadowych odprowadzanych
do gruntu z powierzchni dachowych i nawierzchni przezna-
czonych 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 wy-
korzystania wy³¹cznie niskoemisyjnych no�ników energii
jak gaz, energia elektryczna, lekki olej opa³owy, itp.

7. Ustala siê zasadê odbioru odpadów w systemie zorganizo-
wanym pod nadzorem Gminy lub na zasadzie indywidual-
nych umów z odbiorc¹ odpadów, zgodnie z obowi¹zuj¹cy-
mi przepisami o odpadach oraz o utrzymaniu porz¹dku i
czysto�ci w gminach. Rada Gminy w drodze odrêbnej
uchwa³y okre�li szczegó³owe zasady utrzymania czysto�ci
i porz¹dku na terenie Gminy. Skutki przestrzenne je�li wy-
st¹pi¹ bêd¹ podstaw¹ do zmiany planu zagospodarowa-
nia przestrzennego (UOUCP, art. 4.1).

8. W prowadzonej dzia³alno�ci gospodarczej obowi¹zuj¹ w
postêpowaniu z odpadami niebezpiecznymi rozwi¹zania
(procedury) okre�lone Rozporz¹dzeniem Ministra Gospo-
darki z dnia 21 pa�dziernika 1998 r. w sprawie szczegó³o-
wych zasad usuwania, wykorzystywania i unieszkodliwia-
nia odpadów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 145 poz. 942, zm.:
z 2001 r. Nr 22 poz. 251).

9. W obszarze ca³ej Gminy wprowadza siê zakaz przetwarza-
nia i gromadzenia w celu przetwarzania odpadów niebez-
piecznych w rozumieniu UOUCP, wed³ug Rozporz¹dzenia
Ministra �rodowiska z dnia 27 wrze�nia 2001 r. w sprawie
katalogu odpadów, (Dz. U. Nr 112 poz. 1206).

10. Eksploatacja instalacji (urz¹dzenia, u¿ytkowania) nie po-
winna powodowaæ przekroczenia standardów jako�ci �ro-
dowiska poza terenem, do którego prowadz¹cy instalacjê
(urz¹dzenie) ma tytu³ prawny. Je¿eli w zwi¹zku z funkcjo-
nowaniem instalacji utworzono obszar ograniczonego u¿yt-
kowania, eksploatacja ta nie powinna powodowaæ prze-
kroczenia standardów jako�ci �rodowiska poza tym ob-
szarem (art. 144 UPOS).

11. Ustala siê zakaz lokalizacji i u¿ywania instalacji lub urz¹-
dzeñ nag³a�niaj¹cych na publicznie dostêpnych terenach
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Gminy, terenach zabudowanych oraz na terenach przezna-
czonych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe. Ustalenie
nie dotyczy instalacji lub urz¹dzeñ znajduj¹cych siê w miej-
scach kultu religijnego. Rada Gminy odrêbn¹ uchwa³¹ okre-
�li warunki i ograniczenia co do czasu funkcjonowania in-
stalacji 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 wy-
znaczone niniejszym planem zagospodarowania prze-
strzennego jako nale¿¹ce do poszczególnych rodzajów te-
renów dla których obowi¹zuj¹ okre�lone Rozporz¹dzeniem
MO� dopuszczalne poziomy ha³asu w �rodowisku.
1) pod zabudowê mieszkaniow¹ - oznaczone symbolem M, MU,
2) pod szko³y i domy opieki spo³ecznej - oznaczone symbo-

lem UP (dla terenów mieszcz¹cych siê w zakresie prze-
znaczenia),

3) pod budynki zwi¹zane ze sta³ym lub wielogodzinnym
pobytem dzieci i m³odzie¿y

  �  UP (dla terenów mieszcz¹cych siê w zakresie prze-
  znaczenia).

13. Z racji po³o¿enia Gminy w obrêbie ZJPK i jego otuliny w ob-
szarze planu zabrania siê (na podstawie art. 23 UOP):
1) utrzymywania otwartych rowów i zbiorników �cieko-

wych,
2) dokonywania zmian stosunków wodnych, je¿eli s³u¿¹

innym celom ni¿ ochrona przyrody i zrównowa¿one
wykorzystanie u¿ytków rolnych i le�nych oraz gospo-
darki rybackiej,

3) likwidowania ma³ych zbiorników wodnych, starorzeczy
oraz obszarów wodno-b³otnych,

4) wylewania gnojowicy, z wyj¹tkiem nawo¿enia w³asnych
gruntów rolnych,

5) lokalizacji o�rodków chowu, hodowli - pos³uguj¹cych siê
metod¹ bez�ció³kow¹,

6) umieszczania tablic reklamowych poza obszarami zabu-
dowanymi,

7) wypalania ro�linno�ci i pozosta³o�ci ro�linnych, wydo-
bywania ska³, minera³ów, torfu,

8) wykonywania prac ziemnych trwale zniekszta³caj¹cych
rze�bê terenu, z wyj¹tkiem obiektów zwi¹zanych z za-
bezpieczeniem przeciwpowodziowym,

9) zmian przebiegu naturalnych koryt cieków powierzch-
niowych,

 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 eko-
systemów, ró¿norodno�ci biologicznej i utrzymania rów-
nowagi przyrodniczej, wprowadza siê w obszarze Gminy
zakaz wylesieñ, usuwania zadrzewieñ i zakrzewieñ �ród-
polnych oraz ochronê siedlisk przyrodniczych.

15. Inwestor, w³a�ciciel gruntów stanowi¹cych u¿ytki rol-
ne oraz gruntów zrekultywowanych na cele rolne obo-
wi¹zany jest do przeciwdzia³ania degradacji gleb. Na-
k³ada siê obowi¹zek sk³adowania, na czas budowy
obiektów i urz¹dzeñ, warstwy próchniczej gleby w celu
rekultywacji terenu po zakoñczeniu procesu budowla-
nego (art. 15 UOGRL).

16. Rada Gminy uchwali gminny program ochrony �rodowi-
ska do dnia 30.06.2004r., uchwalony projekt bêdzie pod-
staw¹ do ewentualnego zmiany planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy w przypadku wyst¹pienia koniecz-

nej, wynikaj¹cej z programu zmiany zainwestowania i za-
gospodarowania obszarów (UWUPOS, art. 10.4, UPOS,
art. art. 17.1; 18.1; 71.1).

17. W obszarze planu obowi¹zuje zakaz realizacji obiektów handlo-
wych, których powierzchnia sprzeda¿na przekracza 1000 m2.

18. W celu zapewnienia bezpieczeñstwa przed po¿arem w do-
stosowaniu do wymagañ okre�lonych w Rozporz¹dzeniu
Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia
15.01.99 r.- w sprawie szczegó³owych wymagañ w zakre-
sie przeciwpo¿arowego zaopatrzenia wodnego, ratownic-
twa technicznego, chemicznego, ekologicznego lub medycz-
nego oraz warunków jakimi powinny odpowiadaæ drogi
po¿arowe (Dz. U. z 1999 r. Nr 7 poz. 64) nale¿y wykonaæ:
sieæ hydrantów zewnêtrznych zapewniaj¹cych odpowied-
ni¹ ilo�æ wody do gaszenia oraz drogi po¿arowe zapewnia-
j¹ce dojazd jednostek ratowniczych do obiektów.

§ 7

Ustala siê zasady kszta³towania nowej, przebudowywanej
i modernizowanej (remontowanej) zabudowy oraz warunki po-
dzia³u terenów na dzia³ki budowlane:
1. Forma i gabaryty budynków oraz ich usytuowanie na dzia³-

ce wraz z innymi elementami zagospodarowania (ogrodze-
nia, 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 har-
monijnego wkomponowania nowych elementów zagospo-
darowania w otoczenie uwzglêdniaj¹c ukszta³towanie i po-
³o¿enie terenu, jego widoczno�æ na i z tych terenów. Nale¿y
dbaæ o wytwarzanie atrakcyjnej przestrzeni, zapewniaj¹c
obiektom funkcjonalno�æ i estetykê.
Zasady dotycz¹ce kszta³towania zabudowy obowi¹zuj¹ce
na terenie Zespo³u Jurajskich Parków Krajobrazowych i jego
strefy ochronnej zawiera pkt 2.
Zasady dotycz¹ce kszta³towania zabudowy obowi¹zuj¹ce
poza terenem Zespo³u Jurajskich Parków Krajobrazowych
i jego strefy ochronnej zawiera pkt 3.
2. Ustalenia dotycz¹ce zasad kszta³towania zabudowy obowi¹-

zuj¹ce na terenie Zespo³u Jurajskich Parków Krajobrazowych.
1) Kszta³t bry³y:

� preferowany horyzontalny, szeroko�æ traktu okre�laj¹-
cego maksymaln¹ dopuszczaln¹ rozpiêto�æ dachu nie
mo¿e przekraczaæ 10,0 m;

� rzut poziomy - preferowany prostok¹tny wyd³u¿ony
z dopuszczeniem ryzalitów

2) Dach:
� czterospadowy lub dwuspadowy, symetryczny o nachy-

leniu po³aci 37o� 45o z dopuszczalnymi naczó³kami z ka-
lenic¹ równoleg³¹ do d³u¿szego boku budynku o maksy-
malnej wysoko�ci kalenicy 10,0 m, mierzonej jako �red-
nia arytmetyczna wysoko�ci najwy¿szej i najni¿szej
od projektowanego poziomu terenu. D³ugo�æ kalenicy
w przypadku dachów wielospadowych nie powinna byæ
mniejsza ni¿ 1/3 d³ugo�ci ca³ego dachu (w celu unikniê-
cia zmierzania ku tak zwanej "kopertowej" postaci da-
chu). Dach z wyra�nie akcentowan¹ lini¹ okapu, o mak-
symalnej wysoko�ci 5,0 m nad poziomem gruntu, mie-
rzonej jako �rednia arytmetyczna wysoko�ci najwy¿szej
i najni¿szej od projektowanego poziomu terenu. Minimal-
ny wysiêg okapu oraz wiatrownic poza �cianê szczytow¹
nie mo¿e byæ mniejszy ni¿ 0,6 m, dopuszczalne jest wpro-
wadzanie daszków nad przybudówkami. Zalecana jest
jednorodno�æ form dachu w ramach jednego budynku.
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� pokrycie dachu - zalecane dachówki, dopuszczone ró¿-
ne materia³y i elementy o fakturze dachówek;

� lukarny - zalecana jedna forma lukarn na jednym bu-
dynku, ich ³¹czna powierzchnia nie mo¿e przekraczaæ
1/3 powierzchni dachu, mierzonej w elewacji, a mini-
malna odleg³o�æ lukarny od �ciany elewacji poprzecz-
nej - 1,5 m, dachy lukarn nie mog¹ siê ³¹czyæ;

3) �ciany budynków:
� zalecane wyra�ne akcentowanie poziomów okapów

oraz coko³u, np. poprzez zró¿nicowanie kolorystyki i fak-
tur ze szczególnym uwzglêdnieniem podzia³u na wyso-
ko�ci linii okapu w �cianach szczytowych;

�  �ciany budynków niemieszkalnych - zalecane nawi¹za-
nie do tradycji �cian kamiennych (w materiale, fakturze
i artykulacji);

� otwory okienne - zalecane zdwojone w �cianach kaleni-
cowych o drobnej artykulacji i symetrycznych podzia-
³ach 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 kolo-

ru czerwonego i br¹zowego), kolorystyka kominów i in-
nych 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 obo-

wi¹zuj¹ce poza terenem Zespo³u Jurajskich Parków Krajo-
brazowych.
1) Kszta³t bry³y:

� preferowany horyzontalny,
� rzut poziomy - preferowany prostok¹tny wyd³u¿ony

z dopuszczeniem ryzalitów
�  Wysoko�æ obiektów zabudowy mieszkaniowej ozna-

czonej na rysunku symbolem MU winna byæ mniejsza
ni¿ 12 m, licz¹c od poziomu terenu do kalenicy dachu.
Wysoko�æ obiektów gospodarczych w zabudowie miesz-
kaniowej oznaczonych symbolami oraz budynków zwi¹-
zanych z dzia³alno�ci¹ gospodarcz¹ i us³ugow¹ wolno-
stoj¹cych nie powinna przekraczaæ 6m wysoko�ci, li-
cz¹c od poziomu terenu do kalenicy dachu.

2) Zalecany dach powinien byæ dwuspadowy, symetryczny,
o nachyleniu i od 37o� 45o nadwieszonych okapach. Zale-
canym pokryciem dachu jest dachówka lub elementy po-
dobne.

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 wa-
lorach estetycznych i nie stanowi¹cych dysharmonii z ota-
czaj¹cym krajobrazem.

4. Dla ca³ego obszaru Gminy wprowadza siê zakaz wprowa-
dzania budynków wielomieszkaniowych lub adaptacji istnie-
j¹cych budynków na wielomieszkaniowe.

5. W przypadkach szczególnych dopuszcza siê lokalizowanie
obiektów kubaturowych w granicach dzia³ki jak i w odleg³o-
�ci 1,5 m od granic dzia³ki budowlanej przylegaj¹cej do tere-
nu niezabudowanego.

6. W terenach przeznaczonych dla zainwestowania kubaturo-
wego nakazuje siê ochronê istniej¹cego drzewostanu i zale-
ca maksymalne nasycenie terenu dzia³ki zieleni¹.

4. Ustala siê nastêpuj¹ce, wi¹¿¹ce przy podzia³ach gruntów
na dzia³ki budowlane minimalne wielko�ci dzia³ek:
1) dla zabudowy zagrodowej powierzchnia dzia³ki wynosi

nie mniej ni¿ 1200m2., minimalna szeroko�æ dzia³ki nie
mniej ni¿ 18 m. W szczególnie uzasadnionych przypad-
kach dopuszcza siê zabudowê dzia³ki o innych parame-
trach ni¿ wy¿ej podane, pod warunkiem, ¿e nie spowodu-
je to naruszenia ³adu przestrzennego w tym rejonie a za-
budowa dzia³ki nie naruszy przepisów prawa budowla-
nego. W obrêbie dzia³ki o funkcji rolniczo-mieszkaniowej
winny siê znale�æ 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 szeroko�æ dzia³ki dla budynku wolnostoj¹cego
wynosi 18 m. Minimalna szeroko�æ dzia³ki dla budynku w za-
budowie bli�niaczej wynosi 14 m. W szczególnie uzasadnio-
nych przypadkach dopuszcza siê zabudowê dzia³ki o innych
parametrach ni¿ wy¿ej podane, pod warunkiem, ¿e nie spo-
woduje to naruszenia ³adu przestrzennego w tym rejonie,
a zabudowa dzia³ki nie naruszy przepisów prawa budowla-
nego. W obrêbie dzia³ki o wy³¹cznej funkcji mieszkaniowej
winny siê znale�æ 3 sta³e miejsca postojowe,

3) dla zabudowy mieszkaniowo-us³ugowej powierzchnia
dzia³ki wynosi nie mniej ni¿ 700 m2, minimalna szeroko�æ
dzia³ki nie mniej ni¿ 18 m. Ilo�æ miejsc parkingowych
na dzia³ce, nale¿y wyliczyæ sumuj¹c potrzeby mieszkañ-
ców (3) + ilo�æ miejsc parkingowych dla klientów, w zwi¹z-
ku z tym wielko�æ dzia³ki jest �ci�le zwi¹zana z rodzajem
prowadzonej dzia³alno�ci gospodarczej,

4) dla obiektów us³ugowych wielko�æ dzia³ki jest uzale¿nio-
na od rodzaju prowadzonej dzia³alno�ci us³ugowej. W ra-
mach dzia³ki winna byæ zarezerwowana proporcjonalna
liczba miejsc parkingowych w zale¿no�ci od wielko�ci ogól-
nej us³ugowej powierzchni u¿ytkowej:
a) dla firm produkcyjno-handlowo-us³ugowych prowadz¹-

cych sprzeda¿ detaliczn¹ i us³ugi dla ludno�ci wymaga-
ne 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 6 m2

powierzchni ogólnej,
5) w obrêbie pojedynczej dzia³ki zabudowy jednorodzinnej lub

zagrodowej lub mieszkaniowo-us³ugowej mo¿na zlokalizo-
waæ jeden budynek mieszkalny lub mieszkalno-us³ugowy,

6) trwa³e zainwestowanie dzia³ki w terenach mieszkalnic-
twa jednorodzinnego i zagrodowego nie mo¿e byæ wiêk-
sze ni¿ 30% jej powierzchni. Trwa³e zainwestowanie dzia³-
ki w terenach mieszkaniowo-us³ugowych nie mo¿e byæ
wiêksze ni¿ 50% jej powierzchni.

5. Istniej¹ce obiekty us³ugowe i mieszkaniowe, pozostawia siê
do adaptacji, modernizacji, przekszta³ceñ i rozbudowy zgod-
nie z ustaleniami u¿ytkowania podstawowego i dopuszczal-
nego danego terenu, jak równie¿ z ustaleniami obowi¹zuj¹-
cymi 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 jedno-
rodzinnego oznaczone na rysunku planu symbolem M z pod-

:
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stawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowê mieszka-
niow¹ jednorodzinn¹ oraz zabudowê zagrodow¹ dla rolników.

2. Jako u¿ytkowanie dopuszczalne na okre�lonych w ust. 1 te-
renach ustala siê mo¿liwo�æ lokalizacji:
1) obiektów i urz¹dzeñ us³ug komercyjnych, zajmuj¹cych

czê�æ wydzielonych dzia³ek lub wbudowanych w budynki
mieszkalne,

2) obiektów i urz¹dzeñ us³ug publicznych, zajmuj¹cych czê�æ wy-
dzielonych dzia³ek lub wbudowanych w budynki mieszkalne,

3) urz¹dzeñ infrastruktury technicznej zwi¹zanych z zago-
spodarowaniem,

4) dojazdów nie wydzielonych, zatok postojowych i ma³ych
parkingów (do 8 stanowisk),

5) zieleni urz¹dzonej, urz¹dzeñ sportu i rekreacji (typu plac
zabaw, gier, spotkañ).

3. Dla wprowadzanej nowej zabudowy oraz budynków prze-
budowywanych 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 pod-
stawowego liczonego w granicach dzia³ki (nie dotyczy
programu ustalonego w ust 2 pkt 5). Ustalone proporcje
nie dotycz¹ gospodarstw agroturystycznych w odniesie-
niu do wynajmowanej pow. mieszkaniowej,

3) spe³nienie warunków obowi¹zuj¹cych dla stref polityki
przestrzennej okre�lonych w rozdziale III w zakresie wyni-
kaj¹cym z zasiêgu terenowego tych stref,

4) spe³nienie warunków zapisanych w rozdziale I, § 6 i § 7
dotycz¹cych zasad zagospodarowania terenu oraz wa-
runków podzia³u terenu na dzia³ki.

§ 9

1. Wyznacza siê tereny mieszkalnictwa i us³ug oznaczone
na rysunku planu symbolem MU z podstawowym przezna-
czeniem gruntów pod zabudowê mieszkaniow¹ wraz z ko-
mercyjnym programem us³ugowym.

2. Jako u¿ytkowanie dopuszczalne na okre�lonych w ust. 1 te-
renach ustala siê mo¿liwo�æ lokalizacji:
1) obiektów us³ugowych bez budynków mieszkalnych,
2) budynków mieszkaniowych bez programu us³ugowego,
3) urz¹dzeñ i obiektów infrastruktury technicznej,
4) dojazdów nie wydzielonych, zatok postojowych i ma³ych

parkingów( do 8 stanowisk),
5) zieleni urz¹dzonej, obiektów i urz¹dzeñ sportu i rekreacji.

3. Dla wprowadzanej nowej zabudowy oraz budynków prze-
budowywanych 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¿ 30% powierzchni terenu, u¿ytkowa-
nia podstawowego liczonego w granicach dzia³ki (nie do-
tyczy programu ustalonego w ust 2 pkt 1 i 5),

3) spe³nienie warunków obowi¹zuj¹cych dla stref polityki
przestrzennej okre�lonych w rozdziale III w zakresie wyni-
kaj¹cym z zasiêgu terenowego tych stref,

4) spe³nienie warunków zapisanych w rozdziale I, § 6 i § 7
dotycz¹cych zasad zagospodarowania terenu oraz wa-
runków podzia³u terenu na dzia³ki.

§ 10

1. Wyznacza siê tereny us³ug publicznych, oznaczone na ry-
sunku planu symbolem UP z podstawowym przeznaczeniem
gruntów pod zabudowê us³ugow¹ o charakterze publicznym
z zakresu o�wiaty, kultury, zdrowia, opieki spo³ecznej i bez-
pieczeñstwa.

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¿ytkowa-
nia podstawowego i dopuszczalnego tego terenu.

3. Dla wprowadzanej nowej zabudowy oraz budynków
przebudowywanych lub modernizowanych i zagospo-
darowania dzia³ek obowi¹zuj¹ ustalenia zawarte w roz-
dziale I, § 6 i § 7.

4. Jako u¿ytkowanie dopuszczalne na okre�lonych w ust. 1 te-
renach ustala siê mo¿liwo�æ lokalizacji:
1) obiektów i urz¹dzeñ us³ug komercyjnych zwi¹zanych i pod-

porz¹dkowanych 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 stanowi-
³a wiêcej ni¿ 20% powierzchni u¿ytkowania podstawowe-
go liczonego w granicach dzia³ki (nie dotyczy programu
ustalonego w ust. 4 pkt 5),

3) spe³nienie warunków obowi¹zuj¹cych dla stref okre�lo-
nych w rozdziale III w zakresie wynikaj¹cym z zasiêgu te-
renowego tych stref,

4) spe³nienie warunków zapisanych w rozdziale I, § 6 i § 7
dotycz¹cych zasad zagospodarowania terenu.

§ 11

1. Wyznacza siê tereny us³ug komercyjnych o znaczeniu po-
nadlokalnym oznaczone na rysunku planu symbolem UC I.

2. W celu zapewnienia nale¿ytego wykorzystania terenu dla
projektowanej i istniej¹cej zabudowy i zagospodarowania
terenu wprowadza siê nastêpuj¹ce wymogi dotycz¹ce pro-
gramu i rodzaju u¿ytkowania podstawowego, które winno
obejmowaæ:
1) o�rodki handlowo-us³ugowe o znaczeniu ponadlokalnym,
2) o�rodki administracyjno kulturowe o znaczeniu ponadlo-

kalnym.
3. Istniej¹ce obiekty znajduj¹ce siê w terenach us³ug komer-

cyjnych UC I, pozostawia siê do adaptacji, modernizacji, prze-
kszta³ceñ i rozbudowy zgodnie z ustaleniami u¿ytkowania
podstawowego i dopuszczalnego tego terenu.

4. Dla wprowadzanej nowej zabudowy oraz budynków
przebudowywanych lub modernizowanych i zagospo-
darowania dzia³ek obowi¹zuj¹ ustalenia zawarte w roz-
dziale I, § 6 i § 7
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5. Jako u¿ytkowanie dopuszczalne na okre�lonych w ust. 1 te-
renach ustala siê mo¿liwo�æ lokalizacji:
1) obiektów us³ug publicznych np. z zakresu administracji,

zdrowia i o�wiaty,
2) pojedynczych obiektów i urz¹dzeñ us³ug komercyjnych

o znaczeniu lokalnym,
3) pojedynczych obiektów mieszkalnych lub mieszkañ dla-

Hobs³ugi i dozoru,
4) urz¹dzeñ i obiektów infrastruktury technicznej,
5) dojazdów nie wydzielonych, zatok postojowych i parkin-

gów w wielko�ci dostosowanej do potrzeb i wska�ników
zwi¹zanych z rodzajem prowadzonej dzia³alno�ci,

6) zieleni urz¹dzonej.
6. Warunkiem lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych w ra-

mach 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 stanowi-
³a wiêcej ni¿ 20% powierzchni u¿ytkowania podstawowe-
go liczonego w granicach dzia³ki (nie dotyczy programu
ustalonego w ust. 5 pkt 6),

3) spe³nienie warunków obowi¹zuj¹cych dla stref okre�lo-
nych w rozdziale III w zakresie wynikaj¹cym z zasiêgu te-
renowego tych stref,

4) spe³nienie warunków zapisanych w rozdziale I, § 6 i § 7
dotycz¹cych zasad zagospodarowania terenu.

§ 12

1. Wyznacza siê tereny us³ug turystyki i rekreacji w zieleni
oznaczone na rysunku planu symbolem UT obejmuj¹ce te-
reny szczególnie predysponowane dla lokalizacji urz¹dzeñ
i us³ug zwi¹zanych z turystyk¹, wypoczynkiem i sportem.

2. Jako u¿ytkowanie dopuszczalne na okre�lonych w ust. 1 te-
renach ustala siê mo¿liwo�æ lokalizacji:
1) urz¹dzeñ infrastruktury technicznej,
2) dojazdów nie wydzielonych, zatok postojowych i parkin-

gów w wielko�ci dostosowanej do potrzeb i wska�ników
zwi¹zanych z rodzajem prowadzonej dzia³alno�ci,

3) zieleni urz¹dzonej,
4) niewielkich obiektów kubaturowych o chrakterze technicz-

nym, niezbêdnych dla prawid³owego funkcjonowania
us³ug - u¿ytkowania podstawowego (np. szatnia, obiekty
sanitarne).

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 stanowi-
³a wiêcej ni¿ 5% powierzchni obszaru danego ustalenia,

3) spe³nienie warunków obowi¹zuj¹cych dla stref okre�lo-
nych w rozdziale III w zakresie wynikaj¹cym z zasiêgu te-
renowego tych stref.

§ 13

1. Wyznacza siê obszary zieleni nie urz¹dzonej, o szczegól-
nym znaczeniu przyrodniczym oznaczone na rysunku pla-
nu symbolem ZN, pe³ni¹ce wa¿n¹ rolê po³¹czeñ w systemie
wêz³ów i korytarzy ekologicznych. S¹ to najczê�ciej tereny
otwarte niezainwestowane, tylko czê�ciowo u¿ytkowane
rolniczo jako ³¹ki i pastwiska po³o¿one np. wzd³u¿ cieków
wodnych, obejmuj¹ce zalesienia i zakrzewienia �ródpolne,

pe³ni¹ce funkcjê izolacyjn¹ od intensywnego zagospodaro-
wania 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 poszerza-
nia ogrodzeñ poza granice wyznaczone istniej¹cym obry-
sem ogrodzenia. Wprowadza siê zakaz melioracji odwad-
niaj¹cych tych terenów.

2. Jako u¿ytkowanie dopuszczalne na okre�lonych w ust. 1 te-
renach ustala siê mo¿liwo�æ realizacji:
1) wprowadzania zalesieñ, zadrzewieñ i zakrzewieñ,
2) realizacji ogólnodostêpnych (niekubaturowych) urz¹dzeñ

sportu i rekreacji
3) doj�æ pieszych, dojazdów nie wydzielonych w planie i za-

tok 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 us³u-

gowych z mo¿liwo�ci¹ polepszenia standardów, z jed-
norazow¹ mo¿liwo�ci powiêkszenia kubatury budynku,
z zachowaniem rygorów jakie obowi¹zuj¹ dla zabudo-
wy okre�lonych w § 6 i 7; z konieczno�ci¹ przestrzega-
nia zasad dotycz¹cych form i gabarytów obiektów i za-
gospodarowania.

3. Warunkiem lokalizacji urz¹dzeñ w ramach u¿ytkowania do-
puszczalnego, 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 okre�lonych w rozdziale III w zakre-
sie wynikaj¹cym z zasiêgu terenowego tych stref.

§ 14

1. Wyznacza siê tereny cmentarzy oznaczone na rysunku pla-
nu symbolem ZC.

2. Jako u¿ytkowanie dopuszczalne na okre�lonych w ust. 1 te-
renach ustala siê mo¿liwo�æ lokalizacji:
1) urz¹dzeñ infrastruktury technicznej,
2) niezbêdnych obiektów kubaturowych zwi¹zanych z podstawo-

wym przeznaczeniem terenu np. kaplica, dom pogrzebowy,
3) dojazdów nie wydzielonych, zatok postojowych i parkin-

gów w wielko�ci dostosowanej do potrzeb i wska�ników
zwi¹zanych z rodzajem prowadzonej dzia³alno�ci.

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 stanowi-
³a wiêcej ni¿ 5% powierzchni obszaru danego ustalenia,

3) spe³nienie warunków obowi¹zuj¹cych dla stref okre�lo-
nych w rozdziale III w zakresie wynikaj¹cym z zasiêgu te-
renowego tych stref,

4) spe³nienie warunków zapisanych w rozd. I, § 6 i § 7 doty-
cz¹cych zasad zagospodarowania.

§ 15

1. Wyznacza siê tereny zieleni le�nej, oznaczone na rysunku
planu symbolem ZL, z podstawowym przeznaczeniem grun-
tów pod lasy Tereny potencjalnych dolesieñ oznaczono na ry-
sunku symbolem ZL1. W celu ochrony wprowadza siê zakaz
realizacji nowych obiektów kubaturowych w obszarze tego
u¿ytkowania, za wyj¹tkiem obiektów bezpo�rednio s³u¿¹cym
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dzia³alno�ci le�nej. Zaleca siê opracowanie programu zale-
sieñ uwzglêdniaj¹cy wymogi ochrony przyrody i krajobrazu.
Program winien okre�laæ miejsca zalesieñ i zakrzewieñ, wa-
runki ich wprowadzania uwzglêdniaj¹ce potrzeby ochrony sie-
dlisk i ochrony gatunkowej ro�lin i zwierz¹t, dobór gatunkowy
nasadzeñ. Program winien byæ uzgodniony z w³a�ciwymi
dla obszaru Gminy organami ochrony �rodowiska.

2. Jako u¿ytkowanie dopuszczalne na okre�lonych w ust.1 te-
renach ustala siê po uzgodnieniu z - w³a�ciwym terenowo
nadle�nictwem i Zarz¹dem ZJPK w obrêbie Parku Krajobra-
zowego i jego otuliny; mo¿liwo�æ:
1) realizacji ogólnodostêpnych (niekubaturowych) urz¹dzeñ

turystyki, sportu i rekreacji,
2) realizacji elementów ma³ej architektury (wy³¹cznie dla re-

alizacji urz¹dzeñ wymienionych w pkt 1),
3) realizacji urz¹dzeñ infrastruktury technicznej (wy³¹cznie

w przypadku wykazania braku mo¿liwo�ci innego ni¿ przez
tereny le�ne tasowania przebiegu sieci),

4) dojazdów nie wydzielonych (wy³¹cznie po istniej¹cej sieci
dróg le�nych).

3. Warunkiem realizacji u¿ytkowania dopuszczalnego, wymie-
nionych w ust. 2 jest:
1) dostosowanie ich do wymogów i charakteru u¿ytkowania

podstawowego,
2) spe³nienie warunków obowi¹zuj¹cych dla stref okre�lo-

nych w rozdziale III w zakresie wynikaj¹cym z zasiêgu te-
renowego tych stref.

§ 16

1. Wyznacza siê tereny upraw polowych, oznaczone na ry-
sunku 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 no-
wych obiektów kubaturowych w obszarze tego u¿ytkowa-
nia. Jako preferowane uznaje siê rolnictwo biodynamiczne.
W ramach u¿ytkowania podstawowego ustala siê potrzebê
wprowadzania zakrzewieñ �ródpolnych. Celem ich wprowa-
dzania ma byæ wzbogacenie ró¿norodno�ci biologicznej
oraz zachowanie (podkre�lenie) historycznych podzia³ów
w³asno�ciowych. Dobory gatunkowe, sposoby wprowadza-
nia okre�li program zadrzewieñ.

2. Jako u¿ytkowanie dopuszczalne na okre�lonych w ust. 1 te-
renach ustala siê mo¿liwo�æ:
1) adaptacji istniej¹cych obiektów mieszkaniowych i us³u-

gowych z mo¿liwo�ci¹ polepszenia standardów, z jedno-
razow¹ mo¿liwo�ci¹ powiêkszenia kubatury budynku,
z zachowaniem rygorów jakie obowi¹zuj¹ dla zabudowy
okre�lonych w § 6 i 7; z konieczno�ci¹ przestrzegania
zasad dotycz¹cych form i gabarytów obiektów i zago-
spodarowania,

2) realizacji ogólnodostêpnych urz¹dzeñ sportu i rekreacji,
3) realizacji elementów ma³ej architektury,
4) urz¹dzeñ infrastruktury technicznej,
5) doj�æ 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,
2) spe³nienie warunków obowi¹zuj¹cych dla stref okre�lo-

nych w rozdziale III w zakresie wynikaj¹cym z zasiêgu te-
renowego tych stref,

3) w strefie uci¹¿liwo�ci komunikacji zaleca siê prowadze-
nie upraw o charakterze przemys³owym.

§ 17

1. Ustala siê zasady zagospodarowania terenów tras komu-
nikacyjnych, z podstawowym przeznaczeniem terenu pod
drogi i ulice, oznaczone na rysunku planu symbolami:
KGP (g³ówna ruchu przyspieszonego)
KGP/KZ (g³ówna ruchu przyspieszonego, docelowo
zbiorcza)
KGP/UC (g³ówna ruchu przyspieszonego, docelowo te-
ren komercyjnych)
KZ (zbiorcza)
KL (lokalna)
KDS (dojazdowa serwisowa)
KD (dojazdowa)
Droga klasy GP realizuje powi¹zania zewnêtrzne obszaru

planu, odcinki dróg i ulic klas KGP/KZ i KZ - realizuj¹ powi¹za-
nia zewnêtrzne i wewnêtrzne obszaru planu, odcinki dróg i ulic
klas KGP/L, KL, KGP/D, KDS i KD - powi¹zania wewnêtrzne.

2. Symbole podwójne wymienione w punkcie nr 1 oznaczaj¹,
i¿ w okresie od pocz¹tku funkcjonowania planu do momentu
oddania do ruchu projektowanej obwodnicy Przegini w ci¹-
gu drogi krajowej nr 94 tereny nimi opisane pe³niæ bêd¹
funkcjê ulicy klasy GP, a po w/w udro¿nieniu obwodnicy -
funkcje odpowiednio ulic klas Z oraz terenu UC.

3. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi komunikacyjnej
terenów zlokalizowanych w bezpo�rednim s¹siedztwie
dróg (ulic) oznaczonych w planie jako KGP, KGP/KZ,
oraz KGP/UC. Obs³uga nowopowstaj¹cej zabudowy na te-
renach zainwestowanych (zabudowanych oraz przezna-
czonych do zabudowy w dotychczas obowi¹zuj¹cym pla-
nie zagospodarowania przestrzennego) mo¿e odbywaæ
siê za po�rednictwem zaprojektowanych w niniejszym pla-
nie dróg (ulic) serwisowych KDS (na parametrach dróg
dojazdowych); jedynie w przypadkach braku takich dróg
dopuszcza siê dla tych terenów obs³ugê bezpo�rednio
z dróg (ulic) KGP, KGP/KZ i KGP/UC pod warunkiem wyko-
rzystania istniej¹cych wjazdów z tych dróg (ulic) na po-
szczególne dzia³ki (bez mo¿liwo�ci wykonywania nowych
wjazdów). W przypadkach dokonywania podzia³ów dzia-
³ek zlokalizowanych na omawianych terenach, dla mo¿li-
wo�ci zapewnienia dojazdów z dróg (ulic) KGP, KGP/KZ
oraz KGP/UC nale¿y ka¿dorazowo uzyskaæ pozytywn¹ opi-
niê Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych, Oddzia³ Po³u-
dniowo-Wschodni w Krakowie. Obs³uga komunikacyjna
nowych terenów przeznaczonych do zainwestowania za-
pisami niniejszego planu mo¿e odbywaæ siê jedynie za po-
�rednictwem dróg (ulic) serwisowych KDS i odcinków
dróg (ulic) KZ, KL i KD, ³¹cz¹cych siê z drog¹ (ulic¹) KGP
w obrêbie skrzy¿owañ oznaczonych kó³kami na planszy.

4. Ustala siê jako obowi¹zuj¹ce minimalne szeroko�ci w li-
niach rozgraniczaj¹cych (w granicach dok³adno�ci skali pla-
nu) dla poszczególnych klas ulic i dróg:
1) droga klasy GP 40 m
2) ulice klasy GP/Z 30 m
3) ulice (drogi) klasy Z 20 m
5) ulice klasy L 12 m
6) drogi klasy L 15 m
8) ulice klasy D i DS (dojazdowe i dojazdowe serwisowe) 10 m
9) drogi klasy D i DS.(dojazdowe i dojazdowe serwisowe) 15 m

  10) ulice klasy GP/UC 30 m
Przebiegi linii rozgraniczaj¹cych ulic okre�la rysunek planu.
W niektórych przypadkach, uzasadnionych istniej¹cym za-
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gospodarowaniem terenu, b¹d� szczegó³owymi rozwi¹zania-
mi komunikacyjnymi plan ustala odstêpstwa od w/w szeroko-
�ci, pokazane na rysunku planu.

Jednocze�nie ustala siê zasadê pe³nej zgodno�ci parame-
trów technicznych i dyspozycji przekrojów poprzecznych po-
szczególnych klas ulic z okre�lonymi w Rozporz¹dzeniu Mini-
stra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.,
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowia-
daæ drogi publiczne i ich usytuowanie

5. Korekty przebiegów linii rozgraniczaj¹cych dróg i ulic klas
L, DS i D mog¹ byæ wprowadzane bez potrzeby dokony-
wania zmiany planu w przypadku jednoczesnego spe³nie-
nia nastêpuj¹cych warunków:
1) opracowania koncepcji uzasadniaj¹cej potrzebê wpro-

wadzenia 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 Trans-
portu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.,

4) utrzymania mo¿liwo�ci realizacji planowanych ci¹gów
infrastruktury.

O akceptacji zmian przebiegu linii rozgraniczaj¹cych roz-
strzyga w³a�ciwy organ administracji samorz¹dowej
w porozumieniu z zarz¹dc¹ ulicy (drogi).

6. Dopuszcza siê mo¿liwo�æ lokalizacji miejsc postojowych
dla samochodów osobowych:
1) w formie zatok postojowych w obrêbie linii rozgranicza-

j¹cych ulic klas Z, L, DS, D,
2) w formie parkingów przykrawê¿nikowych w obrêbie li-

nii rozgraniczaj¹cych ulic D.
7. Dla poszczególnych kategorii terenów okre�lonych w zapi-

sie planu ustala siê warunek bilansowania potrzeb parkin-
gowych wed³ug wska�ników okre�lonych w § 7 ust. 4.

8. Urz¹dzeniami towarzysz¹cymi u¿ytkowaniu podstawowe-
mu w obrêbie linii rozgraniczaj¹cych terenów oznaczonych
jako KGP/KZ, KGP/KL, KGP/KD,KGP/UC, KZ KL, KDS, KD
i KS mog¹ byæ (pod warunkiem dostosowania do charak-
teru 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¿liwo�ci

komunikacyjnej.
9. Urz¹dzeniami towarzysz¹cymi u¿ytkowaniu podstawowe-

mu w obrêbie linii rozgraniczaj¹cych terenów oznaczonych
jako KGP mog¹ byæ:

1) ci¹gi infrastruktury technicznej,
2) zieleñ o charakterze izolacyjnym,
3) obiekty i urz¹dzenia s³u¿¹ce ograniczaniu uci¹¿liwo�ci

komunikacyjnej.
10. Uk³ad komunikacyjny dope³niaj¹ istniej¹ce ulice dojaz-

dowe do poszczególnych enklaw zabudowy; na nowych
terenach przeznaczonych pod zabudowê uk³ad zapisany
w planie mo¿e byæ uzupe³niony o odcinki ulic dojazdo-
wych zapewniaj¹cych prawid³ow¹ obs³ugê dzia³ek.
W tych przypadkach szeroko�ci pasów terenu przezna-
czonych dla ruchu pojazdów i pieszych powinny byæ do-
stosowane do potrzeb; nie powinny byæ one mniejsze
ni¿ wynika to z warunków okre�lonych w przepisach do-
tycz¹cych dróg po¿arowych.

11. Przebiegi magistralnych i lokalnych ci¹gów rowerowych
oznaczono na rysunku planu; przewiduje siê mo¿liwo�ci
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 dro-

gami o ma³ym natê¿eniu ruchu.

§ 18

1. Wyznacza siê tereny rezerwowane dla realizacji urz¹dzeñ
technicznych zwi¹zanych z obs³ug¹ obszaru Gminy w infra-
strukturê techniczn¹. Tereny istniej¹cych i projektowanych
urz¹dzeñ zaopatrzenia w wodê oznaczono na rysunku planu
symbolem WZ.

2. Jako u¿ytkowanie dopuszczalne na okre�lonych w ust. 1 te-
renach ustala siê mo¿liwo�æ
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 okre�lo-

nych w rozdziale III w zakresie wynikaj¹cym z zasiêgu te-
renowego tych stref.

RODZIA£ III
ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW  WG STREF

POLITYKI PRZESTRZENNEJ

§ 19

Ustala siê warunki zagospodarowania terenu w granicach
stref polityki przestrzennej, okre�lonych na rysunku planu. Obo-
wi¹zuj¹ce w nich zasady okre�lono w § 20, § 21, § 22, § 23, § 24,
§ 25, § 26, § 27 niniejszego rozdzia³u.

§ 20

1. W celu zapewnienia prawid³owego funkcjonowania obsza-
ru a szczególnie spe³nienia wymogów sanitarnych tworzy
siê strefê U - warunków uzbrojenia terenu obejmuj¹c¹ ob-
szar bêd¹cy przedmiotem ustaleñ planu.

2. Jako generalne zasady obowi¹zuj¹ce w strefie, warunkuj¹-
ce wprowadzenie i przebudowê zainwestowania kubaturo-
wego ustala siê:
1) W zakresie zaopatrzenia w wodê:

a) Utrzymanie dotychczasowego sposobu zaopatrzenia
w wodê z wód podziemnych jurajskiego poziomu wo-
dono�nego za po�rednictwem wodoci¹gów wiejskich
dzia³aj¹cych na obszarze Gminy, a mianowicie:
 � wodoci¹gu "Przeginia - Gotkowice";

b) Zwiêkszenie niezawodno�ci pracy wodoci¹gów - poprzez
ich modernizacjê i rozbudowê sieci wodoci¹gowej rozpro-
wadzaj¹cej, zwiêkszenie pojemno�ci zbiorników wyrównaw-
czych, realizacjê hydroforni dla terenów wy¿ej po³o¿onych;

c) Realizacjê sieci wodoci¹gowej rozdzielczej dla nowo
wprowadzonej zabudowy - w oparciu o zasilanie z ist-
niej¹cej sieci wodoci¹gowej;

d) Prawid³owe gospodarowanie zasobami wód, ich ochro-
na przed nadmiern¹ eksploatacj¹, poszukiwanie no-
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wych �róde³ wody dla wodoci¹gów , których zasoby s¹
niewystarczaj¹ce dla pokrycia potrzeb nowo wprowa-
dzonych terenów zabudowy mieszkaniowej, lub ogra-
niczenie wprowadzenia nowych terenów budowlanych,
po³o¿onych w zasiêgu obs³ugi wodoci¹gu "Przeginia -
Gotkowice".

e) Likwidacja ogromnych strat wody na sieci wodoci¹-
gów wiejskich, ze szczególnym uwzglêdnieniem wodo-
ci¹gu "Przeginia - Gotkowice.

Szczegó³owe uzasadnienie rozwi¹zañ w zakresie zaopa-
trzenia w wodê zawiera aneks nr 1 stanowi¹cy inte-
graln¹ czê�æ niniejszych ustaleñ.

2) W zakresie odprowadzenia �cieków.
a) Obszar Gminy jako po³o¿ony w strefie ochronnej ujêcia

wody pitnej na rz. Rudawie - podlega ochronie statuto-
wej o ustaleniach okre�lonych 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 �cie-
ków, co zostanie osi¹gniête przez realizacjê nastêpuj¹-
cych systemów kanalizacji sanitarnej:
� Systemu "Przeginia - Gotkowice - Czurowice - Rac³a-

wice" z oczyszczalni¹ �cieków zrealizowan¹ w ̄ arach
(gm. Krzeszowice);

c) Systemem obowi¹zuj¹cym na terenie Gminy - jest sys-
tem kanalizacji rozdzielczej, obejmuj¹cy wy³¹cznie re-
alizacjê kanalizacji sanitarnej.

d) Poza zasiêgiem kanalizacji zbiorczej jako tereny indy-
widualnego unieszkodliwiana i oczyszczania z dopusz-
czeniem odprowadzenia �cieków do szczelnych zbior-
ników wybieralnych - pozostawia siê jedynie pojedyn-
cze tereny zabudowy rozproszonej, jednak¿e po³o¿one
poza obszarem �ródliskowym oraz poza obszarem stre-
fy ochronnej WTOP ujêcia wody pitnej na rz. Rudawie.

e) Wprowadza siê obowi¹zek wyposa¿enia lokalnych oczysz-
czalni �cieków w stacje zlewne, w przypadku gdy pod³¹cze-
nie wszystkich nieruchomo�ci do sieci kanalizacyjnej jest nie-
mo¿liwe lub powoduje nadmierne koszty (UOUCP, art. 3.2).
Szczegó³owe uzasadnienie rozwi¹zañ w zakresie od-
prowadzenia �cieków zawiera aneks nr 1 stanowi¹cy
integraln¹ czê�æ niniejszych ustaleñ.

3) W zakresie zaopatrzenia w gaz:
Wie� Przeginia jest zgazyfikowana. Przewiduje siê utrzy-

manie obecnych zasad zaopatrzenia Gminy w gaz. G³ównym
�ród³em zasilania Gminy w gaz pozostanie stacja redukcyjna
gazu I stopnia w Wielkiej Wsi oraz magistralny gazoci¹g �red-
nioprê¿ny Ø  350 przebiegaj¹cy przez teren Gminy. System
sieci �redniego ci�nienia bêdzie równie¿ dosilany od strony
Gminy Krzeszowice. Istniej¹ce sieci �rednioprê¿ne na terenie
Gminy Jerzmanowice wspó³pracowaæ bêd¹ w powi¹zaniu z sie-
ciami gmin s¹siednich; Ska³a, Su³oszowa i Krzeszowice.

Zak³ada siê niewielk¹ rozbudowê sieci �redniego ci�nie-
nia w strefie projektowanego najwiêkszego zainwestowania,
g³ównie na terenach wsi Jerzmanowice, Przeginia, Gotkowi-
ce, £azy oraz Rac³awice w miarê poszerzania terenów bu-
dowlanych. W pozosta³ych wsiach Gminy przewiduje siê utrzy-
manie i rozbudowê istniej¹cych sieci gazowych zasilaj¹cych
zabudowê. Przewiduje siê u¿ytkowanie gazu do celów komu-
nalnych oraz grzewczych.

Przewidywana docelowo ilo�æ mieszkañców Gminy wyno-
si 11200.

Maksymalne zapotrzebowanie godzinowe gazu dla potrzeb
mieszkañców Gminy z uwzglêdnieniem u¿ytkowania gazu
do ogrzewania pomieszczeñ wyniesie docelowo (przy za³o¿e-
niu 90% gazyfikacji)           � 1240 Nm3/h.

Zapotrzebowanie gazu dla innych odbiorców /us³ugi han-
dlu, motel i.t.p./ przyjêto w wysoko�ci 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 gazo-

ci¹gu wysokoprê¿nego Ø  500 CN 6,3 MPa relacji  Wêgrzce
Wielkie � Zederman � D¹browa Górnicza, Przewiduje siê utrzy-
manie przebiegu w/w gazoci¹gu bez zmian z konieczno�ci¹ za-
chowania stref ochronnych do zabudowy. Gazoci¹g ten zosta³
zrealizowany przed wej�ciem w ¿ycie Rozporz¹dzenia Mini-
stra 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 wielko�ci technicznych stref.

Zgodnie z zaleceniem Rejonowego Oddzia³u Przesy³u w Tar-
nowie, Jednostce Terenowej w Krakowie wymagane minimal-
ne odleg³o�ci konieczne do zachowania od osi tego gazoci¹gu
w ka¿d¹ stronê wynosz¹ odpowiednio :
� dla pojedynczych budynków mieszkalnych � 16 m
� dla budynków u¿yteczno�ci publicznej � 30 m
� dla wolno stoj¹cych budynków niemieszkalnych          � 15 m.
Przebieg gazoci¹gów �redniego ci�nienia nie stwarza ograni-
czeñ 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 przyjmo-
wano nastêpuj¹ce uwarunkowania i za³o¿enia:
� dobry stan techniczny istniej¹cych i pracuj¹cych sieci

i urz¹dzeñ
� istniej¹cy zakres administrowania i w³asno�ci sieci

i urz¹dzeñ przez Zak³ad Energetyczny Kraków S.A.
� niewielki - przyjmowany w projekcie planu zagospoda-

rowania 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 - no-
wych 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, d³ugo�ci obwo-
dów linii NN,

� wzrost poziomu wyposa¿enia gospodarstw domowych
w odbiorniki energii elektrycznej,

� rozbudowê o�wietlenia 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 zakre-
su elektroenergetyki projektuje siê: budowê 8 szt. stacji trans-
formatorowych 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
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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 po-
trzeb) w celu zasilania nowego zainwestowania
oraz dostosowania d³ugo�ci obwodów do zalecanych
(0,8 - 1,0 km) dla zapewnienia dostawy energii pra-
wid³owej jako�ci.

Wskazane (projektowane) lokalizacje projektowanych sta-
cji transformatorowych i trasy nowych linii 15 kV nie maj¹
charakteru obligatoryjnego. Szczegó³owe lokalizacje i trasy
ustalone bêd¹ w fazie decyzji o warunkach zabudowy i zago-
spodarowania terenu dla poszczególnych inwestycji zgodnie
z normami bran¿owymi (PN - 05100).

Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi programu na ob-
szarze Gminy z zakresu elektroenergetyki:

a) zachowanie w obszarze opracowywanego planu - miej-
scowo�ci 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 zabezpie-
czenie wzd³u¿ projektowanych linii 15 kV - w celu ochro-
ny osób i mienia - pasów ograniczonego u¿ytkowania
terenu zgodnie z przepisami Polskich Norm,

d) przebudowê koliduj¹cych linii 15 kV z terenami wyzna-
czonymi pod zabudowê mieszkaniow¹ w Jerzmanowi-
cach (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 transfor-
matorów na jednostki o wiêkszej mocy w celu pokrycia
wzrastaj¹cych potrzeb na energiê, zapewnienia nieza-
wodno�ci dostaw oraz odpowiednich jej parametrów,

Ponadto na podst. art.73.2. UPO� postuluje siê dla re-
montów kapitalnych i budowy nowych linii przesy³o-
wych wykonanie ich jako podziemne.

5) W zakresie telekomunikacji:
Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi programu na ob-

szarze Gminy:
� zachowuje siê istniej¹cy system ³¹czno�ci przewodo-

wej w oparciu o automatyczne centrale telefoniczne
w Przegini i Jerzmanowicach,

� stwarzanie mo¿liwo�ci dla sukcesywnej rozbudowy sie-
ci abonenckich w celu zaspokojenia potrzeb ³¹czno�ci
wszystkich zainteresowanych poprzez zapewnienie i za-
chowanie rezerw terenowych dla lokalizowania sieci,

� uzyskanie wska�nika 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 od-
powiednich urz¹dzeñ (maszty przesy³owe, wzmacnia-
cze, przeka�niki).

§ 21

W celu ochrony mieszkañców obszaru planu przed uci¹¿li-
wo�ci¹ komunikacyjn¹ tworzy siê strefê techniczn¹ komunika-
cji obejmuj¹c¹ tereny przylegaj¹ce do odcinków drogi (ulicy)
KGP zarówno w aktualnym jak projektowanym przebiegu dro-
gi krajowej nr 94 oraz dla dróg (ulic) KZ, sk³adaj¹c¹ siê ze stre-
fy zagro¿enia "Kz" i strefy uci¹¿liwo�ci "Ku"
W strefie zagro¿enia "Kz" wprowadza siê zakaz lokalizacji bu-
dynków mieszkalnych oraz obiektów i urz¹dzeñ przeznaczo-
nych na sta³y pobyt ludzi w odleg³o�ci 25 m od linii rozgrani-
czaj¹cych drogi (ulicy) KGP, 20m od linii rozgraniczaj¹cych
odcinków dróg (ulic) KGP/KZ i KGP/UC oraz 10 m od linii roz-
graniczaj¹cych dróg (ulic) KZ.

W strefie tej wskazana jest lokalizacja pasów zieleni ochron-
nej o charakterze os³on izolacyjnych, przeciw�nie¿nych i prze-
ciwwietrznych oraz obiektów i urz¹dzeñ s³u¿¹cych ochronie
akustycznej; ponadto zalecana jest zmiana rodzajów upraw
na terenach rolnych (wprowadzanie upraw selektywnych).

W strefie uci¹¿liwo�ci "Ku" dla lokalizacji budynków mieszkal-
nych oraz przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi w odleg³o�ciach:
� 25 - 100 m od linii rozgraniczaj¹cych dróg (ulic) KGP
�  20 - 100 m od linii rozgraniczaj¹cych dróg (ulic) KGP/KZ, KGP/UC
� 10 - 50 m od linii rozgraniczaj¹cych dróg (ulic) KZ
wprowadza siê warunek ich realizacji zgodnie z wymogami
ochrony akustycznej, umo¿liwiaj¹cymi osi¹gniêcie w ich oto-
czeniu poziomu ha³asu równowa¿nego nie przekraczaj¹cego
warto�ci dopuszczalnych okre�lonych w Rozporz¹dzeniu Mini-
stra Ochrony �rodowiska i Zasobów Naturalnych z 13.05.1998 r.
w sprawie dopuszczalnych poziomów ha³asu w �rodowisku.

Jednocze�nie ustala siê konieczno�æ sporz¹dzenia Rapor-
tu o oddzia³ywaniu na �rodowisko istniej¹cej drogi nr 4 Kra-
ków - Olkusz. W razie stwierdzenia przekroczenia w terenach
mieszkaniowych okre�lonych aktami prawnymi standardów
jako�ci �rodowiska Rada Gminy i Zarz¹d wyst¹pi¹ o utworze-
nie strefy ograniczonego u¿ytkowania.

§ 22

1. W celu ochrony osób i mienia tworzy siê strefê "T" ochrony
technicznej wokó³ linii i sieci infrastruktury technicznej o za-
siêgu okre�lonym na rysunki planu Nr 1.

2. W strefie wprowadza siê ograniczenia dotycz¹ce lokalizacji
obiektów kubaturowych, w tym szczególnie przeznaczonych
na sta³y pobyt ludzi.

3. Jako preferowane formy u¿ytkowania gruntów w ramach
strefy ustala siê konieczno�æ realizacji zieleni urz¹dzonej,
g³ównie niskiej.

4. Wielko�ci stref technicznych okre�laj¹ przepisy szczegó³owe
w zale¿no�ci od rodzaju sieci i urz¹dzeñ. Zasiêgi strefy mog¹
byæ indywidualnie korygowane w zale¿no�ci od uwarunko-
wañ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami oraz wy³¹cznie
w uzgodnieniu z zarz¹dc¹ sieci.

5. Wprowadza siê zakaz zabudowy w wyznaczonej na rysunku
planu strefie technicznej. W ka¿dym przypadku do materia³ów
sk³adanych w postêpowaniu o wydanie decyzji WZZiT dla obiek-
tów budowlanych, które bêd¹ lokowane na dzia³kach w bezpo-
�rednim s¹siedztwie wyznaczonej strefy nale¿y za³¹czyæ map-
kê terenu dzia³ki z zaznaczonym przebiegiem linii.

§ 23

W celu ochrony, uzupe³nienia i odtworzenia wysokich war-
to�ci kulturowych w obszarze opracowania wyznacza siê strefy

"B" czê�ciowej ochrony konserwatorskiej.

:
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"E" ochrony ekspozycji
"W" ochrony archeologicznej

1.  W celu ochrony warto�ci zabytkowych wyznacza siê strefê "B"
czê�ciowej ochrony konserwatorskiej - wyznaczonej na rysun-
ku planu Nr 1. Zawiera ona istniej¹ce skupiska zabudowy obej-
muj¹ce obiekty zabytkowe, podlegaj¹ce ochronie, które nie s¹
wpisane do rejestru zabytków, ale oczekuj¹ce na ten zapis.
W spisie obiektów zabytkowych figuruj¹ nastêpuj¹ce obiekty:

2. W obszarze strefy, która ma charakter budowlany, nale¿y
zachowaæ historyczn¹ dyspozycjê przestrzenn¹, zespo³ów
osiedleñczych wraz z sieci¹ dro¿n¹ i istniej¹c¹ zieleni¹ wy-
sok¹ wzd³u¿ dróg. Dzia³alno�æ budowlana tj. uzupe³nianie
zabudowy i ewentualna wymiana substancji podlega na-
stêpuj¹cym rygorom:
1) utrzymania typu zabudowy jednorodzinnej lokalizowanej

w typowych skupiskach, zgodnie z historycznymi zasada-
mi zagospodarowania obszaru,

2) nowopowstaj¹ca zabudowa mieszkaniowa winna posia-
daæ cech tradycyjne (bry³ê, formê),

3) nowa zabudowa winna pozytywnie ³¹czyæ siê z zabudow¹
istniej¹c¹ tworz¹c harmonijny krajobraz zurbanizowany,

4) lokalizacja obiektów us³ugowych szczególnie o charakte-
rze publicznym wymaga wnikliwej analizy dla unikniêcia
degradacji krajobrazu miejscowo�ci,

5) nale¿y dbaæ o przywracanie pierwotnych funkcji
(lub do niej podobnych) w obiektach posiadaj¹cych zabyt-
kowy charakter. Dotyczy to zw³aszcza skupisk zabudowy
tradycyjnej we wsiach S¹spów, Czubrowice, Rac³awice.

3. W celu ochrony i kszta³towania prawid³owej ekspozycji obiek-
tów zabytkowych i zespo³ów ruralistycznych oraz obszarów
o szczególnych walorach krajobrazowych wyznacza siê stre-
fê "E" ochrony Ekspozycji. Obejmuje ona obszar wyzna-
czony na rysunku planu nr 1 za pomoc¹ punktów i ci¹gów
widokowych. W obrêbie strefy postuluje siê ograniczenie
wysoko�ci zabudowy. W strefie obowi¹zuje szczególna
ochrona walorów krajobrazowych oraz dba³o�æ o staranne
wkomponowywanie obiektów i urz¹dzeñ w krajobraz. Zgod-
nie z przepisami szczególnymi zaleca siê uzgadnianie pro-
jektowanych 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 archeolo-
gicznych zosta³y oznaczone na rysunku planu nr 1. Wcho-
dz¹ce w sk³ad strefy stanowiska archeologiczne dziel¹ siê
na trzy kategorie w zale¿no�ci od ich warto�ci naukowo-
konserwatorskich tj. od wielko�ci i rodzaju danego obiektu,
jego funkcji, przynale¿no�ci chronologiczno-kulturowej, stop-
nia rozpoznania oraz stopnia zagro¿enia. W so³ectwie Prze-
ginia wystêpuj¹ dwa stanowiska trzeciej kategorii:
� osada z epoki neolitu
� osada z pó�nego okresu wp³ywów rzymskich.
Stanowiska kategorii trzeciej posiadaj¹ trudny do okre�lenia
rzeczywistym zasiêg i warto�æ poznawcz¹. Na terenie tych
stanowisk dopuszcza siê mo¿liwo�æ prowadzenia prac bu-
dowlano-ziemnych pod warunkiem uprzedniego przeprowa-
dzenia ratowniczych badañ sonda¿owo-wykopaliskowych.

Je¿eli prace te nie pozwol¹ na wyci¹gniêcie jednoznacznych
wniosków, konieczne jest wówczas zapewnienie sta³ego nad-
zoru archeologicznego przy prowadzeniu prac ziemnych.

§ 24

1. W celu ochrony najwy¿szych warto�ci przyrodniczych wystê-
puj¹cych w obszarze so³ectwa Przeginia oraz na podstawie
przepisów szczególnych na rysunku planu wyodrêbniono :
Strefê "PK" Zespo³u Jurajskich Parków Krajobrazowych
wraz z otulin¹
W strefie Zespo³u Jurajskich Parków Krajobrazowych, zgod-
nie z za³¹cznikiem Nr 1 do rozporz¹dzenia Nr 28 Wojewody
Krakowskiego z dnia 15 pa�dziernika 1998 r. - Cz. II "Ustale-
nia planu ochrony" Art. 26a. 1. W parku krajobrazowym i je-
go otulinie zabrania siê (wyci¹g):
1) lokalizowania nowych obiektów zaliczanych do przedsiê-

wziêæ 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 in-

nym celom ni¿ ochrona przyrody i zrównowa¿one wyko-
rzystanie u¿ytków rolnych i le�nych,

5) likwidowania ma³ych zbiorników wodnych, starorzeczy
oraz obszarów wodno-b³otnych,

6) wylewania gnojowicy, z wyj¹tkiem nawo¿enia w³asnych
gruntów rolnych,

7) lokalizacji o�rodków chowu, hodowli - pos³uguj¹cych siê
metod¹ bez�ció³kow¹,

8) organizowania rajdów motorowych i samochodowych
oraz pokazów lotów akrobacyjnych,

9) umieszczania tablic reklamowych poza obszarami zabu-
dowanymi,

10) likwidowania zadrzewieñ �ródpolnych, przydro¿nych
i nadwodnych,

11) umy�lnego zabijania dziko ¿yj¹cych zwierz¹t, niszczenia
nor, legowisk zwierzêcych, tarlisk i z³o¿onej ikry, ptasich
gniazd oraz wybierania jaj,

12) wypalania ro�linno�ci i pozosta³o�ci ro�linnych, wydo-
bywania ska³, minera³ów, torfu oraz niszczenia gleby,

13) wykonywania prac ziemnych trwale zniekszta³caj¹cych
rze�bê terenu, z wyj¹tkiem obiektów zwi¹zanych z za-
bezpieczeniem przeciwpowodziowym,

15) u¿ywania ³odzi motorowych na otwartych zbiornikach
wodnych.

Zakazy, o których mowa w ust. 1, nie dotycz¹ zadañ realizo-
wanych na rzecz obronno�ci i bezpieczeñstwa pañstwa, w przy-
padkach 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 kra-
jobraz w obszarze strefy wymaga akceptacji Dyrekcji Zespo³u
Jurajskich Parków Krjobrazowych zgodnie z przepisami szcze-
gólnymi.

§ 25

1. W celu ochrony osób i mienia tworzy siê strefê sanitarn¹ "C"
wokó³ cmentarzy o zasiêgu okre�lonym na rysunki planu
Nr 1. Zasiêg strefy zosta³ okre�lony na podstawie przepi-
sów szczególnych, w dostosowaniu do istniej¹cych warun-
ków wyposa¿enia terenów w wodoci¹g.

2. W strefie wprowadza siê zakaz lokalizacji nowych obiektów
mieszkalnych w obszarze mniejszym ni¿ 50 m. od granic

39.

40.
41.
42

Ko�ció³ paraf.  p. w.
Zbawiciela i �w.
Jana Napomucena
Dom Nr 108
Dom Nr 282
Dom  Nr 286

drewn.
drewn.
drewn.
drewn.

1962 r.  (rozbud. i prze-
bud. 1904 r.)

ok. 1880 r.
po³ XIX w.
ok. 1925 r.
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cmentarza. W obszarze po³o¿onym w odleg³o�ci od 50 m
do 150m. dopuszcza siê mo¿liwo�æ realizacji obiektów
po spe³nieniu warunków okre�lonych w przepisach szcze-
gólnych dotycz¹cych wyposa¿enia terenów w wodoci¹g.
Jako preferowane formy u¿ytkowania gruntów w ramach
strefy okre�la siê zieleñ urz¹dzon¹.

§ 26

W celu jednoznacznego okre�lenia obszarów, w których
obowi¹zuj¹ zasady naliczania stawki procentowej wzrostu
warto�ci nieruchomo�ci w zwi¹zku z dokonan¹ zmian¹ prze-
znaczenia terenów w planie, na rysunku planu Nr 1 wyzna-
czono strefê "S". Obejmuje ona nowe (wyznaczone w tym
planie) tereny pod zainwestowanie kubaturowe. Wysoko-
�ci stawki w zale¿no�ci od przeznaczenia terenu zosta³y
ustalone w § 27.

Rozdzia³ IV
PRZEPISY KOÑCOWE

§ 27

Zgodnie z art. 36 ust. 3 ustawy z 07.07.94 r. o zagospodaro-
waniu przestrzennym, ustala siê stawkê procentow¹ wzrostu
warto�ci nieruchomo�ci w zwi¹zku z dokonan¹ zmian¹ prze-
znaczenia terenu w wysoko�ci:
1. 10% dla zabudowy zagrodowej M
2. 20% dla zabudowy mieszkaniowo-us³ugowej MU

3. 30% dla terenów us³ug komercyjnych UC I,
4. 0% dla pozosta³ego ustalonego w niniejszym planie u¿ytkowania.

§ 28

Z dniem wej�cia w ¿ycie niniejszej uchwa³y, w granicach objê-
tych niniejszym miejscowym planem zagospodarowania prze-
strzennego terenów Gminy Jerzmanowice Przeginia w obszarze
so³ectwa Przeginia - trac¹ moc ustalenia planu ogólnego zago-
spodarowania przestrzennego Gminy Jerzmanowice Przeginia
zatwierdzone uchwa³¹ Nr XXIX/115/93 Rady Gminy Jerzmano-
wice Przeginia z dnia 01.04.1993 roku (DU W.K. nr 6 poz. 30
z 05.04.1993), oraz zmiana planu zagospodarowania przestrzen-
nego Gminy Jerzmanowice - Przeginia (bez wsi Szklary) w zakre-
sie terenów mieszkaniowych i infrastruktury zatwierdzona
uchwa³¹ Rady Gminy Jerzmanowice Przeginia Nr XXXIV/172/97
z dnia 06.05.1997 roku (D.U. W.K. nr 20 poz. 117 z 20.06.1997 r.),

§ 29

Wykonanie uchwa³y powietrza siê Wójtowi Gminy.

§ 30

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³osze-
nia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Jerzmanowice-Przeginia: J. Prawda

Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr VI/23/03
Rady Gminy Jerzmanowice � Przeginia
z dnia 10 lutego 2003 r.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przstrzennego Gminy Jerzmanowice �
Przegina w obszarze So³ectwa Przegina

Projekt planu
Rysunek planu Nr 1
Skala 1:5 000

Plan w podanej skali znajduje siê w siedzibie Urzê-
du Gminy którego niniejsze opracowanie tere-
nowe dotyczy.
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LEGENDA

Granica terenu objêtego planem
Linie rozgraniczaj¹ce - obowi¹zuj¹ce
Linie rozgraniczaj¹ce - orientacyjne

PRZEZNACZENIE  TERENU

Tereny mieszkalnictwa zagrodowego, jednoro-
dzinnego
Tereny mieszkalnictwa i us³ug
Tereny us³ug publicznych
Tereny us³ug komercyjnych lokalnych
Tereny us³ug sportu rekreacji i zieleni
Tereny cmentarzy
Tereny zieleni le�nej
Tereny dolesieñ
Tereny zieleni nieurz¹dzonej
Tereny upraw polowych
Tereny urz¹dzeñ infrastruktury technicznej
Droga g³ówna ruchu przy�pieszonego
Droga g³ówna ruchu przy�pieszonego � docelowo
zbiorcza
Droga g³ówna ruchu przy�pieszonego � docelowo
teren us³ug komercyjnych

Droga zbiorcza
Droga lokalna
Droga dojazdowa serwisowa
Droga dojazdowa
Skrzy¿owanie drogi krajowej w uk³adzie docelowym

ZASADY ZAGODPODAROWANIA  TERENÓW  WG STREF PO-
LITYKI PRZESTRZENNEJ

Strefa czê�ciowej ochrony konserwatorskiej
Strefa ekspozycji "E"
Strefa archeologiczna "W"
Strefa techniczna komunikacji � zagro¿eñ "Kz"
Strefa techniczna komunikacji � zagro¿eñ "Ku"
Strefa techniczna wokó³ sieci i urz¹dzeñ infrastruk-
tury technicznej "T"
Strefa sanitarna "C"
Strefa parków krajobrazowych Dolinki Krakow-
skie
Strefa obowi¹zywania naliczania stawki wzrostu
warto�ci nieruchomo�ci "S"
Strefa wewnêtrznego terenu ochrony po�redniej
(wtop) ujêcia na rzece Rudawie "R"
Obiekty wpisane do zabytków
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KGP/KZ
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Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Jerzmanowice-Przeginia: J. Prawda

Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr VI/23/03
Rady Gminy Jerzmanowice � Przeginia
z dnia 10 lutego 2003 r.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przstrzennego Gminy Jerzmanowice �
Przegina w obszarze So³ectwa Przegina

Zasady Rozwoju Infrastrutury Technicznej

Projekt planu
Rysunek planu Nr 2
Skala 1:5 000

Plan w podanej skali znajduje siê w siedzibie Urzê-
du Gminy którego niniejsze opracowanie tereno-
we dotyczy.
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Zarz¹dzenie Nr 45/03
Wójta Gminy Gorlice

z dnia 28 kwietnia 2003 r.

w sprawie nadania Urzêdowi Gminy Gorlice Regulaminu
Organizacyjnego.

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591
z pó�n. zm.) zarz¹dzam, co nastêpuje:

§ 1

Nadajê Urzêdowi Gminy Gorlice Regulamin Organizacyjny
w brzmieniu stanowi¹cym za³¹cznik do niniejszego Zarz¹dzenia.

§ 2

Wykonanie zarz¹dzenia zlecam Sekretarzowi Gminy.

§ 3

Traci moc uchwa³a Nr XIX/119/96 Rady Gminy w Gorlicach
z dnia 28 czerwca 1996 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu
Organizacyjnego Urzêdu Gminy w Gorlicach zmieniona uchwa-
³ami Rady Gminy w Gorlicach Nr XXIII/149/96 z dnia 20 grud-
nia 1996 r. i Nr XIX/151/2002 r. z dnia 8 listopada 2000 r. w spra-
wie wprowadzenia zmiany w Regulaminie Organizacyjnym
Urzêdu Gminy.

§ 4

1. Zarz¹dzenie podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Ma³opolskiego oraz wywieszeniu
na tablicach og³oszeñ Urzêdu Gminy Gorlice i so³ectw.

2. Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem 6 maja 2003 r.

Wójt: R. Guzik

LEGENDA

Granica terenu objêtego planem
Linie rozgraniczaj¹ce - obowi¹zuj¹ce
Linie rozgraniczaj¹ce - orientacyjne

PRZEZNACZENIE  TERENU

Tereny mieszkalnictwa zagrodowego, jednoro-
dzinnego
Tereny mieszkalnictwa i us³ug
Tereny us³ug publicznych
Tereny us³ug komercyjnych lokalnych
Tereny us³ug sportu i rekreacji w zieleni
Tereny cmentarzy
Tereny zieleni le�nej
Tereny dolesieñ
Treney zieleni nieurz¹dzonej
Tereny upraw polowych
Tereny urzadzeñ infrastruktury technicznej
Droga g³ówna ruchu przy�pieszonego
Droga g³ówna ruchu przy�pieszonego � docelowo
zbiorcza
Droga g³ówna ruchu przy�pieszonego � docelowo
teren us³ug komercyjnych
Droga zbiorcza
Droga lokalna
Droga dojazdowa serwisowa
Droga dojazdowa
Skrzy¿owanie drogi krajowej w uk³adzie docelowym

ZASADY ZAGODPODAROWANIA  TERENÓW  WG STREF PO-
LITYKI PRZESTRZENNEJ

Strefa techniczna komunikacji � zagro¿eñ "Kz"
Strefa techniczna komunikacji �uci¹¿liwo�ci "Ku"
Strefa parków krajobrazowych Dolinki Krakowskie

OZNACZENIE SIECI I URZADZEÑ INFRASTRUKTURY  TECH-
NICZNEJ

ZAOPATRZENIE  W WODÊ

Istniej¹cy przebieg linii wodociagowych
Proponowana rozbudowa sieci wodoci¹gowej

Istniej¹ce ujêcie wody (studnia g³êbinowa)
Zasiêg leja depresyjnego kolpalni olkuskich
wg opracowania Politechniki Krakowskiej z 1994 r.
Strefa wewnêtrznego terenu ochrony po�redniej
(wtop) ujêcia na rzece Rudawie

ODPROWADZANIE SCIEKÓW

Projektowany ruroci¹g tloczny wg projektu budow-
lano�wykonawczego
Projektowana w planie trasa trasa ruroci¹gu t³ocz-
nego
Projektowana sieæ kanalizacji sanitarnej wg projek-
tu budowlano�wykonawczego
Projektowany w planie przebieg kanalizacji sanitar-
nej
Projektowana pompownia �cieków wg projektu
budowlano�wykonawczego
Proponowana lokalizacja pompowni �cieków
Kierunek sprowadzania �cieków

GAZOWNICTWO

Istniej¹ca sieæ gazociagu wysokoprê¿nego
Projektowana sieæ gazoci¹gu niskoprê¿nego
Istniej¹ca sieæ gazoci¹gu niskoprê¿nego

ELEKTROENERGETYKA

Istniej¹ce linie elektroenergetyczne 15 kV napo-
wietrzne
Istniej¹ce linie elektroenergetyczne 15 kV kablowe
Linie elektroenergetyczne do przebudowy
Projektowane linie elektroenergetyczne 15 kV na-
powietrzne
Istniej¹ce stacje transformatorowe 15/0,4 kV
Projektowane stacje transformatorowe 15/0,4 kV
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Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Jerzmanowice-Przeginia: J. Prawda
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    Za³¹cznik
    do zarz¹dzenia Nr 45/03
    Wójta Gminy Gorlice
    z dnia 28 kwietnia 2003 r.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
URZÊDU GMINY GORLICE

ROZDZIA£ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Regulamin Organizacyjny Urzêdu Gminy Gorlice, zwany
dalej Regulaminem, okre�la:
1) zakres dzia³ania i zadania Urzêdu Gminy Gorlice,
2) strukturê organizacyjn¹ Urzêdu,
3) zasady i tryb funkcjonowania Urzêdu,
4) zakres dzia³ania kierownictwa Urzêdu i poszczególnych ko-

mórek organizacyjnych w Urzêdzie.

§ 2

Ilekroæ w Regulaminie jest mowa o:
1) Gminie � nale¿y przez to rozumieæ Gminê Gorlice,
2) Radzie � nale¿y przez to rozumieæ odpowiednio Radê Gminy

Gorlice,
3) Urzêdzie � nale¿y przez to rozumieæ Urz¹d Gminy Gorlice,
4) Wójcie, zastêpcy Wójta, Sekretarzu, Skarbniku - nale¿y przez

to rozumieæ odpowiednio: Wójta Gminy Gorlice, zastêpcê
Wójta Gminy Gorlice, Sekretarza Gminy Gorlice, Skarbnika
Gminy Gorlice,

5) komórkach organizacyjnych � nale¿y przez to rozumieæ re-
feraty i samodzielne stanowiska pracy w Urzêdzie,

6) Kierownikach � nale¿y przez to rozumieæ Kierowników Re-
feratów Urzêdu Gminy Gorlice,

7) jednostkach organizacyjnych � nale¿y przez to rozumieæ jed-
nostki organizacyjne Gminy.

§ 3

1. Urz¹d jest jednostk¹ bud¿etow¹ Gminy.
2. Urz¹d jest zak³adem pracy w rozumieniu przepisów prawa

pracy.
3. Siedzib¹ Urzêdu jest Miasto Gorlice � ul. 11 Listopada 2.

ROZDZIA£ II
ZAKRES DZIA£ANIA I ZADANIA URZÊDU

§ 4

1. Urz¹d stanowi aparat pomocniczy Wójta.
2. Urz¹d jest jednostk¹ organizacyjn¹ Gminy, przy pomocy któ-

rej Wójt realizuje zadania Gminy:
a) w³asne - wynikaj¹ce z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sa-

morz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pó�n.
zm.), ze Statutu Gminy, oraz z aktów podejmowanych przez
organy Gminy, z ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracow-
nikach samorz¹dowych (Dz. U. Nr 21 poz. 124 z pó�n. zm.),

b) zlecone - z zakresu administracji rz¹dowej wynikaj¹ce
z ustawy z 17 maja 1990 r. o podziale zadañ i kompetencji
okre�lonych w ustawach szczególnych pomiêdzy organy
Gminy a organy administracji rz¹dowej oraz o zmianie nie-
których ustaw (Dz. U. Nr 34 poz. 198 z pó�n. zm.) a tak¿e
na podstawie porozumienia z organami tej administracji,

c) z zakresu organizacji przygotowañ i przeprowadzania wy-
borów powszechnych oraz referendów,

d) powierzone Gminie na podstawie porozumieñ zawartych
z jednostkami samorz¹du terytorialnego,

e) wynikaj¹ce z innych przepisów szczególnych.

§ 5

Wójt wykonuje zadania okre�lone w § 4 równie¿ przy po-
mocy gminnych jednostek organizacyjnych, dzia³aj¹cych
w oparciu o odrêbne przepisy prawa.

§ 6

Tryb i zasady za³atwiania spraw w Urzêdzie normuje Ko-
deks Postêpowania Administracyjnego, chyba ¿e przepisy
szczególne stanowi¹ inaczej.

ROZDZIA£ III
STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZÊDU

§ 7

Strukturê organizacyjn¹ Urzêdu tworz¹:
1. KIEROWNICTWO URZÊDU:

a) Wójt
b) zastêpca Wójta
c) Sekretarz
d) Skarbnik

2. REFERATY URZÊDU: SYMBOLE LITEROWE
a) Referat Organizacyjny OR
b) Referat Finansowo-Bud¿etowy FB
c) Referat Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej  GK
d) Referat Rozwoju Gospodarczego RG
e) Referat Rolnictwa, Le�nictwa i Ochrony �rodowiska  RLO
f) Referat Spraw Obywatelskich SO

3. SAMODZIELNE STANOWISKA
a) Samodzielne Stanowisko ds. Dzia³alno�ci Gospodarczej

i Zdrowia DG
b) Samodzielne Stanowisko ds. Kultury Fizycznej i Tury-

styki KF
c) Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli K
d) Radca Prawny R

§ 8

Komórki organizacyjne Urzêdu pos³uguj¹ siê symbolami
wymienionymi w § 7.

§ 9

Strukturê organizacyjn¹ Urzêdu okre�la schemat organi-
zacyjny stanowi¹cy za³¹cznik do Regulaminu.

ROZDZIA£ IV
KIEROWNICTWO URZÊDU - ZADANIA I KOMPETENCJE

§ 10

1. Kierownikiem Urzêdu jest Wójt.
2. Do zadañ Wójta nale¿y w szczególno�ci:

�  wykonywanie uchwa³ Rady oraz zadañ Gminy okre�lo-
nych przepisami prawa,

�  kierowanie bie¿¹cymi sprawami Gminy, reprezentowa-
nie jej na zewn¹trz oraz prowadzenie negocjacji w spra-
wach dotycz¹cych Gminy,
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�  wykonywanie uprawnieñ zwierzchnika s³u¿bowego wo-
bec wszystkich pracowników Urzêdu oraz kierowników
gminnych jednostek organizacyjnych,

�  dokonywanie innych czynno�ci z zakresu prawa pracy jako
pracodawcy,

�  wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych
sprawach z zakresu administracji publicznej,

� udzielanie pe³nomocnictw pracownikom Urzêdu
oraz kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy
i wydawanie upowa¿nieñ do za³atwiania spraw
w swoim imieniu,

� wykonywanie zadañ Szefa Obrony Cywilnej Gminy,
� wydawanie zarz¹dzeñ,
� wydawanie w przypadkach nie cierpi¹cych zw³oki przepi-

sów porz¹dkowych,
� koordynowanie dzia³alno�ci gminnych jednostek organi-

zacyjnych,
� nadzorowanie wykorzystania mienia komunalnego,
� prowadzenie w³a�ciwej polityki kadrowej i p³acowej,
� sk³adanie jednoosobowo o�wiadczeñ woli w sprawach

zwi¹zanych z prowadzeniem bie¿¹cej dzia³alno�ci Gminy,
� wykonywanie innych zadañ zastrze¿onych do kompeten-

cji Wójta,
� sprawowanie bezpo�redniego nadzoru nad dzia³alno�ci¹:

* zastêpcy Wójta,
* Sekretarza,
* Skarbnika oraz:
* Referatu Rozwoju Gospodarczego,
* Referatu Spraw Obywatelskich,
* Samodzielnego Stanowiska ds. Kontroli,
* Radcy Prawnego.

§ 11

Wójt kieruje Urzêdem poprzez wydawanie zarz¹dzeñ, pism
okólnych oraz poleceñ s³u¿bowych.

§ 12

1. Wójt mo¿e powierzyæ prowadzenie okre�lonych spraw Gmi-
ny, w swoim imieniu, zastêpcy lub Sekretarzowi.

2. Szczegó³owy zakres zadañ powierzonych w tym trybie zo-
staje wprowadzony do zakresów czynno�ci Zastêpcy lub Se-
kretarza w formie zarz¹dzenia.

§ 13

1. Wójt mo¿e upowa¿niæ swojego zastêpcê, sekretarza lub in-
nych pracowników urzêdu do wydawania w jego imieniu
decyzji administracyjnych.

2. Zakresy upowa¿nieñ okre�lone dla pracowników wprowa-
dzone zostaj¹ do ich zakresów czynno�ci.

§ 14

Do zadañ zastêpcy Wójta nale¿y:
1) sprawowanie funkcji Wójta w razie jego nieobecno�ci lub nie-

mo¿no�ci pe³nienia przez niego obowi¹zków, w zakresie
powierzonych obowi¹zków zapewnienie kompleksowego
rozwi¹zywania problemów oraz nadzorowanie w tym za-
kresie dzia³alno�ci:
� Referatu Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej
� Referatu Rolnictwa, Le�nictwa i Ochrony �rodowiska
� Samodzielnego stanowiska ds. Kultury Fizycznej i Turystyki,

2) wykonywanie innych zadañ powierzonych przez Wójta.

§ 15

Sekretarz zastêpuje Wójta w razie jego nieobecno�ci i nie-
obecno�ci zastêpcy lub niemo¿no�ci pe³nienia przez nich obo-
wi¹zków we wszystkich sprawach dotycz¹cych funkcjono-
wania urzêdu.

§ 16

Do zadañ Sekretarza nale¿y zapewnienie sprawnego
funkcjonowania Urzêdu, a w szczególno�ci:

1) inicjowanie i opracowywanie aktualizacji Regulaminu Or-
ganizacyjnego Urzêdu i towarzysz¹cych mu zarz¹dzeñ we-
wnêtrznych,

2) opiniowanie opracowanych przez kierowników referatów
zakresów czynno�ci, kierowników referatów i pracowni-
ków urzêdu,

3) organizowanie pracy urzêdu,
4) sprawowanie nadzoru nad organizacj¹ i dyscyplin¹ pracy,
5) koordynowanie dzia³anie komórek organizacyjnych urzêdu,
6) sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem spraw kadro-

wych pracowników Urzêdu i kierowników jednostek orga-
nizacyjnych,

7) prowadzenie spraw zwi¹zanych z podnoszeniem kwalifi-
kacji zawodowych pracowników,

8) sprawowanie nadzoru nad sta¿ami absolwenckimi i prak-
tykami zawodowymi,

9) zapewnienie zgodno�ci dzia³ania urzêdu z obowi¹zuj¹cy-
mi przepisami prawa, (KPA, instrukcja kancelaryjna),

10) nadzorowanie rzetelnego, terminowego, zgodnego z pra-
wem za³atwiania spraw obywateli,

11) koordynowanie prac zwi¹zanych z organizacj¹ wyborów pre-
zydenckich, parlamentarnych, samorz¹dowych i referendów,

12) przegl¹danie korespondencji wp³ywaj¹cej do urzêdu,
przedstawianie zastrze¿onej korespondencji wójtowi, przy-
dzielanie pozosta³ej do za³atwienia w³a�ciwym referatom
i samodzielnym stanowiskom,

13) przyjmowanie ustnych o�wiadczeñ woli spadkodawców,
14) prowadzenie Centralnego Rejestru Skarg i Wniosków wp³y-

waj¹cych do Urzêdu i nadzorowanie w³a�ciwego ich za-
³atwiania przez merytoryczne komórki,

15) analiza sytuacji kadrowej w urzêdzie i realizowanie polityki
kadrowej Wójta,

16) inicjowanie i wspó³udzia³ w opracowaniu i wdra¿aniu sys-
temu ocen pracowniczych oraz w organizowaniu prac zwi¹-
zanych z dokonywaniem przegl¹dów kadrowych oraz ocen
kwalifikacyjnych pracowników urzêdu,

17) wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych
sprawach z zakresu administracji publicznej w granicach
upowa¿nienia udzielonego przez Wójta,

18) sprawowanie bezpo�redniego nadzoru nad dzia³alno�ci¹:
� Referatu Organizacyjnego,
� samodzielnego stanowiska ds. Dzia³alno�ci Gospodar-

czej i Zdrowia.

§ 17

Do zadañ Skarbnika nale¿y:
1) pe³nienie funkcji g³ównego ksiêgowego bud¿etu Gminy,
2) kierowanie prac¹ Referatu Finansowo - Bud¿etowego,
3) organizowanie i nadzorowanie bie¿¹cej dzia³alno�ci finan-

sowej Gminy,
4) opracowywanie projektu bud¿etu Gminy przy wspó³udzia-

le referatów, samodzielnych stanowisk oraz jednostek or-
ganizacyjnych Gminy,
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5) wykonywanie okre�lonych przepisami prawa obowi¹zków
z zakresu rachunkowo�ci oraz zadañ wynikaj¹cych z usta-
wy o finansach publicznych,

6) koordynowanie prac komórek organizacyjnych Urzêdu
oraz gminnych jednostek organizacyjnych nad projektem
bud¿etu Gminy, informacjami okresowymi i sprawozda-
niem rocznym z wykonania bud¿etu,

7) nadzorowanie i kontrola realizacji bud¿etu,
8) kontrasygnowanie czynno�ci prawnych mog¹cych spowo-

dowaæ powstanie zobowi¹zañ pieniê¿nych Gminy,
9) sporz¹dzanie bilansów - jednostkowego i zbiorczych,

10) opiniowanie projektów uchwa³ Rady, oraz projektów
innych dokumentów poci¹gaj¹cych ze sob¹ skutki fi-
nansowe,

11) wspó³dzia³anie w sporz¹dzaniu sprawozdawczo�ci bud¿e-
towej,

12) zapewnienie realizacji uchwa³ Rady dotycz¹cych bud¿etu
i gospodarki finansowej,

13) opracowywanie projektów zarz¹dzeñ i przepisów we-
wnêtrznych wydawanych przez Wójta, a dotycz¹cych ra-
chunkowo�ci i inwentaryzacji,

14) nadzorowanie w³a�ciwego przeprowadzania i rozliczania
inwentaryzacji,

15) sprawowanie kontroli finansowej urzêdu,
16) kontrolowanie i analizowanie sprawozdañ z wykona-

nia bud¿etu pod k¹tem przestrzegania dyscypliny bu-
d¿etowej,

17) wykonywanie dyspozycji �rodkami pieniê¿nymi zgodnie
z przepisami dotycz¹cymi zasad wykonywania bud¿etu, go-
spodarki �rodkami pozabud¿etowymi i innymi pozostaj¹-
cymi w dyspozycji Gminy,

18) wykonywanie innych zadañ przewidzianych prawem
oraz zadañ wynikaj¹cych z poleceñ lub upowa¿nieñ
Wójta.

§ 18

Szczegó³owe zakresy obowi¹zków i kompetencji zastêp-
cy, sekretarza i skarbnika ustala Wójt w formie zarz¹dzeñ.

ROZDZIA£  V
PODZIA£ ZADAÑ POMIÊDZY REFERATAMI I SAMODZIEL-

NYMI STANOWISKAMI PRACY

§ 19

Prac¹ referatów w Urzêdzie kieruj¹ kierownicy.

§ 20

ZADANIA WSPÓLNE KIEROWNIKÓW REFERATÓW

Do wspólnych zadañ kierowników nale¿y w szczególno�ci:
1) prawid³owe organizowanie pracy referatu,
2) zapewnienie przestrzegania przez pracowników refera-

tu w prowadzonych sprawach zasad i procedur wynika-
j¹cych z odrêbnych regulacji prawnych dotycz¹cych
w szczególno�ci:
a) ustawy o zamówieniach publicznych,
b) ustawy o finansach publicznych,
c) ustawy o ochronie informacji niejawnych,
d) ustawy o dostêpie do informacji publicznej,
e) ustawy o ochronie danych osobowych.

3) dba³o�æ o kompetentn¹ i kulturaln¹ obs³ugê interesantów
4) terminowe, rzetelne zgodne z prawem za³atwianie spraw,

5) przygotowanie aktów prawnych,
6) dokonywanie szczegó³owego podzia³u czynno�ci miêdzy

pracowników referatu,
7) przegl¹danie i dekretowanie korespondencji wp³ywaj¹cej

do referatu,
8) udzielanie pracownikom wskazówek dotycz¹cych sposo-

bu za³atwiania spraw,
9) podpisywanie korespondencji zgodnie z posiadanym upo-

wa¿nieniem,
10) dokonywanie wstêpnej aprobaty pism przedk³adanych

do podpisu wójtowi, zastêpcy lub sekretarzowi,
11) wykonywanie kontroli wewnêtrznej w referacie,
12) sprawowanie nadzoru nad w³a�ciwym wype³nieniem obo-

wi¹zków s³u¿bowych przez podleg³ych pracowników,
13) zapewnienie prawid³owej wspó³pracy podleg³ych pra-

cowników z innymi referatami, samodzielnymi stano-
wiskami,

14) nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników tajemni-
cy pañstwowej i s³u¿bowej,

15) wspó³dzia³anie w opracowywaniu strategii rozwoju Gminy.

ZAKRES DZIA£ANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH
URZÊDU

§ 21

Ogólny zakres dzia³ania referatów i samodzielnych stano-
wisk polega na:

1) zgodnej z prawem, kompetentnej i sprawnej obs³udze in-
teresantów,

2) prowadzeniu postêpowania administracyjnego i przygo-
towywaniu rozstrzygniêæ w sprawach indywidualnych
w granicach upowa¿nienia udzielonego przez Wójta,

3) wykonywaniu zadañ wynikaj¹cych z przepisów o postêpo-
waniu egzekucyjnym w administracji,

4) przygotowywaniu projektów uchwa³ Rady i zarz¹dzeñ Wójta,
5) przygotowywaniu informacji, sprawozdañ oraz analiz

dla Rady, Wójta, jednostek pomocniczych Gminy oraz in-
nych instytucji i urzêdów,

6) wspó³dzia³aniu z w³a�ciwymi rzeczowo komisjami Rady
i jednostkami pomocniczymi Gminy w wykonywaniu ich
zadañ,

7) realizacji zadañ wynikaj¹cych z przepisów prawa, uchwa³
i zarz¹dzeñ organów Gminy, uchwa³ zebrañ wiejskich

8) wykonywaniu zadañ wynikaj¹cych ze strategii rozwoju
Gminy,

9) opracowaniu wniosków do projektu bud¿etu Gminy, planu
inwestycyjnego, oraz realizacji zadañ w nich ujêtych,

10) wykonywaniu bud¿etu Gminy zgodnie z zasadami go-
spodarki finansowej i ustawy o zamówieniach publicz-
nych

11) opracowywaniu projektów odpowiedzi na interpelacje i za-
pytania radnych oraz wnioski Komisji Rady,

12) rozpatrywaniu skarg i wniosków, zapewnieniu w³a�ciwe-
go i terminowego ich za³atwiania,

13) wykonywaniu zadañ i obowi¹zków w zakresie obronno�ci
kraju oraz obrony cywilnej na terenie Gminy,

14) usprawnieniu organizacji, metod i form pracy,
15) wspó³dzia³aniu z jednostkami organizacyjnymi Gminy, in-

stytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami w zakresie
wymaganym dla wykonywania zadañ,

16) wspó³dzia³anie z w³a�ciwymi urzêdami administracji pañ-
stwowej i samorz¹dowej,

17) wykonywaniu, na polecenie wójta innych zadañ w spra-
wach nie objêtych zakresem dzia³ania referatu.
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§ 22

Do zakresu dzia³ania referatów i stanowisk pracy nale¿y:

REFERAT ORGANIZACYJNY

1) prowadzenie spraw zwi¹zanych z organizacj¹ wewnêtrzn¹
urzêdu,

2) zabezpieczenie w³a�ciwej organizacji i sprawnego dzia³a-
nia komórek organizacyjnych,

3) zapewnienie w³a�ciwej informacji na temat organizacji urzê-
du, zakresu za³atwianych spraw i godzin pracy,

4) koordynowanie czynno�ci zwi¹zanych z opracowaniem
ocen, sprawozdañ i innych materia³ów dla organów Gmi-
ny i innych potrzeb,

5) organizacja i koordynowanie przygotowania materia³ów
dla potrzeb so³tysów i zebrañ wiejskich,

6) utrzymywanie kontaktów z organami mieszkañców wsi,
ewidencjonowanie i czuwanie nad realizacj¹ wniosków ze-
brañ wiejskich,

7) zapewnienie �rodków materialno - technicznych zwi¹za-
nych z dzia³alno�ci¹ Rady, powielanie i dostarczanie mate-
ria³ów,

8) prowadzenie kancelarii Urzêdu i archiwum zak³adowego,
9) sprawowanie zarz¹du budynkiem administracyjnym i go-

spodarki lokalami Urzêdu, zabezpieczenie mienia,
10) prowadzenie gospodarki i ewidencji �rodkami trwa³ymi,

nietrwa³ymi, drukami,
11) prowadzenie spraw eksploatacji samochodów s³u¿bowych,
12) prowadzenie spraw zwi¹zanych z wyborami do Sejmu i Se-

natu, Rady Gminy oraz wyborów so³tysów wsi, a tak¿e
organizowanych referendum,

13) wdro¿enie postêpu technicznego w pracy Urzêdu,
14) prowadzenie spraw dotycz¹cych BHP, zabezpieczenia prze-

ciwpo¿arowego budynku Urzêdu, sprawy socjalne,
15) prenumerata publikatorów aktów prawnych i czasopism

dla urzêdu,
16) nadzór nad prac¹ pracowników obs³ugi Urzêdu,
17) koordynacja prac zwi¹zanych z udzia³em Gminy w zwi¹z-

kach, porozumieniach miêdzygminnych oraz stowarzysze-
niach tworzonych z innymi jednostkami samorz¹dowymi,

18) prowadzenie ca³okszta³tu spraw zwi¹zanych z ochron¹ prze-
ciwpo¿arow¹ na terenie budynku Urzêdu,

19) gromadzenie materia³ów pokontrolnych z przeprowadzo-
nych kontroli w Urzêdzie, prowadzenie ksi¹¿ki kontroli,

20) prowadzenie rejestru projektów uchwa³ Rady,
21) prowadzenie rejestru Zarz¹dzeñ Wójta,
22) prowadzenie dokumentacji w sprawach zwi¹zanych ze sto-

sunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników Urzêdu
i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy ( z wyj¹t-
kiem szkó³ i przedszkoli),

23) prowadzenie innych spraw kadrowych pracowników w za-
kresie zleconym przez Wójta,

24) prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej,
25) merytoryczna obs³uga spotkañ, narad i zebrañ Wójta,
26) prowadzenie ewidencji i nadzór nad terminowym za³a-

twianiem interpelacji i zapytañ radnych oraz wniosków ko-
misji Rady,

27) prowadzenie zbioru publikatorów powszechnie obowi¹zu-
j¹cych aktów prawnych i przepisów gminnych,

28) organizowanie prac zwi¹zanych z dokonywaniem przegl¹-
dów kadrowych oraz ocen kwalifikacyjnych pracowników
Urzêdu,

29) wspó³dzia³anie w opracowaniu i wdra¿aniu systemu ocen
pracowniczych,

30) organizacja sta¿ów i praktyk w Urzêdzie,
31) wdra¿anie informatyki do Urzêdu,
32) sprawowanie obs³ugi biurowej i sekretarskiej kierownic-

twa Urzêdu,
33) gospodarowanie pieczêciami i tablicami Urzêdu,
34) obs³uga transportowa, recepcyjna i poligraficzna Urzêdu,
35) dystrybucja korespondencji urzêdowej,
36) obs³uga centrali telefonicznej i faksu,
37) utrzymywanie czysto�ci wewn¹trz i na zewn¹trz budynku

Urzêdu,
38) obs³uga administracyjna radcy prawnego,
39) ochrona systemów i sieci informatycznych.
40) wykonywanie zadañ zwi¹zanych z informacj¹ o Gminie

i promocj¹ Gminy,
41) promocja agroturystyki na terenie Gminy,
42) wspó³praca z mediami
43) aktualizacja strony internetowej Gminy,
44) Obs³uga merytoryczna, organizacyjna oraz biurowa Rady,

komisji i radnych, a w szczególno�ci:
� wspó³dzia³anie z Przewodnicz¹cym Rady i Przewodni-

cz¹cymi Komisji w przygotowaniu projektów planów pra-
cy Rady i jej Komisji,

� przygotowywanie materia³ów na posiedzenia Rady
i Komisji,

� sporz¹dzanie protoko³ów z sesji i posiedzeñ Komisji,
� opracowanie sprawozdañ i informacji z dzia³alno�ci Rady

i Komisji,
� prowadzenie rejestrów i zbioru:

a) uchwa³ Rady,
b) wniosków i opini Komisji Rady,
c) interpelacji i wniosków radnych,

� a tak¿e przekazywanie ich do realizacji Wójtowi
� zapewnienie niezbêdnej pomocy radnym w sprawowa-

niu mandatu.

REFERAT FINANSOWO-BUD¯ETOWY

1) bilansowanie finansowych potrzeb Gminy dochodami w³a-
snymi i zasilaj¹cymi,

2) analiza wykorzystania �rodków bud¿etu oraz wnioskowa-
nie w sprawach zmian w bud¿ecie w celu racjonalnego
gospodarowania �rodkami,

3) prowadzenie obs³ugi kasowej dla dochodów, wydatków
bud¿etu i funduszy celowych,

4) prowadzenie obs³ugi ksiêgowej dla bud¿etu Gminy,
5) prowadzenie obs³ugi ksiêgowej z zakresu zadañ realizo-

wanych przez Urz¹d,
6) prowadzenie spraw funduszy celowych,
7) opracowywanie sprawozdañ bud¿etowych z zakresu za-

dañ wykonywanych przez Urz¹d Gminy,
8) sporz¹dzanie ewidencji i informacji o stanie mienia komu-

nalnego,
9) organizacja i kontrola prawid³owego obiegu dokumentacji

niezbêdnej dla rachunkowo�ci,
10) opracowywanie sprawozdañ z wykonania bud¿etu,
11) prowadzenie rozliczeñ z ZUS, Urzêdem Skarbowym

i PFRON z zakresu zobowi¹zañ dla których Urz¹d Gminy
jest p³atnikiem,

12) wspó³praca z Regionaln¹ Izb¹ Obrachunkow¹ oraz Urzê-
dem Skarbowym w realizacji zadañ finansowych,

13) koordynacja i wykonywanie zadañ wynikaj¹cych z ustawy
o podatku od towarów i us³ug,

14) rozliczanie inwentaryzacji maj¹tku Gminy i nadzorowanie
prowadzonej w tym zakresie dokumentacji,

15) prowadzenie ewidencji �rodków trwa³ych Urzêdu,
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16) prowadzenie spraw p³acowych pracowników Urzêdu,
17) realizowanie innych zadañ dotycz¹cych gospodarki finan-

sowej oraz zleconych przez Wójta.
18) dokonywanie wymiaru i poboru podatku od nieruchomo-

�ci, rolnego, le�nego, od �rodków transportowych
oraz op³at lokalnych,

19) prowadzenie urz¹dzeñ ksiêgowo-ewidencyjnych podatków
i op³at,

20) prowadzenie spraw zwi¹zanych z aktualizacj¹ wielko�ci
powierzchni gospodarstw rolnych i nieruchomo�ci oraz bie-
¿¹ca weryfikacja klas gruntów i zmiany w³a�cicieli,

21) weryfikacja deklaracji oraz informacji dla osób fizycznych
i osób prawnych w przedmiocie opodatkowania,

22) aktualizacja wymiaru podatków w ci¹gu roku poprzez do-
konywanie przypisów i odpisów w formie decyzji,

23) rozpatrywanie podañ dotycz¹cych przesuniêcia terminów
p³atno�ci, rozk³adania na raty i umarzania nale¿no�ci po-
datkowych,

24) rozpatrywanie odwo³añ i skarg w sprawach podatków
i op³at lokalnych,

25) prowadzenie dokumentacji wymiarowej, rejestrów wymia-
rowych, rejestrów przypisów i odpisów podatków i op³at
lokalnych, op³aty skarbowej, kart gospodarstw, kart nieru-
chomo�ci dla zobowi¹zañ podatkowych,

26) prowadzenie egzekucji administracyjnej nale¿no�ci pieniê¿-
nych z tytu³u podatków zakresie op³at (decyzje, upomnie-
nia, tytu³y wykonawcze),

27) wydawanie za�wiadczeñ o stanie maj¹tkowym, zaleganiu
w podatkach oraz w zakresie dochodowo�ci z gospodar-
stwa rolnego - rejestr za�wiadczeñ,

28) wydawanie za�wiadczeñ uprawniaj¹cych do otrzymywa-
nia bonów paliwowych,

29) prowadzenie sprawozdawczo�ci dotycz¹cej podatków
i op³at oraz wydawanych za�wiadczeñ,

30) dokonywanie rozliczeñ so³tysów i obliczanie wysoko�ci
wynagrodzenia za inkaso,

31) naliczanie nale¿no�ci wobec Izby Rolniczej i prowadzenie
sprawozdawczo�ci,

32) prowadzenie kontroli w terenie odno�nie prawid³owo�ci
zeznañ podatkowych i od³ogowañ gruntów,

33) bie¿¹ca wspó³praca z Urzêdem Skarbowym i Starostwem
Powiatowym w Gorlicach,

34) przygotowywanie projektów uchwa³ Rady w sprawie usta-
lania stawek podatków i op³at lokalnych.

REFERAT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I KOMUNALNEJ

1) realizacja zadañ z zakresu gospodarki przestrzennej:
�   prowadzenie spraw zwi¹zanych z opracowywaniem,

zmianami i realizacj¹
�  planu zagospodarowania przestrzennego Gminy,
�  wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospo-

darowania terenu,
�  wydawanie za�wiadczeñ o przeznaczeniu terenu w pla-

nie zagospodarowania
�  przestrzennego,
�  opiniowanie protestów i zarzutów do projektu planu

zagospodarowania przestrzennego,
�  wykonywanie wypisów i wyrysów z MPO Gminy,
�  prowadzenie rejestru wydanych decyzji i za�wiadczeñ

2) wykonywanie zadañ w zakresie administrowania i utrzy-
mania dróg gminnych, chodników, parkingów i mostów,

3) gospodarowanie lokalami mieszkalnymi i u¿ytkowymi,
4) wykonywanie zadañ zwi¹zanych z inwestycjami, remonta-

mi i utrzymaniem budynków komunalnych i innych:

� opracowywanie programów i planów inwestycyjnych
oraz remontowych,

�  koordynowanie realizacji zadañ inwestycyjnych i re-
montowych,

� sporz¹dzanie sprawozdañ i informacji dotycz¹cych in-
westycji i remontów,

5) prowadzenie spraw zwi¹zanych z eksploatacj¹ gminnej ka-
nalizacji sanitarnej i wodoci¹gów,

6) prowadzenie spraw dotycz¹cych cmentarzy komunalnych
i wojennych,

7) prowadzenie spraw z zakresu transportu lokalnego,
8) prowadzenie spraw z zakresu gospodarki wodnej,
9) przygotowywanie wniosków, prowadzenie dokumentacji

i wspó³praca z organizacjami, instytucjami w celu pozyski-
wania dodatkowych �rodków pozabud¿etowych,

10) nadzór i kontrola zadañ wykonywanych przez pracowni-
ków obs³ugi zatrudnionych przez Wójta na terenie Gminy.

REFERAT ROZWOJU GOSPODARCZEGO

1) wykonywanie zadañ z zakresu rozwoju i polityki gospodarczej,
2) wdra¿anie strategii rozwoju Gminy,
3) opracowywanie wieloletnich programów inwestycyjnych,
4) obs³uga programów informacyjnych i pomocowych Unii

Europejskiej,
5) prowadzenie dzia³añ zmierzaj¹cych do pozyskania �rod-

ków finansowych Unii Europejskiej
� opracowywanie projektów,
� przygotowywanie i sk³adanie wniosków aplikacyjnych

do funduszy przedakcesyjnych i strukturalnych UE,
6) przygotowywanie wniosków o dofinansowanie inwestycji

gminnych ze �rodków funduszy krajowych,
7) prowadzenie procesu inwestycyjnego dotycz¹cego infra-

struktury, tj. kanalizacji i wodoci¹gów na terenie Gminy:
� przygotowanie formalno - prawne inwestycji,
� obs³uga realizacji inwestycji,

8) wspó³praca z instytucjami, fundacjami, funduszami w celu
pozyskiwania dodatkowych �rodków pozabud¿etowych,

9) wspó³praca z jednostkami samorz¹du terytorialnego w celu
realizacji wspólnych inwestycji,

10) przygotowywanie projektów uchwa³ zwi¹zanych z reali-
zacj¹ zadañ referatu,

11) opracowywanie informacji, analiz z wykonywanych zadañ
dla potrzeb Wójta, Rady oraz innych jednostek i instytucji,

12) planowanie i przeprowadzanie przetargów i innych pro-
cedur wynikaj¹cych z przepisów ustawy o zamówie-
niach publicznych oraz prowadzenie dokumentacji prze-
targowej.

REFERAT ROLNICTWA, LE�NICTWA I OCHRONY
 �RODOWISKA

1) realizacja zadañ wynikaj¹cych z ustawy o gospodarce nie-
ruchomo�ciami:
� przygotowywanie dokumentacji formalno-prawnej

dla celów sprzeda¿y,
� dzier¿awy, zarz¹du i wieczystego u¿ytkowania,
�  regulowanie stanów prawnych nieruchomo�ci,
�  prowadzenie spraw z zakresu wykonywania prawa pier-

wokupu nieruchomo�ci,
2) wykonywanie zadañ z zakresu geodezji:

� prowadzenie spraw z zakresu rozgraniczeñ nieruchomo-
�ci, w tym zwi¹zanych z wydawaniem decyzji o rozgra-
niczeniu nieruchomo�ci

� wykonywanie zadañ z zakresu podzia³u gruntów,
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3) prowadzenie spraw zwi¹zanych ze znakowaniem zwierz¹t
i wydawaniem �wiadectw pochodzenia zwierz¹t,

4) wydawanie decyzji dot. sporów wodnych,
5) wykonywanie prac zwi¹zanych ze spisem rolnym,
6) wspó³praca z jednostkami realizuj¹cymi zadania w zakre-

sie wykonania przepisów ustawy o lasach, o ochronie ro-
�lin uprawnych o przeznaczeniu gruntów rolnych do zale-
sienia, prawo ³owieckie, o ochronie i kszta³towaniu �rodo-
wiska, o ochronie zwierz¹t, przeciwdzia³aniu narkomanii,

7) wydawanie decyzji w sprawie przyznawania dodatków
mieszkaniowych,

8) za³atwianie spraw zwi¹zanych z utrzymaniem i eksploatacj¹
o�wietlenia ulicznego,

9) koordynowanie zadañ zwi¹zanych z funkcjonowaniem sys-
temu komunikacyjnego,

10) prowadzenie spraw z zakresu ochrony �rodowiska natu-
ralnego i geologii,

11) nadawanie numerów porz¹dkowych nieruchomo�ci,
12) eksploatacja kontenerów i wywóz odpadów komunalnych,
13) naliczanie, pobór i ewidencja op³at od mieszkañców

za us³ugi w zakresie usuwania, unieszkodliwiania odpadów
komunalnych.

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH

1) przyjmowanie zg³oszeñ meldunkowych oraz aktualizacja
gminnego i wojewódzkiego zbioru meldunkowego,

2) przyjmowanie wniosków o wydanie dowodów osobistych,
ewidencja wydanych i utraconych dowodów osobistych
w systemie informatycznym i kartotecznym,

3) wydawanie za�wiadczeñ z zakresu ewidencji ludno�ci
oraz wydanych i utraconych dowodów osobistych,

4) udzielanie informacji adresowych i o wydanych (utraco-
nych) dowodach osobistych - zgodnie z przepisami ustawy
o ewidencji ludno�ci i dowodach osobistych,

5) wspó³dzia³anie z wojskowymi komendantami uzupe³nieñ
w zakresie ustalania miejsca zamieszkania osób podlega-
j¹cych ewidencji wojskowej,

6) prowadzenie rejestru wyborców,
7) prowadzenie archiwum kopert dowodowych,
8) wspó³dzia³anie z dyrektorami szkó³ w zakresie sporz¹dza-

nia wykazów dzieci w wieku od 3 -18 lat,
9) wspó³dzia³anie z Urzêdem Skarbowym w Gorlicach w zakre-

sie udzielenia bie¿¹cych informacji o zgonach (miesiêcznie),
10) prowadzenie spraw mniejszo�ci narodowych,
11) prowadzenie spraw notarialnych w zakresie zleconym or-

ganom administracji samorz¹dowej (po�wiadczenie ewi-
dencja testamentów ),

12) wydawanie zezwoleñ na zgromadzenia,
13) udzielenie i cofanie pozwoleñ na prowadzenie zbiórek pu-

blicznych,
14) prowadzenie i utrzymanie w ci¹g³ej aktualno�ci spraw i za-

dañ wynikaj¹cych z planu operacyjnego przed powodzi¹
Gminy Gorlice,

15) planowanie dzia³alno�ci w zakresie realizacji zadañ
obrony cywilnej oraz nadzór nad ich realizacj¹,
a w szczególno�ci utrzymywanie w bie¿¹cej aktualno-
�ci Planu obrony cywilnej Gminy, przygotowanie i kie-
rowanie formacjami obrony cywilnej, zapewnienie dzia-
³ania elementów systemu wykrywania i alarmowania
oraz systemu wczesnego ostrzegania, prowadzenie
magazynu obrony cywilnej, planowanie �wiadczeñ oso-
bistych i rzeczowych, organizacja i prowadzenie szko-
lenia kadr kierowniczych formacji OC oraz ludno�ci w za-
kresie powszechnej samoobrony.

16) prowadzenie spraw i zadañ obronnych, a w szczególno�ci
wynikaj¹cych z:
a) planu funkcjonowania Gminy na wypadek zagro¿enia

zewnêtrznego pañstwa (kryzysu polityczno - militar-
nego) i wojny,

b) planu akcji kurierskiej na terenie Gminy,
c) dy¿uru sta³ego,

17) organizacja poboru do wojska i rejestracja przedpoboro-
wych,

18) koordynacja i wykonywanie zadañ z zakresu ustawy
o ochronie danych osobowych,

19) prowadzenie spraw i zadañ z zakresu ochrony informacji
niejawnych,

20) zapewnienie ochrony informacji niejawnych,
21) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzega-

nie przepisów w tym zakresie,
22) szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji nie-

jawnych,
23) wykonywanie zadañ Gminnego Centrum Reagowania,
24) wykonywanie zadañ Gminnego Zespo³u Reagowania.

Do zadañ szefa Gminnego Zespo³u Reagowania nale¿y
w szczególno�ci:
� opracowywanie gminnych oraz rocznych planów pracy Ze-

spo³u,
� opracowywanie regulaminu bie¿¹cych prac zespo³u oraz

dzia³añ w sytuacjach zagro¿eñ katastrof¹ naturaln¹ lub awa-
ri¹ techniczn¹ nosz¹c¹ znamiona klêski ¿ywio³owej,

� ustalanie przedmiotu i termin posiedzeñ,
� zawiadamianie o terminach posiedzeñ,
� przewodniczenie posiedzeniom,
� zapraszanie na posiedzenia osób nie bêd¹cych cz³onkami

zespo³u,
� inicjowanie i organizowanie prac Zespo³u.

Przy znakowaniu akt Gminne Centrum Reagowania u¿ywa
symbolu "GC".

STANOWISKO ds. DZIA£ALNO�CI GOSPODARCZEJ
 I ZDROWIA

1) prowadzenie spraw i wykonywanie zadañ wynikaj¹cych
z ustawy o dzia³alno�ci gospodarczej,

2) wykonywanie zadañ z zakresu ochrony zdrowia,
2) prowadzenie spraw wynikaj¹cych z ustawy o zak³adach

opieki zdrowotnej,
3) wspó³praca z niepublicznymi zak³adami opieki zdrowotnej,
4) wykonywanie zadañ wynikaj¹cych z ustawy o wychowaniu

w trze�wo�ci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi,
5) wspó³dzia³anie z Powiatowym Urzêdem Pracy w zakresie

przeciwdzia³ania bezrobociu.

STANOWISKO ds. KULTURY FIZYCZNEJ i TURYSTYKI

1) tworzenie warunków organizacyjnych i finansowych do roz-
woju sportu, rekreacji i turystyki oraz koordynowanie dzia-
³alno�ci stowarzyszeñ kultury fizycznej i zwi¹zków sporto-
wych dzia³aj¹cych na terenie Gminy,

2) nadzór oraz kontrola merytoryczna i finansowa realizacji
zadañ z zakresu kultury fizycznej i turystyki dotowanych z bu-
d¿etu Gminy,

3) wspó³dzia³anie ze stowarzyszeniami kultury fizycznej uczest-
nicz¹cymi we wspó³zawodnictwie sportowym oraz wspó³-
organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i tury-
stycznych dla mieszkañców Gminy,
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4) ewidencjonowanie obiektów, urz¹dzeñ sportowych i tury-
stycznych, dbanie o ich remonty i modernizacjê, zabezpie-
czenie ich bie¿¹cego utrzymania, sporz¹dzanie sprawozdañ
w tym zakresie,

5) przygotowywanie projektu bud¿etu Gminy w zakresie kul-
tury fizycznej i turystyki oraz sprawozdañ z jego realizacji,

6) upowszechnianie profilaktyki zdrowotnej i wychowawczej
przez propagowanie uprawiania sportu, rekreacji ruchowej,
turystyki, rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej,

7) wspó³praca z organizacjami zajmuj¹cymi siê organizowa-
niem pomocy i ratowaniem osób w górach i na wodach.

8) prowadzenie dzia³alno�ci zwi¹zanej z kreowaniem rozwoju
turystyki.

STANOWISKO DS. KONTROLI

1) opracowywanie projektu rocznego planu kontroli wewnêtrznej,
2) prowadzenie kontroli wewnêtrznej w komórkach organiza-

cyjnych Urzêdu Gminy oraz w jednostkach organizacyjnych
Gminy w zakresie:
a) zgodno�ci z prawem, przepisami i procedurami wewnêtrz-

nymi,
b) celowo�ci i gospodarno�ci,
c) wykorzystania i rozporz¹dzania mieniem komunalnym,

3) prowadzenie dokumentacji z przeprowadzonej kontroli,
4) sporz¹dzanie analiz i wniosków pokontrolnych,
5) sporz¹dzanie okresowych ocen wyników i skuteczno�ci kon-

troli oraz projektów dzia³alno�ci kontrolnej,
6) wykonywanie innych zadañ zleconych przez Wójta.

RADCA PRAWNY

Do zadañ radcy prawnego nale¿y wykonywanie obs³ugi
prawnej Urzêdu, Rady Gminy, Wójta oraz jednostek organiza-
cyjnych Gminy, zgodnie z ustaw¹ z dnia 6 lipca 1982 r. o rad-
cach prawnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 123 poz. 1059 z pó�n. zm.),
a w szczególno�ci:
1) udzielanie porad prawnych w zakresie interpretacji i zasto-

sowania obowi¹zuj¹cych przepisów prawa materialnego
i KPA,

2) sporz¹dzanie opinii prawnych,
3) opiniowanie pod wzglêdem formalnoprawnym projektów

uchwa³ Rady, zarz¹dzeñ Wójta, umów zwi¹zanych z reali-
zacj¹ zadañ gospodarczych oraz innych aktów prawnych,
a w przypadkach skomplikowanych - wspó³udzia³ przy ich
opracowywaniu,

4) udzielanie pomocy w rozpatrzeniu spraw i wydawaniu de-
cyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach, wy-
magaj¹cych konsultacji prawnych,

5) wystêpowanie w charakterze pe³nomocnika organów Gmi-
ny w postêpowaniu s¹dowym, administracyjnym oraz przed
innymi organami,

6) obs³uga prawna i uczestnictwo w sesjach Rady Gminy,
7) inne zadania przewidziane w przepisach dotycz¹cych obs³u-

gi prawnej.

ROZDZIA£ VI
ZASADY I TRYB FUNKCJONOWANIA URZÊDU

§ 23

Urz¹d dzia³a wed³ug nastêpuj¹cych zasad:
1) praworz¹dno�ci,
2) s³u¿ebno�ci wobec spo³eczno�ci lokalnej,
3) racjonalnego gospodarowania mieniem publicznym,

4) jednoosobowego kierownictwa,
5) kontroli wewnêtrznej,
6) podzia³u zadañ pomiêdzy kierownictwo Urzêdu i poszcze-

gólne komórki organizacyjne oraz wzajemnego wspó³dzia-
³ania.

§ 24

Pracownicy Urzêdu w wykonywaniu swoich obowi¹zków
i zadañ dzia³aj¹ na podstawie i w granicach prawa i obowi¹za-
ni s¹ do �cis³ego jego przestrzegania.

§ 25

1. Gospodarowanie �rodkami rzeczowymi odbywa siê w spo-
sób racjonalny i oszczêdny, z uwzglêdnieniem zasady szcze-
gólnej staranno�ci w zarz¹dzaniu mieniem komunalnym

2. Zakupy i inwestycje dokonywane s¹ po wyborze najkorzyst-
niejszej oferty, zgodnie z przepisami dotycz¹cymi zamówieñ
publicznych.

§ 26

1. Jednoosobowe kierownictwo zasadza siê na jednolito�ci pole-
ceniodawstwa i s³u¿bowego podporz¹dkowania, podzia³u czyn-
no�ci na poszczególnych pracowników oraz ich indywidualnej
odpowiedzialno�ci za wykonanie powierzonych zadañ.

2. Urzêdem kieruje Wójt przy pomocy zastêpcy, Sekretarza
i Skarbnika, którzy ponosz¹ odpowiedzialno�æ przed Wójtem
za realizacjê swoich zadañ.

3. Kierownicy poszczególnych Referatów kieruj¹ i zarz¹dzaj¹
nimi w sposób zapewniaj¹cy optymaln¹ realizacjê zadañ
i ponosz¹ za to odpowiedzialno�æ przed Wójtem.

4. Kierownicy Referatów s¹ bezpo�rednimi prze³o¿onymi pod-
leg³ych im pracowników i sprawuj¹ nadzór nad nimi.

5. W przypadku, gdy kieruj¹cy Referatem nie mo¿e pe³niæ swo-
ich obowi¹zków z powodu urlopu, choroby lub innych przy-
czyn, zastêpuje go wyznaczony przez niego pracownik, zgod-
nie z zakresem czynno�ci.

§ 27

1. W Urzêdzie dzia³a kontrola wewnêtrzna, której celem jest
zapewnienie prawid³owo�ci wykonywania zadañ Urzêdu
przez Referaty, samodzielne stanowiska oraz wykonywania
obowi¹zków przez poszczególnych pracowników Urzêdu.

2. Szczegó³owe zasady kontroli wewnêtrznej w Urzêdzie okre-
�la Wójt w drodze zarz¹dzenia.

§ 28

1. Zasady i tryb wykonywania czynno�ci kancelaryjnych
w U rzêdzie reguluj¹ przepisy Rozporz¹dzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej dla organów, gmin i zwi¹zków miêdzygmin-
nych (Dz. U. Nr 112 poz. 1319 z pó�n. zm.).

2. W Urzêdzie stosuje siê jednolity rzeczowy wykaz akt stano-
wi¹cy za³¹cznik do instrukcji kancelaryjnej.

3. W postêpowaniu z dokumentami zawieraj¹cymi informacje
niejawne maj¹ zastosowanie odrêbne przepisy.

§ 29

1. Status prawny pracowników okre�la ustawa o pracownikach
samorz¹dowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1593 z pó�n. zm.).
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2. W kwestiach nieuregulowanych w ustawie stosuje siê odpo-
wiednio przepisy Kodeksu Pracy.

§ 30

1. Szczegó³owe kompetencje i obowi¹zki pracowników okre-
�laj¹ zakresy czynno�ci.

2. Zakresy czynno�ci poszczególnych pracowników okre�laj¹
kierownicy Referatów po konsultacji z Sekretarzem.

3. W zakresie czynno�ci pracownika wskazuje siê tak¿e zakres
upowa¿nieñ do wydawania decyzji administracyjnych
w imieniu Wójta, podpisywania pism i innych dokumentów
oraz ustala siê zasady pe³nienia zastêpstw.

4. Odrêbne upowa¿nienia oraz pe³nomocnictwa do za³atwie-
nia okre�lonych spraw, wynikaj¹cych z realizacji zadañ Gmi-
ny, maj¹ mieæ formê pisemn¹, i podlegaj¹ wpisaniu do reje-
stru upowa¿nieñ i pe³nomocnictw.

5. Zakresy czynno�ci dla zastêpcy Wójta, Sekretarza, Skarbni-
ka, kierowników Referatów i samodzielnych stanowisk okre-
�la Wójt.

6. Przy zmianach personalnych Urzêdu obowi¹zuje protokolar-
ne przekazywanie spraw i obowi¹zków.

ROZDZIA£  VII
ORGANIZACJA PRZYJMOWANIA ORAZ ROZPATRYWANIA

SKARG I WNIOSKÓW

§ 31

1. Przyjmowanie, rozpatrywanie i za³atwianie skarg i wnio-
sków odbywa siê na podstawie postanowieñ niniejsze-
go Regulaminu oraz na zasadach okre�lonych przepisa-
mi prawa.

2. Skargi i wnioski wp³ywaj¹ce do Urzêdu, a tak¿e wnoszone
ustnie do protoko³u podlegaj¹ natychmiastowej rejestracji
w Centralnym Rejestrze Skarg i Wniosków prowadzonym
przez Sekretarza Gminy oraz teczce rzeczowej o symbolu
kwalifikacyjnym OR 0560.

3. Materia³y prasowe i inne informacje mediów, je¿eli maj¹
znamiona skargi lub wniosku rozpatrywane s¹ w trybie okre-
�lonym w ust. 1.

4. Kwalifikacje skarg i wniosków prowadzi Sekretarz Gminy.
5. Za³atwianie spraw i prowadzenie dokumentacji nale¿y do w³a-

�ciwych merytorycznie komórek organizacyjnych Urzêdu.
6. Odpowiedzi na skargi i wnioski podpisuje Wójt.
7. Dokumentacja spraw ostatecznie za³atwionych zwracana

jest przez komórki organizacyjne do Sekretarza.
8. Bie¿¹cy nadzór i kontrola prawid³owego oraz terminowego

za³atwiania skarg i wniosków przez poszczególne referaty
i stanowiska pracy nale¿y do Sekretarza Gminy, a kierowni-
cy referatów prowadz¹ kontrolê w tym zakresie wobec pod-
leg³ych pracowników.

  § 32

1. Skargi na dzia³alno�æ zastêpcy, Sekretarza, Skarbnika roz-
patruje Wójt.

2. Skargi na dzia³alno�æ kierowników referatów i pracowni-
ków rozpatruje Wójt, lub z jego upowa¿nienia Sekretarz.

§ 33

1. Wójt przyjmuje interesantów we wszystkich sprawach, w tym
w sprawach skarg i wniosków w poniedzia³ki i wtorki w go-
dzinach od 9.00. do 14.00.

2. Zastêpca Wójta przyjmuje interesantów w sprawach skarg
i wniosków w dniach jego pracy.

3. Sekretarz Gminy i kierownicy referatów przyjmuj¹ intere-
santów w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzi-
nach pracy Urzêdu.

4. Pracownicy Urzêdu przyjmuj¹ interesantów codziennie w go-
dzinach pracy Urzêdu.

ROZDZIA£ VIII
ZAKRES REGULACJI WEWNÊTRZNYCH

§ 34

Wójt, w drodze zarz¹dzeñ okre�la szczegó³owe procedury
zwi¹zane z organizacj¹ i funkcjonowaniem Urzêdu, a w szcze-
gólno�ci:
1. Regulamin Pracy Urzêdu,
2. Regulamin Zak³adowego Funduszu �wiadczeñ Socjalnych

w Urzêdzie Gminy Gorlice,
3. Zasady i tryb przeprowadzania kontroli,
4. Zasady udzielania pe³nomocnictw i upowa¿nieñ,
5. Zasady opracowywania i opiniowania projektów przepisów

gminnych i uchwa³ organów Gminy.
6. Zasady podpisywania i za³atwiania pism, decyzji oraz in-

nych dokumentów.
7. Inne wynikaj¹ce z wykonywania funkcji Kierownika Urzêdu.

ROZDZIA£ IX
POSTANOWIENIA KOÑCOWE

§ 35

1. Zmiany niniejszego regulaminu dokonywane s¹ w trybie
obowi¹zuj¹cym dla jego nadania.

2. Rozszerzenia i zmiany zakresów czynno�ci poszczególnych
referatów i samodzielnych stanowisk pracy wynikaj¹ce
z przepisów wydanych lub obowi¹zuj¹cych po wej�ciu w ¿ycie
niniejszego Regulaminu lub te¿ podpisanych w tym czasie
porozumieñ administracyjnych oraz przeniesienia pojedyn-
czych czynno�ci miêdzy referatami nie wymagaj¹ zmian,
o których mowa w ust. 1.

Wójt: R. Guzik
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