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Uchwa³a Nr XXII/189/04
Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia

z dnia 7 czerwca 2004 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Jerzmanowice - Przeginia w obszarze
so³ectwa Rac³awice

Dzia³aj¹c na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 41 ust.1
i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z pó�n. zm.), art. 26 i art. 28
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzen-
nym (t. j. Dz. U. z 1999 r. Nr15 poz.139 z pó�niejszymi zmiana-

mi) oraz art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r.
Nr 80 poz. 717) Rada Gminy Jerzmanowice - Przeginia uchwa-
la miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy
Jerzmanowice - Przeginia w obszarze so³ectwa Rac³awice.

Rozdzia³ I
PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
Gminy Jerzmanowice - Przeginia objêto obszar so³ectwa Ra-
c³awice w jego granicach administracyjnych.

Poz. 2411
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§ 2

1. Ustalenia planu, w obszarze, o którym mowa w § 1 zostaj¹
wyra¿one w postaci:
1) przepisów ogólnych zawartych w rozdziale I niniejszej

uchwa³y,
2) zasad u¿ytkowania terenu (przeznaczenia terenu) wg rodzaju

u¿ytkowania 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. Za³¹cznik nr 3 - stanowi¹cy materia³ uzupe³niaj¹cy i infor-
macyjny do ustaleñ planu, zawiera uzasadnienie rozwi¹zañ
planu w zakresie gospodarki wodno-�ciekowej.

§ 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 rysu-
nek 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
finansowane ze �rodków publicznych, s³u¿¹ce realizacji celu
publicznego, polegaj¹ce na budowie, rozbudowie obiek-
tów urzêdów, organów w³adzy, administracji, szkó³ publicz-
nych, a tak¿e publicznych obiektów ochrony zdrowia, przed-
szkoli, domów opieki spo³ecznej, placówek opiekuñczo-wy-
chowawczych, stra¿y po¿arnej itp,

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 21 sierpnia 1997 r.

13) 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,

14) linii brzegu - rozumie siê przez to granicê miêdzy grunta-
mi pokrytymi wodami a gruntami przyleg³ymi do tych wód,
któr¹ stanowi krawêd� brzegu lub linia sta³ego porostu
traw albo linia, któr¹ ustala siê wed³ug �redniego stanu
wody ustalanego przez pañstwow¹ s³u¿bê hydrologiczno -
meteorologiczn¹ z okresu, co najmniej ostatnich 10 lat,

15) powszechne korzystanie z wód s³u¿y do zaspokajania
potrzeb osobistych, gospodarstwa domowego lub rolne-
go, bez stosowania specjalnych urz¹dzeñ technicznych,
a tak¿e do wypoczynku, uprawiania turystyki, sportów wod-
nych oraz, na zasadach okre�lonych w przepisach odrêb-
nych, amatorskiego po³owu ryb,

16) ochronie �rodowiska - rozumie siê przez to podjêcie lub za-
niechanie dzia³añ, umo¿liwiaj¹ce zachowanie lub przywra-
canie równowagi przyrodniczej; ochrona ta polega w szcze-
gólno�ci na:
a) racjonalnym kszta³towaniu �rodowiska i gospodarowa-

niu zasobami �rodowiska zgodnie z zasad¹ zrównowa-
¿onego rozwoju,

b) przeciwdzia³aniu zanieczyszczeniom,
c) przywracaniu elementów przyrodniczych do stanu w³a-

�ciwego,
17) przez przedsiêwziêcia mog¹ce znacz¹co oddzia³ywaæ

na �rodowisko rozumie siê przedsiêwziêcia wymienione
i okre�lone Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia
24 wrze�nia 2002 r. w sprawie okre�lenia rodzajów przed-
siêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko
oraz szczegó³owych kryteriów zwi¹zanych z kwalifikowa-
niem przedsiêwziêæ do sporz¹dzenia raportu o oddzia³y-
waniu na �rodowisko (Dz. U. Nr 179, poz. 1490).,

18) us³ugi nieuci¹¿liwe rozumie siê taki rodzaj us³ug, który
nie wywo³uje uci¹¿liwo�ci dla otoczenia; tj. - jego ewentu-
alna uci¹¿liwo�æ zamyka siê w granicach dzia³ki,

19) zanieczyszczeniu rozumie siê przez to emisjê, która jest
szkodliwa dla zdrowia ludzi lub stanu �rodowiska, powo-
duje szkodê w dobrach materialnych, pogarsza walory es-
tetyczne �rodowiska lub koliduje z innymi, uzasadnionymi
sposobami korzystania ze �rodowiska,

20) ha³asie - rozumie siê przez to d�wiêki o czêstotliwo�ciach
od 16 Hz do 16.000 Hz,

21) poziomie ha³asu - rozumie siê przez to równowa¿ny po-
ziom d�wiêku A wyra¿ony w decybelach (dB),

22) nieczysto�ciach ciek³ych - rozumie siê przez to �cieki gro-
madzone przej�ciowo np. w zbiornikach bezodp³ywowych,

23) odpadach - rozumie siê przez to odpady w rozumieniu prze-
pisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U.
Nr 62 poz.628 z pó�n. zm.)

§ 5

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),

Poz. 2411
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� dopuszczalny rodzaj u¿ytkowania (u¿ytkowanie dopuszczal-
ne w rozumieniu §4 pkt.6),

1. 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).

2. Przebieg linii rozgraniczaj¹cych obowi¹zuj¹cych mo¿e byæ
zmieniony tylko w trybie zmian w planie miejscowym.

3. Przebieg linii rozgraniczaj¹cych orientacyjnych mo¿e byæ
u�ci�lony na etapie realizacji inwestycji w ramach pro-
jektu zagospodarowania dzia³ki, z tolerancj¹ do 10 me-
trów w stosunku do jej przebiegu okre�lonego na rysun-
ku planu.

4. 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.

5. Przedstawione na rysunku planu Nr 2 przebiegi sieci in-
frastruktury technicznej oraz lokalizacji zwi¹zanych z nimi
urz¹dzeñ (np. stacji transformatorowych) okre�laj¹ zasa-
dê obs³ugi terenu w zakresie infrastruktury technicznej.
Szczegó³owy przebieg sieci oraz lokalizacji tych urz¹dzeñ
zostanie okre�lony w projekcie budowlanym a ustalony
w decyzji pozwolenia na budowê. Warunkiem zgodno�ci
tych inwestycji z planem jest utrzymanie okre�lonej na ry-
sunku planu nr 2 zasady przebiegu sieci i lokalizacji urz¹-
dzeñ z nimi zwi¹zanych, co oznacza, ¿e przebiegi i lokaliza-
cje mog¹ byæ uszczegó³owione na etapie decyzji admini-
stracyjnych, lecz nie mog¹ byæ sprzeczne z ustalon¹ w pla-
nie zasad¹ obs³ugi terenu w zakresie infrastruktury tech-
nicznej 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, ustaw¹

prawo wodne, prawo geologiczne i górnicze oraz innymi
przepisami szczególnymi,

2) Rozporz¹dzeniem nr 28 Wojewody Krakowskiego z dnia
15 pa�dziernika 1998 r. w sprawie Zespo³u Jurajskich
Parków Krajobrazowych i Planem ochrony Zespo³u Ju-
rajskich Parków Krajobrazowych,

3) ustaleniami okre�lonymi w niniejszej uchwale,
2. 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.

3. Wprowadza siê zakaz realizacji sieci wodoci¹gowych w ob-
szarze Gminy bez jednoczesnego rozwi¹zania gospodarki
�ciekowej.

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 za wy-
j¹tkiem wód opadowych odprowadzanych do gruntu z po-
wierzchni dachowych i nawierzchni przeznaczonych wy³¹cz-
nie 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. Nak³ada siê obowi¹zek segregacji od-
padów u �ród³a ich powstawania. Na podstawie obowi¹-
zuj¹cych w tym zakresie przepisów prawa.

7. W prowadzonej dzia³alno�ci gospodarczej obowi¹zuj¹ w po-
stêpowaniu z odpadami niebezpiecznymi rozwi¹zania okre-
�lone w przepisach odrêbnych.

8. W obszarze planu wprowadza siê zakaz przetwarzania i gro-
madzenia w celu przetwarzania odpadów niebezpiecznych
w rozumieniu przepisów odrêbnych.

9. Zabrania siê grodzenia nieruchomo�ci przyleg³ych do po-
wierzchniowych wód publicznych w odleg³o�ci mniejszej
ni¿ 1,5m. od linii brzegu, a tak¿e zakazywania lub uniemo¿-
liwiania przechodzenia przez ten obszar.

10. Na obszarach dotychczas niezabudowanych nale¿y zacho-
waæ pasy ochronne wzd³u¿ cieków wodnych, niezbêdne
dla ochrony ich otuliny biologicznej oraz umo¿liwienia pro-
wadzenia robót remontowych i konserwacyjnych w kory-
tach cieków wodnych szeroko�ci minimum 5m, liczone od
górnej krawêdzi skarpy brzegowej i ca³kowicie wykluczo-
ne z zabudowy kubaturowej.

11. Dla obiektów budowlanych zlokalizowanych w obrêbie; den
dolin rzek i potoków oraz w terenach o spadkach powy¿ej
100 wprowadza siê obowi¹zek sporz¹dzenia opinii geotech-
nicznej zgodnie z przepisami odrêbnymi.

12. Zgodnie z przepisami odrêbnymi wskazuje siê tereny wy-
znaczone niniejszym planem zagospodarowania prze-
strzennego nale¿¹ce do poszczególnych rodzajów terenów,
dla których okre�lone zosta³y dopuszczalne poziomy ha³a-
su 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),

15. Na podstawie przepisów odrêbnych, w celu zachowania
cennych ekosystemów, ró¿norodno�ci biologicznej i utrzy-
mania równowagi przyrodniczej, wprowadza siê na ca³ym
obszarze gminy zakaz wylesieñ, usuwania zadrzewieñ i za-
krzewieñ �ródpolnych.

16. Z racji po³o¿enia czê�ci terenu planu w obrêbie JPK w ca-
³ym obszarze zabrania siê:
1) lokalizacji budownictwa letniskowego poza wyznaczo-

nymi miejscami,
2) utrzymywania otwartych rowów i zbiorników �ciekowych,
3) dokonywania zmian stosunków wodnych, je¿eli s³u¿¹ innym

celom ni¿ ochrona przyrody i zrównowa¿one wykorzystanie
u¿ytków rolnych i le�nych oraz gospodarki rybackiej,

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

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

6) lokalizacji o�rodków chowu, hodowli - pos³uguj¹cych siê
metod¹ bez�ció³kow¹,
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7) umieszczania tablic reklamowych poza obszarami zabu-
dowanymi,

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

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

16. Na podst. przepisów odrêbnych zaleca siê dla remontów
kapitalnych i budowy nowych linii przesy³owych wykona-
nie ich jako podziemne.

17. W terenach budowlanych przyleg³ych do terenów le�nych,
budynki nale¿y lokalizowaæ w odleg³o�ci nie mniejszej ni¿
30 m od lasu. Od tej zasady mo¿na odst¹piæ w sytuacjach
szczególnych (np. gdy teren jest ju¿ czê�ciowo zabudowa-
ny, ewentualnie s¹ to tereny uzbrojone lub teren powierzch-
ni le�nej przylegaj¹cej jest niewielki (0,10 - 1,0ha) oraz in-
nych uzgodnionych z Nadle�nictwem.

18. W obszarze planu obowi¹zuje zakaz realizacji obiektów
handlowych, których powierzchnia sprzeda¿na przekracza
1000m2.

19. W terenie objêtym niniejszym planem w ramach u¿ytko-
wania dopuszczalnego dotycz¹cego mo¿liwo�ci realizacji
urz¹dzeñ infrastruktury technicznej dopuszcza siê mo¿li-
wo�æ realizacji masztów telefonii komórkowej lub innych
obiektów tego typu pod warunkiem zachowania minimal-
nej odleg³o�ci 150 m od istniej¹cych lub projektowanych
terenów zabudowy mieszkaniowej.

20. W celu zapewnienia bezpieczeñstwa przed po¿arem tere-
nów zagospodarowanych i do zagospodarowania kubatu-
rowego i dostosowaniu ich do wymagañ okre�lonych
w Rozporz¹dzeniu Ministra Spraw Wewnêtrznych i Admi-
nistracji z dnia 15.01.1999 r.- w sprawie szczegó³owych
wymagañ w zakresie przeciwpo¿arowego zaopatrzenia
wodnego, ratownictwa technicznego, chemicznego, ekolo-
gicznego lub medycznego oraz warunków jakim powinny
odpowiadaæ drogi po¿arowe. (Dz. U z 1999 r. Nr 7. poz. 64)
nale¿y wykonaæ: sieæ hydrantów zewnêtrznych zapewnia-
j¹cych odpowiedni¹ ilo�æ wody do gaszenia oraz drogi po-
¿arowe, zapewniaj¹ce dojazd jednostek ratowniczych do
obiektów.

§ 7

Ustala siê zasady kszta³towania nowej, przebudowywanej
i remontowanej zabudowy oraz warunki podzia³u terenów na
nowe 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 na-
wi¹zywaæ do form architektury tradycyjnej w celu harmo-
nijnego wkomponowania nowych elementów zagospoda-
rowania w otoczenie uwzglêdniaj¹c ukszta³towanie i po³o-
¿enie terenu, jego widoczno�æ na i z tych terenów. Nale¿y
dbaæ o wytwarzanie atrakcyjnej przestrzeni, zapewniaj¹c
obiektom funkcjonalno�æ i estetykê.

2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady kszta³towania zabudowy:
1) kszta³t bry³y:

� preferowany horyzontalny. Szeroko�æ traktu okre-
�laj¹cego maksymaln¹ dopuszczaln¹ rozpiêto�æ da-
chu nie mo¿e przekraczaæ 9,0 m dla zabudowy miesz-
kaniowej;

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

2) dach:
� czterospadowy lub dwuspadowy, symetryczny o na-

chyleniu po³aci 370 ÷ 450 z dopuszczalnymi naczó³kami,
z kalenic¹ równoleg³¹ do d³u¿szego boku budynku
o maksymalnej wysoko�ci do kalenicy 9,0 m, mierzo-
nej jako �rednia arytmetyczna wysoko�ci najwy¿szej
i najni¿szej od projektowanego poziomu terenu. D³u-
go�æ kalenicy w przypadku dachów wielospadowych
nie powinna byæ mniejsza ni¿ 1/3 d³ugo�ci ca³ego da-
chu (w celu unikniêcia zmierzania ku tak zwanej "koper-
towej" postaci dachu). Dach z wyra�nie akcentowan¹
lini¹ okapu. Wysoko�æ obiektu liczona od projektowa-
nego poziomu terenu do okapu (jako �redni¹ arytme-
tyczn¹ wysoko�ci mierzonej w najwy¿szym i najni¿szym
punkcie okapu) wynosi maksymalnie - 4,5 m dla zabu-
dowy mieszkaniowej i us³ugowej mieszcz¹cej siê w prze-
znaczeniu MU i UCII,- 7m dla obiektów us³ug publicz-
nych UP i us³ugowych mieszcz¹cych siê w przeznacze-
niu UCI. Minimalny wysiêg okapu oraz wiatrownic poza
�cianê szczytow¹ nie mo¿e byæ mniejszy ni¿ 0,6 m, do-
puszczalne jest wprowadzanie daszków nad przybu-
dówkami. Zalecana jest jednorodno�æ form dachu w ra-
mach jednego budynku.

� 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 -1,5m, 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, faktu-
rze i artykulacji);

� otwory okienne - prostok¹tne o pionowej artykulacji;
zalecane zdwojone w �cianach kalenicowych o drobnej
artykulacji i symetrycznych podzia³ach stolarki, w kom-
pozycji szczytu zachowaæ symetriê rozmieszczenia otwo-
rów;

� 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. Dla ca³ego obszaru planu wprowadza siê zakaz wprowadza-

nia budynków wielomieszkaniowych lub adaptacji istniej¹-
cych budynków na wielomieszkaniowe.

4. W przypadkach szczególnych (w¹skie dzia³ki) dopuszcza siê
lokalizowanie obiektów kubaturowych w granicach dzia³ki
jak i w odleg³o�ci 1,5 m od granic dzia³ki budowlanej przyle-
gaj¹cej do terenu 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:
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1) dla zabudowy zagrodowej powierzchnia dzia³ki wynosi
nie mniej ni¿ 1200m2., minimalna szeroko�æ dzia³ki wyno-
si 18m. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopusz-
cza siê zabudowê dzia³ki o innych parametrach ni¿ wy¿ej
podana, pod warunkiem, ¿e nie spowoduje to naruszenia
³adu przestrzennego w tym rejonie a zabudowa dzia³ki
nie naruszy przepisów prawa budowlanego. W obrêbie
dzia³ki zagrodowej winny siê znale�æ 2 sta³e miejsca po-
stojowe oraz miejsce postojowe dla ci¹gnika.

2) dla zabudowy jednorodzinnej i letniskowej minimalna po-
wierzchnia dzia³ki dla jednego budynku wynosi 700m2. Mi-
nimalna szeroko�æ dzia³ki dla budynku wolnostoj¹cego
wynosi 18m. Minimalna szeroko�æ dzia³ki dla budynku
w zabudowie bli�niaczej wynosi 14 m. W szczególnie uza-
sadnionych przypadkach dopuszcza siê zabudowê dzia³ki
o innych parametrach ni¿ wy¿ej podane, pod warunkiem,
¿e nie spowoduje to naruszenia ³adu przestrzennego w tym
rejonie, a zabudowa dzia³ki nie naruszy przepisów prawa
budowlanego. W obrêbie dzia³ki o wy³¹cznej funkcji miesz-
kaniowej winny siê znale�æ 2 sta³e miejsca postojowe.

3) dla zabudowy mieszkaniowo-us³ugowej minimalna po-
wierzchnia dzia³ki wynosi 700m2., minimalna szeroko�æ dzia³-
ki nie mniej ni¿ 18m. Ilo�æ miejsc parkingowych na dzia³ce
mieszkaniowo-us³ugowej, nale¿y wyliczyæ sumuj¹c potrze-
by mieszkañców (2) + ilo�æ miejsc parkingowych dla klien-
tów, w zwi¹zku 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 10m2 powierzchni ogólnej,

b) dla biur i administracji - 1 miejsce na 20 m2 powierzchni
ogólnej,

c) dla gastronomii (bary, kawiarnie) - 1 miejsce na 4-6 miejsc
konsumpcyjnych,

5) W obrêbie pojedynczej dzia³ki zabudowy jednorodzinnej
lub zagrodowej lub mieszkaniowo-us³ugowej mo¿na zlo-
kalizowaæ jeden budynek mieszkalny lub mieszkalno-us³u-
gowy.

7. Powierzchnia biologicznie czynna dzia³ki:
a) po³o¿onej na terenach mieszkalnictwa jednorodzinnego i za-

grodowego nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 50% jej powierzchni.
b) po³o¿onej na terenach mieszkaniowo - us³ugowych nie

mo¿e byæ mniejsza ni¿ 30 % jej powierzchni.
c) po³o¿onej na terenach us³ug nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 30 %

jej powierzchni.
8. Istniej¹ce obiekty us³ugowe, mieszkaniowe i gospodarcze

pozostawia siê do utrzymania, przekszta³ceñ i rozbudowy
zgodnie z ustaleniami obowi¹zuj¹cymi dla stref polityki prze-
strzennej zapisanymi w rozdziale III niniejszych ustaleñ.

Rozdzia³ II

PRZEZNACZENIE TERENÓW
(rodzaj u¿ytkowania)

§ 8

1. Wyznacza siê tereny mieszkalnictwa zagrodowego i jed-
norodzinnego oznaczone na rysunku planu symbolem M
z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowê

mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ oraz zabudowê zagrodow¹
dla rolników.

2. Jako u¿ytkowanie dopuszczalne na 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 miesz-
kalne,

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 przebu-
dowywanych lub remontowanych dla 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,

§ 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 remontowanych 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),

§ 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.
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2. Istniej¹ce obiekty znajduj¹ce siê w terenach ograniczonych
nieprzekraczalnymi liniami rozgraniczaj¹cymi terenów us³ug
publicznych UP, pozostawia siê do adaptacji, przekszta³ceñ
i rozbudowy zgodnie z ustaleniami u¿ytkowania podstawo-
wego i dopuszczalnego tego terenu.

3. Dla wprowadzanej nowej zabudowy oraz budynków prze-
budowywanych 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),

§ 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. Dla wprowadzanej nowej zabudowy oraz budynków prze-

budowywanych i zagospodarowania dzia³ek obowi¹zuj¹
ustalenia zawarte w rozdziale I, § 6 i § 7.

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

zdrowia i o�wiaty,
2) obiektów i urz¹dzeñ us³ug komercyjnych o znaczeniu lo-

kalnym,
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,
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 5 pkt.2 i 6),

§ 12

1. Wyznacza siê tereny us³ug komercyjnych o znaczeniu lokal-
nym, oznaczone na rysunku planu symbolem UCII z podsta-
wowym przeznaczeniem gruntów pod us³ugi handlu gastro-
nomii, rzemios³a, rzemios³a produkcyjnego, urz¹dzeñ i ob-
s³ugi rolnictwa, oraz innych us³ug o charakterze komercyj-
nym zabezpieczaj¹cych podstawowe potrzeby mieszkañców.

2. Istniej¹ce obiekty znajduj¹ce siê w terenach ograniczonych
nieprzekraczalnymi liniami rozgraniczaj¹cymi terenów us³ug
publicznych UCII, pozostawia siê do adaptacji, przekszta³-
ceñ i rozbudowy zgodnie z ustaleniami u¿ytkowania podsta-
wowego i dopuszczalnego tego terenu.

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 us³ug publicznych np. z zakresu administracji,

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

ponadlokalnym,
3) urz¹dzeñ infrastruktury technicznej zwi¹zanych z zago-

spodarowaniem terenu,
4) dojazdów nie wydzielonych, zatok postojowych i parkingów

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

5) pojedynczych obiektów mieszkalnych dla nadzoru,
6) zieleni urz¹dzonej,

5. 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¿ 30% powierzchni u¿ytkowania podstawowe-
go liczonego w granicach dzia³ki (nie dotyczy programu
ustalonego w ust 4 pkt. 6),

§ 13

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 pod-

stawowym przeznaczeniem terenu np. kaplica, dom po-
grzebowy,

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,

§14

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
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rysunku symbolem ZL1. W celu ochrony wprowadza siê za-
kaz realizacji nowych obiektów kubaturowych w obszarze
tego u¿ytkowania, za wyj¹tkiem obiektów bezpo�rednio s³u-
¿¹cym dzia³alno�ci le�nej.
Zaleca siê opracowanie programu zalesieñ uwzglêdniaj¹cy
wymogi ochrony przyrody i krajobrazu. Program winien okre-
�laæ miejsca zalesieñ i zakrzewieñ, warunki ich wprowadza-
nia uwzglêdniaj¹ce potrzeby ochrony siedlisk i ochrony ga-
tunkowej ro�lin i zwierz¹t, dobór gatunkowy nasadzeñ. Pro-
gram 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 mo¿liwo�æ:
1) realizacji ogólnodostêpnych (niekubaturowych) urz¹dzeñ

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

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

w przypadku wykazania braku mo¿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 dostosowanie ich do wymogów i cha-
rakteru u¿ytkowania podstawowego.

§ 15

1. Wyznacza siê obszary zieleni nie urz¹dzonej, o szczegól-
nym znaczeniu przyrodniczym oznaczone na rysunku planu
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
istniej¹cych wprowadza siê zakaz poszerzania ogrodzeñ poza
granice wyznaczone istniej¹cym obrysem ogrodzenia. Wpro-
wadza siê zakaz melioracji odwadniaj¹cych 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; wy³¹cznie
w przypadku wykazania braku mo¿liwo�ci innego ni¿ przez
tereny le�ne tasowania przebiegu sieci,

5) adaptacjê istniej¹cych obiektów mieszkaniowych i us³u-
gowych z mo¿liwo�ci¹ polepszenia standardów, z jedno-
razow¹ mo¿liwo�ci¹ 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,

§ 16

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 rozpro-
szeniem zabudowy wprowadza siê zakaz realizacji nowych
obiektów kubaturowych w obszarze tego u¿ytkowania.

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 za-
chowaniem rygorów jakie obowi¹zuj¹ dla zabudowy okre-
�lonych w § 6 i 7,

3) realizacji elementów ma³ej architektury(typu: ³awka, ka-
pliczka),

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 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,

§ 17

1. Ustala siê zasady zagospodarowania terenów tras komuni-
kacyjnych, z podstawowym przeznaczeniem terenu pod drogi
i ulice, oznaczone na rysunku planu symbolami:
KZ (zbiorcza)
KL (lokalna)
KD (dojazdowa)
Droga klasy KZ - realizuje powi¹zania zewnêtrzne i wewnêtrz-
ne obszaru planu, odcinki dróg i ulic klas KL i KD - powi¹za-
nia wewnêtrzne.

2. Ustala siê jako obowi¹zuj¹ce minimalne szeroko�ci w liniach
rozgraniczaj¹cych dla poszczególnych klas ulic i dróg:
1) ulice (drogi) klasy Z 20 m
2) ulice klasy L 12 m
3) drogi klasy L 15 m
4) ulice klasy D 8 m
5) drogi klasy D 10 m
Przebiegi linii rozgraniczaj¹cych ulic okre�la rysunek planu.

3. Dopuszcza siê mo¿liwo�æ lokalizacji miejsc postojowych dla
samochodów osobowych:
1) w formie zatok postojowych w obrêbie linii rozgraniczaj¹-

cych ulic klas Z, L, D,
2) w formie parkingów przykrawê¿nikowych w obrêbie linii

rozgraniczaj¹cych ulic D,
4. 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,

5. Urz¹dzeniami towarzysz¹cymi u¿ytkowaniu podstawowe-
mu w obrêbie linii rozgraniczaj¹cych terenów oznaczonych
jako KZ, KL, KD mog¹ byæ pod warunkiem dostosowania do
charakteru i wymogów u¿ytkowania podstawowego i uzy-
skania zgody zarz¹dcy terenu:
1) ci¹gi piesze i rowerowe,
2) ci¹gi infrastruktury technicznej oraz obiekty i urz¹dzenia

infrastruktury technicznej o charakterze lokalnym,
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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,

6. Urz¹dzeniami towarzysz¹cymi u¿ytkowaniu podstawowe-
mu w obrêbie linii rozgraniczaj¹cych terenów mog¹ byæ ci¹-
gi infrastruktury technicznej oraz zieleñ o charakterze izola-
cyjnym, obiekty i urz¹dzenia s³u¿¹ce ograniczaniu uci¹¿li-
wo�ci komunikacyjnej.

7. Uk³ad komunikacyjny dope³niaj¹ istniej¹ce ulice dojazdowe
do poszczególnych enklaw zabudowy; na nowych terenach
przeznaczonych pod zabudowê uk³ad zapisany w planie mo¿e
byæ uzupe³niony o odcinki ulic dojazdowych zapewniaj¹cych
prawid³ow¹ obs³ugê dzia³ek. W tych przypadkach 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.

8. Ustala siê konieczno�æ przestrzegania przepisów szczegól-
nych dotycz¹cych lokalizacji obiektów kubaturowych od dróg.

9. 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. Tereny istniej¹cych i projektowanych stacji
przeka�nikowych i innych znacznych koncentracji urz¹dzeñ
telekomunikacji oznaczono na rysunku planu symbolem TT.

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,

ROZDZIA£ III

ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW
 WG STREF POLITYKI PRZESTRZENNEJ

§ 19

Ustala siê warunki zagospodarowania terenu w granicach
stref polityki przestrzennej, okre�lonych na rysunku planu.
Obowi¹zuj¹ce w nich zasady okre�lono w § 20, § 21, § 22, § 23,
§ 24, § 25, § 26, § 27, § 28 niniejszego rozdzia³u.

§ 20

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

2. Jako generalne zasady obowi¹zuj¹ce w strefie, 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 wodoci¹gu wiejskiego
dzia³aj¹cego na obszarze wsi Rac³awice,

b) zwiêkszenie niezawodno�ci pracy wodoci¹gu - poprzez
jego modernizacjê i rozbudowê sieci wodoci¹gowej
rozprowadzaj¹cej, zwiêkszenie pojemno�ci zbiorników
wyrównawczych, 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-
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 "Rac³awice",

e) wyznaczone obszary zasiêgu wp³ywu ujêcia wraz z gra-
nic¹ obszaru sp³ywu wód do ujêcia ka¿dego z wodoci¹-
gów wiejskich pracuj¹cych na terenie gminy - nale¿y
traktowaæ jako obszary wymagaj¹ce szczególnej ochro-
ny przed zanieczyszczeniem tj. obszary, na których obo-
wi¹zuje zakaz lokalizacji obiektów przemys³owych i us³u-
gowych zaliczonych do szczególnie szkodliwych dla �ro-
dowiska,

Szczegó³owe uzasadnienie rozwi¹zañ w zakresie zaopa-
trzenia w wodê zawiera aneks Nr 1 stanowi¹cy integraln¹
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 �cie-
ków do kanalizacji zakoñczonej oczyszczalni¹ �cieków,
co zostanie osi¹gniête przez realizacjê systemu kanali-
zacji sanitarnej "Przeginia - Gotkowice - Czurowice -
Rac³awice" z oczyszczalni¹ �cieków zrealizowan¹ w ¯a-
rach (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 pod³¹-
czenie wszystkich nieruchomo�ci do sieci kanalizacyjnej
jest niemo¿liwe lub powoduje nadmierne koszty,
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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� Rac³awice jest zgazyfikowana. Przewiduje siê utrzy-
manie obecnych zasad zaopatrzenia wsi w gaz. G³ównym
�ród³em zasilania gminy w gaz pozostanie stacja reduk-
cyjna gazu I stopnia w Wielkiej Wsi oraz magistralny ga-
zoci¹g �rednioprê¿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 wspó³-
pracowaæ 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 wsi Rac³awice w miarê poszerzania terenów bu-
dowlanych. Przewiduje siê u¿ytkowanie gazu do celów
komunalnych oraz grzewczych.
Maksymalne zapotrzebowanie godzinowe gazu dla po-
trzeb mieszkañców ca³ej Gminy z uwzglêdnieniem u¿yt-
kowania gazu do ogrzewania pomieszczeñ wyniesie do-
celowo (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.
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. i Bê-
dziñski Zak³ad Energetyczny 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),

� stopniowy wzrost zu¿ycia energii zgodny z przyjêtymi
za³o¿eniami polityki energetycznej kraju,

� rozmieszczenie istniej¹cej zabudowy,
� rozmieszczenie pracuj¹cych stacji transformatorowych,
� moce nominalne zainstalowanych pracuj¹cych trans-

formatorów, 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 budo-

wê 8 szt. stacji transformatorowych 15/0,4 kV wraz z li-
niami zasilaj¹cymi 15 kV po³o¿onymi poza obszarem
wsi Rac³awice.
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 w ob-
szarze wsi Rac³awice z zakresu elektroenergetyki:
a) zachowanie funkcjonuj¹cego dotychczas uk³adu sieci

15 kV i stacji transformatorowych 15/0,4 kV,
b) 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,

c) rozbudowê sieci NN oraz wymianê pracuj¹cych trans-
formatorów na jednostki o wiêkszej mocy w celu po-
krycia wzrastaj¹cych potrzeb na energiê, zapewnienia
niezawodno�ci dostaw oraz odpowiednich jej parame-
trów,

d) obowi¹zek uzgodnienia z Zarz¹dem Jurajskich Parków
Krajobrazowych projektów sieci i urz¹dzeñ elektroener-
getycznych,

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 wsi:
� zachowuje siê istniej¹cy system ³¹czno�ci przewodo-

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

� stwarzanie mo¿liwo�ci dla sukcesywnej rozbudowy sieci
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 po-
ziomie 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)
KZ, 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 10m od linii rozgranicza-
j¹cych dróg (ulic) KZ. W strefie tej wskazana jest lokalizacja
pasów zieleni ochronnej o charakterze os³on izolacyjnych, prze-
ciw�nie¿nych i przeciwwietrznych oraz obiektów i urz¹dzeñ s³u-
¿¹cych ochronie akustycznej; ponadto zalecana jest zmiana
rodzajów upraw na terenach rolnych (wprowadzanie upraw
selektywnych).

W strefie uci¹¿liwo�ci "Ku" dla lokalizacji budynków miesz-
kalnych oraz przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi w odleg³o-
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�ciach 10 - 50 m od linii rozgraniczaj¹cych dróg (ulic) KZ wpro-
wadza siê warunek ich realizacji zgodnie z wymogami ochrony
akustycznej, umo¿liwiaj¹cymi osi¹gniêcie w ich otoczeniu po-
ziomu ha³asu równowa¿nego nie przekraczaj¹cego warto�ci
dopuszczalnych okre�lonych w przepisach odrêbnych.

§ 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 i ochronnej przed oddzia³ywaniem
pól elektromagnetycznych od napowietrznej linii elektroener-
getycznej o napiêciu 15kV - 15m. W ka¿dym przypadku do
materia³ów sk³adanych w postêpowaniu o wydanie decyzji
WZiZT dla obiektów budowlanych, które bêd¹ lokowane na
dzia³kach w bezpo�rednim s¹siedztwie linii i wyznaczonej
strefy nale¿y za³¹czyæ mapkê terenu dzia³ki z zaznaczonym
przebiegiem linii.

§ 23

1.W celu ochrony osób i mienia tworzy siê strefê sanitarn¹ "C"
wokó³ cmentarzy o zasiêgu okre�lonym na rysunku planu
nr1. Zasiêg strefy zosta³ okre�lony na podstawie przepisów
szczególnych, w dostosowaniu do istniej¹cych warunków wy-
posa¿enia terenów w wodoci¹g.

2. W strefie wprowadza siê zakaz lokalizacji nowych obiektów
mieszkalnych w obszarze mniejszym ni¿ 50 m od granic cmen-
tarza. W obszarze po³o¿onym w odleg³o�ci od 50m do 150m
dopuszcza siê mo¿liwo�æ realizacji obiektów po spe³nieniu
warunków okre�lonych w przepisach szczególnych dotycz¹-
cych wyposa¿enia terenów w wodoci¹g.
Jako preferowane formy u¿ytkowania gruntów w ramach
strefy okre�la siê zieleñ urz¹dzon¹.

§ 24

1. W celu ochrony osób i mienia tworzy siê strefê przep³y-
wów wezbrañ powodziowych "Z" (zalewow¹) o zasiêgu
okre�lonym na rysunki planu nr1. Granice strefy obejmuj¹
tereny zagro¿one zalaniem wod¹ powodziow¹ Q1% oraz ob-
szary zalewane wodami opadowymi z uwagi na brak odp³y-
wu spowodowanymi wysokimi stanami wód w rzece.

2. W strefie wprowadza siê:
1) zakaz lokalizacji nowych obiektów w tym szczególnie

mieszkalnych i us³ugowych przeznaczonych na sta³y po-
byt ludzi,

2) istniej¹ce zainwestowanie pozostawia siê do adaptacji,
z mo¿liwo�ci¹ utrzymania i jej rozbudowy pod warunkiem
przeprowadzenia szczegó³owych badañ �wiadcz¹cych
o mo¿liwo�ci bezpiecznego przeprowadzenia inwestycji
i zagospodarowania terenu,

3) jako preferowane formy u¿ytkowania gruntów w ramach
strefy to zieleñ niska nie urz¹dzona, ³¹ki i pastwiska,

§ 25

W celu ochrony, uzupe³nienia i odtworzenia wysokich war-
to�ci kulturowych w obszarze opracowania wyznacza siê stre-
fy
"A" �cis³ej ochrony konserwatorskiej
"B" czê�ciowej ochrony konserwatorskiej.
"W" ochrony archeologicznej

1. Strefa "A" �cis³ej ochrony konserwatorskiej obejmuje
obszar i zabytki wpisane do rejestru (oznaczone na rysunku
planu nr 1).
W terenach objêtych stref¹ �cis³ej ochrony konserwatorskie
mo¿liwa jest dzia³alno�æ inwestycyjna wy³¹cznie zgodnie ze
szczegó³owymi wytycznymi konserwatorskimi i pod nadzo-
rem s³u¿b ochrony zabytków. W obrêbie strefy "A" obowi¹-
zuje postulat nadrzêdno�ci zagadnieñ ochrony konserwa-
torskiej nad innymi zagadnieniami wystêpuj¹cymi w tym
obszarze. W obrêbie strefy eliminuje siê dzia³alno�æ budow-
lan¹ poza pracami o charakterze konserwatorskim lub ro-
botami prowadzonymi pod �cis³ym nadzorem konserwa-
torskim. Do rejestru zabytków z obszarze wsi Rac³awice fi-
guruje:

43. Zespó³ ko�cio³a parafial. p.w. Narodzenia NMP -
(A-323) wraz z wyposa¿eniem (35 pozycji).
a) ko�ció³ z ogrodzeniem drewn. 1511r.

wie¿a remont 1952 r. i 1995 r. XVIII w.
b) plebania murow. 1920 r.

2. W celu ochrony warto�ci zabytkowych wyznacza siê strefê
"B" czê�ciowej ochrony konserwatorskiej obejmuj¹c¹ tere-
ny przyleg³e do zabytków wpisanych do rejestru (strefa "A")
oraz istniej¹ce skupiska zabudowy posiadaj¹ce cechy bu-
downictwa zabytkowego i tradycyjnego.
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 i cieków wodnych.
Dzia³alno�æ budowlana tj. uzupe³nianie zabudowy i ewentu-
alna 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,

5) nale¿y dbaæ o przywracanie pierwotnych funkcji (lub do
niej podobnych) w obiektach posiadaj¹cych zabytkowy
charakter,

W obszarze opracowania znajduj¹ siê obiekty zabytkowe,
które nale¿y chroniæ, nie s¹ one wpisane do rejestru zabyt-
ków, ale oczekuj¹ce na ten wpis. Szczegó³owy wykaz tych
obiektów za³¹czono poni¿ej.

44. Zagroda nr 81 w³: Józef Makuch
a) dom drewn po³. XIX w.
b) stodo³a drewn. po³. XIX w.
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45. Zagroda nr 206 w³: Piotr Mitka
a) dom drewn k. XIXw.
b) budynek gospodarczy drewn k. XIX w.
c) stodo³a drewn. k. XIX w.

46. Zagroda nr 234 w³: Pelagia Chochó³
a) dom drewn ok. 1910 r.
b) spichlerz drewn ok. 1900 r.

47. Zagroda nr 265 w³: Zenon Furman
a) dom drewn - murow. ok. 1910 r.
b) stodo³a drewn ok. 1910 r.

48. Zagroda nr 293 w³: Stefania Mazur
a) dom  drewn - murow. k. XIX w.
b) stodo³a drewn k. XIX w.

49. Zagroda nr 308  w³: Karolina Furman
a) dom drewn pocz. XX w.
b) stodo³a  drewn pocz. XX w.

50. Dom nr 58 drewn 1915 r. w³: Piotr Klich

51. Dom nr 189 drewn - murow. k. XIX w.
w³: Piotr Pomierny

52. Dom nr 310 drewn 1872 r.
w³: Józef W¹sik

53. Dom nr 318 drewn. pocz. XX w.
w³: Józef Mirek

54. M³yn wodny (obecnie dom nr 105) drewn k. XIX w.
w³: Stanis³aw Chochó³

55. Stodo³a nr 56 drewn.- murow. 1900 r.
w³: Stanis³aw Klich

56. Stodo³a nr 299 drewn. pocz. XX w.
w³: Stanis³aw Sroka

57. Spichlerz nr 163 drewn. pocz. XX w.
w³: Boles³awa Skotniczny

58. Spichlerz nr 193  drewn. pocz. XX w.
w³: Jan Pomierny

59. Spichlerz w zagrodzie nr 233 drewn. ok.1910 r.
 w³: Feliks Ko�cielniak

60. Spichlerz w zagrodzie nr 270 drewn. k. XIX w.
w³: Jan Skotniczny

61. Spichlerz w zagrodzie nr 274 drewn. pocz. XX w.
w³: Józef Babiuch

3. Strefa "W" ochrony archeologicznej objêto stanowiska ar-
cheologiczne wyznaczone na podstawie specjalistycznych
badañ i zaewidencjonowane. W obszarze wsi Rac³awice wy-
stêpuj¹ trzy stanowiska archeologiczne III kategorii:
� osada z epoki kamienia i z pó�nego okresu wp³ywów rzymskich
� osada z okresu wp³ywów rzymskich
� osada z okresu wp³ywów rzymskich
Obszary stanowisk archeologicznych zosta³y oznaczone na
rysunku planu Nr 1.

Stanowiska kategorii trzeciej posiadaj¹ trudny do okre�le-
nia rzeczywisty zasiêg i warto�æ poznawcz¹. Na terenie
tych stanowisk dopuszcza siê mo¿liwo�æ prowadzenia prac
budowlano-ziemnych pod warunkiem uprzedniego przepro-
wadzenia ratowniczych badañ sonda¿owo-wykopalisko-
wych. Je¿eli prace te nie pozwol¹ na wyci¹gniêcie jedno-
znacznych wniosków, konieczne jest wówczas zapewnie-
nie sta³ego nadzoru archeologicznego przy prowadzeniu
prac ziemnych.

§ 26

1. W celu ochrony najwy¿szych warto�ci przyrodniczych wy-
stêpuj¹cych w obszarze wsi Rac³awice oraz na podstawie
przepisów szczególnych ustala siê strefy;
1)"PK" Zespo³u Jurajskich Parków Krajobrazowych obej-

muj¹c¹ obszar wsi Rac³awice w granicach administracyj-
nych.

2) strefê pomników przyrody i siedlisk chronionych obej-
muj¹c¹:
� zabytkowy drzewostan przy ko�ciele w Rac³awicach

(8 pozycji),
� ska³ki lub grupy ska³ek,
� stanowisko ochronne,
oznaczono na rysunku planu Nr 1.

2. Na podstawie przepisów szczególnych w obszarze wyzna-
czonej strefy "PK" w parku krajobrazowym zabrania siê:
1) lokalizowania nowych obiektów zaliczanych do przed-

siêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowi-
sko w rozumieniu przepisów o ochronie �rodowiska,

2) utrzymywania otwartych rowów i zbiorników �ciekowych,
3) dokonywania zmian stosunków wodnych, je¿eli s³u¿¹

innym celom ni¿ ochrona przyrody i zrównowa¿one wy-
korzystanie u¿ytków rolnych i le�nych oraz gospodarki
rybackiej,

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

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

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

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

8) umieszczania tablic reklamowych poza obszarami zabu-
dowanymi,

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

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

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

12) 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 przypadkach zagro¿enia bezpieczeñstwa pañstwa.
Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie dotyczy inwestycji
realizuj¹cych cele publiczne.
Zakaz okre�lony w ust. 1 pkt 10 i 15 nie dotyczy gospodarki
³owieckiej lub rybackiej prowadzonej w oparciu o odrêbne
przepisy oraz racjonalnej gospodarki rolnej i le�nej.
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3. Na podstawie przepisów szczególnych w obszarze wyznaczonej
strefy pomników przyrody i siedlisk chronionych zabrania siê:
� wprowadzania nowych podzia³ów geodezyjnych,
� grodzenia w³asno�ci,
� prowadzenia urz¹dzeñ infrastruktury technicznej (podziem-

nej i napowietrznej),
� zmiany sposobu u¿ytkowania,
� eksploatacji surowców skalnych na potrzeby gospodarcze,
Dopuszcza siê mo¿liwo�æ udostêpnienia turystycznego
lub rekreacyjnego wy³¹cznie pod warunkiem sporz¹dzenia
projektu oraz wykonania raportu o oddzia³ywaniu na �ro-
dowisko oraz po uzyskaniu pozytywnego uzgodnienia z w³a-
�ciwym dla miejsca organem ochrony �rodowiska.

§ 27

1. Zgodnie z decyzj¹ Wojewody Krakowskiego z dnia 15.04.1997r.
nr OS.III.6210-1-5-97 dotycz¹c¹ ustanowienia strefy ochrony
po�redniej wprowadza siê jej granice na rysunku planu. Ob-
szar strefy podzielony jest na tereny ochrony po�redniej:
� wewnêtrzny - obejmuj¹cej wszystkie dop³ywy Rudawy

na terenie Gminy, obejmuje ona pasy o szeroko�ci oko³o
200 m od brzegów dop³ywów Rudawy.

� zewnêtrzny - obejmuj¹cy pozosta³y teren zlewni Rudawy.
2. W obszarze strefy ochrony po�redniej; wewnêtrznej i ze-

wnêtrznej obowi¹zuj¹ zakazy:
� wprowadzania �cieków nieoczyszczonych nale¿ycie do zie-

mi i wody,
�  przechowywania i sk³adania materia³ów promieniotwórczych,
� lokalizowania nowych stacji paliw, magazynów produk-

tów ropopochodnych i innych substancji chemicznych
oraz ruroci¹gów do ich transportu,

� lokalizowania stacji paliw bez zainstalowania urz¹dzeñ za-
bezpieczaj¹cych wody powierzchniowe i podziemne przed
zanieczyszczeniem w trakcie prowadzonej dzia³alno�ci
i w przypadku ewentualnych awarii,

�  lokalizowania magazynów produktów ropopochodnych
i innych substancji chemicznych oraz ruroci¹gów do ich
transportu,

� lokalizowania wylewisk i wysypisk odpadów komunalnych
i przemys³owych oraz nadpoziomowych stawów osadowych,

� lokalizowania wylewisk i wysypisk odpadów komunalnych
i przemys³owych bez uszczelnienia dna i prawid³owego
zagospodarowania odcieku,

�  lokalizowania zak³adów us³ugowych i przemys³owych opar-
tych na chemicznej obróbce metali i innych materia³ów,

� lokalizowania zak³adów uboju zwierz¹t bez wzglêdu na
wielko�æ,

� lokalizowania lakierni, farbiarni, garbarni i innych zak³a-
dów us³ugowych opartych na stosowaniu surowców
i czynników chemicznych,

� lokalizowania zak³adów przemys³owych,
� lokalizowania zak³adów wytwarzaj¹cych chemikalia

lub produkty chemiczne,
� lokalizowania zak³adów produkcji t³uszczów ro�linnych

i zwierzêcych,
� lokalizowania browarów, gorzelni i s³odowni,
� budowy dróg publicznych i torów kolejowych,
� wprowadzania do wód powierzchniowych lub do gruntu

�cieków opadowych z nowych ci¹gów komunikacyjnych,
bez ich wcze�niejszego podczyszczenia,

� mycia pojazdów mechanicznych w ciekach wodnych i w pa-
sie o szeroko�ci 50 m od ich brzegów,

� mycia pojazdów mechanicznych w ciekach wodnych i w pa-
sie o szeroko�ci 30 m od ich brzegów,

� lokalizowania obiektów hodowlanych opartych na syste-
mie chowu bez�cio³owego,

� lokalizowania cmentarzy i grzebania zwierz¹t,
� przewo¿enia materia³ów toksycznych mog¹cych skaziæ

wodê,
� urz¹dzania obozowisk i zorganizowanych k¹pielisk,
� urz¹dzania pryzm kiszonkowych,
�  wykonanie robót melioracyjnych, z wyj¹tkiem robót niezbêd-

nych dla utrzymania koryta cieków w nale¿ytym stanie tech-
nicznym i zaakceptowanych przez administratora cieków,

� gromadzenia odpadów na brzegach i w korytach cieków,
� ustawiania pojemników na odpady w odleg³o�ci mniej-

szej ni¿ 100 m od brzegów cieków,
3. W obszarze strefy ochrony po�redniej; wewnêtrznej i ze-

wnêtrznej nakazuje siê:
� realizacjê kanalizacji zakoñczonej urz¹dzeniami oczyszcza-

j¹cymi równolegle do realizacji wodoci¹gów,
� realizacjê kanalizacji zakoñczonej urz¹dzeniami oczyszcza-

j¹cymi równolegle do realizacji wodoci¹gów, jak równie¿
porz¹dkowanie gospodarki �ciekowej na terenach objê-
tych wodoci¹gami,

� podczyszczanie w osadnikach �cieków opadowych z ci¹-
gów komunikacyjnych (ze szczególnym uwzglêdnieniem
skrzy¿owañ tych ci¹gów z ciekami) przed ich wprowadze-
niem do wód powierzchniowych,

� posiadanie przy prowadzeniu dzia³alno�ci hodowlanej
zbiornika na gnojówkê oraz szczelnej p³yty gnojowej,

§ 28

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 pla-
nie) tereny pod zainwestowanie kubaturowe. Wysoko�ci staw-
ki w zale¿no�ci od przeznaczenia terenu zosta³y ustalone w § 29.

Rozdzia³ IV
PRZEPISY KOÑCOWE

§ 29

Zgodnie z art. 36, ust.3 ustawy z dnia 07.07.1994 roku o za-
gospodarowaniu przestrzennym, ustala siê stawkê procen-
tow¹ wzrostu warto�ci nieruchomo�ci w zwi¹zku z dokonan¹
zmian¹ przeznaczenia terenu w wysoko�ci:
1) 10% dla zabudowy mieszkaniowej zagrodowej i jednoro-

dzinnej M,
2) 20% dla zabudowy mieszkaniowo-us³ugowej MU,
3) 30% dla terenów us³ug komercyjnych UC I i UC II,
4) 0% dla pozosta³ego ustalonego w niniejszym planie u¿ytko-

wania.

§ 30

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§ 31

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

Przewodnicz¹cy Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia:
 J. Prawda

Poz. 2411
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Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XXII/189/04
Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia
z dnia 7 czerwca 2004 r.

Poz. 2411

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jerzmanowice-Przegina
w obszarze So³ectwa Rac³awice

Rysunek Planu Nr 1 Skala 1:10 000

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

Legenda:

Granice terenu objêtego planem - granice admi-
nistracyjne Gminy
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 komercyjnych ponadlokalnych
Tereny cmentarzy
Tereny zieleni le�nej
Tereny dolesieñ
Tereny zieleni nieurz¹dzonej
Tereny upraw polowych
Tereny urz¹dzeñ infrastruktury technicznej
Droga zbiorcza
Droga lokalna

Zasady zagospodarowania terenów wg stref polityki prze-
strzennej

Strefa czê�ciowej ochrony konserwatorskiej "B"
Strefa archeologiczna "W"
Strefa sanitarna "C"
Strefa przep³ywów wezbrañ powodziowych "Z"
Strefa parków krajobrazowych Dolinki Krakow-
skie wraz z otulin¹ "PK"
Strefa obowi¹zywania naliczania stawki wzro-
stu warto�ci nieruchomo�ci "S"
Strefa wewnêtrznego terenu ochrony po�red-
niej (WTOP) ujêcia wody na rzece Rudawie "R"
Obiekty wpisane do zabytków
Pomniki przyrody - drzewa
Pomniki przyrody - ska³y
Stanowiska archeologiczne
Szlaki turystyczne, rowerowe

Przewodnicz¹cy Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia:
 J. Prawda

M

MU
UP
UCI
UCII
ZC
ZL
ZL1

ZN
R

WZ, I I

KZ
KL
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Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr XXII/189/04
Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia
z dnia 7 czerwca 2004 r.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jerzmanowice-Przegina
w obszarze So³ectwa Rac³awice

Rysunek Planu Nr 2 Skala 1:10 000

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

Legenda:

Granice terenu objêtego planem - granice admi-
nistracyjne Gminy
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 komercyjnych ponadlokalnych
Tereny cmentarzy
Tereny zieleni le�nej
Tereny dolesieñ
Tereny zieleni nieurz¹dzonej
Tereny upraw polowych
Tereny urz¹dzeñ infrastruktury technicznej
Droga zbiorcza
Droga lokalna

M

MU
UP
UCI
UCII
ZC
ZL
ZL1

ZN
R

WZ, I I

KZ
KL

Oznaczenie sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej
Zaopatrzenie w wodê

Istniej¹cy przebieg linii wodoci¹gowych
Proponowana rozbudowa sieci wodoci¹gowej
Istniej¹ce ujêcie wody (studnia g³êbinowa)
Istniej¹cy zbiornik wyrównawczy
Zasiêg strefy wp³ywu eksploatacji ujêcia
wody
Zasiêg leja depresyjnego Kopalni Olkuszkich wg
opracowania Politechniki Krakowskiej z 1994 r.
Strefa wewnêtrznego terenu ochrony po�red-
niej (WTOP) ujêcia na rzece Rudawie "R"
Tereny indywidualnego odprowadzania i oczysz-
czania �cieków

Odprowadzanie �cieków

Projektowana sieæ kanalizacji sanitarnej wg. Pro-
jektu budowlano-wykonawczego
Projektowany w planie przebieg kanalizacji sa-
nitarnej
Kierunek odprowadzania �cieków

U
ZB
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go jurajskiego poziomu wodono�nego, na którym oparte s¹
wszystkie wodoci¹gi wiejskie dzia³aj¹ce na obszarze Gminy.

Poni¿ej, w uk³adzie tabelarycznym przedstawiono progno-
zê bilansu zapotrzebowania wody dla obszaru gminy, sporz¹-
dzon¹ w oparciu o "Wytyczne zapotrzebowania na wodê
w wiejskich jednostkach osadniczych" okre�lone zarz¹dzeniem
nr 1 Ministra Rolnictwa z dnia 5 stycznia 1966 r.

Bilans sporz¹dzono dla wielko�ci wsi gminy okre�lonych wg
prognozy demograficznej na rok 2020, przy za³o¿eniu obs³ugi
sieci¹ wodoci¹gow¹ 100% mieszkañców, przy osi¹gniêciu pe³-
nych standardów wyposa¿enia mieszkañ tj. w zlew kuchenny,
sp³ukiwany ustêp oraz urz¹dzenia k¹pielowe z ciep³a wod¹, a bu-
dynków inwentarskich w instalacje wodoci¹gowe i samoczyn-
ne poid³a [tabela Nr 1], oraz dla wielko�ci wsi Gminy z uwzglêd-
nieniem dodatkowo tzw. ch³onno�ci terenów budowlanych wy-
znaczonych w niniejszym planie zagospodarowania przestrzen-
nego, przy za³o¿eniu max. 50% wykorzystania wyznaczonych
terenów, co daje dodatkowo teoretyczny wzrost liczby miesz-
kañców Gminy z ok. 11 200 do ok. 17 000 osób.

Wobec wielu niewiadomych dotycz¹cych wielko�ci oraz kie-
runków rozwoju us³ug komercyjnych, sportowo-rekreacyjnych,
a tak¿e drobnego rzemios³a w bilansie uwzglêdniono wska�ni-
ki przyjête w przeliczeniu na mieszkañca.

Prognozê bilansu - sporz¹dzon¹ z uwzglêdnieniem ch³on-
no�ci wyznaczonych terenów budowlanych [tabela nr 2] - wy-
konano z zastosowaniem scalonego wska�nika zu¿ycia wody,
okre�lonego dla poszczególnych wsi Gminy, w oparciu o zu¿y-
cie prognozowane w tabeli Nr 1.

Poz. 2411

Gazownictwo

Projektowana sieæ gazoci¹gu niskoprê¿nego
Istniej¹ca sieæ gazoci¹gu niskoprê¿nego

Elektroenergetyka

Istniej¹ce linie elektroenergetyczne 15 kv napo-
wietrzne
Istniej¹ce stacje transformatorowe 15.0,4 kV

Przewodnicz¹cy Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia:
 J. Prawda

Za³¹cznik Nr 3
do uchwa³y Nr XXII/189/04
Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia
z dnia 7 czerwca 2004 r.

SZCZEGÓ£OWE UZASADNIENIE ROZWIAZAÑ
W ZAKRESIE ZAOPATRZENIA W  WODÊ

I ODPROWADZENIE �CIEKÓW
W GMINIE JERZMANOWICE PRZEGINIA

ZAOPATRZENIE  W  WODÊ

G³ównym �ród³em zaopatrzenia w wodê dla mieszkañców
Gminy Jerzmanowice - s¹ i pozostan¹ nadal wody podziemne-

TABELA NR 1.

PROGNOZA BILANSU ZAPOTRZEBOWANIA WODY DLA WSI GM. JERZMANOWICE - PRZEGINIA ROK 2020

Lp.

1.

2.

U¯YTKOWNIK

CZUBROWICE
� mieszkalnictwo
� us³ugi - szko³a
� handel, rzemio-

s³o

Razem
� straty na sieci-

10%
� cele p.po¿.

Ogó³em

GOTKOWICE
� mieszkalnictwo
� us³ugi - szko³a
� handel, rzemio-

s³o, zespó³ han-
dlowo-us³ug.

JED-
NO-

STKA

mk
ucz
mk

-
Qd�r

-

-

mk
ucz
mk

ILO�Æ
JEDNO-

STEK

1 250
110

1250

-
-

-

-

470
30
470

WSKA�NIK
JED-

NOSTK.
ZU¯YCIA

l/dobê/jedn

125-
30-
10-

-
-

-

-

125-
30-
10-

Q�r dob
m3/dobê

156,2
3,3

12,5

172,0
17,2

-

189,2

58,75
0,90
4,70

Nd

1,5
1,4
1,4

-
-

-

-

1,5
1,4
1,4

Qmax dod

m3/dobê

234,4
4,6

17,5

256,5
17,2

-

273,7

88,12
1,26
6,58

m3/h

9,8
0,2
0,7

10,7
0,71

-

11,41

3,67
0,05
0,27

Nh

10

2,5
3,2
2,8

-
-

-

-

2,5
3,2
2,8

Qmax godz

m3/h

24,4
0,6
2,0

27,0
0,7

18,0

45,7

9,18
0,17
0,77

l/s

6,8
0,17
0,57

7,54
0,2

5,0

12,74

2,55
0,047
0,21
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Lp.

3.

4.

5.

U¯YTKOWNIK

Razem
� straty na sieci-

10%
� cele p.po¿.

Ogó³em

JERZMANOWICE
� mieszkalnictwo
� us³ugi -

� przedszkole
� szko³a podst.
� gimnazjum
� handel, drob-

ne rzem.
(O�rodek sport.-
rekreac. budy-
nek motelowo -
us³ugowy, bank,
o�rodek zdrowia
itp.)

Razem
� straty na sieci-

10%
� cele p.po¿.

Ogó³em

PRZEGINIA
� mieszkalnictwo
� us³ugi

� przedszkole
� szko³a podst.
� Gimnazjum

� handel, us³ugi

Razem
 � straty na sieci-

10%
� cele p.po¿.

Ogó³em

RAC£AWICE
� mieszkalnictwo
� us³ugi - szko³a
� handel, us³ugi

(obiekty wielo-
funkcyjne)

Razem
� straty na sieci-

10%
� cele p.po¿.

Ogó³em

JED-
NO-

STKA

-
Qd�r

-

-

mk

m-c
ucz
ucz
mk

-
Qd�r

-

-

mk

mc
ucz
ucz
mk

-
Qd�r

-

-

mk
ucz
mk

-
Qd�r

-

-

ILO�Æ
JEDNO-

STEK

-
-

-

-

2 800

80
250
240

2 800

-
-

-

-

2 550

45
220
230

2 550

-
-

-

-

1 600
150

1 600

-
-
-

-

WSKA�NIK
JED-

NOSTK.
ZU¯YCIA

l/dobê/jedn

-
-

-

-

125-

70-
30-
30-
30-

-
-

-

-

125-

70-
30-
30-
10-

-
-

-

-

125-
30-
10-

-
-
-

-

Q�r dob
m3/dobê

64,35
6,40

-

70,75

350,0

6,0
7,5
7,2
84,0

454,7
45,5

-

500,2

318,75

3,15
6,60
6,90

25,50

360,90
36,00

-

396,90

200,0
4,5

16,0

220,5
22,0

-

242,5

Nd

-
-

-

-

1,5

1,4
1,4
1,4
1,4

-
-

-

-

1,5

1,4
1,4
1,4
1,4

-
-

-

-

1,5
1,4
1,4

-
-

-

-

Qmax dod

m3/dobê

95,9
66,4

-

102,36

525,0

8,4
10,5
10,1

117,6

671,6
45,6

-

717,1

478,12

4,41
9,24
9,66

35,70

537,13
36,00

-

573,13

300,0
6,3
22,4

328,7
22,0

-

350,7

m3/h

3,99
0,27

-

4,26

21,87

0,35
0,44
0,42
4,90

27,98
1,89

-

29,87

19,92

0,18
0,38
0,40
1,49

22,38
1,50

-

23,88

12,50
0,25
0,93

13,69
0,92

-

14,61

Nh

10

-
-

-

-

2,5

3,2
3,2
3,2
2,8

-
-
-

-

2,5

3,2
3,2
3,2
2,8

-
-

-

-

2,5
3,2
2,8

-
-

-

-

Qmax godz

m3/h

10,12
0,27

18,0

28,39

54,70

1,12
1,40
1,34

13,72

72,28
1,89

36,00

110,17

49,80

0,60
1,23
1,29
4,16

57,08
1,50

36,00

94,58

31,25
0,84
2,61

34,70
0,92

18,00

53,62

l/s

2,8
0,07

5,0

7,87

15,20

0,30
0,39
0,37
3,81

20,07
0,52
10,0

30,69

13,83

0,16
0,34
0,36
1,16

15,85
0,42

10,00

26,27

8,68
0,23
0.72

9,63
0,25

5,00

13,88
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Lp.

6.

7.

8.

U¯YTKOWNIK

SZKLARY
� mieszkalnictwo
� szko³a
� handel, us³ugi

Razem

� straty na sieci
-10%
� cele p.po¿.

Ogó³em

S¥SPÓW
� mieszkalnictwo
� us³ugi:

� przedszkole
� szko³a

� handel,

Razem
� straty na sieci-
10%
� cele p.po¿.

Ogó³em

£AZY
� mieszkalnictwo
� us³ugi - szko³a
� handel, us³ugi

(obiekty wielo-
funkcyjne)

Razem
� straty na sieci-

10%
� cele p.po¿.

Ogó³em

JED-
NO-

STKA

mk
ucz
mk

-

Qd�r

-

-

mk

m-c
ucz
mk

-
Qd�r

-

-

mk
ucz
mk

-
Qd�r

-

-

ILO�Æ
JEDNO-

STEK

680
70

680

-

-

-

-

1 400

20
100

1 400

-
-

-

-

450
20
450

-
-

-

-

WSKA�NIK
JED-

NOSTK.
ZU¯YCIA

l/dobê/jedn

125-
30-
10-

-

-

-

-

125-

75-
30-
10-

-
-

-

-

125-
30-
20-

-
-

-

-

Q�r dob
m3/dobê

85,00
2,10
6,80

93,90

9,40

-

103,30

175,0

1,5
3,0
14,0

193,5
19,3

-

212,8

56,25
0,60
9,00

65,85
6,60

-

72,45

Nd

1,5
1,4
1,4

-

-

-

-

1,5

1,4
1,4
1,4

-
-

-

-

1,5
1,4
1,4

-
-

-

-

Qmax dod

m3/dobê

127,50
2,90
9,52

139,92

9,40

-

149,32

262,5

2,1
4,2

19,6

288,4
19,3

-

307,7

84,37
0,84

12,60

97,81
6,60

-

104,41

m3/h

5,31
0,12
0,39

5,82

0,40

-

6,22

10,94

0,09
0,18
0,82

12,03
0,8

-

12,83

3,51
0,03
0,52

4,06
0,27

-

4,33

Nh

10

2,5
3,2
2,8

-

-

-

-

2,5

3,2
3,2
2,8

-
-

-

-

2,5
3,2
2,8

-
-

-

-

Qmax godz

m3/h

13,28
0,39
1,11

14,78

0,40

18,00

33,18

27,30

0,28
0,56
2,28

30,42
0,80

31,22

8,79
0,11
1,47

10,37
0,27

18,00

28,64

l/s

3,69
0,10
0,31

4,10

0,11

5,00

9,21

7,59

0,08
0,16
0,63

8,46
0,22

8,68

2,44
0,03
0,40

2,87
0,07

5,00

7,49
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TABELA NR 2.

PROGNOZA BILANSU ZAPOTRZEBOWANIA WODY DLA WSI GM. JERZMANOWICE - PRZEGINIA Z UWZGLÊDNIENIEM
CH£ONNO�CI TERENÓW BUDOWLANYCH - OKRES DOCELOWY
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*       liczba mieszkañców wynikaj¹ca z uwzglêdnienia ch³onno�ci terenów budowlanych wyznaczonych w nin. planie zagospodarowania, przy za³o¿eniu max. - 50 % wykorzy-
stania terenów budowlanych
**  scalony wska�nik jednostkowego zu¿ycia wody, wyliczony odrêbnie dla ka¿dej wsi, wg zu¿ycia prognozowanego w tabeli Nr 1.
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Pe³ne docelowe pokrycie potrzeb wszystkich mieszkañców
Gminy Jerzmanowice - Przeginia wymaga zabezpieczenia po-
boru wody dla obs³uguj¹cych gminê wodoci¹gów w wielko�ci
okre�lonej poni¿ej dla poszczególnych systemów.

Docelowo przewiduje siê adaptacjê, rozbudowê i moderni-
zacjê nastêpuj¹cych wodoci¹gów na terenie Gminy:
1. Wodoci¹gu "Przeginia - Gotkowice"

zaopatruj¹cego w wodê mieszkañców wsi:
� Przeginia
� Gotkowice
� oraz tzw. Koloni Zachodniej we wsi Jerzmanowice.
W oparciu o zasoby wodne studni wierconej w Przeginii,

zatwierdzone w wielko�ci:

Qe=47 m3/h.

Docelowe potrzeby mieszkañców szacowane s¹ w wielko-
�ci:

Q�r dob = 670 m3/dobê ÷ do ok. 1040 m3/dobê
tj. 27,9 ÷ 43 m3/h

Qmax dob= od 960 m3/dobê do 1560 m3/dobê
tj. 40,0 ÷ 65 m3/h

Zatem wykorzystanie ok. 50% wyznaczonych terenów bu-
dowlanych wymaga szukania dodatkowego �ród³a wody.

Poszerzenie zasiêgu obs³ugi wodoci¹gu na nowe tereny
budowlane wymaga rozbudowy sieci rozprowadzaj¹cej oraz
wzmocnienia uk³adu sieci rozdzielczej w zachodniej czê�ci
wsi Przeginia, a tak¿e docelowo powiêkszenie pojemno�ci
zbiornika wyrównawczego. Dla pasa zabudowy wprowadzo-
nej po po³udniowej stronie drogi E-22 - celow¹ bêdzie reali-
zacja sieci pier�cieniowej na bazie istniej¹cego ruroci¹gu
Ø  150 ÷ 100 mm.

Podstawowym problemem wodoci¹gu "Przeginia" jest li-
kwidacja ogromnych strat wody na sieci, siêgaj¹cych 60% wiel-
ko�ci poboru wody z ujêcia. Konieczne jest sporz¹dzenie szcze-
gó³owej analizy przyczyn, likwidacja poboru wody poza opo-
miarowaniem, oraz przeprowadzenie modernizacji sieci. Do-
prowadzenie wody do terenów zabudowy mieszkaniowej pro-
ponowanej na lokalnych wzniesieniach, wymaga³o bêdzie re-
alizacji hydroforowni.

2. Wodoci¹gu "Jerzmanowice"
� Obs³uguj¹cego g³ówn¹, �rodkow¹ czê�æ wsi, Koloniê

Wschodni¹, Czo³ow¹ z przyleg³¹ czê�ci¹ wsi S¹spów (przy-
sió³ek "Lepianka") w oparciu o zasoby ujêcia podstawo-
wego "Dó³" zatwierdzone w wysoko�ci Qe=58,3 m3/h
oraz ujêcia awaryjnego, w wysoko�ci Qe=9,5 m3/h.

� Docelowe potrzeby mieszkañców Jerzmanowic szacowa-
ne s¹ w wielko�ci:

Q�r dob= 500 m3/dobê ÷ 900 m3/dobê
tj. 21 m3/h  ÷37.5 m3/h

Qmax dob= 720 m3/dobê ÷ 1 350 m3/dobê
tj. 30 m3/h ÷ 56 m3/h

Poszerzenie zasiêgu obs³ugi na nowe tereny budowlane,
wymaga jedynie rozbudowy sieci rozprowadzaj¹cej, szczegól-
nie w kierunku po³udniowym.

3. Wodoci¹gu "£azy"
�  pracuj¹cego w oparciu o zasoby studni wierconej zatwier-

dzone w wysoko�ci Qe=13,2 m3/h

oraz wodoci¹gu "£azy - Jawor" - opartego o zasoby stud-
ni Qe=4m3/h wspomaganego wod¹ z wodoci¹gu "Jerz-
manowice".

Docelowe zapotrzebowanie wody dla miejscowo�ci £azy
prognozowane jest w wielko�ci:

Qsr dob= 72,5 m3/dobê ÷ 133 m3/dobê
tj. 3 m3/h ÷ 5,5 m3/h

Qmax dob= 104,4 m\/dobê ÷ 200 m3/h
tj. 4,5 m3/h ÷ 8,3 m3/h

Przeznaczenie znacznych terenów pod zabudowê mieszka-
niow¹ wymaga znacznej rozbudowy sieci wodoci¹gowej roz-
prowadzaj¹cej, tak w zasiêgu obs³ugi wodoci¹gu "£azy" jak
i "£azy - Jawor", dla tego ostatniego g³ównie w oparciu o zasi-
lanie ze studni

w Jerzmanowicach [projektowane przed³u¿enie sieci z koñ-
cówki ruroci¹gu Ø  100 mm na terenie Kolonii Wschodniej
w Jerzmanowicach].

Podstawowym zadaniem wymagaj¹cym rozwi¹zania na
terenie obs³ugiwanym przez wodoci¹gi "£azy" i "£azy - Ja-
wor" jest likwidacja strat wody na sieci przekraczaj¹ca 60%
poboru wody.

4. Wodoci¹gu "Rac³awice".
� opartego na zasobach studni wierconej zatwierdzonych

w wielko�ci Qe=15,8 m3/h.

Docelowe zapotrzebowanie wody dla Rac³awic prognozo-
wane jest w wielko�ci:

Q�r dob= 242 m3/dobê ÷ 304 m3/dobê
tj. 10 m3/h ÷ 13 m3/h

Qmax dob= 350 m3/dobê ÷ 456 m3/dobê
tj. 15 m3/h ÷ 20 m3/h

zatem uzbrojenie nowo wyznaczonych terenów budowlanych
wymaga szukania dodatkowego �ród³a wody [np. zasilania od
strony wodoci¹gu "Czubrowice"], lub znacznego ograniczenia
nowo wyznaczonych terenów pod zabudowê mieszkaniow¹.

5. Wodoci¹gu "Szklary".
� pracuj¹cego w oparciu o zasoby studni g³êbinowej wyno-

sz¹ce: Qe= 25,3 m3/h co przy prognozowanym zapotrze-
bowaniu wody w wielko�ci:

Q�r dob= 103 m3/dobê ÷ 134 m3/dobê
tj. 4,3 m3/h ÷ 5,6 m3/h

Qmax dob= 150 m3/dobê ÷ 200 m3/dobê
tj. 6,2 m3/h ÷ 8,3 m3/h

pozwoli na zaspokojenie docelowych potrzeb mieszkañców.
Uzbrojenie nowych terenów zabudowy mieszkaniowej w sieæ
wodoci¹gow¹ wymaga rozbudowy sieci doprowadzaj¹cej.
Dla podniesienia niezawodno�ci pracy systemu wskazane jest
powiêkszenie pojemno�ci zbiornikowej wodoci¹gu "Szklary".

6. Wodoci¹gu "Czubrowice".
� opartego na zasobach studni wierconej zatwierdzonych

w wysoko�ci Qe= 20,5 m3/h
� oraz wodoci¹gu lokalnego "Czubrowice - Polesie"

Poz. 2411
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pracuj¹cego w oparciu o zasoby studni zatwierdzone w wyso-
ko�ci Qe= 13,7 m3/h
Docelowe zapotrzebowanie wody dla Czubrowic prognozowa-
ne jest w wielko�ci:

Q�r dob= 190 m3/dobê ÷ 280 m3/dobê
tj. 8 m3/h ÷ 12 m3/h

Qmax dob= 280 m3/dobê ÷ 420 m3/dobê
tj. 12 m3/h ÷ 17,5 m3/h

Istniej¹ce zasoby w pe³ni pokrywaj¹ docelowe prognozy
zu¿ycia wody.

Konieczna bêdzie rozbudowa sieci rozdzielczej dla uzbroje-
nia w sieæ wodoci¹gow¹ nowo wyznaczonych terenów budow-
lanych.

7. Wodoci¹gów obs³uguj¹cych mieszkañców S¹spowa tj.:
� Wodoci¹gu "S¹spów -Wymys³ów"  dla zachodniej i cen-

tralnej czê�ci wsi, opartego na zasobach studni wierconej
zatwierdzonych w wielko�ci Qe= 13,7 m3/h

� Wodoci¹gu "S¹spów - Podkalinów" w oparciu o zasoby
studni zatwierdzone w wielko�ci: Qe= 1,45 m3/h

� Wodoci¹gu "S¹spów - Porêba" opartego o zasoby studni
g³êbinowej zatwierdzone w wysoko�ci Qe= 4,1 m3/h.

Prognozowane zapotrzebowanie wody dla wsi S¹spów wy-
nosi:

Q�r dob= 213 m3/dobê ÷ 320 m3/dobê
tj. 8,9 m3/h  ÷ 13,5 m3/h

Qmax dob= 310 m3/dobê ÷ 480 m3/dobê
tj. 13 m3/h ÷ 20 m3/h

 Zatem wykorzystanie ok. 50% wyznaczonych terenów bu-
dowlanych przekracza ³¹czne zasoby trzech pracuj¹cych na
terenie wsi wodoci¹gów, wymaga zatem szukania dodatko-
wego �ród³a wody lub ograniczenia nowych terenów przezna-
czonych pod zabudowê.

Doprowadzenie wody do nowych terenów zabudowy
mieszkaniowej wymaga rozbudowy sieci rozdzielczej oraz dla
terenów po³o¿onych na wierzcho³kach - realizacji lokalnych hy-
droforni.

UWAGI KOÑCOWE -
 Z ZAKRESU ZAOPATRZENIA W  WODÊ

1. Uruchomienie nowo wyznaczonych terenów zabudowy
mieszkaniowej oraz ich uzbrojenie w sieæ wodoci¹gow¹,
uwarunkowane jest wcze�niejszym skanalizowaniem wsi,
dotyczy szczególnie wsi S¹spów po³o¿onej u �ródlisk potoku
S¹spówka, oraz wsi Jerzmanowice - Szklary objêtych we-
wnêtrznym terenem ochrony po�redniej ujêcia wody pitnej
na rz. Rudawie w zlewni której prawie w ca³o�ci po³o¿ona
jest gmina Jerzmanowice - Przeginia.

2. Zasoby wodne wodoci¹gów:
- "Przeginia - Gotkowice";
- "Rac³awice";
- "S¹spów - Wymys³ów";
s¹ niewystarczaj¹ce dla pokrycia prognozowanego zapo-
trzebowania wody konieczne jest w³¹czenie dodatkowego
�ród³a wody lub ograniczenie wprowadzania nowych tere-
nów zabudowy mieszkaniowej na obszarach bêd¹cych w za-
siêgu obs³ugi w/w wodoci¹gów.

3. W zakresie �róde³ wody - na terenie ca³ej gminy - obowi¹zu-
je zasada ochrony zasobów ujêæ przed ich nadmiern¹ eks-
ploatacj¹.

4. Funkcjonowanie wodoci¹gów:
- Czubrowice;
- Rac³awice;
- Przeginia - Gotkowice;
Uwarunkowane jest zahamowaniem zasiêgu wp³ywu leja
depresyjnego kopalni rud cynku i o³owiu "Boles³aw", "Ol-
kusz" i "Pomorzany", powoduj¹cego znaczne obni¿enie za-
sobów wód w studniach na terenie tych wsi.

5. Podstawowym zadaniem dla gminy w zakresie wodoci¹-
gów - jest likwidacja ogromnych strat wody na sieci wyno-
sz¹cych aktualnie �rednio oko³o 40% wielko�ci poboru wody
z ujêæ, ale w niektórych wodoci¹gach ("Przeginia - Gotkowi-
ce", "£azy") przekraczaj¹cych 60%.

6. Prawid³owe funkcjonowanie systemu uwarunkowane jest
konserwacj¹ i modernizacj¹ urz¹dzeñ i sieci oraz jej rozbu-
dow¹, celem doprowadzenia wody do nowych terenów bu-
dowlanych.

7. Wszystkie ujêcia wód podziemnych bêd¹ce �ród³em zasila-
nia wodoci¹gów wiejskich i lokalnych - maj¹ okre�lone i wy-
znaczone w terenie - strefy ochrony bezpo�redniej (w grani-
cach ogrodzenia dzia³ki ujêcia), w której granicach mie�ci
siê równie¿ zasiêg stref ochrony po�redniej wewnêtrznej
tych ujêæ.

Z uwagi na budowê geologiczn¹ pod³o¿a oraz warunki hydro-
geologiczne - nie zachodzi konieczno�æ utworzenia stref
ochrony po�redniej zewnêtrznej.

8. Wzniesione na planszy uzbrojenia - obszary zasiêgu wp³ywu
ujêcia wraz z granic¹ obszaru sp³ywu wód do ujêcia - nale¿y
traktowaæ jako obszary wymagaj¹ce szczególnej ochrony
przed zanieczyszczeniem tj. obszary, na których obowi¹zuje
zakaz lokalizacji obiektów przemys³owych, us³ugowych zali-
czanych do szczególnie szkodliwych dla �rodowiska.

ODPROWADZENIE I OCZYSZCZENIE �CIEKÓW

Obszar Gminy Jerzmanowice - Przeginia (oprócz wsi S¹-
spów) - jako po³o¿ony w strefie ochronnej ujêcia wody na rze-
ce Rudawie, jako �ród³a wody pitnej dla m. Krakowa, a tak¿e
po³o¿ony w ca³o�ci w obrêbie górnojurajskiego G³ównego
Zbiornika Wód Podziemnych nr 326 "Czêstochowa - Po³udnie",
o wodach bardzo dobrej jako�ci, wymagaj¹cych szczególnej
ochrony - podlega obowi¹zkowi uporz¹dkowania gospodarki
�ciekowej, g³ównie poprzez jej skanalizowanie, zakoñczone
urz¹dzeniami oczyszczaj¹cymi o bardzo wysokim stopniu re-
dukcji zanieczyszczeñ.

Poni¿ej w uk³adzie tabelarycznym [tabela Nr 3] przedsta-
wiono prognozê bilansu �cieków z terenów poszczególnych
wsi gminy, sporz¹dzon¹ dla okresu docelowego [rok 2020] przy
zastosowaniu scalonego wska�nika przyjêtego zgodnie z opra-
cowanymi dla czê�ci Gminy projektami kanalizacji - w wielko-
�ci qi=130 l/mk/dobê.

Ilo�ci �cieków podano w oparciu o prognozê demograficzn¹
rozwoju gminy oraz, w nawiasie, podano wielko�ci wynikaj¹-
ce z przyjêcia 50% wykorzystania pod zabudowê terenów bu-
dowlanych wyznaczonych w niniejszym planie zagospodaro-
wania.

Poz. 2411
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TABELA NR 3

PROGNOZA BILANSU �CIEKÓW SANITARNYCH Z TERENU GM. JERZMANOWICE - PRZEGINIA
OKRES DOCELOWY
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Przewodnicz¹cy Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia:
 J. Prawda
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Nieuporz¹dkowana gospodarka �ciekowa [brak kanaliza-
cji zbiorczej], przy równoczesnym zrealizowaniu na terenie
wszystkich wsi gminy - wodoci¹gów zbiorczych- stanowi g³ów-
ne uwarunkowanie dla prawid³owego rozwoju gminy.

Jako podstawowe zadanie z zakresu porz¹dkowania go-
spodarki �ciekowej, obowi¹zuj¹ce w niniejszym planie zago-
spodarowania przestrzennego - ustala siê:
1. Realizacja systemu kanalizacji sanitarnej dla miejscowo�ci:

� Przeginia;
� Gotkowice - Kolonia Czo³owa w Jerzmanowicach;
� Czubrowice;
� Rac³awice;
z oczyszczalni¹ �cieków zlokalizowan¹ w ¯arach (gm. Krze-
szowice) wspóln¹ dla wsi Paczó³towice z gm. Krzeszowice
i odprowadzeniem �cieków oczyszczonych do pot. Rac³awka.
Przepustowo�æ oczyszczalni przyjêta zosta³a w wielko�ci:

Q�r dob=700 m3/dobê
Qmax dob=910 m3/dobê

jako �redniodobowa ilo�æ �cieków obliczona dla wska�nika
jednostkowego qj=130 l/m/d oraz liczby mieszkañców pod-
³¹czonych do kanalizacji - wynosz¹cej - 5 300 osób.
Docelowo liczba mieszkañców z obszaru w/w wsi (bez wsi

Paczó³towice) wynikaj¹ca z rozwoju demograficznego przyjête-
go w niniejszym planie zagospodarowania wynosi - 5 870 mk,
natomiast teoretyczna liczba mieszkañców wynikaj¹ca z za³o-
¿enia wykorzystywania w oko³o 50% wyznaczonych terenów
budowlanych - oscyluje wokó³ 8 100 mk.

Zatem w zale¿no�ci od stopnia wykorzystania wolnych te-
renów budowlanych - docelowo mo¿e zaistnieæ potrzeba roz-
budowy oczyszczalni �cieków, co nale¿y uwzglêdniæ przy za-
gospodarowywaniu dzia³ki pod oczyszczalniê.

Wprowadzenie ci¹gów zabudowy w zachodniej czê�ci wsi
Przeginia i Czubrowice (wzd³u¿ drogi Chrzanowskiej a¿ do Ko-
loni Czarnoty w Czubrowicach) - wymagaæ bêdzie znacznego
wyd³u¿enia sieci kanalizacji sanitarnej, oraz realizacji dodat-
kowych co najmniej dwu przepompowni �cieków, to samo do-
tyczy zabudowy wzd³u¿ drogi prowadz¹cej w kierunku po³u-
dniowo - wschodnim do Czubrowic.

2. Realizacjê systemu kanalizacji sanitarnej dla miejscowo�ci:
� Szklary-Jerzmanowice;
� S¹spów (czê�æ wsi),
� £azy;
z oczyszczalni¹ �cieków w Szklarach, przyjêt¹ o przepusto-
wo�ci: Q�r dob=650m3/dobê
 [przyjêta liczba mieszkañców 5500 osób]
w pe³ni zaspokajaj¹cej docelowe potrzeby tych wsi wynika-
j¹ce z przewidywanego rozwoju demograficznego gminy.

Natomiast w przypadku znacznego wykorzystania wyzna-
czonych terenów budowlanych - konieczna bêdzie rozbudowa
oczyszczalni.

Wprowadzenie enklawy terenów zabudowy mieszkaniowej
w zachodniej czê�ci Kolonii Zachodniej w Jerzmanowicach - wyma-
ga realizacji dodatkowo oko³o 600 mb g³ównego kana³u sanitarne-
go oraz oko³o 300 mb ruroci¹gu t³ocznego z pompowni¹ �cieków.

Znacznego wyd³u¿enia sieci oraz realizacji znacznej ilo�ci
przepompowni wymaga skanalizowania nowych terenów za-
budowy na terenie wsi £azy.

3. Pozosta³a czê�æ systemu kanalizacji sanitarnej dla wsi S¹-
spów bêdzie rozwi¹zana przez odrêbne opracowanie
uwzglêdniaj¹ce wymogi Ojcowskiego Parku Narodowego.

UWAGI KOÑCOWE Z ZAKRESU GOSPODARKI �CIEKOWEJ

1. Gmina Jerzmanowice - Przeginia jako po³o¿ona w strefie
ochronnej ujêcia wody rz. Rudawy - podlega ochronie statu-
towej o ustaleniach szczegó³owo okre�lonych w decyzji WO�
UW w Krakowie nr III-6210-1/5/97 z dnia 15.041997 roku;

2. Obowi¹zuje zasada bezwzglêdnego odprowadzania �cieków
do kanalizacji zakoñczonej urz¹dzeniami oczyszczaj¹cymi;

3. Systemem obowi¹zuj¹cym na terenie gminy - jest system
kanalizacji rozdzielczej, obejmuj¹cy wy³¹cznie realizacjê ka-
nalizacji sanitarnej;

4. Poza zasiêgiem kanalizacji zbiorczej, jako tereny indywidual-
nego unieszkodliwiania i odprowadzania �cieków, z dopusz-
czeniem odprowadzenia �cieków do szczelnych zbiorników
wybieralnych - pozostawia siê jedynie pojedyncze tereny
zabudowy rozproszonej, po³o¿one poza obszarem �ródlisko-
wym, oraz WTOP ujêcia wody pitnej na rz. Rudawie, a tak¿e:
Koloniê "Czarnoty" i "Polesie" w Czubrowicach.

5. Przyjête do realizacji oczyszczalnie �cieków zostan¹ wynie-
sione ponad Q1%; strefa uci¹¿liwo�ci wokó³ oczyszczalni zo-
stanie okre�lona w ocenie ich oddzia³ywania na �rodowi-
sko, winna siê zamkn¹æ w granicach ogrodzenia.

6. Projektowane pompownie �cieków nie wymagaj¹ strefy
ochronnej.

7. Uruchomienie nowo wyznaczonych terenów zabudowy
mieszkaniowej szczególnie zlokalizowanych na lokalnych
wierzchowinach, uwarunkowane jest wcze�niejszym skana-
lizowaniem wsi, umo¿liwiaj¹cym przejêcie �cieków z uru-
chamianych terenów.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia:
 J. Prawda
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Uchwa³a Nr XXXI/208/2004
Rady Gminy Klucze
z dnia 11.06.2004 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy "Basztowa "w so³ectwie
Kwa�niów Dolny.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t. j. Dz. U. Nr 142 poz.1591
z 2001 r. z pó�n. zm.) Rada Gminy Klucze uchwala co nastêpuje:

§ 1

Utworzyæ now¹ ulicê w so³ectwie Kwa�niów Dolny, zgod-
nie z za³¹cznikiem graficznym.

§ 2

Nowo utworzonej ulicy nadaæ nazwê "Ulica Basztowa "

§ 3

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Klucze.

§ 4

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

Przewodnicz¹ca Rady Gminy Klucze: B. W¹s

Poz. 2411, 2412
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Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XXXI/208/2004
Rady Gminy Klucze
z dnia 11.06.2004 r.

Kwa�niów Dolny

ulica Basztowa

Przewodnicz¹ca Rady Gminy Klucze: B. W¹s
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Uchwa³a* Nr LII/492/04
Rady Miasta Krakowa

z dnia 30 czerwca 2004 r.

w sprawie zmiany uchwa³y Nr LXIV/536/00 Rady Miasta
Krakowa z dnia 8 listopada 2000 roku w sprawie regulami-
nu korzystania z Parku Strzeleckiego oraz zmiany uchwa³y
Nr CXX/1125/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 wrze�nia
2002 roku w sprawie wprowadzenia regulaminów korzy-
stania z Parku - Planty Bieñczyckie, Parku Krowoderskiego
i Parku Solvay

Na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591, zm.: z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558,
Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r.
Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568) oraz art. 14 ust. 6 ustawy

z dnia 26 pa�dziernika 1982 roku o wychowaniu w trze�wo�ci
i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 147
poz. 1231, zm.: z 2001 r. Nr 128 poz. 1401, z 2002 r. Nr 167
poz. 1372, z 2003 r. Nr 80 poz. 719, Nr 122 poz. 1143) Rada Mia-
sta Krakowa uchwala, co nastêpuje:

§ 1

W uchwale Nr LXIV/536/00 dodaje siê § 3a. o tre�ci:
"§ 3a. Naruszenie przepisów porz¹dkowych zawartych w re-
gulaminie, podlega karom przewidzianym w kodeksie wykro-
czeñ oraz ustawie o wychowaniu w trze�wo�ci i przeciwdzia³a-
niu alkoholizmowi."

§ 2

W za³¹czniku do uchwa³y Nr LXIV/536/00 w ust. 3 pkt 7
skre�la siê wyrazy "wnoszenia i".

§ 3

W uchwale Nr CXX/1125/02 dodaje siê § 4a. o tre�ci:
"§ 4a. Naruszenie przepisów porz¹dkowych zawartych w re-

gulaminie, podlega karom przewidzianym w kodeksie wykro-
czeñ oraz ustawie o wychowaniu w trze�wo�ci i przeciwdzia³a-
niu alkoholizmowi."

§ 4

Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Kra-
kowa

§ 5

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

Wiceprzewodnicz¹cy Rady: W. Misztal
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Uchwa³a Nr LIII/511/04
Rady Miasta Krakowa
z dnia 7 lipca 2004 r.

w sprawie za³o¿enia Technikum Uzupe³niaj¹cego Nr 23 dla
Doros³ych i w³¹czenia go do Zespo³u Szkó³ Poligraficzno -
Ksiêgarskich im. Zenona Klemensiewicza
w Krakowie, os. Tysi¹clecia 38.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t. j.:
Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62
poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806,
z 2003 r., Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102
poz. 1055), w zwi¹zku z art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12 pkt 8 lit. i,
art. 92, pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie
powiatowym (t. j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r.
Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271,
Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568)
oraz art. 5 ust. 3 i 5a, art. 58 ust. 1, art. 62 ustawy z dnia 7 wrze-
�nia 1991 r. o systemie o�wiaty (t. j.: Dz. U. z 1996 r. Nr 67
poz. 329, zm.: Dz. U. z 1996 r. Nr 106 poz. 496, z 1997 r. Nr 28
poz. 153, Nr 141 poz. 943, z 1998 r. Nr 117 poz. 759, Nr 162

Poz. 2412, 2413, 2414
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* Rozstrzygniêciem nadzorczym Nr PN.II.0911-156-04 z dnia
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uchwa³y w czê�ci paragrafu 1 i paragrafu 3
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poz.1126, z 2000 r. Nr 12 poz. 136, Nr 19 poz. 239, Nr 48 poz. 550,
Nr 104 poz. 1104, Nr 120 poz. 1268, Nr 122 poz. 1320, z 2001 r.
Nr 111 poz. 1194, Nr 144 poz. 1615, z 2002 r. Nr 41 poz. 362,
Nr 113 poz. 984, Nr 141 poz. 1185, Nr 200 poz. 1683, z 2003 r.
Nr 6 poz. 65, Nr 128 poz. 1176, Nr 137 poz. 1304, Nr 203
poz. 1966) Rada Miasta Krakowa uchwala, co nastêpuje:

§ 1

Z dniem 1 wrze�nia 2004 roku zak³ada siê Technikum Uzu-
pe³niaj¹ce dla Doros³ych Nr 23 z siedzib¹ w Krakowie, na os.
Tysi¹clecia 38, w³¹czaj¹c go do Zespo³u Szkó³ Poligraficzno -
Ksiêgarskich.

§ 2

Statut Technikum Uzupe³niaj¹cego Nr 23 w Krakowie zo-
stanie okre�lony odrêbn¹ uchwa³¹ Rady Miasta Krakowa.

§ 3

�rodki finansowe na funkcjonowanie nowotworzonego
Technikum s¹ zaplanowane w bud¿ecie Miasta Krakowa
w 2004 r. w dziale 801, rozdziale 80110.

§ 4

Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Kra-
kowa.

§ 5

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzien-
niku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.

Wiceprzewodnicz¹cy Rady: B. Ko�mider
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Uchwa³a Nr LIII/512/04
Rady Miasta Krakowa
z dnia 7 lipca 2004 r.

w sprawie za³o¿enia Szko³y Specjalnej Przysposabiaj¹cej
do Pracy nr 5 w Specjalnym O�rodku Szkolno-Wychowaw-
czym dla Dzieci Niewidomych i S³abowidz¹cych im. W³o-
dzimierza Dolañskiego w Krakowie, ul. Tyniecka 7.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t. j.: Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62
poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806,
z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz.
1055) oraz art. 12 pkt 8 lit. "i", art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorz¹dzie powiatowym (t. j.:
Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62
poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688,
Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162 poz. 1568) oraz art. 9 ust. 1
pkt 3 lit. h, art. 58 ust. 1, 2a i 6, ustawy z dnia 7 wrze�nia 1991 r.
o systemie o�wiaty (t. j.: Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329, Nr 106
poz. 496, z 1997 r. Nr 28 poz. 153, Nr 141 poz. 943, z 1998 r.
Nr 117 poz. 759, Nr 162 poz. 1126, z 2000 r. Nr 12 poz. 136,
Nr 19 poz. 239, Nr 48 poz. 550, Nr 104 poz. 1104, Nr 120

poz. 1268, Nr 122 poz. 1320, z 2001 r. Nr 111 poz. 1194, Nr 144
poz. 1615, z 2002 r. Nr 41 poz. 362, Nr 113 poz. 984, Nr 141
poz. 1185, Nr 200 poz. 1683, z 2003 r. Nr 6 poz. 65, Nr 128 poz.
1176, Nr 137 poz. 1304, Nr 203 poz. 1966) Rada Miasta Krako-
wa uchwala co nastêpuje:

§ 1

Z dniem 1 wrze�nia 2004 r. zak³ada siê Szko³ê Specjaln¹
Przysposabiaj¹c¹ do Pracy nr 5 w Specjalnym O�rodku Szkol-
no-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i S³abowidz¹cych
w Krakowie, ul. Tyniecka 7.

§ 2

Szkole, o której mowa w § 1 nadaje siê statut w brzmieniu
ustalonym w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y.

§ 3

�rodki na funkcjonowanie Szko³y, o której mowa w § 1 za-
planowane s¹ w Dziale 854 Rozdziale 85403 bud¿etu Miasta
Krakowa na 2004 rok.

§ 4

Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Kra-
kowa.

§ 5

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³o-
szenia.

Wiceprzewodnicz¹cy Rady: B. Ko�mider

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr LIII/512/04
Rady Miasta Krakowa
z dnia 7 lipca 2004 r.

Statut Szko³y Specjalnej Przysposabiaj¹cej
do Pracy Nr 5 w Krakowie

ROZDZIA£ I
NAZWA I TYP SZKO£Y

§ 1

1. Nazwa Szko³y: Szko³a Specjalna Przysposabiaj¹ca do Pracy
nr 5 w Krakowie, zwana dalej "Szko³¹".

2. Siedzib¹ Szko³y jest Miasto Kraków, ul. Tyniecka 7, 30-319
Kraków.

3. Organem prowadz¹cym Szko³ê jest Gmina Miejska Kraków.
4. Organem sprawuj¹cym nadzór pedagogiczny jest Ma³opol-

ski Kurator O�wiaty.
5. Szko³a wchodzi w sk³ad Specjalnego O�rodka Szkolno-Wy-

chowawczego dla Dzieci Niewidomych i S³abowidz¹cych im.
W³odzimierza Dolañskiego w Krakowie, zwanego dalej
"O�rodkiem".

6. Nazwa Szko³y jest u¿ywana w pe³nym brzmieniu. Na pieczê-
ciach mo¿e byæ u¿ywany skrót nazwy.

Poz. 2414, 2415
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7. W nazwie Szko³y umieszczonej na tablicy urzêdowej, na sztan-
darze, na �wiadectwie oraz na pieczêciach, którymi opatru-
je siê �wiadectwo i legitymacjê szkoln¹, pomija siê okre�le-
nie "specjalna".

§ 2

1. Szko³a kszta³ci m³odzie¿ z upo�ledzeniem umys³owym
w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz z niepe³nospraw-
no�ciami sprzê¿onymi.

2. Uczniowie przyjmowani s¹ do szko³y na podstawie �wiadec-
twa ukoñczenia gimnazjum i aktualnego orzeczenia poradni
psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kszta³cenia spe-
cjalnego oraz skierowania organu prowadz¹cego Szko³ê.

3. Etap edukacyjny mo¿e byæ wyd³u¿ony dla ucznia, co naj-
mniej o jeden rok. Uczniowie mog¹ uczêszczaæ do szko³y nie
d³u¿ej ni¿ do 24 roku ¿ycia.

ROZDZIA£ II
CELE I ZADANIA SZKO£Y

§ 3

Szko³a realizuje cele i zadania wynikaj¹ce z przepisów pra-
wa a w szczególno�ci:
1) wspomaga ucznia w jego wszechstronnym rozwoju

oraz tworzy pozytywnie odzia³ywuj¹ce �rodowisko wy-
chowawcze,

2) przysposabia uczniów do pracy, a w szczególno�ci kszta³tu-
je okre�lone umiejêtno�ci i nawyki praktyczne oraz sferê
zachowañ, która obejmuje rzetelno�æ wykonywanej pracy
i przestrzeganie dyscypliny pracy,

3) kszta³tuje umiejêtno�ci z zakresu komunikacji spo³ecznej,
umiejêtno�ci wspó³¿ycia w grupie i przygotowuje uczniów
do integracji ze spo³eczeñstwem,

4) doskonali nabyte wiadomo�ci i umiejêtno�ci przydatne w ¿y-
ciu codziennym i przysposabia do samodzielnego ¿ycia.

§ 4

Szko³a realizuje zadania poprzez:
1) uczestniczenie uczniów we w³a�ciwie zorganizowanym pro-

cesie dydaktycznym, wychowawczym i rewalidacyjnym,
2) udzielanie opieki pedagogicznej, psychologicznej lub innej

specjalistycznej wspomagaj¹cej rozwój,
3) umo¿liwianie uczniom podtrzymania poczucia to¿samo�ci

narodowej i religijnej,
4) rozwój zainteresowañ i zdolno�ci poprzez organizowanie

zajêæ pozalekcyjnych,
5) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki.

§ 5

1. Szczegó³owe cele i zadania kszta³cenia ogólnego okre�la
podstawa programowa dla uczniów upo�ledzonych umy-
s³owo w stopniu umiarkowanym i znacznym.

2. Program przysposobienia do pracy opracowuje nauczyciel
z uwzglêdnieniem indywidualnych mo¿liwo�ci ucznia.

3. Rada Pedagogiczna opracowuje program wychowawczy
i program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych
uczniów oraz potrzeb danego �rodowiska z uwzglêdnieniem
opinii Rady Rodziców.

4. W Szkole mog¹ byæ prowadzone innowacje pedagogiczne
i eksperymenty. Zasady organizacji innowacji pedagogicz-
nych i eksperymentów reguluj¹ odrêbne przepisy.

ROZDZIA£ III
ORGANIZACJA PRACY SZKO£Y

§ 6

1. Szczegó³ow¹ organizacjê nauczania, wychowania i opieki
w danym roku szkolnym okre�la arkusz organizacji Szko³y
opracowany do dnia 30 kwietnia ka¿dego roku przez Dyrek-
tora Szko³y na podstawie ramowego planu nauczania.

2. W arkuszu organizacji Szko³y zamieszcza siê w szczegól-
no�ci: liczbê pracowników szko³y, liczbê godzin zajêæ edu-
kacyjnych i zajêæ rewalidacyjnych finansowanych ze �rod-
ków przydzielonych przez organ prowadz¹cy szko³ê oraz
liczbê godzin zajêæ prowadzonych przez poszczególnych
nauczycieli.

§ 7

Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szko³y
Dyrektor Szko³y, z uwzglêdnieniem zasad ochrony zdrowia ihi-
gieny pracy, ustala tygodniowy rozk³ad zajêæ okre�laj¹cy or-
ganizacjê zajêæ edukacyjnych.

§ 8

1. Podstawow¹ jednostk¹ organizacyjn¹ Szko³y jest oddzia³.
2. Liczba osób w oddziale wynosi od 6 do 8.
3. W przypadku, gdy co najmniej u jednego ucznia w oddziale

wystêpuj¹ niepe³nosprawno�ci sprzê¿one liczbê uczniów
mo¿na obni¿yæ o 2.

4. W uzasadnionych przypadkach, za zgod¹ organu prowadz¹-
cego Szko³ê, liczba uczniów w oddziale mo¿e byæ ni¿sza od
liczby okre�lonej w ust. 2 i 3.

§ 9

1. Zajêcia edukacyjne stanowi¹ce realizacjê podstawy pro-
gramowej kszta³cenia ogólnego, s¹ organizowane w oddzia-
³ach, a zajêcia edukacyjne w ramach przysposobienia do
pracy tak¿e w zespo³ach miêdzyoddzia³owych.

2. Zajêcia edukacyjne w ramach przysposobienia do pracy s¹
prowadzone na terenie O�rodka oraz na terenie innych jed-
nostek organizacyjnych na podstawie umowy zawartej po-
miêdzy Szko³¹ a dan¹ jednostk¹.

§ 10

Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przy-
padkach dopuszcza siê prowadzenie zajêæ edukacyjnych
w innym wymiarze, nie d³u¿szym jednak ni¿ 60 minut za-
chowuj¹c ogólny tygodniowy czas zajêæ wynikaj¹cy z ra-
mowego planu nauczania ustalony w tygodniowym roz-
k³adzie zajêæ.

§ 11

1. Szko³a wspó³pracuje z poradniami psychologiczno - peda-
gogicznymi oraz innymi poradniami specjalistycznymi.

2. Szko³a wspó³dzia³a z rodzicami w zakresie nauczania, wy-
chowania i profilaktyki.

§ 12

Dla uczniów zamieszka³ych poza Gmin¹ Miejsk¹ Kraków,
Szko³a zapewnia miejsca w internacie O�rodka.

Poz. 2415



� 8951 �
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 214

§ 13

Szko³a zapewnia opiekê nad uczniami w czasie lekcji, przerw,
zajêæ rewalidacyjnych i pozalekcyjnych, w internacie oraz w cza-
sie innych zajêæ prowadzonych poza szko³¹.

§ 14

Uczniowie i nauczyciele szko³y mog¹ korzystaæ z biblioteki
O�rodka.

ROZDZIA£ IV
ORGANY SZKO£Y

§ 15

1. Organami Szko³y s¹: Dyrektor Szko³y, Rada Pedagogiczna,
Rada Rodziców.

2. Dyrektorem Szko³y jest Dyrektor O�rodka.

§ 16

Zadania Dyrektora Szko³y, Rady Pedagogicznej, Rady Ro-
dziców okre�la statut O�rodka.

§ 17

1. Sytuacje konfliktowe i sprawy sporne rozstrzygane s¹ na
spotkaniach przedstawicieli dzia³aj¹cych w Szkole organów
z Dyrektorem Szko³y.

2. Podejmowane decyzje w sprawach spornych musz¹ byæ
zgodne ze Statutem O�rodka i uwzglêdniaæ kompetencje po-
szczególnych organów.

ROZDZIA£ V
PRACOWNICY SZKO£Y

§ 18

1. Szko³a zatrudnia nauczycieli, wychowawców, innych pra-
cowników pedagogicznych oraz pracowników administracji
i obs³ugi, zgodnie ze stosownymi przepisami.

2. Nauczyciele prowadz¹cy zajêcia w danym oddziale oraz specja-
li�ci pracuj¹cy z uczniami tworz¹ zespó³, którego zadaniem jest
w szczególno�ci ustalenie dla ka¿dego ucznia indywidualnego
programu edukacyjnego, z uwzglêdnieniem programu przyspo-
sobienia do pracy opracowanego dla danego oddzia³u.

3. Dyrektor Szko³y w zale¿no�ci od potrzeb mo¿e tworzyæ ze-
spo³y wychowawcze, przedmiotowe lub inne zespo³y pro-
blemowo- zadaniowe. Prac¹ zespo³u kieruje przewodnicz¹-
cy powo³ywany przez Dyrektora na wniosek zespo³u.

4. Cele i zadania zespo³ów obejmuj¹:
1) organizacjê wspó³pracy nauczycieli w zakresie realizacji

programów nauczania i wychowania,
2) opracowywanie i opiniowanie planów, programów, in-

nowacji,
3) mierzenie jako�ci pracy szko³y,
4) planowanie wewn¹trzszkolnego doskonalenia nauczycieli

i doradztwo,
5) wspó³dzia³anie w organizowaniu pracowni i uzupe³nia-

nie ich wyposa¿enia.

§ 19

Szczegó³owe zadania nauczycieli w tym psychologów, pe-
dagogów i bibliotekarza okre�la Statut O�rodka.

§ 20

Szko³a mo¿e korzystaæ z pomocy wolontariuszy, na zasa-
dach okre�lonych w odrêbnych przepisach.

ROZDZIA£ VI
UCZNIOWIE

§ 21

1. Prawa i obowi¹zki ucznia reguluje Statut O�rodka.
2. Wobec uczniów stosuje siê kary i nagrody okre�lone w Sta-

tucie O�rodka.

ROZDZIA£  VII
ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW

§ 22

Poziom opanowania przez ucznia wiedzy i umiejêtno�ci z za-
jêæ dydaktycznych okre�lonych w planie nauczania ocenia siê
zgodnie z przepisami dotycz¹cymi oceniania i klasyfikowania
uczniów z upo�ledzeniem umys³owym w stopniu umiarkowa-
nym i znacznym oraz z zasadami wewn¹trzszkolnego ocenia-
nia, okre�lonymi w statucie O�rodka.

ROZDZIA£ VIII
POSTANOWIENIA KOÑCOWE

§ 23

Szko³a wchodzi w sk³ad O�rodka, który jest jednostk¹ bu-
d¿etow¹ samobilansuj¹c¹.

§ 24

Szko³a prowadzi i przechowuje dokumentacjê dotycz¹c¹ pro-
cesu dydaktycznego zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.

§ 25

1. Szko³a u¿ywa pieczêci urzêdowej zgodnie z odrêbnymi prze-
pisami.

2. Pieczêæ urzêdowa Szko³y nie zawiera nazwy O�rodka.

§ 26

Kwestie nieustalone w niniejszym Statucie reguluje Statut
O�rodka.

Wiceprzewodnicz¹cy Rady: B. Ko�mider

2416

Uchwa³a Nr LIII/513/04
Rady Miasta Krakowa
z dnia 7 lipca 2004 r.

w sprawie za³o¿enia Szko³y Specjalnej Przysposabiaj¹cej
do Pracy nr 3 w Specjalnym O�rodku Szkolno-Wychowaw-
czym nr 4 w Krakowie, ul. H. Wietora 7.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984,
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Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055) oraz art. 12 pkt 8 lit. "i", art. 92
ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorz¹-
dzie powiatowym (t. j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r.
Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271,
Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162 poz. 1568,)
oraz art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. h, art. 58 ust. 1, 2a i 6, ustawy z dnia 7 wrze-
�nia 1991 r. o systemie o�wiaty (t. j.: Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329,
Nr 106 poz. 496, z 1997 r. Nr 28 poz. 153, Nr 141 poz. 943, z 1998 r.
Nr 117 poz. 759, Nr 162 poz. 1126, z 2000 r. Nr 12 poz. 136, Nr 19
poz. 239, Nr 48 poz. 550, Nr 104 poz. 1104, Nr 120 poz. 1268, Nr 122
poz. 1320, z 2001 r. Nr 111 poz. 1194, Nr 144 poz. 1615, z 2002 r.
Nr 41 poz. 362, Nr 113 poz. 984, Nr 141 poz. 1185, Nr 200 poz. 1683,
z 2003 r. Nr 6 poz. 65, Nr 128 poz. 1176, Nr 137 poz. 1304, Nr 203
poz. 1966) Rada Miasta Krakowa uchwala co nastêpuje:

§ 1

Z dniem 1 wrze�nia 2004 r. zak³ada siê Szko³ê Specjaln¹
Przysposabiaj¹c¹ do Pracy nr 3 w Specjalnym O�rodku Szkol-
no-Wychowawczym nr 4 w Krakowie, ul. H. Wietora 7.

§ 2

Szkole, o której mowa w § 1 nadaje siê statut w brzmieniu
ustalonym w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y

§ 3

�rodki na funkcjonowanie Szko³y, o której mowa w § 1 za-
planowane s¹ w Dziale 854, Rozdziale 85403 bud¿etu Miasta
Krakowa na 2004 rok

§ 4

Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Kra-
kowa.

§ 5

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.

Wiceprzewodnicz¹cy Rady: B. Ko�mider

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr LIII/513/04
Rady Miasta Krakowa
z dnia 7 lipca 2004 r.

Statut Szko³y Specjalnej Przysposabiaj¹cej
do Pracy Nr 3 w Krakowie

ROZDZIA£ I
NAZWA I  TYP SZKO£Y

§ 1

1. Nazwa Szko³y: Szko³a Specjalna Przysposabiaj¹ca do Pracy
nr 3 w Krakowie, zwana dalej Szko³¹.

2. Siedzib¹ Szko³y jest Miasto Kraków, ul. H. Wietora 7, 31-067
Kraków.

3. Organem prowadz¹cym Szko³ê jest Gmina Miejska Kraków.
4. Organem sprawuj¹cym nadzór pedagogiczny jest Ma³opol-

ski Kurator O�wiaty.

5. Szko³a wchodzi w sk³ad Specjalnego O�rodka Szkolno-Wy-
chowawczego nr 4 w Krakowie, zwanego dalej O�rodkiem.

6. Nazwa Szko³y jest u¿ywana w pe³nym brzmieniu. Na pie-
czêciach mo¿e byæ u¿ywany skrót nazwy.

7. W nazwie Szko³y umieszczonej na tablicy urzêdowej, na sztan-
darze, na �wiadectwie oraz na pieczêciach, którymi opatru-
je siê �wiadectwo i legitymacjê szkoln¹, pomija siê okre�le-
nie "specjalna".

§ 2

1. Szko³a kszta³ci m³odzie¿ z upo�ledzeniem umys³owym
w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz z niepe³nospraw-
no�ciami sprzê¿onymi.

2. Uczniowie przyjmowani s¹ do szko³y na podstawie �wiadec-
twa ukoñczenia gimnazjum i aktualnego orzeczenia poradni
psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kszta³cenia spe-
cjalnego oraz skierowania organu prowadz¹cego Szko³ê.

3. Etap edukacyjny mo¿e byæ wyd³u¿ony dla ucznia co naj-
mniej o jeden rok. Uczniowie mog¹ uczêszczaæ do szko³y nie
d³u¿ej ni¿ do 24 roku ¿ycia.

ROZDZIA£ II
CELE I ZADANIA SZKO£Y

§ 3

Szko³a realizuje cele i zadania wynikaj¹ce z przepisów pra-
wa a w szczególno�ci:
1) wspomaga ucznia w jego wszechstronnym rozwoju

oraz tworzy pozytywnie odzia³ywuj¹ce �rodowisko wy-
chowawcze,

2) przysposabia uczniów do pracy, a w szczególno�ci kszta³tu-
je okre�lone umiejêtno�ci i nawyki praktyczne oraz sferê
zachowañ, która obejmuje rzetelno�æ wykonywanej pracy
i przestrzeganie dyscypliny pracy,

3) kszta³tuje umiejêtno�ci z zakresu komunikacji spo³ecznej,
umiejêtno�ci wspó³¿ycia w grupie i przygotowuje uczniów
do integracji ze spo³eczeñstwem,

4) doskonali nabyte wiadomo�ci i umiejêtno�ci przydatne
w ¿yciu codziennym i przysposabia do samodzielnego
¿ycia.

§ 4

Szko³a realizuje zadania poprzez:
1) uczestniczenie uczniów we w³a�ciwie zorganizowanym pro-

cesie dydaktycznym, wychowawczym i rewalidacyjnym,
2) udzielanie opieki pedagogicznej, psychologicznej lub innej

specjalistycznej wspomagaj¹cej rozwój,
3) umo¿liwianie uczniom podtrzymania poczucia to¿samo�ci

narodowej i religijnej,
4) rozwój zainteresowañ i zdolno�ci poprzez organizowanie

zajêæ pozalekcyjnych,
5) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki.

§ 5

1. Szczegó³owe cele i zadania kszta³cenia ogólnego okre�la
podstawa programowa dla uczniów upo�ledzonych umy-
s³owo w stopniu umiarkowanym i znacznym.

2. Program przysposobienia do pracy opracowuje nauczyciel
z uwzglêdnieniem indywidualnych mo¿liwo�ci ucznia.

3. Rada Pedagogiczna opracowuje program wychowawczy
i program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych
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uczniów oraz potrzeb danego �rodowiska z uwzglêdnieniem
opinii Rady Rodziców.

4. W Szkole mog¹ byæ prowadzone innowacje pedagogiczne
i eksperymenty. Zasady organizacji innowacji pedagogicz-
nych i eksperymentów reguluj¹ odrêbne przepisy.

ROZDZIA£ III
ORGANIZACJA PRACY SZKO£Y

§ 6

1. Szczegó³ow¹ organizacjê nauczania, wychowania i opieki
w danym roku szkolnym okre�la arkusz organizacji Szko³y
opracowany do dnia 30 kwietnia ka¿dego roku przez Dy-
rektora Szko³y na podstawie ramowego planu nauczania.

2. W arkuszu organizacji Szko³y zamieszcza siê w szczególno-
�ci: liczbê pracowników szko³y, liczbê godzin zajêæ edukacyj-
nych i zajêæ rewalidacyjnych finansowanych ze �rodków przy-
dzielonych przez organ prowadz¹cy szko³ê oraz liczbê go-
dzin zajêæ prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli.

§ 7

Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Szko³y
Dyrektor Szko³y, z uwzglêdnieniem zasad ochrony zdrowia i hi-
gieny pracy, ustala tygodniowy rozk³ad zajêæ okre�laj¹cy or-
ganizacjê zajêæ edukacyjnych.

§ 8

1. Podstawow¹ jednostk¹ organizacyjn¹ Szko³y jest oddzia³.
2. Liczba osób w oddziale wynosi od 6 do 8.
3. W przypadku, gdy co najmniej u jednego ucznia w oddziale

wystêpuj¹ niepe³nosprawno�ci sprzê¿one liczbê uczniów
mo¿na obni¿yæ o 2.

4. W uzasadnionych przypadkach, za zgod¹ organu prowadz¹-
cego Szko³ê, liczba uczniów w oddziale mo¿e byæ ni¿sza od
liczby okre�lonej w ust. 2 i 3.

§ 9

1. Zajêcia edukacyjne stanowi¹ce realizacjê podstawy pro-
gramowej kszta³cenia ogólnego, s¹ organizowane w oddzia-
³ach, a zajêcia edukacyjne w ramach przysposobienia do
pracy tak¿e w zespo³ach miêdzyoddzia³owych.

2. Zajêcia edukacyjne w ramach przysposobienia do pracy s¹
prowadzone na terenie O�rodka oraz na terenie innych jed-
nostek organizacyjnych na podstawie umowy zawartej po-
miêdzy Szko³¹ a dan¹ jednostk¹.

§ 10

Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przy-
padkach dopuszcza siê prowadzenie zajêæ edukacyjnych
w innym wymiarze, nie d³u¿szym jednak ni¿ 60 minut za-
chowuj¹c ogólny tygodniowy czas zajêæ wynikaj¹cy z ra-
mowego planu nauczania ustalony w tygodniowym roz-
k³adzie zajêæ.

§ 11

1. Szko³a wspó³pracuje z poradniami psychologiczno - peda-
gogicznymi oraz innymi poradniami specjalistycznymi.

2. Szko³a wspó³dzia³a z rodzicami w zakresie nauczania, wy-
chowania i profilaktyki.

§ 12

Dla uczniów zamieszka³ych poza Gmin¹ Miejsk¹ Kraków,
Szko³a zapewnia miejsca w internacie O�rodka.

§ 13

Szko³a zapewnia opiekê nad uczniami w czasie lekcji, przerw,
zajêæ rewalidacyjnych i pozalekcyjnych, w internacie oraz w cza-
sie innych zajêæ prowadzonych poza Szko³¹.

§ 14

Uczniowie i nauczyciele Szko³y mog¹ korzystaæ z biblioteki
O�rodka.

ROZDZIA£ IV
ORGANY SZKO£Y

§ 15

1. Organami Szko³y s¹: Dyrektor Szko³y, Rada Pedagogiczna,
Rada Rodziców.

2. Dyrektorem Szko³y jest Dyrektor O�rodka.

§ 16

Zadania Dyrektora Szko³y, Rady Pedagogicznej, Rady Ro-
dziców okre�la statut O�rodka.

§ 17

1. Sytuacje konfliktowe i sprawy sporne rozstrzygane s¹ na
spotkaniach przedstawicieli dzia³aj¹cych w Szkole organów
z Dyrektorem Szko³y.

2. Podejmowane decyzje w sprawach spornych musz¹ byæ
zgodne ze Statutem O�rodka i uwzglêdniaæ kompetencje po-
szczególnych organów.

ROZDZIA£ V
PRACOWNICY SZKO£Y

§ 18

1. Szko³a zatrudnia nauczycieli, wychowawców, innych pra-
cowników pedagogicznych oraz pracowników administracji
i obs³ugi, zgodnie ze stosownymi przepisami.

2. Nauczyciele prowadz¹cy zajêcia w danym oddziale oraz spe-
cjali�ci pracuj¹cy z uczniami tworz¹ zespó³, którego zada-
niem jest w szczególno�ci ustalenie dla ka¿dego ucznia in-
dywidualnego programu edukacyjnego, z uwzglêdnieniem
programu przysposobienia do pracy opracowanego dla
danego oddzia³u.

3. Dyrektor Szko³y w zale¿no�ci od potrzeb mo¿e tworzyæ
zespo³y wychowawcze, przedmiotowe lub inne zespo³y
problemowo - zadaniowe. Prac¹ zespo³u kieruje prze-
wodnicz¹cy powo³ywany przez Dyrektora na wniosek
zespo³u.

4. Cele i zadania zespo³ów obejmuj¹:
1) organizacjê wspó³pracy nauczycieli w zakresie realizacji

programów nauczania i wychowania,
2) opracowywanie i opiniowanie planów, programów, in-

nowacji,
3) mierzenie jako�ci pracy szko³y,
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4) planowanie wewn¹trz szkolnego doskonalenia nauczy-
cieli i doradztwo,

5) wspó³dzia³anie w organizowaniu pracowni i uzupe³nia-
nie ich wyposa¿enia.

§ 19

Szczegó³owe zadania nauczycieli w tym psychologów, pe-
dagogów i bibliotekarza okre�la Statut O�rodka.

§ 20

Szko³a mo¿e korzystaæ z pomocy wolontariuszy, na zasa-
dach okre�lonych w odrêbnych przepisach.

ROZDZIA£ VI
UCZNIOWIE

§ 21

1. Prawa i obowi¹zki ucznia reguluje Statut O�rodka.
2. Wobec uczniów stosuje siê kary i nagrody okre�lone w Sta-

tucie O�rodka.

ROZDZIA£ VII
ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW

§ 22

Poziom opanowania przez ucznia wiedzy i umiejêtno�ci z za-
jêæ dydaktycznych okre�lonych w planie nauczania ocenia siê
zgodnie z przepisami dotycz¹cymi oceniania i klasyfikowania
uczniów z upo�ledzeniem umys³owym w stopniu umiarkowa-
nym i znacznym oraz z zasadami wewn¹trzszkolnego ocenia-
nia, okre�lonymi w statucie O�rodka.

ROZDZIA£ VIII
POSTANOWIENIA KOÑCOWE

§ 23

Szko³a wchodzi w sk³ad O�rodka, który jest jednostk¹ bu-
d¿etow¹ samobilansuj¹c¹.

§ 24

Szko³a prowadzi i przechowuje dokumentacjê dotycz¹c¹
procesu dydaktycznego zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepi-
sami.

§ 25

1. Szko³a u¿ywa pieczêci urzêdowej zgodnie z odrêbnymi prze-
pisami.

2. Pieczêæ urzêdowa Szko³y nie zawiera nazwy O�rodka.

§ 26

Kwestie nieustalone w niniejszym Statucie reguluje Statut
O�rodka.

Wiceprzewodnicz¹cy Rady: B. Ko�mider

2417

Uchwa³a Nr LIII/514/04
Rady Miasta Krakowa
z dnia 7 lipca 2004 r.

w sprawie za³o¿enia Szko³y Specjalnej Przysposabiaj¹cej
do Pracy nr 2 w Specjalnym O�rodku Szkolno-Wychowaw-
czym nr 1 im. Jana Matejki w Krakowie, ul. Barska 45.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t. j.: Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62
poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806,
z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102
poz. 1055) oraz art. 12 pkt 8 lit. "i", art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorz¹dzie powiato-
wym (t. j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23
poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271,
Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162 poz. 1568)
oraz art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. h, art. 58 ust. 1, 2a i 6, ustawy
z dnia 7 wrze�nia 1991 r. o systemie o�wiaty (t. j.: Dz. U. z 1996 r.
Nr 67 poz. 329, Nr 106 poz. 496, z 1997 r. Nr 28 poz. 153, Nr 141
poz. 943, z 1998 r. Nr 117 poz. 759, Nr 162 poz. 1126, z 2000 r.
Nr 12 poz. 136, Nr 19 poz. 239, Nr 48 poz. 550, Nr 104 poz. 1104,
Nr 120 poz. 1268, Nr 122 poz. 1320, z 2001 r. Nr 111 poz. 1194,
Nr 144 poz. 1615, z 2002 r. Nr 41 poz. 362, Nr 113 poz. 984,
Nr 141 poz. 1185, Nr 200 poz. 1683, z 2003 r. Nr 6 poz. 65,
Nr 128 poz. 1176, Nr 137 poz. 1304, Nr 203 poz. 1966) Ra-
da Miasta Krakowa uchwala co nastêpuje:

§ 1

Z dniem 1 wrze�nia 2004 r. zak³ada siê Szko³ê Specjaln¹
Przysposabiaj¹c¹ do Pracy nr 2 w Specjalnym O�rodku Szkol-
no-Wychowawczym nr 1 im. Jana Matejki w Krakowie, ul. Bar-
ska 45.

§ 2

Szkole, o której mowa w § 1 nadaje siê statut w brzmieniu
ustalonym w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y.

§ 3

�rodki na funkcjonowanie Szko³y, o której mowa w § 1 za-
planowane s¹ w Dziale 854, Rozdziale 85403 bud¿etu Miasta
Krakowa na 2004 rok.

§ 4

Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Kra-
kowa.

§ 5

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³o-
szenia.

Wiceprzewodnicz¹cy Rady: B. Ko�mider
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Za³¹cznik
do uchwa³y Nr LIII/514/04
Rady Miasta Krakowa
z dnia 7 lipca 2004 r.

Statut Szko³y Specjalnej Przysposabiaj¹cej
do Pracy Nr 2 w Krakowie

ROZDZIA£ I
NAZWA I TYP SZKO£Y

§ 1

1. Nazwa Szko³y: Szko³a Specjalna Przysposabiaj¹ca do Pracy
nr 2 w Krakowie, zwana dalej "Szko³¹".

2. Siedzib¹ Szko³y jest Miasto Kraków, ul. Szujskiego 2, 31-123
Kraków.

3. Organem prowadz¹cym Szko³ê jest Gmina Miejska Kraków.
4. Organem sprawuj¹cym nadzór pedagogiczny jest Ma³opol-

ski Kurator O�wiaty.
5. Szko³a wchodzi w sk³ad Specjalnego O�rodka Szkolno-Wy-

chowawczego nr 1 im. Jana Matejki w Krakowie, zwanego
dalej "O�rodkiem".

6. Nazwa Szko³y jest u¿ywana w pe³nym brzmieniu. Na pie-
czêciach mo¿e byæ u¿ywany skrót nazwy.

7. W nazwie Szko³y umieszczonej na tablicy urzêdowej, na sztan-
darze, na �wiadectwie oraz na pieczêciach, którymi opatru-
je siê �wiadectwo i legitymacjê szkoln¹, pomija siê okre�le-
nie "specjalna".

§ 2

1. Szko³a kszta³ci m³odzie¿ z upo�ledzeniem umys³owym
w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz z niepe³nospraw-
no�ciami sprzê¿onymi.

2. Uczniowie przyjmowani s¹ do szko³y na podstawie �wia-
dectwa ukoñczenia gimnazjum i aktualnego orzeczenia po-
radni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kszta³ce-
nia specjalnego oraz skierowania organu prowadz¹cego
Szko³ê.

3. Etap edukacyjny mo¿e byæ wyd³u¿ony dla ucznia, co naj-
mniej o jeden rok. Uczniowie mog¹ uczêszczaæ do szko³y nie
d³u¿ej ni¿ do 24 roku ¿ycia.

ROZDZIA£ II
CELE I ZADANIA SZKO£Y

§ 3

Szko³a realizuje cele i zadania wynikaj¹ce z przepisów pra-
wa a w szczególno�ci:
1) wspomaga ucznia w jego wszechstronnym rozwoju

oraz tworzy pozytywnie odzia³ywuj¹ce �rodowisko wy-
chowawcze,

2) przysposabia uczniów do pracy, a w szczególno�ci kszta³tu-
je okre�lone umiejêtno�ci i nawyki praktyczne oraz sferê
zachowañ, która obejmuje rzetelno�æ wykonywanej pracy
i przestrzeganie dyscypliny pracy,

3) kszta³tuje umiejêtno�ci z zakresu komunikacji spo³ecznej,
umiejêtno�ci wspó³¿ycia w grupie i przygotowuje uczniów
do integracji ze spo³eczeñstwem,

4) doskonali nabyte wiadomo�ci i umiejêtno�ci przydatne
w ¿yciu codziennym i przysposabia do samodzielnego
¿ycia.

§ 4

Szko³a realizuje zadania poprzez:
1) uczestniczenie uczniów we w³a�ciwie zorganizowanym

procesie dydaktycznym, wychowawczym i rewalidacyj-
nym,

2) udzielanie opieki pedagogicznej, psychologicznej lub innej
specjalistycznej wspomagaj¹cej rozwój,

3) umo¿liwianie uczniom podtrzymania poczucia to¿samo�ci
narodowej i religijnej,

4) rozwój zainteresowañ i zdolno�ci poprzez organizowanie
zajêæ pozalekcyjnych,

5) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków na-
uki.

§ 5

1. Szczegó³owe cele i zadania kszta³cenia ogólnego okre�la
podstawa programowa dla uczniów upo�ledzonych umy-
s³owo w stopniu umiarkowanym i znacznym.

2. Program przysposobienia do pracy opracowuje nauczyciel
z uwzglêdnieniem indywidualnych mo¿liwo�ci ucznia.

3. Rada Pedagogiczna opracowuje program wychowawczy i pro-
gram profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych
uczniów oraz potrzeb danego �rodowiska z uwzglêdnieniem
opinii Rady Rodziców.

4. W Szkole mog¹ byæ prowadzone innowacje pedagogiczne
i eksperymenty. Zasady organizacji innowacji pedagogicz-
nych i eksperymentów reguluj¹ odrêbne przepisy.

ROZDZIA£ III
ORGANIZACJA PRACY SZKO£Y

§ 6

1. Szczegó³ow¹ organizacjê nauczania, wychowania i opieki
w danym roku szkolnym okre�la arkusz organizacji Szko-
³y opracowany do dnia 30 kwietnia ka¿dego roku przez
Dyrektora Szko³y na podstawie ramowego planu naucza-
nia.

2. W arkuszu organizacji Szko³y zamieszcza siê w szczegól-
no�ci: liczbê pracowników szko³y, liczbê godzin zajêæ edu-
kacyjnych i zajêæ rewalidacyjnych finansowanych ze �rod-
ków przydzielonych przez organ prowadz¹cy szko³ê oraz
liczbê godzin zajêæ prowadzonych przez poszczególnych
nauczycieli.

§ 7

Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szko³y
Dyrektor Szko³y, z uwzglêdnieniem zasad ochrony zdrowia i
higieny pracy, ustala tygodniowy rozk³ad zajêæ okre�laj¹cy or-
ganizacjê zajêæ edukacyjnych.

§ 8

1. Podstawow¹ jednostk¹ organizacyjn¹ Szko³y jest oddzia³.
2. Liczba osób w oddziale wynosi od 6 do 8.
3. W przypadku, gdy co najmniej u jednego ucznia w oddziale

wystêpuj¹ niepe³nosprawno�ci sprzê¿one liczbê uczniów
mo¿na obni¿yæ o 2.

4. W uzasadnionych przypadkach, za zgod¹ organu prowadz¹-
cego Szko³ê, liczba uczniów w oddziale mo¿e byæ ni¿sza od
liczby okre�lonej w ust. 2 i 3.
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§ 9

1. Zajêcia edukacyjne stanowi¹ce realizacjê podstawy pro-
gramowej kszta³cenia ogólnego, s¹ organizowane w oddzia-
³ach, a zajêcia edukacyjne w ramach przysposobienia do
pracy tak¿e w zespo³ach miêdzyoddzia³owych.

2. Zajêcia edukacyjne w ramach przysposobienia do pracy s¹
prowadzone na terenie O�rodka oraz na terenie innych jed-
nostek organizacyjnych na podstawie umowy zawartej po-
miêdzy Szko³¹ a dan¹ jednostk¹.

§ 10

Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przy-
padkach dopuszcza siê prowadzenie zajêæ edukacyjnych
w innym wymiarze, nie d³u¿szym jednak ni¿ 60 minut za-
chowuj¹c ogólny tygodniowy czas zajêæ wynikaj¹cy z ra-
mowego planu nauczania ustalony w tygodniowym roz-
k³adzie zajêæ.

§ 11

1. Szko³a wspó³pracuje z poradniami psychologiczno - peda-
gogicznymi oraz innymi poradniami specjalistycznymi.

2. Szko³a wspó³dzia³a z rodzicami w zakresie nauczania, wy-
chowania i profilaktyki.

§ 12

Dla uczniów zamieszka³ych poza Gmin¹ Miejsk¹ Kraków
Szko³a zapewnia miejsca w internacie O�rodka.

§ 13

Szko³a zapewnia opiekê nad uczniami w czasie lekcji, przerw,
zajêæ rewalidacyjnych i pozalekcyjnych, w internacie oraz w cza-
sie innych zajêæ prowadzonych poza szko³¹.

§ 14

Uczniowie i nauczyciele szko³y mog¹ korzystaæ z biblioteki
O�rodka.

ROZDZIA£ IV
ORGANY SZKO£Y

§ 15

1. Organami Szko³y s¹: Dyrektor Szko³y, Rada Pedagogiczna,
Rada Rodziców.

2. Dyrektorem Szko³y jest Dyrektor O�rodka.

§ 16

Zadania Dyrektora Szko³y, Rady Pedagogicznej, Rady Ro-
dziców okre�la statut O�rodka.

§ 17

1. Sytuacje konfliktowe i sprawy sporne rozstrzygane s¹ na
spotkaniach przedstawicieli dzia³aj¹cych w Szkole organów
z Dyrektorem Szko³y.

2. Podejmowane decyzje w sprawach spornych musz¹ byæ
zgodne ze Statutem O�rodka i uwzglêdniaæ kompetencje po-
szczególnych organów.

ROZDZIA£ V
PRACOWNICY SZKO£Y

§ 18

1. Szko³a zatrudnia nauczycieli, wychowawców, innych pra-
cowników pedagogicznych oraz pracowników administracji
i obs³ugi, zgodnie ze stosownymi przepisami

2. Nauczyciele prowadz¹cy zajêcia w danym oddziale oraz specja-
li�ci pracuj¹cy z uczniami tworz¹ zespó³, którego zadaniem jest
w szczególno�ci ustalenie dla ka¿dego ucznia indywidualnego
programu edukacyjnego, z uwzglêdnieniem programu przyspo-
sobienia do pracy opracowanego dla danego oddzia³u.

3. Dyrektor Szko³y w zale¿no�ci od potrzeb mo¿e tworzyæ ze-
spo³y wychowawcze, przedmiotowe lub inne zespo³y pro-
blemowo - zadaniowe. Prac¹ zespo³u kieruje przewodnicz¹-
cy powo³ywany przez Dyrektora na wniosek zespo³u.

4. Cele i zadania zespo³ów obejmuj¹:
1) organizacjê wspó³pracy nauczycieli w zakresie realizacji

programów nauczania i wychowania,
2) opracowywanie i opiniowanie planów, programów, innowacji,
3) mierzenie jako�ci pracy szko³y,
4) planowanie wewn¹trz szkolnego doskonalenia nauczy-

cieli i doradztwo,
5) wspó³dzia³anie w organizowaniu pracowni i uzupe³nia-

nie ich wyposa¿enia.

§ 19

Szczegó³owe zadania nauczycieli w tym psychologów, pe-
dagogów i bibliotekarza okre�la Statut O�rodka.

§ 20

Szko³a mo¿e korzystaæ z pomocy wolontariuszy, na zasa-
dach okre�lonych w odrêbnych przepisach.

ROZDZIA£ VI
UCZNIOWIE

§ 21

1. Prawa i obowi¹zki ucznia reguluje Statut O�rodka.
2. Wobec uczniów stosuje siê kary i nagrody okre�lone w Sta-

tucie O�rodka.

ROZDZIA£ VII
ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW

§ 22

Poziom opanowania przez ucznia wiedzy i umiejêtno�ci z za-
jêæ dydaktycznych okre�lonych w planie nauczania ocenia siê
zgodnie z przepisami dotycz¹cymi oceniania i klasyfikowania
uczniów z upo�ledzeniem umys³owym w stopniu umiarkowa-
nym i znacznym oraz z zasadami wewn¹trzszkolnego ocenia-
nia, okre�lonymi w statucie O�rodka.

ROZDZIA£ VIII
POSTANOWIENIA KOÑCOWE

§ 23

Szko³a wchodzi w sk³ad O�rodka, który jest jednostk¹ bu-
d¿etow¹ samobilansuj¹c¹.
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§ 24

Szko³a prowadzi i przechowuje dokumentacjê dotycz¹c¹ pro-
cesu dydaktycznego zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.

§ 25

1. Szko³a u¿ywa pieczêci urzêdowej zgodnie z odrêbnymi prze-
pisami.

2. Pieczêæ urzêdowa Szko³y nie zawiera nazwy O�rodka.

§ 26

Kwestie nieustalone w niniejszym Statucie reguluje Statut
O�rodka.

Wiceprzewodnicz¹cy Rady: B. Ko�mider

2418

Uchwa³a Nr LIII/515/04
Rady Miasta Krakowa
z dnia 7 lipca 2004 r.

w sprawie za³o¿enia Szko³y Specjalnej Przysposabiaj¹cej
do Pracy Nr 1 w Zespole Szkó³ Specjalnych nr 14 im. prof.
dr Marii Grzegorzewskiej w Krakowie, os. Sportowe 28.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113
poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80
poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055) oraz art. 12
pkt 8 lit. "i", art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 roku o samorz¹dzie powiatowym (t. j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1592, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984,
Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r.
Nr 162 poz. 1568) oraz art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. h, art. 58 ust. 1, 2a i 6,
ustawy z dnia 7 wrze�nia 1991 r. o systemie o�wiaty (t. j.: Dz. U.
z 1996 r. Nr 67 poz. 329, Nr 106 poz. 496, z 1997 r. Nr 28 poz. 153,
Nr 141 poz. 943, z 1998 r. Nr 117 poz. 759, Nr 162 poz. 1126,
z 2000 r. Nr 12 poz. 136, Nr 19 poz. 239, Nr 48 poz. 550, Nr 104
poz. 1104, Nr 120 poz. 1268, Nr 122 poz. 1320, z 2001 r. Nr 111
poz. 1194, Nr 144 poz. 1615, z 2002 r. Nr 41 poz. 362, Nr 113 poz. 984,
Nr 141 poz. 1185, Nr 200 poz. 1683, z 2003 r. Nr 6 poz. 65, Nr 128
poz. 1176, Nr 137 poz. 1304, Nr 203 poz. 1966) Rada Miasta Kra-
kowa uchwala, co nastêpuje:

§ 1

Z dniem 1 wrze�nia 2004 r. zak³ada siê Szko³ê Specjaln¹ Przy-
sposabiaj¹c¹ do Pracy nr 1 w Zespole Szkó³ Specjalnych Nr 14
im. prof. dr Marii Grzegorzewskiej w Krakowie, os. Sportowe 28.

§ 2

Szkole, o której mowa w §1 nadaje siê statut w brzmieniu
ustalonym w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y.

§ 3

�rodki na funkcjonowanie Szko³y, o której mowa w § 1 za-
planowane s¹ w Dziale 801, Rozdziale 80134 bud¿etu Miasta
Krakowa na 2004 rok.

§ 4

Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Kra-
kowa.

§ 5

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³o-
szenia.

Wiceprzewodnicz¹cy Rady: B. Ko�mider

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr LIII/515/04
Rady Miasta Krakowa
z dnia 7 lipca 2004 r.

Statut Szko³y Specjalnej Przysposabiaj¹cej
do Pracy Nr 1 w Krakowie

ROZDZIA£ I
NAZWA I TYP SZKO£Y

§ 1

1. Nazwa Szko³y: Szko³a Specjalna Przysposabiaj¹ca do Pracy
Nr 1 w Krakowie, zwana dalej "Szko³¹".

2. Siedzib¹ Szko³y jest Miasto Kraków, os. Sportowe 28,
31-966 Kraków.

3. Organem prowadz¹cym Szko³ê jest Gmina Miejska Kraków.
4. Organem sprawuj¹cym nadzór pedagogiczny jest Ma³opol-

ski Kurator O�wiaty.
5. Szko³a wchodzi w sk³ad Zespo³u Szkó³ Specjalnych nr 14 im.

prof. dr hab. Marii Grzegorzewskiej w Krakowie, zwanego
dalej "Zespo³em Szkó³".

6. Nazwa Szko³y sk³ada siê z nazwy Szko³y i nazwy Zespo³u.
7. Nazwa Szko³y jest u¿ywana w pe³nym brzmieniu. Na pie-

czêciach mo¿e byæ u¿ywany skrót nazwy.
8. W nazwie Szko³y umieszczonej na tablicy urzêdowej, na sztan-

darze, na �wiadectwie oraz na pieczêciach, którymi opatru-
je siê �wiadectwo i legitymacjê szkoln¹, pomija siê okre�le-
nie "specjalna".

§ 2

1. Szko³a kszta³ci m³odzie¿ z upo�ledzeniem umys³owym
w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz z niepe³nospraw-
no�ciami sprzê¿onymi.

2. Uczniowie przyjmowani s¹ do szko³y na podstawie �wiadec-
twa ukoñczenia gimnazjum i aktualnego orzeczenia poradni
psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kszta³cenia spe-
cjalnego oraz skierowania organu prowadz¹cego Szko³ê.

3. Etap edukacyjny mo¿e byæ wyd³u¿ony dla ucznia, co naj-
mniej o jeden rok. Uczniowie mog¹ uczêszczaæ do szko³y nie
d³u¿ej ni¿ do 24 roku ¿ycia.

ROZDZIA£ II
CELE I ZADANIA SZKO£Y

§ 3

Szko³a realizuje cele i zadania wynikaj¹ce z przepisów pra-
wa a w szczególno�ci:
1) wspomaga ucznia w jego wszechstronnym rozwoju oraz two-

rzy pozytywnie odzia³ywuj¹ce �rodowisko wychowawcze,
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2) przysposabia uczniów do pracy, a w szczególno�ci kszta³-
tuje okre�lone umiejêtno�ci i nawyki praktyczne oraz sfe-
rê zachowañ, która obejmuje rzetelno�æ wykonywanej
pracy i przestrzeganie dyscypliny pracy,

3) kszta³tuje umiejêtno�ci z zakresu komunikacji spo³ecznej,
umiejêtno�ci wspó³¿ycia w grupie i przygotowuje uczniów
do integracji ze spo³eczeñstwem,

4) doskonali nabyte wiadomo�ci i umiejêtno�ci przydatne w ¿y-
ciu codziennym i przysposabia do samodzielnego ¿ycia.

§ 4

Szko³a realizuje zadania poprzez:
1) uczestniczenie uczniów we w³a�ciwie zorganizowanym pro-

cesie dydaktycznym, wychowawczym i rewalidacyjnym,
2) udzielanie opieki pedagogicznej, psychologicznej lub innej

specjalistycznej wspomagaj¹cej rozwój,
3) umo¿liwianie uczniom podtrzymania poczucia to¿samo�ci

narodowej i religijnej,
4) rozwój zainteresowañ i zdolno�ci poprzez organizowanie

zajêæ pozalekcyjnych,
5) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki.

§ 5

1. Szczegó³owe cele i zadania kszta³cenia ogólnego okre�la
podstawa programowa dla uczniów upo�ledzonych umy-
s³owo w stopniu umiarkowanym i znacznym.

2. Program przysposobienia do pracy opracowuje nauczyciel
z uwzglêdnieniem indywidualnych mo¿liwo�ci ucznia.

3. Rada Pedagogiczna opracowuje program wychowawczy
i program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych
uczniów oraz potrzeb danego �rodowiska z uwzglêdnieniem
opinii Rady Rodziców.

4. W Szkole mog¹ byæ prowadzone innowacje pedagogiczne
i eksperymenty. Zasady organizacji innowacji pedagogicz-
nych i eksperymentów reguluj¹ odrêbne przepisy.

ROZDZIA£ III
ORGANIZACJA PRACY SZKO£Y

§ 6

1. Szczegó³ow¹ organizacjê nauczania, wychowania i opieki
w danym roku szkolnym okre�la arkusz organizacji Szko³y
opracowany do dnia 30 kwietnia ka¿dego roku przez Dyrek-
tora Szko³y na podstawie ramowego planu nauczania.

2. W arkuszu organizacji Szko³y zamieszcza siê w szczegól-
no�ci: liczbê pracowników szko³y, liczbê godzin zajêæ edu-
kacyjnych i zajêæ rewalidacyjnych finansowanych ze �rod-
ków przydzielonych przez organ prowadz¹cy szko³ê oraz
liczbê godzin zajêæ prowadzonych przez poszczególnych
nauczycieli.

§ 7

Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szko³y
Dyrektor Szko³y, z uwzglêdnieniem zasad ochrony zdrowia i hi-
gieny pracy, ustala tygodniowy rozk³ad zajêæ okre�laj¹cy or-
ganizacjê zajêæ edukacyjnych.

§ 8

1. Podstawow¹ jednostk¹ organizacyjn¹ Szko³y jest oddzia³.
2. Liczba osób w oddziale wynosi od 6 do 8.

3. W przypadku, gdy co najmniej u jednego ucznia w oddziale
wystêpuj¹ niepe³nosprawno�ci sprzê¿one liczbê uczniów
mo¿na obni¿yæ o 2.

4. W uzasadnionych przypadkach, za zgod¹ organu prowadz¹-
cego Szko³ê, liczba uczniów w oddziale mo¿e byæ ni¿sza od
liczby okre�lonej w ust. 2 i 3.

§ 9

1. Zajêcia edukacyjne stanowi¹ce realizacjê podstawy
programowej kszta³cenia ogólnego, s¹ organizowane
w oddzia³ach, a zajêcia edukacyjne w ramach przyspo-
sobienia do pracy tak¿e w zespo³ach miêdzyoddzia³o-
wych.

2. Zajêcia edukacyjne w ramach przysposobienia do pracy s¹
prowadzone na terenie Zespo³u Szkó³ oraz na terenie in-
nych jednostek organizacyjnych na podstawie umowy za-
wartej pomiêdzy Szko³¹ a dan¹ jednostk¹.

§ 10

Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przy-
padkach dopuszcza siê prowadzenie zajêæ edukacyjnych
w innym wymiarze, nie d³u¿szym jednak ni¿ 60 minut za-
chowuj¹c ogólny tygodniowy czas zajêæ wynikaj¹cy z ra-
mowego planu nauczania ustalony w tygodniowym roz-
k³adzie zajêæ.

§ 11

1. Szko³a wspó³pracuje z poradniami psychologiczno - peda-
gogicznymi oraz innymi poradniami specjalistycznymi.

2. Szko³a wspó³dzia³a z rodzicami w zakresie nauczania, wy-
chowania i profilaktyki.

§ 12

Szko³a zapewnia opiekê nad uczniami w czasie lekcji, przerw,
zajêæ rewalidacyjnych i pozalekcyjnych oraz w czasie innych
zajêæ prowadzonych poza Szko³¹.

§ 13

Uczniowie i nauczyciele szko³y mog¹ korzystaæ z biblioteki
Zespo³u Szkó³.

ROZDZIA£ IV
ORGANY SZKO£Y

§ 14

1. Organami Szko³y s¹: Dyrektor Szko³y, Rada Pedagogiczna,
Rada Rodziców.

2. Dyrektorem Szko³y jest Dyrektor Zespo³u Szkó³.

§ 15

Zadania Dyrektora Szko³y, Rady Pedagogicznej, Rady Ro-
dziców okre�la Statut Zespo³u Szkó³.

§ 16

1. Sytuacje konfliktowe i sprawy sporne rozstrzygane s¹ na
spotkaniach przedstawicieli dzia³aj¹cych w Szkole organów
z Dyrektorem Szko³y.

Poz. 2418



� 8959 �
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 214

2. Podejmowane decyzje w sprawach spornych musz¹ byæ
zgodne ze Statutem Zespo³u Szkó³ i uwzglêdniaæ kompeten-
cje poszczególnych organów.

ROZDZIA£ V
PRACOWNICY SZKO£Y

§ 17

1. Szko³a zatrudnia nauczycieli, wychowawców, innych pra-
cowników pedagogicznych oraz pracowników administracji
i obs³ugi, zgodnie ze stosownymi przepisami

2. Nauczyciele prowadz¹cy zajêcia w danym oddziale oraz spe-
cjali�ci pracuj¹cy z uczniami tworz¹ zespó³, którego zada-
niem jest w szczególno�ci ustalenie dla ka¿dego ucznia in-
dywidualnego programu edukacyjnego, z uwzglêdnieniem
programu przysposobienia do pracy opracowanego dla
danego oddzia³u.

3. Dyrektor Szko³y w zale¿no�ci od potrzeb mo¿e tworzyæ
zespo³y wychowawcze, przedmiotowe lub inne zespo³y
problemowo - zadaniowe. Prac¹ zespo³u kieruje prze-
wodnicz¹cy powo³ywany przez Dyrektora na wniosek
zespo³u.

4. Cele i zadania zespo³ów obejmuj¹:
1) organizacjê wspó³pracy nauczycieli w zakresie realizacji

programów nauczania i wychowania,
2) opracowywanie i opiniowanie planów, programów, in-

nowacji,
3) mierzenie jako�ci pracy szko³y,
4) planowanie wewn¹trzszkolnego doskonalenia nauczycieli

i doradztwo,
5) wspó³dzia³anie w organizowaniu pracowni i uzupe³nia-

nie ich wyposa¿enia.

§ 18

Szczegó³owe zadania nauczycieli w tym psychologów, pe-
dagogów i bibliotekarza okre�la Statut Zespo³u Szkó³.

§ 19

Szko³a mo¿e korzystaæ z pomocy wolontariuszy, na zasa-
dach okre�lonych w odrêbnych przepisach.

ROZDZIA£ VI
UCZNIOWIE

§ 20

1. Prawa i obowi¹zki ucznia reguluje Statut Zespo³u Szkó³.
2. Wobec uczniów stosuje siê kary i nagrody okre�lone w Sta-

tucie Zespo³u Szkó³.

ROZDZIA£ VII
ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW

§ 21

Poziom opanowania przez ucznia wiedzy i umiejêtno�ci z za-
jêæ dydaktycznych okre�lonych w planie nauczania ocenia siê
zgodnie z przepisami dotycz¹cymi oceniania i klasyfikowania
uczniów z upo�ledzeniem umys³owym w stopniu umiarkowa-
nym i znacznym oraz z zasadami wewn¹trzszkolnego ocenia-
nia, okre�lonymi w statucie Zespo³u Szkó³.

ROZDZIA£ VIII
POSTANOWIENIA KOÑCOWE

§ 22

Szko³a wchodzi w sk³ad Zespo³u Szkó³, który jest jednostk¹
bud¿etow¹ samobilansuj¹c¹.

§ 23

Szko³a prowadzi i przechowuje dokumentacjê dotycz¹c¹ pro-
cesu dydaktycznego zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.

§ 24

1. Szko³a u¿ywa pieczêci urzêdowej zgodnie z odrêbnymi przepisami.
2. Pieczêæ urzêdowa Szko³y nie zawiera nazwy Zespo³u Szkó³.

§ 25

Kwestie nieustalone w niniejszym Statucie reguluje Statut
Zespo³u Szkó³.

Wiceprzewodnicz¹cy Rady: B. Ko�mider

2419

Uchwa³a Nr LIII/516/04
Rady Miasta Krakowa
z dnia 7 lipca 2004 r.

w sprawie za³o¿enia Szko³y Specjalnej Przysposabiaj¹cej
do Pracy Nr 4 w Specjalnym O�rodku Szkolno-Wychowaw-
czym Nr 5 im. �w. Stanis³awa w Krakowie, ul. �w. Stanis³a-
wa 10.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t. j.: Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zm.: z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62
poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806,
z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102
poz. 1055) oraz art. 12 pkt 8 lit. "i", art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorz¹dzie powiatowym
(t. j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23 poz. 220,
Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200
poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162 poz. 1568) oraz art. 9
ust. 1 pkt 3 lit. h, art. 58 ust. 1, 2a, 6, ustawy z dnia 7 wrze-
�nia 1991 r. o systemie o�wiaty (t. j.: Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329,
Nr 106 poz. 496, z 1997 r. Nr 28 poz. 153, Nr 141 poz. 943, z 1998 r.
Nr 117 poz. 759, Nr 162 poz. 1126, z 2000 r. Nr 12 poz. 136, Nr 19
poz. 239, Nr 48 poz. 550, Nr 104 poz. 1104, Nr 120 poz. 1268,
Nr 122 poz. 1320, z 2001 r. Nr 111 poz. 1194, Nr 144 poz. 1615,
z 2002 r. Nr 41 poz. 362, Nr 113 poz. 984, Nr 141 poz. 1185, Nr 200
poz. 1683, z 2003 r. Nr 6 poz. 65, Nr 128 poz. 1176, Nr 137
poz. 1304, Nr 203 poz. 1966) Rada Miasta Krakowa uchwala,
co nastêpuje:

§ 1

Z dniem 1 wrze�nia 2004 r. zak³ada siê Szko³ê Specjaln¹ Przy-
sposabiaj¹c¹ do Pracy nr 4 w Specjalnym O�rodku Szkolno-Wy-
chowawczym Nr 5 im. �w. Stanis³awa w Krakowie, ul. �w. Stani-
s³awa 10.
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§ 2

Szkole, o której mowa w § 1 nadaje siê statut w brzmieniu
ustalonym w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y

§ 3

�rodki na funkcjonowanie Szko³y, o której mowa w § 1 za-
planowane s¹ w Dziale 854, Rozdziale 85403 bud¿etu Miasta
Krakowa na 2004 rok.

§ 4

Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Kra-
kowa.

§ 5

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³o-
szenia.

Wiceprzewodnicz¹cy Rady: B. Ko�mider

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr LIII/516/04
Rady Miasta Krakowa
z dnia 7 lipca 2004 r.

Statut Szko³y Specjalnej Przysposabiaj¹cej
do Pracy Nr 4 w Krakowie

ROZDZIA£ I
NAZWA I TYP SZKO£Y

§ 1

1. Nazwa Szko³y: Szko³a Specjalna Przysposabiaj¹ca do Pracy
nr 4 w Krakowie, zwana dalej Szko³¹.

2. Siedzib¹ Szko³y jest Miasto Kraków, ul. �w. Stanis³awa 10,
31-071 Kraków.

3. Organem prowadz¹cym Szko³ê jest Gmina Miejska Kraków.
4. Organem sprawuj¹cym nadzór pedagogiczny jest Ma³opol-

ski Kurator O�wiaty.
5. Szko³a wchodzi w sk³ad Specjalnego O�rodka Szkolno-Wy-

chowawczego nr 5 im. �w. Stanis³awa w Krakowie, zwane-
go dalej O�rodkiem.

6. Nazwa Szko³y jest u¿ywana w pe³nym brzmieniu. Na pie-
czêciach mo¿e byæ u¿ywany skrót nazwy.

7. W nazwie Szko³y umieszczonej na tablicy urzêdowej, na sztan-
darze, na �wiadectwie oraz na pieczêciach, którymi opatruje
siê �wiadectwo i legitymacjê szkoln¹, pomija siê okre�lenie
"specjalna".

§ 2

1. Szko³a kszta³ci m³odzie¿ z upo�ledzeniem umys³owym
w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz z niepe³nospraw-
no�ciami sprzê¿onymi.

2. Uczniowie przyjmowani s¹ do szko³y na podstawie �wia-
dectwa ukoñczenia gimnazjum i aktualnego orzeczenia
poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie

kszta³cenia specjalnego oraz skierowania organu pro-
wadz¹cego Szko³ê.

3. Etap edukacyjny mo¿e byæ wyd³u¿ony dla ucznia, co naj-
mniej o jeden rok. Uczniowie mog¹ uczêszczaæ do szko³y nie
d³u¿ej ni¿ do 24 roku ¿ycia.

ROZDZIA£ II
CELE I ZADANIA SZKO£Y

§ 3

Szko³a realizuje cele i zadania wynikaj¹ce z przepisów pra-
wa a w szczególno�ci:
1) wspomaga ucznia w jego wszechstronnym rozwoju

oraz tworzy pozytywnie odzia³ywuj¹ce �rodowisko wycho-
wawcze,

2) przysposabia uczniów do pracy, a w szczególno�ci kszta³tu-
je okre�lone umiejêtno�ci i nawyki praktyczne oraz sferê
zachowañ, która obejmuje rzetelno�æ wykonywanej pracy
i przestrzeganie dyscypliny pracy,

3) kszta³tuje umiejêtno�ci z zakresu komunikacji spo³ecznej,
umiejêtno�ci wspó³¿ycia w grupie i przygotowuje uczniów
do integracji ze spo³eczeñstwem,

4) doskonali nabyte wiadomo�ci i umiejêtno�ci przydatne
w ¿yciu codziennym i przysposabia do samodzielnego
¿ycia.

§ 4

Szko³a realizuje zadania poprzez:
1) uczestniczenie uczniów we w³a�ciwie zorganizowanym

procesie dydaktycznym, wychowawczym i rewalidacyj-
nym,

2) udzielanie opieki pedagogicznej, psychologicznej lub innej
specjalistycznej wspomagaj¹cej rozwój,

3) umo¿liwianie uczniom podtrzymania poczucia to¿samo�ci
narodowej i religijnej,

4) rozwój zainteresowañ i zdolno�ci poprzez organizowanie
zajêæ pozalekcyjnych,

5) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki.

§ 5

1. Szczegó³owe cele i zadania kszta³cenia ogólnego okre�la
podstawa programowa dla uczniów upo�ledzonych umy-
s³owo w stopniu umiarkowanym i znacznym.

2. Program przysposobienia do pracy opracowuje nauczy-
ciel z uwzglêdnieniem indywidualnych mo¿liwo�ci
ucznia.

3. Rada Pedagogiczna opracowuje program wychowawczy
i program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych
uczniów oraz potrzeb danego �rodowiska z uwzglêdnieniem
opinii Rady Rodziców.

4. W Szkole mog¹ byæ prowadzone innowacje pedagogiczne
i eksperymenty. Zasady organizacji innowacji pedagogicz-
nych i eksperymentów reguluj¹ odrêbne przepisy.

ROZDZIA£ III
ORGANIZACJA PRACY SZKO£Y

§ 6

1. Szczegó³ow¹ organizacjê nauczania, wychowania i opie-
ki w danym roku szkolnym okre�la arkusz organizacji
Szko³y opracowany do dnia 30 kwietnia ka¿dego roku
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przez Dyrektora Szko³y na podstawie ramowego planu
nauczania.

2. W arkuszu organizacji Szko³y zamieszcza siê w szczegól-
no�ci: liczbê pracowników szko³y, liczbê godzin zajêæ edu-
kacyjnych i zajêæ rewalidacyjnych finansowanych ze �rod-
ków przydzielonych przez organ prowadz¹cy szko³ê
oraz liczbê godzin zajêæ prowadzonych przez poszczegól-
nych nauczycieli.

§ 7

Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Szko³y
Dyrektor Szko³y, z uwzglêdnieniem zasad ochrony zdrowia i hi-
gieny pracy, ustala tygodniowy rozk³ad zajêæ okre�laj¹cy or-
ganizacjê zajêæ edukacyjnych.

§ 8

1. Podstawow¹ jednostk¹ organizacyjn¹ Szko³y jest oddzia³.
2. Liczba osób w oddziale wynosi od 6 do 8.
3. W przypadku, gdy co najmniej u jednego ucznia w oddziale

wystêpuj¹ niepe³nosprawno�ci sprzê¿one liczbê uczniów
mo¿na obni¿yæ o 2.

4. W uzasadnionych przypadkach, za zgod¹ organu prowadz¹-
cego Szko³ê, liczba uczniów w oddziale mo¿e byæ ni¿sza od
liczby okre�lonej w ust. 2 i 3.

§ 9

1. Zajêcia edukacyjne stanowi¹ce realizacjê podstawy
programowej kszta³cenia ogólnego, s¹ organizowane
w oddzia³ach, a zajêcia edukacyjne w ramach przyspo-
sobienia do pracy tak¿e w zespo³ach miêdzyoddzia³o-
wych.

2. Zajêcia edukacyjne w ramach przysposobienia do pracy s¹
prowadzone na terenie O�rodka oraz na terenie innych jed-
nostek organizacyjnych na podstawie umowy zawartej po-
miêdzy Szko³¹ a dan¹ jednostk¹.

§ 10

Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przy-
padkach dopuszcza siê prowadzenie zajêæ edukacyjnych
w innym wymiarze, nie d³u¿szym jednak ni¿ 60 minut za-
chowuj¹c ogólny tygodniowy czas zajêæ wynikaj¹cy z ra-
mowego planu nauczania ustalony w tygodniowym roz-
k³adzie zajêæ.

§ 11

1. Szko³a wspó³pracuje z poradniami psychologiczno - peda-
gogicznymi oraz innymi poradniami specjalistycznymi.

2. Szko³a wspó³dzia³a z rodzicami w zakresie nauczania, wy-
chowania i profilaktyki.

§ 12

Dla uczniów zamieszka³ych poza Gmin¹ Miejsk¹ Kraków,
Szko³a zapewnia miejsca w internacie O�rodka.

§ 13

Szko³a zapewnia opiekê nad uczniami w czasie lekcji, przerw,
zajêæ rewalidacyjnych i pozalekcyjnych, w internacie oraz w cza-
sie innych zajêæ prowadzonych poza Szko³¹.

§ 14

Uczniowie i nauczyciele Szko³y mog¹ korzystaæ z biblioteki
O�rodka.

ROZDZIA£ IV
ORGANY SZKO£Y

§ 15

1. Organami Szko³y s¹: Dyrektor Szko³y, Rada Pedagogiczna,
Rada Rodziców.

2. Dyrektorem Szko³y jest Dyrektor O�rodka.

§ 16

Zadania Dyrektora Szko³y, Rady Pedagogicznej, Rady Ro-
dziców okre�la statut O�rodka.

§ 17

1. Sytuacje konfliktowe i sprawy sporne rozstrzygane s¹ na
spotkaniach przedstawicieli dzia³aj¹cych w Szkole organów
z Dyrektorem Szko³y.

2. Podejmowane decyzje w sprawach spornych musz¹ byæ
zgodne ze Statutem O�rodka i uwzglêdniaæ kompetencje po-
szczególnych organów.

ROZDZIA£ V
PRACOWNICY SZKO£Y

§ 18

1. Szko³a zatrudnia nauczycieli, wychowawców, innych pracow-
ników pedagogicznych oraz pracowników administracji i ob-
s³ugi, zgodnie ze stosownymi przepisami.

2. Nauczyciele prowadz¹cy zajêcia w danym oddziale oraz specja-
li�ci pracuj¹cy z uczniami tworz¹ zespó³, którego zadaniem jest
w szczególno�ci ustalenie dla ka¿dego ucznia indywidualnego
programu edukacyjnego, z uwzglêdnieniem programu przyspo-
sobienia do pracy opracowanego dla danego oddzia³u.

3. Dyrektor Szko³y w zale¿no�ci od potrzeb mo¿e tworzyæ ze-
spo³y wychowawcze, przedmiotowe lub inne zespo³y pro-
blemowo - zadaniowe. Prac¹ zespo³u kieruje przewodni-
cz¹cy powo³ywany przez Dyrektora na wniosek zespo³u.

4. Cele i zadania zespo³ów obejmuj¹:
1) organizacjê wspó³pracy nauczycieli w zakresie realizacji

programów nauczania i wychowania,
2) opracowywanie i opiniowanie planów, programów, in-

nowacji,
3) mierzenie jako�ci pracy szko³y,
4) planowanie wewn¹trzszkolnego doskonalenia nauczycieli

i doradztwo,
5) wspó³dzia³anie w organizowaniu pracowni i uzupe³nia-

nie ich wyposa¿enia.

§ 19

Szczegó³owe zadania nauczycieli w tym psychologów, pe-
dagogów i bibliotekarza okre�la Statut O�rodka.

§ 20

Szko³a mo¿e korzystaæ z pomocy wolontariuszy, na zasa-
dach okre�lonych w odrêbnych przepisach.
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ROZDZIA£ VI
UCZNIOWIE

§ 21

1. Prawa i obowi¹zki ucznia reguluje Statut O�rodka.
2. Wobec uczniów stosuje siê kary i nagrody okre�lone w Sta-

tucie O�rodka.

ROZDZIA£ VII
ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW

§ 22

Poziom opanowania przez ucznia wiedzy i umiejêtno�ci z za-
jêæ dydaktycznych okre�lonych w planie nauczania ocenia siê
zgodnie z przepisami dotycz¹cymi oceniania i klasyfikowania
uczniów z upo�ledzeniem umys³owym w stopniu umiarkowa-
nym i znacznym oraz z zasadami wewn¹trzszkolnego ocenia-
nia, okre�lonymi w statucie O�rodka.

ROZDZIA£ VIII
POSTANOWIENIA KOÑCOWE

§ 23

Szko³a wchodzi w sk³ad O�rodka, który jest jednostk¹ bu-
d¿etow¹ samobilansuj¹c¹.

§ 24

Szko³a prowadzi i przechowuje dokumentacjê dotycz¹c¹ pro-
cesu dydaktycznego zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.

§ 25

1. Szko³a u¿ywa pieczêci urzêdowej zgodnie z odrêbnymi prze-
pisami.

2. Pieczêæ urzêdowa Szko³y nie zawiera nazwy O�rodka.

§ 26

Kwestie nieustalone w niniejszym Statucie reguluje Statut
O�rodka.

Wiceprzewodnicz¹cy Rady: B. Ko�mider
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Uchwa³a Nr LIII/520/04
Rady Miasta Krakowa
z dnia 7 lipca 2004 r.

w sprawie zmiany uchwa³y Nr XLV/424/04 Rady Miasta Kra-
kowa z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie stawek za zajê-
cie pasa drogowego na cele niezwi¹zane z budow¹, prze-
budow¹, remontem, utrzymaniem i ochron¹ dróg.

Na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych /Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 i Nr 86
poz. 958, z 2001 r. Nr 125 poz. 1371, z 2002 r. Nr 25 poz. 253, Nr 41
poz. 365, Nr 62 poz. 554, Nr 74 poz. 676, Nr 89 poz. 804, Nr 113
poz. 984 i Nr 216 poz. 1826, z 2003 r. Nr 80 poz. 717 oraz Nr 200
poz. 1953/ Rada Miasta Krakowa uchwala co nastêpuje.

§ 1

W uchwale Nr XLV/424/04 Rady Miasta Krakowa z dnia
28 kwietnia 2004 r. w sprawie stawek za zajêcie pasa drogowe-
go na cele niezwi¹zane z budow¹, przebudow¹, remontem, utrzy-
maniem i ochron¹ dróg wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) w § 4 ust. 2 dopisuje siê lit. f w brzmieniu: " obiekty budowla-

ne handlowe i us³ugowe do 20 m2 - 1,10 z³.". Je�li powierzch-
nia obiektu przekroczy 20 m2 to podwy¿szon¹ op³atê w wy-
soko�ci 2,20 z³ pobiera siê jedynie od nadmetra¿u. Nie doty-
czy to obiektów powy¿ej 35 m2.

2) w § 4 ust. 2 lit. d zwrot "�w. Zmar³ych" zastêpuje siê " Wszyst-
kich �wiêtych",

3) w § 7 dopisuje siê ust. 5 w brzmieniu:
"5. Nie podlegaj¹ op³acie za zajêcie pasa drogowego imprezy

publiczne finansowane lub organizowane przez Gminê
Miejsk¹ Kraków.".

§ 2

Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Kra-
kowa.

§ 3

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

Wiceprzewodnicz¹cy Rady: B. Ko�mider

2421

Uchwa³a Nr XIX/117/2004
Rady Gminy Kro�cienko nad Dunajcem

z dnia 16 czerwca 2004 roku

w sprawie szczegó³owych warunków przyznawania i od-
p³atno�ci za us³ugi opiekuñcze oraz szczegó³owych warun-
ków czê�ciowego lub ca³kowitego zwolnienia, jak równie¿
trybu ich pobierania.

Na podstawie art. 50 ust.6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy spo³ecznej (Dz. U. Nr 64 poz.593) Rada Gminy Kro-
�cienko nad Dunajcem uchwala, co nastêpuje:

§ 1

1. Okre�la siê szczegó³owe warunki przyznawania us³ug opie-
kuñczych oraz specjalistycznych us³ug opiekuñczych, z wy-
³¹czeniem specjalistycznych us³ug opiekuñczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1
do uchwa³y,

2. Okre�la siê szczegó³owe warunki odp³atno�ci za us³ugi opie-
kuñcze, w tym za specjalistyczne us³ugi opiekuñcze,
oraz szczegó³owe warunki czê�ciowego lub ca³kowitego
zwolnienia z op³at, jak równie¿ trybu ich pobierania, zgodnie
z za³¹cznikiem nr 2 do uchwa³y.

§ 2

�wiadczenie us³ug opiekuñczych osobom, które z powodu
wieku, choroby lub innych przyczyn wymagaj¹ pomocy osób
drugich, organizuje Gminny O�rodek Pomocy Spo³ecznej
w Kro�cienku n.D.

Poz. 2419, 2420, 2421
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§ 3

1. Us³ugi opiekuñcze �wiadcz¹ osoby zatrudnione w Gminnym
O�rodku Pomocy Spo³ecznej w Kro�cienku n.D lub podmio-
ty uprawnione, o których mowa w ustawie o pomocy spo-
³ecznej.

2. Do �wiadczenia specjalistycznych us³ug opiekuñczych do-
stosowanych do szczególnych potrzeb wynikaj¹cych z ro-
dzaju schorzenia lub niepe³nosprawno�ci kierownik O�rod-
ka mo¿e zatrudniaæ osoby ze specjalistycznym przygotowa-
niem.

§ 4

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Kro�cien-
ko n. D.

§ 5

Z dniem wej�cia w ¿ycie niniejszej uchwa³y traci moc uchwa-
³a Nr XXX/212/96 Rady Gminy Kro�cienko n. D z dnia 2 grud-
nia 1996r w sprawie szczegó³owych zasad przyznawania i od-
p³atno�ci za us³ugi opiekuñcze, zasad czê�ciowego lub ca³ko-
witego zwolnienia od op³at oraz trybu ich pobierania.

§ 6

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni licz¹c od dnia
opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³o-
polskiego i ma zastosowanie od dnia 1 maja 2004 r.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. B³a¿usiak

Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XIX/117/2004
Rady Gminy Kro�cienko n. D
z dnia 16 czerwca 2004 roku

Szczegó³owe warunki przyznawania us³ug opiekuñczych
w tym specjalistycznych us³ug opiekuñczych

§ 1

Us³ugi opiekuñcze przyznawane s¹ mieszkañcom Gminy
Kro�cienko n. D - osobom samotnym, które z powodu wieku,
choroby lub innych przyczyn wymagaj¹ pomocy innych osób,
a s¹ jej pozbawione oraz osobom wymagaj¹cym takiej pomo-
cy, a rodzina nie jest w stanie jej zapewniæ.

§ 2

Przyznawane us³ugi obejmuj¹:
1) us³ugi podstawowe, na które sk³adaj¹ siê: pomoc w zaspo-

kajaniu podstawowych potrzeb ¿yciowych, jak równie¿ za-
pewnienie kontaktu z otoczeniem,

2) us³ugi o charakterze higieniczno-medycznym.

§ 3

Us³ugi opiekuñcze s¹ �wiadczeniem przyznawanym na pod-
stawie decyzji administracyjnej wydawanej przez Wójta Gmi-
ny Kro�cienko n. D w oparciu o wywiad �rodowiskowy prze-
prowadzony przez pracownika Gminnego O�rodka Pomocy
Spo³ecznej w Kro�cienku n. D.

§ 4

Specjalistyczne us³ugi opiekuñcze przyznawane s¹ po
przedstawieniu za�wiadczenia lekarskiego okre�laj¹cego ro-
dzaj schorzeñ oraz zalecan¹ pielêgnacjê.

§ 5

W decyzji administracyjnej przyznaj¹cej pomoc w formie
us³ug opiekuñczych okre�la siê zakres wykonywanych us³ug,
³¹czny czas ich wykonywania, warunki odp³atno�ci oraz jej wy-
soko�æ.

§ 6

Zakres oraz czas przyznawanych us³ug ustalany jest na
podstawie przeprowadzonego przez pracownika socjalnego
wywiadu �rodowiskowego, po uzgodnieniach z klientem i uza-
le¿niony jest przede wszystkim od stanu zdrowia klienta oraz
jego sytuacji rodzinnej.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. B³a¿usiak

Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr XIX/117/2004
Rady Gminy Kro�cienko n.D
z dnia 16 czerwca 2004 roku

Szczegó³owe warunki odp³atno�ci za us³ugi opiekuñcze,
w tym za specjalistyczne us³ugi opiekuñcze, oraz szcze-
gó³owe warunki czê�ciowego lub ca³kowitego zwolnie-

nia od op³at, jak równie¿ tryb ich pobierania.

§ 1

Osobom i rodzinom, których dochód nie przekracza kryte-
rium dochodowego, okre�lonego zgodnie z art.8 ustawy o po-
mocy spo³ecznej, us³ugi �wiadczone s¹ nieodp³atnie.

§ 2

Odp³atno�æ za �wiadczone us³ugi opiekuñcze wynosi:

§ 3

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, a przede
wszystkim ze wzglêdu na trudn¹ sytuacjê zdrowotn¹, rodzinn¹,
- osoby, których dochód przekracza kryterium dochodowe okre-
�lone w art.8 ustawy mog¹ byæ zwolnione czê�ciowo lub ca³-
kowicie z odp³atno�ci za us³ugi opiekuñcze.

Poz. 2421

Dochód na osobê
obliczony zgodnie

z art.8 ustawy
(wyra¿ony w %)

101-125
126-150
151-200
201-300

300 i wiêcej

Wysoko�æ odp³at-
no�ci liczona w %
od kosztu us³ugi

OSOBA
SAMOTNA

30
40
50
70

100

Wysoko�æ
odp³atno�ci

liczona w % od
kosztu us³ugi

OSOBA
W RODZINIE

40
50
60
80

100
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§ 4

1. Podstaw¹ naliczenia odp³atno�ci s¹ kontrolki czasu pracy
opiekunki, na których klient potwierdza ilo�æ wykonanych
us³ug opiekuñczych.

2. Odp³atno�æ naliczana jest z do³u zgodnie z faktycznie zreali-
zowanymi us³ugami. Nale¿no�æ za us³ugi opiekuñcze klient
wp³aca na konto Gminnego O�rodka Pomocy Spo³ecznej.

§ 5

Koszt us³ug opiekuñczych ustala corocznie Wójt Gminy Kro-
�cienko n. D.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. B³a¿usiak

2422

Uchwa³a Nr XXV/174/2004
Rady Miasta Limanowa
z dnia 18 czerwca 2004 r.

w sprawie zmiany uchwa³y nr XVI/117/2003 Rady Miasta
Limanowa z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia
strefy p³atnego parkowania na terenie miasta Limanowa
oraz okre�lenia wysoko�ci stawek op³at i sposobu ich po-
bierania.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. - o samorz¹dzie gminnym t. j.: (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62
poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806 i z 2003 r. Nr 80
poz. 717 i Nr 162 poz. 1568), art. 13 b i art. 13 f ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r.
Nr 71 poz. 838, Nr 86 poz. 958, z 2001 r. Dz. U. Nr 125 poz. 1371,
z 2002 r. Dz. U. Nr 25 poz. 253, Nr 41 poz. 804, Nr 62 poz. 554,
Nr 74 poz. 676, Nr 89 poz. 804 Nr 113 poz. 984, Nr 216 poz. 1826
oraz z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717 i 721, Nr 200 poz. 1953,
Nr 217 poz. 2124) - Rada Miasta Limanowa uchwala, co na-
stêpuje:

§ 1

W uchwale nr XVI/117/2004 Rady Miasta Limanowa z dnia
27 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia strefy p³atnego par-
kowania na terenie miasta Limanowa oraz okre�lenia wyso-
ko�ci stawek op³at i sposobu ich pobierania wprowadza siê
nastêpuj¹c¹ zmianê:

W § 1 uchwa³y ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:
"1. Na terenie miasta Limanowa ustala siê strefê p³atnego

parkowania, obejmuj¹c¹ ulice: Ma³y Rynek, Krótka"

§ 2

Wykonanie uchwa³y zleca siê Burmistrzowi Miasta Lima-
nowa.

§ 3

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Wo-
jewództwa Ma³opolskiego i wchodzi w ¿ycie po 14 dniach
od dnia og³oszenia.

Przewodnicz¹cy Rady: R. Kulma

2423

Uchwa³a Nr XVII/ 133/ 2004
Rady Gminy Nied�wied�
z dnia 16 czerwca 2004 r.

w sprawie zmiany uchwa³y Nr XIII/104/2003 r. Rady Gmi-
ny Nied�wied� z dnia 29 grudnia 2003 r.  w sprawie wykazu
dróg gminnych publicznych.

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 2, art.18 ust 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591 z pó�n. zm.), art. 7 ust 1 ustawy z dnia 21 mar-
ca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838
z pó�n. zm.) w zwi¹zku z art. 73 ustawy z dnia 13 pa�dzierni-
ka 1998 r. przepisy wprowadzaj¹ce ustawy reformuj¹ce ad-
ministracjê publiczn¹ (Dz. U. Nr 133 poz. 872), Rada Gminy
Nied�wied� uchwala, co nastêpuje:

§ 1

W za³¹czniku Nr 1 do Uchwa³y Nr XIII/104/2003 Rady Gmi-
ny Nied�wied� z dnia 29 grudnia 2003 w sprawie: wykazu dróg
gminnych publicznych Dz. U. Wojew. Ma³opolskiego Nr 52
poz. 699 z dnia 15 marca 2004 roku wprowadza siê nastêpuj¹-
ce zmiany:
1. w rozdziale II So³ectwo Nied�wied�

a) skre�la siê:
� dz. ew. Nr 329
� dz. ew. Nr 1270

b) dodaje siê: dz. ew. Nr 929
2. w rozdziale III So³ectwo Konina

a) skre�la siê:
� dz. ew. Nr 4036
� dz. ew. Nr 4346

3. w rozdziale IV So³ectwo Porêba Wielka
a) skre�la siê: dz. ew. Nr 2862
b) dodaje siê: dz. ew. Nr 1828

§ 2

Wykonanie uchwa³y zleca siê Wójtowi Gminy Nied�wied�

§ 3

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³o-
szenia w dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy w Nied�wiedziu:
M. Domaga³a

2424

Uchwa³a Nr XXIII/275/2004
Rady Miejskiej w Olkuszu
z dnia 2 kwietnia 2004 r.

w sprawie ustalenia stawek op³at za zajêcie pasa drogo-
wego dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Olkusz.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990r o samorz¹dzie gminnym (t. je.: Dz. U. z 2001r Nr 142
poz. 1591, z pó�n. zm.) art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 mar-
ca 1985 o drogach publicznych (t. j.: Dz. U. z 2000 Nr 71 poz. 838,
z pó�n. zm.)Rada Miejska w Olkuszu uchwala:

Poz. 2421, 2422, 2423, 2424
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§ 1

Uchwa³a okre�la stawki op³at za zajêcie pasa drogowego
dróg gminnych w celu:
1) prowadzenia robót w pasie drogowym w celach nie zwi¹za-

nych z budow¹, przebudow¹, remontem, utrzymaniem i
ochron¹ dróg,

2) umieszczania w pasie drogowym urz¹dzeñ infrastruktury
technicznej nie zwi¹zanych z potrzebami zarz¹dzania droga-
mi lub potrzebami ruchu drogowego,

3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych
nie zwi¹zanych z potrzebami zarz¹dzania drogami lub po-
trzebami ruchu drogowego oraz reklam,

4) zajêcia pasa drogowego na prawach wy³¹czno�ci w celach
innych ni¿ wymienione w pkt 1-3

§ 2

1) Za zajêcie 1 m2 powierzchni jezdni i chodnika pasa drogowe-
go drogi gminnej w celu o którym mowa w § 1 pkt. 1) i 4)
ustala siê op³aty za ka¿dy dzieñ zajêcia:
� przy zajêciu do 20% szeroko�ci      - 0,60 z³
� przy zajêciu od 20% do 50% szeroko�ci                       - 2,00 z³
� przy zajêciu powy¿ej 50% szeroko�ci do ca³kowitego za-

jêcia   - 3,00 z³
2) Stawki okre�lone w ust. 1 pkt. 1 stosuje siê tak¿e do toro-

wisk, poboczy, placów, zatok postojowych i autobusowych,
�cie¿ek rowerowych i ci¹gów pieszych, a dla pozosta³ych
elementów pasa drogowego ustala siê stawkê op³at za ka¿-
dy dzieñ zajêcia 1 m2 powierzchni pasa drogowego w wyso-
ko�ci    - 0,30 z³

3) Przez dzieñ zajêcia rozumie siê tak¿e zajêcie pasa drogowe-
go trwaj¹ce krócej ni¿ 24 godziny.

§ 3

Ustala siê nastêpuj¹ce stawki op³at rocznych za 1 m2 po-
wierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajêtego przez rzut
poziomy urz¹dzeñ, o których mowa w § 1 pkt. 2:
� poza obszarem zabudowanym  - 10,0 z³
� w obszarze zabudowanym - 20,0 z³
� na obiekcie mostowym lub w tunelu - 80,0 z³

§ 4

Ustala siê nastêpuj¹ce stawki op³at za zajêcie 1 m2 po-
wierzchni pasa drogowego drogi gminnej w celu, o którym
mowa w § 1 pkt. 3:
1) za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajêtego przez rzut

poziomy obiektu handlowego lub us³ugowego:
� poza obszarem zabudowanym    - 0,20 z³
� w obszarze zabudowanym    - 0,30 z³

2) za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajêtego przez rzut
poziomy innych obiektów                                                 - 0,15 z³

3) 1 m2 powierzchni reklamy  - 1,50 z³

§ 5

Do spraw wszczêtych i nie zakoñczonych przed wej�ciem
w ¿ycie niniejszej uchwa³y stosuje siê przepisy dotychczasowe.

§ 6

Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Miasta i Gminy Olkusz.

§ 7

Uchwa³a podlega og³oszeniu w prasie lokalnej.

§ 8

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

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w Olkuszu: L. Szota

2425

Uchwa³¹ Nr 127/XXII/2004
Rady Gminy Podegrodzie
z dnia 18 czerwca 2004 r.

w sprawie zmiany uchwa³y Nr 25/III/2002 Rady Gminy Po-
degrodzie z dnia 13 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia
dla terenu Gminy Podegrodzie punktów sprzeda¿y napo-
jów zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem
piwa) przeznaczonych do spo¿ycia w miejscu i poza miej-
scem sprzeda¿y.

Na podstawie art. 12, ust. 1 ustawy z dnia 26 pa�dzierni-
ka 1982 roku o wychowaniu w trze�wo�ci i przeciwdzia³aniu
alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z pó�n. zm.)
Rada Gminy Podegrodzie uchwala, co nastêpuje

§ 1

W uchwale Nr 25/III/2002 Rady Gminy Podegrodzie z dnia
13 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia dla terenu Gminy
Podegrodzie liczby punktów sprzeda¿y napojów zawieraj¹cych
powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa) przeznaczonych do
spo¿ycia w miejscu i poza miejscem sprzeda¿y w § 1 w punkcie
1 wyraz "14" zastêpuje siê wyrazem "15".

§ 2

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwa³a podlega publikacji i wchodzi w ¿ycie po up³ywie
14 dni od daty jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Woje-
wództwa Ma³opolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy Podegrodzie: P. Samek

2426

Uchwa³a Nr 128/XXIIl/2004
Rady Gminy Podegrodzie
z dnia 18 czerwca 2004 r.

w sprawie zmiany uchwa³y Nr 111/XVII/2004 Rady Gminy
Podegrodzie z nia 25 lutego 2004 r.

Dzia³aj¹c w oparciu o art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z pó�n. zm.) oraz art. 24, ust. 1 ustawy z dnia
7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbio-

Poz. 2424, 2425, 2426
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rowym odprowadzaniu �cieków (Dz. U. z 2001 r. Nr 72, poz. 747)
Rada Gminy Podegrodzie uchwala, co nastêpuje:

§ 1

Za³¹cznik Nr 1 do Uchwa³y Nr 111/XVII/2004 Rady Gminy
Podegrodzie z dnia 25 lutego 2004 roku w sprawie zatwierdzenia
taryf op³at za zbiorowe zaopatrzenie w wodê na terenie Gminy
Podegrodzie (Dziennik Urzêdowy Województwa Ma³opolskiego
Nr 55, poz. 728 z pó�n. zm.) otrzymuje nowe brzmienie:

TARYFY CENY ZA WODÊ DOSTARCZAN¥ Z  WODOCI¥GÓW
STANOWI¥CYCH W£ASNO�Æ GMINY PODEGRODZIE

Dla ustalenia taryf przyjêto dostarczanie wody w ilo�ci
83 585 m3.

Szacunkowe koszty eksploatacji wodoci¹gów przyjête
do wyliczenia ceny 155.468,10 z³.

§ 2

Wykonanie uchwa³y zleca siê Wójtowi Gminy Podegrodzie.

§ 3

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³o-
szenia w Dzienniku Urzêdowym i ma zastosowanie do stanu
prawnego od dnia 6 kwietnia 2004 r.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy Podegrodzie: P. Samek

2427

Uchwa³a Nr 130/XXII/2004
Rady Gminy Podegrodzie
z dnia 18 czerwca 2004 r.

w sprawie wyznaczenia miejsc wydobywania ¿wiru w ra-
mach powszechnego korzystania z wód

Na podstawie art. 34 ust. 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.
Prawo wodne (Dz. U. Nr 115 poz. 1229 z pó�n. zm.) oraz art. 18
ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (t. j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pó�n. zm.)
Rada Gminy Podegrodzie uchwala, co nastêpuje:

§ 1

Wyznacza siê miejsce wydobywania ¿wiru w granicach po-
wszechnego korzystania z wód po uzyskaniu zgody w³a�cicie-
la wód z nastêpuj¹cego odsypiska:
1. w miejscowo�ci Naszacowice - rzeka Dunajec w km 118+500

(rejon uj�cia potoku Jastrzêbik) - w ilo�ci 150 m3.

§ 2

Pobór ¿wiru jest mo¿liwy po uzyskaniu stosownego zezwo-
lenia Wójta Gminy.

§ 3

Wykonanie uchwa³y powierza siê  Wójtowi Gminy.

§ 4

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

Przewodnicz¹cy Rady Gminy Podegrodzie: P. Samek

2428

Uchwa³a Nr 131/XXII/2004
Rady Gminy Podegrodzie
z dnia 18 czerwca 2004 r.

w sprawie zmiany Statutu Gminy Podegrodzie.

Na podstawie art. 3, ust. 1, art. 11 b, ust 3, art. 18, ust. 2,
pkt 1, art. 22, art. 37a, art. 40, ust 2, pkt 1, art. 41, ust. 1 ustawy
z 8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z pó�n. zm.). Rada Gminy uchwala, co nastê-
puje:

§ 1

W Statucie Gminy Podegrodzie przyjêtym uchwa³¹
Nr 274/XXXVI/2002 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 30 stycz-
nia 2002 roku (Dz. U. Woj. Ma³opolskiego Nr 51, poz. 846
z pó�n. zm.) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. W § 7 Statutu Gminy Podegrodzie wyraz: "Naszczowice"

zastêpuje siê wyrazem: "Naszacowice",
2. W za³¹czniku Nr 1 do Statutu wyraz: "Naszczowice" zastêpu-

je siê wyrazem: "Naszacowice",
3. W za³¹czniku Nr 2 do Statutu:

� punkt 6 otrzymuje brzmienie: "Szko³a Podstawowa w Po-
degrodziu im. Ojca Stanis³awa Papczyñskiego ",

� punkt 16 otrzymuje brzmienie: "Gimnazjum w Podegro-
dziu im. Ojca Stanis³awa Papczyñskiego",

� dodaje siê punkt 18 w brzmieniu: "Zespó³ Obs³ugi Placó-
wek O�wiatowych w Podegrodziu ".

4. W za³¹czniku Nr 4 do Statutu:
� § 22 otrzymuje brzmienie:

"1. Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie bud¿etu Gmi-
ny i wystêpuje z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie
udzielenia lub nie udzielenia absolutorium dla wójta
szczegó³owo go uzasadniaj¹c. "

"2. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium
podlega wcze�niejszemu zaopiniowaniu przez Regio-
naln¹ Izbê Obrachunkow¹. "

� § 23 skre�la siê.

§ 2

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

Przewodnicz¹cy Rady Gminy Podegrodzie: P. Samek

Poz. 2426, 2427, 2428

Grupa

1. Grupa odbiorców I
� gospodarstwa

domowe
� podmioty go-

spodarcze

Woda
cena netto

1,87 z³/m2

Podatek
vat - aktual-
na stawka 

VAT
wynosi 7%

Woda
cena brutto

2,00 z³/m2
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Uchwa³a Nr XVI/119/2004
Rady Gminy Tymbark

z dnia 12 czerwca 20004 r.

w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i od-
dzia³ów przedszkolnych oraz granic ich obwodów w Gmi-
nie Tymbark

Na podstawie ar. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 r o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z pó�n. zm. ) oraz art. 14a ustawy z dnia 7 wrze-
�nia 1991 r. o systemie o�wiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329
z pó�n zm. ) Rada Gminy uchwala co nastêpuje;

§ 1

Z dniem 1 wrze�nia 2004 r. ustala siê sieæ Publicznych Przed-
szkoli i Oddzia³ów Przedszkolnych funkcjonuj¹cych na terenie
Gminy Tymbark
I. Publiczne Przedszkola.

Przedszkole Samorz¹dowe z Oddzia³ami Integracyjnymi
oraz z Oddzia³ami Przedszkolnymi w Tymbarku.
Oddzia³y Przedszkolne obejmuj¹ dzieci podlegaj¹ce obowi¹z-
kowi wychowania przedszkolnego z Gminy Tymbark.

II. Oddzia³y Przedszkolne w szko³ach podstawowych.
1. Oddzia³ przedszkolny w Szkole Podstawowej w Tymbarku
2. Oddzia³ przedszkolny w Szkole Podstawowej w Pod³o-

pieniu
3. Oddzia³ przedszkolny w Szkole Podstawowej w Zawadce
4. Oddzia³ przedszkolny w Zespole Szkó³ KSW w Piekie³ku

§ 2

Obwody oddzia³ów przedszkolnych utworzone w szko³ach
podstawowych zgodne s¹ z obwodami ustalonymi dla szkó³ pod-
stawowych uchwa³¹ Rady Gminy z dnia 28 kwietnia 2004 r.

§ 3

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy

§ 4

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

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Kawula

2430

Uchwa³a Nr XVI/120/2004
Rady Gminy Tymbark

z dnia 12 czerwca 2004 r.

w sprawie ustalenia wysoko�ci op³at za �wiadczenia
Przedszkola Samorz¹dowego prowadzonego przez Gminê
Tymbark.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15, art. 40 ust. 1 i art. 41
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym

(t. j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z pó�n. zm.) i 14 ust.5
ustawy z dnia 7 wrze�nia 1991 r. o systemie o�wiaty (Dz. U.
z 1996 r. Nr 67 poz. 329 z pó�n. zm.) Rada Gminy Tymbark
uchwala, co nastêpuje:

§ 1

1. Ustala siê op³atê za �wiadczenia Publicznego Przedszkola
Samorz¹dowego z Oddzia³ami Integracyjnymi w Tymbarku
prowadzonego przez Gminê Tymbark w zakresie zajêæ wy-
kraczaj¹cych poza podstawê programow¹ wychowania
przedszkolnego w wysoko�ci:
1) 60 z³ (s³ownie sze�ædziesi¹t) miesiêcznie od pierwszego

dziecka uczêszczaj¹cego do przedszkola,
2) 50 z³ (s³ownie piêædziesi¹t) miesiêcznie od ka¿dego na-

stêpnego dziecka z tej samej rodziny uczêszczaj¹cego
do przedszkola,

2. Powy¿sza op³ata nie obejmuje kosztów wy¿ywienia.

§ 2

Z dniem wej�cia w ¿ycie uchwa³y traci moc uchwa³a
Nr XXVIII/285/2002 Rady Gminy Tymbark z dnia 14 sierpnia
2002 r. w sprawie op³at za �wiadczenie Przedszkola Samorz¹-
dowego prowadzonego przez Gminê Tymbark.

§ 3

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty opubli-
kowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskie-
go z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 wrze�nia 2004 r.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Kawula

2431

Uchwa³a* Nr XI/56/2003
Rady Gminy Wielka Wie�
z dnia 22 sierpnia 2003 r.

w sprawie szczegó³owych zasad utrzymania czysto�ci i po-
rz¹dku na terenie Gminy Wielka Wie�.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 w zwi¹zku z art. 40 ust 1,
3 i 4 oraz art. 42 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.)
w zwi¹zku z art 4, 5 i 6 Ustawy z dnia 13 wrze�nia 1996 r.
o utrzymaniu czysto�ci i porz¹dku w gminach (Dz. U z 20 listo-
pada 1996 r. Nr 132 poz. 622) Rada Gminy Wielka Wie� uchwa-
la co nastêpuje:

§ 1

Ustala siê szczegó³owe warunki utrzymania czysto�ci i po-
rz¹dku na terenie Gminy Wielka Wie�, okre�lone w formie "Re-
gulaminu" stanowi¹cego za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y.

Poz. 2429, 2430, 2431

��������
* Rozstrzygniêciem Nadzorczym Nr PR.II.0911/135/2003 z dnia
16 wrze�nia 2003 r. Wojewoda Ma³opolski stwierdzi³ niewa¿-
no�æ paragrafu 7 uchwa³y.
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§ 2

Ustala siê obszary podlegaj¹ce obowi¹zkowej deratyzacji i
terminów jej przeprowadzania o tre�ci stanowi¹cej za³¹cznik
Nr 2 do niniejszej uchwa³y.

§ 3

Ustala siê zasady i obowi¹zki w³a�cicieli zwierz¹t domo-
wych w zakresie utrzymania tych zwierz¹t o tre�ci stanowi¹cej
za³¹cznik Nr 3 do niniejszej uchwa³y.

§ 4

Uchyla siê Uchwa³ê Nr XVII/61/99 z dnia 5.08.1999 r. w spra-
wie okre�lenia rodzaju urz¹dzeñ przeznaczonych do gromadze-
nia niesortowanych odpadów komunalnych na terenie nierucho-
mo�ci oraz czêstotliwo�ci, zasad i sposobu usuwania tych odpa-
dów komunalnych z nieruchomo�ci oraz innych terenów przezna-
czonych do u¿ytku publicznego oraz Uchwa³ê Nr XVII/60/99 z dnia
5.08.1999 roku w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Wiel-
ka Wie� Regulaminu dotycz¹cego utrzymania czysto�ci i porz¹d-
ku na terenie nieruchomo�ci.

§ 5

Wykonanie Uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Wielka
Wie�.

§ 6

Uchwa³a podlega og³oszeniu poprzez rozplakatowanie na
tablicach og³oszeñ w Urzêdzie Gminy i so³ectwach oraz w ga-
zecie "Przegl¹d Lokalny" i stronie internetowej Urzêdu Gminy
Wielka Wie�.

§ 7

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia.

Przewodnicz¹cy Rady: M. Mazur

Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XI/56/2003
Rady Gminy Wielka Wie�
z dnia 22 sierpnia 2003

Regulamin utrzymania czysto�ci i porz¹dku na terenie
Gminy Wielka Wie�.

Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne

§ 1

"Regulamin" okre�la szczegó³owe zasady utrzymania czy-
sto�ci i porz¹dku na terenie nieruchomo�ci Gminy Wielka Wie�
i dotyczy:
1) wymagañ w zakresie utrzymania czysto�ci i porz¹dku na te-

renie nieruchomo�ci,
2) rodzaju urz¹dzeñ przeznaczonych do gromadzenia odpadów

komunalnych na terenie nieruchomo�ci oraz na drogach pu-
blicznych, a tak¿e zasad ich rozmieszczania,

3) czêstotliwo�ci, zasad i sposobu usuwania odpadów komu-
nalnych z nieruchomo�ci oraz innych terenów przeznaczo-
nych do u¿ytku publicznego.

§ 2

Uchwa³a obowi¹zuje:
1) w³a�cicieli nieruchomo�ci,
2) kierowników budów,
3) jednostki u¿ytkuj¹ce tereny s³u¿¹ce komunikacji publicznej,
4) wszystkich korzystaj¹cych z terenów bêd¹cych w³asno�ci¹

komunaln¹.

Rozdzia³ II
Obowi¹zki w³a�ciciela nieruchomo�ci

§ 3

1. W³a�ciciele nieruchomo�ci s¹ obowi¹zani do utrzymania
czysto�ci i porz¹dku oraz wykonywania czynno�ci wynika-
j¹cych z aktualnych potrzeb i stanu sanitarno - higienicznego
nieruchomo�ci poprzez:
1) wyposa¿enie nieruchomo�ci w urz¹dzenia s³u¿¹ce gro-

madzeniu odpadów komunalnych oraz utrzymania tych
urz¹dzeñ w odpowiednim stanie sanitarnym, porz¹dko-
wym i technicznym, oraz przy³¹czenia nieruchomo�ci
do istniej¹cej kanalizacji sanitarnej lub w przypadku gdy
budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekono-
micznie nieuzasadniona, wyposa¿enie nieruchomo�ci
w zbiornik bezodp³ywowy nieczysto�ci ciek³ych lub przy-
domow¹ oczyszczalniê �cieków bytowych, spe³niaj¹ce wy-
magania okre�lone w przepisach odrêbnych; przy³¹cze-
nie nieruchomo�ci do sieci kanalizacyjnej nie jest obo-
wi¹zkowe, je¿eli nieruchomo�æ jest wyposa¿ona w przy-
domow¹ oczyszczalniê �cieków spe³niaj¹c¹ wymagania
okre�lone w przepisach odrêbnych.

2) gromadzenia powsta³ych na terenie nieruchomo�ci od-
padów komunalnych w urz¹dzeniach, o których mowa
w pkt 1,

3) usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
4) oczyszczania ze �niegu i lodu oraz innych zanieczyszczeñ

z chodników i poboczy, po³o¿onych wzd³u¿ nieruchomo�ci
s³u¿¹cych do u¿ytku publicznego.

2. Nadzór nad realizacj¹ obowi¹zków okre�lonych w ust. 1 spra-
wuje Wójt Gminy.

3.Wykonanie obowi¹zków okre�lonych w ust. 1 podlega egze-
kucji administracyjnej.

§ 4

1. Obowi¹zek oczyszczania ze �niegu i lodu winien byæ realizo-
wany przez odgarniêcie �niegu w miejsce nie powoduj¹ce
zak³óceñ w ruchu pieszych lub pojazdów i podjêcie dzia³añ
usuwaj¹cych lub co najmniej ograniczaj¹cych �lisko�æ chod-
nika. Piasek u¿yty do tych celów nale¿y usun¹æ z chodnika
niezw³ocznie po ustaniu przyczyn jego zastosowania.

2. Zanieczyszczenia usuwane z chodników winny byæ gromadzo-
ne w pojemnikach na odpady, z zachowaniem postanowieñ § 8.

§ 5

Do obowi¹zku w³a�ciciela nieruchomo�ci nale¿y równie¿:
1) zawarcie umowy z podmiotem �wiadcz¹cym us³ugi na od-

biór i wywóz gromadzonych w nieruchomo�ci odpadów
komunalnych,

Poz. 2431
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2) pobieranie, przechowywanie i okazywanie, na zasadach
okre�lonych w Ustawie z 13 czerwca 1996 roku o utrzyma-
niu porz¹dku i czysto�ci w gminach, dowodów usuniêcia
i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

3) na ¿¹danie organów Gminy, informowanie o sposobie u¿yt-
kowania nieruchomo�ci i jego zmianie,

4) udzielania osobom upowa¿nionym przez Wójta Gminy Wiel-
ka Wie�, prawdziwych informacji potrzebnych do ustalenia
normatywnej ilo�ci odpadów, czêstotliwo�ci wywozu i wy-
soko�ci ponoszonych z tego tytu³u op³at,

5) oddzielnego gromadzenia, usuwania oraz unieszkodliwia-
nia odpadów niebezpiecznych w sposób okre�lony w od-
rêbnych przepisach (Ustawa o odpadach)

6) demonta¿, rozbiórka i usuniêcie urz¹dzeñ zbêdnych, zdewasto-
wanych lub zagra¿aj¹cych bezpieczeñstwu osób lub mieniu,

7) zapobieganie i przeciwdzia³anie przedostawaniu siê na drogi
i place publiczne b³ota oraz innych zanieczyszczeñ, zwi¹zanych
z ruchem pojazdów wyje¿d¿aj¹cych z nieruchomo�ci lub z te-
renu budowy poprzez likwidacjê skutków zanieczyszczeñ,

8) oczyszczanie po przeprowadzonej akcji zimowej wszyst-
kich dróg o nawierzchni utwardzonej, w terminie do koñca
kwietnia ka¿dego roku kalendarzowego (dotyczy admini-
stratorów dróg publicznych)

9) koszenie zieleni przyulicznej, czyszczenie rowów przydro¿-
nych co najmniej dwukrotnie w ci¹gu roku kalendarzowego.

10) bie¿¹ca konserwacja rowów przydro¿nych biegn¹cych
wzd³u¿ nieruchomo�ci w szczególno�ci poprzez:

1) zabezpieczenie dro¿no�ci rowu,
2) utrzymanie w nale¿ytym stanie skarp rowu poprzez wyka-

szanie i uzupe³nianie ubytków trawy,
3) bie¿¹ce utrzymanie czysto�ci rowu poprzez usuwanie za-

nieczyszczeñ (�mieci),
11) utrzymanie w nale¿ytym stanie przepustów przy zjazdach

indywidualnych do nieruchomo�ci których parametry tech-
niczne i wykonanie winno odpowiadaæ normom okre�lo-
nym przepisami prawa

Rozdzia³ III
Wymagania w zakresie utrzymania

czysto�ci i porz¹dku na terenie nieruchomo�ci

§ 6

Ka¿da nieruchomo�æ winna byæ utrzymana w czysto�ci i po-
rz¹dku a w szczególno�ci w nale¿ytym stanie sanitarnym.

§ 7

1. Sta³e odpady komunalne gromadzone na terenie nierucho-
mo�ci winny byæ unieszkodliwione na wysypisku odpadów
komunalnych.

2. Ciek³e odpady komunalne gromadzone w zbiornikach bez-
odp³ywowych winny byæ unieszkodliwiane w oczyszczalni
�cieków.

3. W rejonach skanalizowanych, obiekt budowlany winien byæ
pod³¹czony do istniej¹cej sieci kanalizacji sanitarnej lub ogól-
nosp³awnej z wy³¹czeniem nieruchomo�ci, o których mowa
w paragrafie 3 ust.1 pkt. 1

§ 8

1. Chodniki i pobocza dróg wzd³u¿ nieruchomo�ci winny byæ
utrzymane w porz¹dku i czysto�ci, a w szczególno�ci:
1) oczyszczone ze �niegu, lodu i b³ota tak czêsto, aby by³y

zawsze czyste,

2) �mieci usuniête z chodnika winny byæ gromadzone w po-
jemnikach na odpady w³a�ciciela nieruchomo�ci,

3) �lisko�æ chodnika winna byæ usuwana bez u¿ycia szkodli-
wych �rodków chemicznych,

4) �nieg i lód zebrany z chodnika winien byæ usypywany
w pryzmy przy krawêdzi chodnika,

5) zanieczyszczenia pochodz¹ce z chodnika nie mog¹ byæ
zmiatane na trawniki i jezdnie,

6) pobocza dróg winny byæ zniwelowane w taki sposób, aby
umo¿liwia³y sp³yw wód opadowych z jezdni do rowów
przydro¿nych,
Za chodnik uznaje siê wydzielon¹ czê�æ drogi s³u¿¹c¹ dla
ruchu pieszego po³o¿on¹ bezpo�rednio przy granicy nie-
ruchomo�ci.

2. Sople lodowe i nawisy �niegu winny byæ usuwane niezw³ocz-
nie po ich pojawieniu siê.

§ 9

Wiatro³omy, opad³e li�cie i inne zanieczyszczenia winny
byæ na bie¿¹co wygrabione i usuwane.

§ 10

Zieleñ niska i drzewostan winne byæ systematycznie pielê-
gnowane, konserwowane oraz chronione przed zniszczeniem.

§ 11

1. Odpady oraz inne zanieczyszczenia znajduj¹ce siê w niezabu-
dowanych czê�ciach nieruchomo�ci, takich jak: podwórza, przej-
�cia, bramy, chodniki, itp. winny byæ niezw³ocznie usuwane.

2. Zabrania siê nawo¿enia na niezabudowane czê�ci nierucho-
mo�ci mas ziemnych lub skalnych, pochodz¹cych z realizacji
inwestycji lub prowadzonych eksploatacji kopalin w ilo�ciach
które mog³yby naruszyæ stosunki gruntowo - wodne lub spo-
wodowaæ zmiany w odp³ywie wody na gruncie - wp³ywaj¹-
ce szkodliwie na inne nieruchomo�ci s¹siednie lub na go-
spodarkê wodn¹ w terenie.

§ 12

Numer nieruchomo�ci i nazwa ulicy, przy której po³o¿ona
jest nieruchomo�æ winny byæ czytelnie oznaczone pod�wietlo-
ne i umieszczone na frontowej stronie budynku.

§ 13

Og³oszenia, plakaty, afisze, napisy i rysunki: umieszczone poza
miejscem wyznaczonym do tego celu przez Gminê lub innych
w³a�cicieli oraz naruszaj¹ce dobre obyczaje lub sprzeczne z zasa-
dami wspó³¿ycia spo³ecznego winny byæ niezw³ocznie usuwane

§ 14

Gromadzenie i przechowywanie na terenie nieruchomo�ci
przedmiotów innych ni¿ odpady komunalne, nie zagra¿aj¹ce �ro-
dowisku i spe³niaj¹ce wymagania sanitarno - epidemiologiczne,
winno odbywaæ siê w miejscach do tego celu przystosowanych.

§ 15

W³a�ciciele obiektów publicznych zobowi¹zani s¹ do ustawia-
nia koszy na odpady na zewn¹trz obiektu, przed wej�ciem, w dniu
wyznaczonym na ich opró¿nienie przez odbiorcê odpadów.

Poz. 2431
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§ 16

Zabrania siê:
1) mycia pojazdów mechanicznych na drogach publicznych i pla-

cach za wyj¹tkiem dróg i placów osiedlowych, zak³adowych
i innych o ile s¹ utwardzone i skanalizowane.

2) gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne innych
odpadów, a zw³aszcza gruzu, szlamu, substancji toksycznych
i innych odpadów niebezpiecznych.

Rozdzia³ IV
Rodzaje urz¹dzeñ do gromadzenia odpadów komunalnych

na terenie nieruchomo�ci oraz na drogach
publicznych i ich rozmieszczenie.

§ 17

1. Gromadzenie sta³ych odpadów komunalnych nie segrego-
wanych na terenie nieruchomo�ci winno byæ prowadzone
w ni¿ej wymienionych urz¹dzeniach, w zale¿no�ci od ilo�ci
wytwarzanych odpadów:
1) w pojemnikach o pojemno�ci 110-120 litrów z tworzywa

sztucznego lub z blachy ocynkowanej,
2) w pojemnikach o pojemno�ci 1,1 m3 z tworzywa sztuczne-

go lub z blachy ocynkowanej
3) w pojemnikach typu kontenerowego z tworzywa sztucz-

nego lub blachy o pojemno�ci powy¿ej 1,1 m3

4) w koszach ulicznych o pojemno�ci 20-80 litrów z tworzy-
wa sztucznego lub metalowych,

2. Urz¹dzenia o których mowa w ust. 1 pkt 1,2,3 winny posiadaæ
pokrywy zapewniaj¹ce ich szczelno�æ, ³atwo�æ zamykania
i otwierania oraz byæ utrzymane w nale¿ytym stanie sanitar-
nym, w szczególno�ci winny byæ myte i dezynfekowane.

3. Za zaginiecie pojemnika odpowiada w³a�ciciel nieruchomo�ci.

§ 18

Kosze uliczne zlokalizowane na przystankach komunikacji
publicznej winny byæ oznakowane symbolem jednostki zarz¹-
dzaj¹cej terenem s³u¿¹cym komunikacji publicznej.

§ 19

1. Urz¹dzenia do gromadzenia odpadów komunalnych winny
byæ ustawione w miejscu utwardzonym umo¿liwiaj¹cym
³atwy dojazd do nich w celu bezpiecznego ich opró¿nienia.

2. Miejsce usytuowania w/w urz¹dzeñ nie mo¿e byæ przyczyn¹
utrudnieñ i uci¹¿liwo�ci dla s¹siadów i u¿ytkowników dróg.

3. Za czysto�æ i porz¹dek wokó³ miejsca, na którym umieszczo-
ne s¹ urz¹dzenia do gromadzenia odpadów komunalnych
odpowiada w³a�ciciel nieruchomo�ci

4. Usytuowanie i zagospodarowanie miejsca gromadzenia sta-
³ych odpadów komunalnych winno byæ zgodne z wymaga-
niami okre�lonymi przepisami prawa budowlanego.

§ 20

1. Przy³¹czenie nieruchomo�ci do sieci kanalizacyjnej winno
byæ wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego
oraz warunkami podanymi przez zarz¹dcê sieci.

§ 21

1. Nieruchomo�ci, dla których nie istniej¹ techniczne mo¿liwo-
�ci przy³¹czenia siê do sieci kanalizacyjnej lub nie spe³niaj¹

warunków okre�lonych przez zarz¹dcê sieci o których mowa
w § 21, musz¹ posiadaæ osadniki bezodp³ywowe lub przydo-
mowe oczyszczalnie �cieków.

2. Osadnik, o którym mowa w ustêpie 1 winny spe³niaæ wyma-
gania techniczne okre�lone przepisami prawa budowlanego.

3. Przydomowe oczyszczalnie �cieków, o których mowa w ustê-
pie 1 winny spe³niaæ wymagania techniczne okre�lone prze-
pisami prawa budowlanego oraz posiadaæ odpowiednie po-
zwolenia na zrzut �cieków do gruntu lub odbiornika.

§ 22

1. W przypadku stwierdzenia z³ego stanu technicznego osadni-
ka na �cieki (np. nieszczelno�æ) lub z³ej pracy przydomowej
oczyszczalni �cieków, w³a�ciciel nieruchomo�ci zobowi¹za-
ny jest do niezw³ocznego jego naprawienia i usuniêcia przy-
czyn z³ej pracy oczyszczalni.

2. Gmina ma prawo do zarz¹dzenia przeprowadzenia na tere-
nie nieruchomo�ci kontroli szczelno�ci urz¹dzeñ do groma-
dzenia ciek³ych odpadów komunalnych oraz przy³¹czy do
kanalizacji, a w przypadku stwierdzenia ich nieszczelno�ci,
koszty kontroli obci¹¿aj¹ w³a�ciciela nieruchomo�ci.

Rozdzia³  V
Czêstotliwo�æ, zasady i sposób usuwania odpadów
komunalnych z nieruchomo�ci oraz innych terenów

przeznaczonych do u¿ytku publicznego.

§ 23

Przyjmuje siê jako obowi¹zuj¹c¹, nastêpuj¹c¹ minimaln¹
czêstotliwo�æ usuwania odpadów komunalnych sta³ych:
1) dla nieruchomo�ci o zabudowie jednorodzinnej, wyposa¿o-

nej w pojemniki do gromadzenia odpadów o pojemno�ci
0,11 -0,14 m3 wed³ug potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ raz
w miesi¹cu,

2) dla nieruchomo�ci o zwartej zabudowie, zw³aszcza na osie-
dlach mieszkaniowych, wyposa¿onych w pojemniki do gro-
madzenia odpadów o pojemno�ci 1,1 m3 lub 0,7 m3 wed³ug
potrzeb wynikaj¹cych z iloczynu ilo�ci lokali mieszkalnych
i czêstotliwo�ci wywozu okre�lonej w pkt 1.

§ 24

1. Przyjmuje siê jako obowi¹zuj¹c¹ minimaln¹ czêstotliwo�æ
usuwania ciek³ych odpadów komunalnych nieruchomo�ci nie
przy³¹czonych do kanalizacji sanitarnej wyposa¿onych w:
a) osadniki bezodp³ywowe - ka¿dorazowo gdy ilo�æ zu¿ytej

wody zmierzona na podstawie wskazañ wodomierza,
a w przypadku jego braku, liczona w oparciu o obowi¹zu-
j¹ce przepisy prawa, rycza³towego zu¿ycia wody, osi¹-
gnie 95% pojemno�ci osadnika.

b) osadniki przep³ywowe przy zabudowie przydomowych
oczyszczalni �cieków - ka¿dorazowo gdy maksymalna
ilo�æ osadu w osadniku osi¹gnie 60% pojemno�ci osadni-
ka zgodnie z instrukcj¹ eksploatacji przydomowej oczysz-
czalni �cieków.

2. Z dróg publicznych i ci¹gów pieszych - stosownie do potrzeb
pod warunkiem utrzymania nienagannego stanu sanitarnego.

§ 25

W przypadku, gdy okre�lone w paragrafie 24 oraz 25 czêsto-
tliwo�ci usuwania odpadów komunalnych jest niewystarczaj¹ce
w³a�ciciel nieruchomo�ci jest zobowi¹zany do jej zwiêkszania.
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§ 26

Przyjmuje siê nastêpuj¹ce zasady i sposób usuwania od-
padów komunalnych z nieruchomo�ci i terenów przeznaczo-
nych do u¿ytku publicznego:
1. Odpady komunalne usuwane winny byæ:

a) indywidualnie - przez w³a�ciciela nieruchomo�ci na jego od-
powiedzialno�æ, na podstawie zawartej umowy na wywóz
odpadów z podmiotem �wiadcz¹cym us³ugi w tym zakresie.

b) zbiorowo - przez podmiot posiadaj¹cy stosowne zezwolenie
Wójta Gminy na prowadzenie takiej dzia³alno�ci i na podsta-
wie umów z w³a�cicielami i zarz¹dcami nieruchomo�ci.

2. Odpady komunalne usuwane s¹ w godzinach: 6.00 - 20.00.
3. Pojazd mechaniczny usuwaj¹cy odpady powinien posiadaæ

na nadwoziu czytelny napis nazwy firmy i adres (w³a�ciciel
pojazdu)

4. Usuwanie odpadów z nieruchomo�ci nale¿y prowadziæ w spo-
sób uniemo¿liwiaj¹cy ich pylenie i rozbryzgiwanie.

5. Podmiot prowadz¹cy dzia³alno�æ zwi¹zan¹ z usuwaniem
odpadów oraz w³a�ciciel nieruchomo�ci usuwaj¹cych od-
pady w sposób indywidualny, winien posiadaæ udokumen-
towan¹ zgodno�æ ilo�ci odpadów usuwanych z ilo�ci¹ odpa-
dów odebranych przez w/w podmiot.

6. Podmiot usuwaj¹cy ciek³e odpady komunalne i w³a�ciciel
nieruchomo�ci usuwaj¹cy w/w odpady w sposób indywidu-
alny, powinien uzyskaæ na pi�mie warunki techniczne ich od-
prowadzania do kanalizacji lub na oczyszczalniê od jednost-
ki prowadz¹cej ich eksploatacjê.

7. Organizator wszelkiego rodzaju imprez plenerowych (festy-
ny, jarmarki, pokazy itp.) zobowi¹zany jest najpó�niej dzieñ
wcze�niej wyposa¿yæ teren, na którym odbywaæ siê bêdzie
powy¿sze przedsiêwziêcie w niezbêdn¹ ilo�æ urz¹dzeñ do sk³a-
dowania odpadów sta³ych i ciek³ych oraz posiadaæ zap³aco-
ny rachunek za wywóz odpadów z w/w urz¹dzeñ i z ca³ego
terenu imprezy w nastêpnym dniu po jej zakoñczeniu.

8. Dopuszcza siê mo¿liwo�æ kompostowania odpadów orga-
nicznych ro�linnych na terenach nieruchomo�ci pod warun-
kiem niedopuszczenia do powstania uci¹¿liwo�ci dla nieru-
chomo�ci przyleg³ych.

9. Odpady komunalne ciek³e winny byæ usuwane ze zbiorni-
ków bezodp³ywowych przy u¿yciu wozów asenizacyjnych,
przez podmioty do tego uprawnione.

§ 27

1. Odbiór odpadów o du¿ych gabarytach odbywa siê wed³ug
harmonogramu og³aszanego w³a�cicielom przez podmiot
�wiadcz¹cy us³ugi do usuwania odpadów komunalnych sta-
³ych lub przez Urz¹d Gminy z czêstotliwo�ci¹ minimum dwa
razy do roku.

2. O terminie wywozu odpadów w³a�ciciele nieruchomo�ci
zostan¹ powiadomieni w sposób zwyczajowo przyjêty (ta-
blica og³oszeñ) minimum na 15 dni przed planowanym od-
biorem odpadów.

§ 28

1. W przypadku dostarczenia do usuniêcia ³¹cznie z odpadami
komunalnymi równie¿ innych odpadów, zw³aszcza niebez-
piecznych, podmiot �wiadcz¹cy te us³ugi odmawia przyjê-
cia ca³o�ci dostarczonych odpadów.

2. Odpady nie wywiezione z tego powodu musz¹ byæ niezw³ocz-
nie usuniête przez w³a�ciciela nieruchomo�ci w sposób za-
bezpieczaj¹cy �rodowisko i zgodnie z przepisami ustawy
o odpadach.

§ 29

Zanieczyszczenia terenu powsta³e w czasie usuwania od-
padów likwiduje podmiot �wiadcz¹cy us³ugi.

§ 30

1. W przypadku, gdy w³a�ciciele nieruchomo�ci nie udokumen-
tuj¹ korzystania z us³ug podmiotów posiadaj¹cych zezwole-
nie do usuwania odpadów komunalnych na terenie Gminy
z czêstotliwo�ci¹ okre�lon¹ w niniejszym "Regulaminie",
obowi¹zek odbioru odpadów przejmuje Gmina.

2. W przypadkach okre�lonych w ustêpie 1 przy gromadzeniu
odpadów w sposób nie segregowany, ustala siê op³atê za
usuniêcie odpadów z terenu nieruchomo�ci w wysoko�ci
200 % �redniej stawki za 1 m3 odpadów, jakie stosuj¹ pod-
mioty �wiadcz¹ce us³ugi w zakresie usuwania i unieszkodli-
wiania odpadów na terenie Gminy.

3. W przypadkach okre�lonych w ustêpie 1 przy gromadzeniu
odpadów w sposób segregowany, ustala siê op³atê za usu-
niêcie odpadów z terenu nieruchomo�ci w wysoko�ci 150%
�redniej stawki za 1 m3 odpadów, jakie stosuj¹ podmioty
�wiadcz¹ce us³ugi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania
odpadów na terenie Gminy.

4. Rozliczenie us³ugi wykonanej przez Gminê, okre�lonej w ustê-
pie 1 nast¹pi na podstawie rachunku obci¹¿aj¹cego w³a�ci-
ciela nieruchomo�ci nie wykonuj¹cego postanowieñ Usta-
wy z dnia 13 wrze�nia 1996 roku o utrzymaniu porz¹dku
i czysto�ci w gminach i niniejszego "Regulaminu".

5. W przypadku niedotrzymania terminu zap³aty nale¿no�ci
wynikaj¹cej z us³ugi wykonanej przez Gminê, okre�lonej
w ust 2 i 3, stosowaæ siê bêdzie na zasadach ogólnych odpo-
wiednie przepisy Kodeksu Cywilnego (odsetki za zw³okê)

§ 31

Kto nie wykonuje obowi¹zków okre�lonych niniejszym Re-
gulaminem - podlega karze grzywny, wymierzonej w trybie
i na zasadach okre�lonych w Kodeksie postêpowañ w spra-
wach o wykroczenie.

§ 32

Nadzór nad przestrzeganiem przepisów regulaminu spra-
wuje Wójt Gminy Wielka Wie�.

Przewodnicz¹cy Rady: M. Mazur

Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr XI/56/2003
Rady Gminy Wielka Wie�
z dnia 22 sierpnia 2003

Wyznaczenie obszarów podlegaj¹cych obowi¹zkowej
deratyzacji i jej przeprowadzania.

1) Zobowi¹zuje siê wszystkich w³a�cicieli nieruchomo�ci (w ro-
zumieniu art. 2 ust 1 pkt 1 Ustawy z dnia 13 wrze�nia 1996 r.
o utrzymaniu czysto�ci i porz¹dku w gminach) do przepro-
wadzenia na ich terenie obowi¹zkowej deratyzacji.

2) Obowi¹zkowej deratyzacji podlegaj¹ w szczególno�ci:
� altany �mietnikowe,
� wêz³y cieplne i pomieszczenia kot³owni,
� przy³¹cza wodoci¹gowe
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3) Przez okres przeprowadzenia deratyzacji obowi¹zuje zacho-
wanie szczególnej ostro¿no�ci w obrêbie miejsc wy³o¿enia �rod-
ków zwalczaj¹cych gryzonie. Miejsca wy³o¿enia trutki winny
byæ oznakowane i oznaczone napisem "Uwaga trucizna".

4) Ustala siê obowi¹zek przeprowadzenia deratyzacji miejsc
wskazanych w pkt 2 dwa razy w ci¹gu roku w miesi¹cach:
marzec i pa�dziernik. O dok³adnych terminach przeprowa-
dzania deratyzacji w³a�ciciele nieruchomo�ci zostan¹ powia-
domieni w sposób zwyczajowo przyjêty (tablica og³oszeñ).

5) Wójt Gminy mo¿e ustaliæ w drodze obwieszczenia dodatko-
we terminy deratyzacji, gdy jest to uzasadnione stanem za-
gro¿enia sanitarnego.

6) W³a�ciciele nieruchomo�ci umo¿liwi¹ przeprowadzenie kon-
troli w zakresie sposobu i skuteczno�ci dzia³añ deratyzacyj-
nych.

Przewodnicz¹cy Rady: M. Mazur

Za³¹cznik Nr 3
do Uchwa³y Nr XI/56/2003
Rady Gminy Wielka Wie�
z dnia 22 sierpnia 2003

Obowi¹zki osób utrzymuj¹cych zwierzêta domowe
maj¹ce na celu ochronê przed zagro¿eniem lub uci¹¿liwo-

�ci¹ dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów
przeznaczonych do wspólnego u¿ytku.

1) Osoby bêd¹ce w³a�cicielami lub dzier¿awcami psów zo-
bowi¹zane s¹ do zachowania �rodków ostro¿no�ci gwa-
rantuj¹cych bezpieczeñstwo otoczenia w szczególno�ci
przez przestrzeganie nastêpuj¹cych zakazów:
� puszczania psa samopas,
� pozostawienia psa bez dozoru, je¿eli nie jest on nale¿y-

cie uwi¹zany lub nie znajduje siê na terenie nale¿ycie
ogrodzonym, lub te¿ nie znajduje siê w pomieszczeniu
zamkniêtym.
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� doprowadzenia psa do stanu agresywno�ci przez szczu-
cie, dra¿nienie lub p³oszenie.

2) W³a�ciciele lub dzier¿yciele psów zobowi¹zani s¹ do usu-
wania pozostawionych przez nie nieczysto�ci. Obowi¹zek
ten dotyczy wszystkich miejsc u¿yteczno�ci publicznej.

3) W³a�ciciele lub dzier¿yciele psów zobowi¹zani s¹ do prze-
strzegania regulaminów parkowych uchwalonych przez
Gminê.

4) Obowi¹zuje zakaz wprowadzania psów do piaskownic
oraz na teren placów gier i zabaw.

5) W³a�ciciele lub dzier¿yciele psów zobowi¹zani s¹ do wy-
prowadzania psa na smyczy. Zwolnienie psa ze smyczy
jest dozwolone jedynie i tylko w miejscach ma³o uczêsz-
czanych przez ludzi, gdy pies jest w kagañcu a w³a�ciciel
(dzier¿yciel) psa ma mo¿liwo�æ sprawowania kontroli nad
jego zachowaniem.

6) W³a�ciciele lub dzier¿yciele psów zobowi¹zani s¹ do re-
agowania w sytuacjach powoduj¹cych zak³ócenia spoko-
ju, porz¹dku publicznego, spoczynku nocnego, wywo³anych
uporczywym wyciem lub szczekaniem zwierzêcia.

7) Przewo¿enie psów �rodkami komunikacji publicznej jest
dozwolone, gdy pies znajduje siê na smyczy i w kagañcu.

8) W³a�ciciele lub dzier¿yciele psów zobowi¹zani s¹ do ich
rejestracji i zaopatrzenia psa w identyfikator.

9) W przypadku pozostawienia psa bez dozoru, puszczenie go
samopas, kompetentne s³u¿by zobowi¹zane s¹ takiego psa
wychwyciæ i przekazaæ do "azylu".

10) W³a�ciciele (dzier¿yciele) innych zwierz¹t domowych zo-
bowi¹zani s¹ do sprawowania nad nimi nadzoru i zacho-
wania �rodków ostro¿no�ci gwarantuj¹cych bezpieczeñ-
stwo otoczenia.

11) Kontrolê i egzekwowanie przepisów i zasad utrzymywania
zwierz¹t domowych powierza siê administratorom budyn-
ków komunalnych, zarz¹dcom i w³a�cicielom budynków
oraz administratorom placów i miejsc publicznych.

Przewodnicz¹cy Rady: M. Mazur
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