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Uchwa³a* Nr XXXVIII/275/05
Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia

z dnia 24 pa�dziernika 2005 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego Gminy Jerzmanowice - Przeginia w obszarze so³ectwa
S¹spów

Dzia³aj¹c na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 41 ust. 1
i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie Gmin-
nym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pó�n. zm.), art. 7,
art. 8 ust. 1, 2, 3, art. 26 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 1999 r. Nr 15
poz. 139 z pó�n. zm.) oraz art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717) Rada Gminy Jerzmanowice -
Przeginia uchwala:

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Gminy Jerzmanowice - Przeginia

w obszarze so³ectwa S¹spów.

Rozdzia³ I
PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

Miejscowym planem zagospodarowania przestrzenne-
go Gminy Jerzmanowice - Przeginia objêto obszar so³ec-
twa S¹spów w jego granicach administracyjnych.

§ 2

Ustalenia planu, w obszarze, o którym mowa w § 1 zo-
staj¹ wyra¿one w postaci:
1) przepisów ogólnych zawartych w rozdziale I niniejszej

Uchwa³y.
2) zasad u¿ytkowania terenu (przeznaczenia terenu) wg ro-

dzaju u¿ytkowania okre�lonych w rozdziale II niniejszej
Uchwa³y;

3) zasad zagospodarowania terenu wg stref polityki okre�lo-
nych w III rozdziale niniejszej uchwa³y.

4) rysunku planu nr 1 w skali 1:5'000 stanowi¹cego Za³¹cz-
nik Nr 1 do niniejszej Uchwa³y, okre�laj¹cego zasady u¿yt-
kowania terenu

5) rysunku planu nr 2 w skali 1:5.000 stanowi¹cego Za³¹cz-
nik Nr 2 do niniejszej Uchwa³y okre�laj¹cego zasady roz-
woju infrastruktury technicznej.

§ 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 odrêbnych - nale¿y przez to rozumieæ obowi¹-
zuj¹ce 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-
dynek mieszkalny jednorodzinny lub zespó³ takich budyn-
ków wraz z przeznaczonymi dla potrzeb mieszkaj¹cych
w nim rodzin budynkami gara¿owymi i gospodarczymi,

9) zabudowie zagrodowej - nale¿y przez to rozumieæ bu-
dynki mieszkalne rolników wraz z obiektami gospodar-
czymi o charakterze rolniczym,

10) us³ugach publicznych - nale¿y przez to rozumieæ obiekty
i urz¹dzenia s³u¿¹ce realizacji celu publicznego, polega-
j¹ce na budowie, rozbudowie, remontach obiektów urzê-
dów, organów w³adzy, administracji, szkó³, a tak¿e obiek-
tów ochrony zdrowia, kultury, ko�cio³y, obiekty sakralne,
przedszkoli, domów opieki spo³ecznej, placówek opiekuñ-
czo-wychowawczych, stra¿y po¿arnej oraz inne us³ugi
o zbli¿onym charakterze,

11) us³ugach komercyjnych - nale¿y przez to rozumieæ obiek-
ty i urz¹dzenia realizowane ze �rodków niepublicznych;
w szczególno�ci us³ugi z zakresu handlu, gastronomii, rze-
mios³a, rzemios³a produkcyjnego, urz¹dzeñ i obiektów
turystyki oraz inne us³ugi o zbli¿onym charakterze,

12) dojazdach nie wydzielonych - nale¿y przez to rozumieæ
istniej¹ce i projektowane ulice dojazdowe, nie wydzielo-
ne liniami rozgraniczaj¹cymi na rysunku planu, lecz nie-
zbêdne dla zapewnienia prawid³owej obs³ugi dzia³ek
i obiektów. Przebieg tych dojazdów mo¿e byæ korygowa-
ny na etapie projektowania inwestycyjnego. Nie ma ko-
nieczno�ci przejêcia przez Gminê dojazdów nie wydzielo-
nych, w rozumieniu przepisów odrêbnych,

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) ochronie �rodowiska - rozumie siê przez to podjêcie lub
zaniechanie dzia³añ, umo¿liwiaj¹ce zachowanie lub przy-
wracanie równowagi przyrodniczej; ochrona ta polega w
szczególno�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,

* Rozstrzygniêciem nadzorczym Nr PN II.0911-38-06 z dnia
27 stycznia 2006 r. Wojewoda Ma³opolski stwierdzi³ niewa¿-
no�æ uchwa³y w czê�ci § 6 ust. 11 w zakresie s³ów "na przy-
k³ad" oraz "innych uzgodnionych z Nadle�nictwem" oraz
§ 13 ust. 2 pkt. 1 niniejszej uchwa³y.
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15) us³ugach nieuci¹¿liwych - rozumie siê przez to taki ro-
dzaj dzia³alno�ci us³ugowej, która nie wywo³uje uci¹¿li-
wo�ci dla otoczenia, to jest nie powoduje przekraczania
standardów jako�ci ustalonych dla �rodowiska, a zw³asz-
cza ha³asu, wibracji, odorów, zanieczyszczeñ powietrza
taki rodzaj us³ug, który nie wywo³uje uci¹¿liwo�ci dla oto-
czenia; tj. - jego ewentualna uci¹¿liwo�æ zamyka siê
w granicach dzia³ki.

§ 5

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

wowe w rozumieniu §4 pkt.5)
� dopuszczalny rodzaj przeznaczenia (u¿ytkowanie dopusz-

czalne w rozumieniu §4 pkt.6)
2. Obszar o ustalonym w planie przeznaczeniu terenu jest

okre�lony na rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi obo-
wi¹zuj¹cymi (oznaczonymi lini¹ ci¹g³¹) lub orientacyjnymi
(oznaczonymi lini¹ przerywan¹).

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

4. 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.

5. Grunt po³o¿ony w obszarze wydzielonym liniami rozgra-
niczaj¹cymi mo¿na przeznaczyæ wy³¹cznie na cele miesz-
cz¹ce siê w u¿ytkowaniu podstawowym, wzglêdnie przy
dochowaniu warunków przewidzianych uchwa³¹ i przepi-
sami odrêbnymi, na cele u¿ytkowania dopuszczalnego
w ustalonych proporcjach.

6. 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
rysunku planu nr 2 zasady przebiegu sieci i lokalizacji urz¹-
dzeñ z nimi zwi¹zanych, co oznacza, ¿e przebiegi i lokali-
zacje mog¹ byæ uszczegó³owione na etapie decyzji admi-
nistracyjnych, lecz nie mog¹ byæ sprzeczne z ustalon¹
w planie zasad¹ obs³ugi terenu w zakresie infrastruktury
technicznej okre�lon¹ w § 19.

§ 6

Ustala siê ogólne podstawowe zasady zagospodarowa-
nia terenu obowi¹zuj¹ce na ca³ym obszarze objêtym planem:

1. W celu zachowania szczególnie wysokich warto�ci przy-
rodniczych, kulturowych i krajobrazowych terenu planu
nakazuje siê przestrzeganie zasad ochrony i kszta³towa-
nia �rodowiska we wszelkich poczynaniach inwestycyj-
nych zgodnie z:
1) obowi¹zuj¹cym prawem ochrony �rodowiska, ustaw¹

prawo wodne, prawo geologiczne i górnicze oraz inny-
mi przepisami odrêbnymi,

2) Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 8 08.1997 r.
w sprawie Ojcowskiego Parku Narodowego (Dz. U. RP
nr 99, poz. 607).

3) ustaleniami okre�lonymi w niniejszej uchwale.

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

3. Wprowadza siê zakaz realizacji sieci wodoci¹gowych
w obszarze so³ectwa bez jednoczesnego rozwi¹zania go-
spodarki �ciekowej.

4. W ca³ym obszarze so³ectwa zabrania siê wprowadzania
�cieków komunalnych, bezpo�rednio do poziomów wo-
dono�nych wód podziemnych, do wód powierzchnio-
wych oraz do ziemi za wyj¹tkiem wód opadowych od-
prowadzanych do gruntu z powierzchni dachowych i na-
wierzchni przeznaczonych wy³¹cznie dla ruchu pieszego.

5. W celu ograniczenia emisji zanieczyszczeñ do powietrza
z procesów spalania paliw ustala siê indywidualny spo-
sób zaopatrzenia obiektów w ciep³o, z obowi¹zkiem za-
stosowania urz¹dzeñ zapewniaj¹cych nie przekraczania
standardów jako�ci �rodowiska.

6. Ustala siê zasadê odbioru odpadów w systemie zorgani-
zowanym pod nadzorem Gminy lub na zasadzie indywi-
dualnych umów z odbiorc¹ odpadów, zgodnie z obowi¹-
zuj¹cymi przepisami odrêbnymi. Na podstawie obowi¹-
zuj¹cych przepisów nak³ada siê obowi¹zek segregacji
odpadów u �ród³a ich powstawania. W prowadzonej dzia-
³alno�ci gospodarczej obowi¹zuj¹ w postêpowaniu z od-
padami niebezpiecznymi rozwi¹zania okre�lone w prze-
pisach odrêbnych.

7. W obszarze planu wprowadza siê zakaz przetwarzania
i gromadzenia w celu przetwarzania, odpadów niebez-
piecznych w rozumieniu przepisów odrêbnych.

8. 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 ha-
³asu w �rodowisku,
1) pod zabudowê mieszkaniow¹ - oznaczone symbolem M,
2) pod szko³y i domy opieki spo³ecznej - oznaczone sym-

bolem UP,
10. Na podstawie przepisów odrêbnych, w celu zachowania

cennych ekosystemów, ró¿norodno�ci biologicznej i utrzy-
mania równowagi przyrodniczej, wprowadza siê na ca-
³ym obszarze planu zakaz wylesieñ.

11. 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 sytu-
acjach szczególnych (np. gdy teren jest ju¿ czê�ciowo za-
budowany lub teren powierzchni le�nej przylegaj¹cej jest
niewielki (0,10 - 1,0 ha) oraz innych uzgodnionych z Nad-
le�nictwem.

12. W obszarze planu obowi¹zuje zakaz realizacji obiektów
handlowych, których powierzchnia sprzeda¿na przekra-
cza 1.000m2

13. W terenie objêtym niniejszym planem w ramach u¿ytko-
wania dopuszczalnego dotycz¹cego mo¿liwo�ci realiza-
cji urz¹dzeñ infrastruktury technicznej dopuszcza siê mo¿-
liwo�æ realizacji masztów telefonii komórkowej lub in-
nych obiektów tego typu pod warunkiem zachowania mi-
nimalnej odleg³o�ci 150 m od istniej¹cych lub projekto-
wanych terenów zabudowy mieszkaniowej.

14. W celu zapewnienia bezpieczeñstwa przed po¿arem te-
renów zagospodarowanych i do zagospodarowania ku-
baturowego w dostosowaniu do wymagañ okre�lonych
w przepisach odrêbnych nale¿y wykonaæ: sieæ hydran-
tów zewnêtrznych zapewniaj¹cych odpowiedni¹ ilo�æ
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wody do gaszenia oraz drogi po¿arowe, zapewniaj¹ce
dojazd jednostek ratowniczych do obiektów.

§ 7

Ustala siê zasady kszta³towania nowej, przebudowywa-
nej i remontowanej zabudowy oraz warunki podzia³u tere-
nów na nowe dzia³ki budowlane:
1. Forma i gabaryty budynków oraz ich usytuowanie na

dzia³ce wraz z innymi elementami zagospodarowania
(ogrodzenia, budynki gospodarcze, obiekty ma³ej archi-
tektury oraz zieleñ) powinny byæ kszta³towane w dosto-
sowaniu do cech lokalnego krajobrazu i otaczaj¹cego
zainwestowania i nawi¹zywaæ do form architektury tra-
dycyjnej w celu harmonijnego wkomponowania nowych
elementów zagospodarowania w otoczenie uwzglêdnia-
j¹c ukszta³towanie i po³o¿enie terenu, jego widoczno�æ
na i z tych terenów. Nale¿y dbaæ o wytwarzanie atrak-
cyjnej przestrzeni, zapewniaj¹c obiektom funkcjonal-
no�æ i estetykê.

2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady kszta³towania zabudowy.
1) Dyspozycja w stosunku do uk³adu urbanistycznego

i jego sk³adników:
a) budynek, je�li rozmiary i kszta³t dzia³ki na to pozwa-

laj¹, nale¿y sytuowaæ tak, jak tradycyjnie usytuowa-
ne by³y domy w obrêbie danego przysió³ka lub czê-
�ci wsi (np. uk³ad kalenicowy, szczytowy, budynki
u³o¿one wokó³ podwórza, wzd³u¿ drogi, itp.),

b) obiekty maj¹ tworzyæ harmonijny zespó³ pod wzglê-
dem rozmieszczenia obiektów - np. wokó³ wspól-
nego podwórza; zgodnie z tradycyjnym charakte-
rem zabudowy

c) nale¿y podtrzymywaæ uk³ady historyczne - aby nowe
obiekty powstawa³y na miejscu istniej¹cego nie-
gdy� budynku lub obej�cia

d) nale¿y now¹ zabudowê lokalizowaæ w sposób upo-
rz¹dkowany, z zachowaniem linii zabudowy budyn-
ków frontowych albo linii stodó³; budynki gospo-
darcze, pomocnicze i sk³adowe na potrzeby wy³¹cz-
nie w³asne nale¿y sytuowaæ poza domem (patrz¹c
od strony przestrzeni publicznej) lub obok niego,
jednak nie przed lini¹, wyznaczon¹ elewacj¹ fron-
tow¹; a budynki us³ugowe, rzemie�lnicze i przemy-
s³owe wskazane jest sytuowaæ przed domem lub
obok niego.

2) Dyspozycja w stosunku do rzutu g³ównej bry³y bu-
dynku mieszkalnego w terenach mieszkalnictwa jed-
norodzinnego i zagrodowego oraz budynków agro-
turystycznych, (a je�li nie jest to sprzeczne z funkcj¹
równie¿ i budynków gospodarczych i us³ugowych ) -
rzut powinien mieæ kszta³t prostok¹ta, przy czym sto-
sunek boków winien mie�ciæ siê w przedziale od 1:1,3
do 1:2. Wej�cie akcentowane formalnie winno znaj-
dowaæ siê w czê�ci �rodkowej d³u¿szego boku. Zale-
ca siê, by wej�cia, umieszczone poza osi¹ symetrii
bry³y budynku by³y czytelnie przesuniête w stosun-
ku do tej osi. Rzut winien mieæ wymiary zewnêtrzne
lub proporcje nawi¹zuj¹ce do wymiarów budynków
o cechach tradycyjnych.

3) Dyspozycja w stosunku do bry³y budynków - Bry³a bu-
dynków winna byæ zwarta, w kszta³cie prostopad³o�cia-
nu; o proporcjach i sposobie kszta³towania nawi¹zuj¹-
cym do tradycyjnego. Dla budynków mieszkalnych na-
le¿y zastosowaæ wysoko�æ nie wiêksz¹ (z podpiwnicze-
niem) jak �rednio 4,1 m ponad poziom gruntu, liczony

przy wej�ciu do budynku; zapewnia to mo¿liwo�æ re-
alizacji obiektów jednokondygnacyjnych z podpiwnicze-
niem i poddaszem mieszkalnym.

4) Dyspozycja w stosunku do �cian:
a) �ciany piwnic - wysoko�æ podmurówki ponad po-

ziom terenu nie wy¿sza ni¿ 1m, ok³adana kamieniem
wapiennym o uk³adzie kamienia, wzorowanym na
budynkach tradycyjnych lub tynkowana.

b) �ciany parteru w budynku mieszkalnym nie wy¿sze
ni¿ 3.1m;

c) �ciany poddasza w budynkach mieszkalnych o wy-
soko�ci ponad poziom pod³ogi poddasza nie wiêk-
szej ni¿ 0.7 m (nie dotyczy �cian szczytowych), pole
szczytu oraz �ciana nad poziomem stropu ponad
parterem oddzielone formalnie od �cian parteru
gzymsem lub za pomoc¹ deskowania,

d) przy deskowaniach �cian nale¿y zwróciæ uwagê na:
� zmienn¹ (zró¿nicowan¹) szeroko�æ desek, (deski

szeroko�ci 15 do 25 cm);
� odciêcie pasa deskowania na wysoko�ci parape-

tów okien, zwi¹zane czêsto ze zmian¹ kierunku de-
skowania (pionowy-poziomy),-

� ³¹czenie desek (nie na zak³ad);
e) �ciany - tynkowane, malowane na kolor bia³y lub

jasny, deskowania bejcowane na kolor brunatny
(ciemny), powierzchnia matowa.

5) Dyspozycja w stosunku do elewacji:
a) frontowa - symetryczna lub asymetryczna, lecz otwo-

ry u³o¿one rytmicznie; o� wej�ciowa akcentowana
(np. gankiem wej�ciowym o w³asnej osi symetrii),
nadpro¿a i parapety na jednakowych poziomach (nie
dotyczy to budynków gospodarczych), osie facjat
winny byæ przed³u¿eniem osi otworów lub osi sy-
metrii ganków na parterze,

b) szczytowa - symetryczna (nie dotyczy to budynków
gospodarczych z dachem pulpitowym oraz rozwi¹-
zañ z przybudowanym gankiem, przybudówk¹ itp.),
z asymetrycznym rozmieszczeniem otworów, nad-
pro¿a i parapety otworów danej kondygnacji na jed-
nakowych poziomach (nie dotyczy to budynków go-
spodarczych), przed³u¿enia osi otworów parteru
i poddasza powinny byæ od siebie wyra�nie odda-
lone (okno poddasza nie powinno wypadaæ nad
oknem parteru), osie okien na poddaszu bli¿ej osi
symetrii elewacji ni¿ osi okien parteru, okna pod-
dasza wyra�nie mniejsze, ganki na parterze syme-
trycznie lub asymetrycznie (wówczas z w³asn¹ osi¹
symetrii), ganek na poddaszu symetrycznie,
z w³asn¹ osi¹ symetrii,

c) ogrodowa lub tylna - symetryczna lub asymetrycz-
na, lecz otwory u³o¿one rytmicznie; o� wej�ciowa ak-
centowana gankiem wej�ciowym lub przeszklon¹
werand¹, nadpro¿a i parapety na jednakowych po-
ziomach (nie dotyczy to budynków gospodarczych).

d) pola elewacji winny byæ podzielone horyzontalnie:
e) pola podmurówki i pola parteru winny byæ oddzie-

lone materia³em, faktur¹ i/lub odcieniem koloru (na
podmurówce materia³ lub kolor "ciê¿szy"), powinna
byæ stosowana odsadzka (lico podmurówki wysta-
j¹ce przed lico �ciany parteru, np. 3 do 7cm);

f) pola elewacji ponad poziomem stropu nad parterem
oddzielone gzymsem lub zró¿nicowane materia³o-
wo (np. deskowane), przy zastosowaniu deskowa-
nia �cian parteru nale¿y zastosowaæ zró¿nicowanie
kierunku deskowania na polach ponad stropem;
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6) Dyspozycja w stosunku do dachu:
a) kszta³t dachu: w rzucie prostok¹t, o kalenicy rów-

noleg³ej do d³u¿szego boku budynku, dach dwuspa-
dowy, po³aci o identycznych szeroko�ciach, d³ugo-
�ciach i nachyleniu (symetryczne) schodz¹ce siê
w kalenicy (w niewielkich budynkach gospodar-
czych dopuszcza siê dachu pulpitowe), k¹ty nachy-
lenia po³aci g³ównych 35o do 42o, pokrycie gontem
drewnianym, dachówk¹ ceramiczn¹ w kolorze ce-
glastym (naturalnym), blach¹ p³ask¹ ocynkowan¹
w arkuszach, ³¹czenie arkuszy na liniach spadu na
r¹bek stoj¹cy; blacha mo¿e byæ malowana na kolor
popielaty, w odcieniu takim, jak kolor blachy cyn-
kowanej lub blach¹ dachówkopodobn¹, trapezow¹
w kolorze ceglastym lub odcieniach br¹zu.

b) usytuowanie facjat wzorowane na istniej¹cym bu-
dynku tradycyjnym, ogólnie: du¿e facjaty (z gankiem
lub werand¹) na osi wej�cia do budynku; ma³e
(z oknami) w osiach okien parteru, z wyj¹tkiem osi
skrajnych, koñcz¹cych rytm otworów. Dachy facjat
dwuspadowe, po³acie o identycznych kszta³tach i na-
chyleniu, schodz¹ce siê w kalenicy (symetryczne),
o spadku mniejszym od spadku dachu g³ównego
o co najmniej 100, kalenica facjaty ni¿ej ni¿ kalenica
dachu g³ównego dachy ganków wej�ciowych dwu-
spadowe, po³acie o identycznych kszta³tach i nachy-
leniu, schodz¹ce siê w kalenicy (symetryczne), o ma-
³ym spadku - ok. 200, kalenica dachu ganku tu¿ pod
okapem dachu g³ównego.

c) okapy dachu g³ównego wystaj¹ce poza lico �cian
od 0,7 do 1,0 m, okapy facjat i ganków odpowied-
nio mniejsze, jednak wyrazi�cie wystaj¹ce poza lico
�cian.

7) Ganki i werandy - oparte na formach tradycyjnych (gan-
kach i werandach), kszta³towane w sposób nawi¹zuj¹-
cy do cech swoistych (regionalnych), a w szczególno-
�ci: wej�ciowy lub wej�cia ogrodowego osiowo w sto-
sunku do otworu drzwiowego, o rzucie wyd³u¿onego
prostok¹ta, przyleg³ego d³u¿szym bokiem do budynku,
wsparty na parzystej ilo�ci s³upków, z balustrad¹. Wej-
�cie na ganek parteru z poziomu gruntu na osi otworu
drzwiowego lub z krótszego boku ganku. Barwa elemen-
tów ganku lub werandy: drewno bejcowane na kolor
brunatny (ciemny), powierzchnia matowa.

8) Okna i drzwi zewnêtrzne - o rozmiarach, proporcjach
i podziale opartym na formach tradycyjnych, kszta³to-
wane w sposób nawi¹zuj¹cy do cech regionalnych,
a w szczególno�ci:
a) otwory okien prostok¹tne, umieszczone pionowo (nie

dotyczy to okien wielodzielnych i zdwojonych), okna
skrzynkowe lub nawi¹zuj¹ce do takich, ze �lemie-
niem, pod �lemieniem dwa skrzyd³a dwupolowe, nad
�lemieniem dwa skrzyd³a otwierane jednopolowe,
lub jedno skrzyd³o uchylane (zawiasy na górnej kra-
wêdzi) jednopolowe;

b) drzwi wej�ciowe g³ówne jednoskrzyd³owe lub dwu-
skrzyd³owe, ze �lemieniem i nad�wietlem (wykorzy-
stuj¹cym odleg³o�æ ponad skrzyd³em drzwiowym do
poziomu nadpro¿a okna), skrzyd³o drzwiowe p³yci-
nowe;

c) wokó³ okien i drzwi, je�li elewacje s¹ deskowane,
nale¿y stosowaæ opaski;

d) drzwi i okna wykonane z drewna lub materia³ów
drewnopodobnych. Barwa elementów drzwi i okien:
szk³o bezbarwne, elementy drewniane oraz okucia

malowane na bia³o, zielono lub br¹zowo (br¹zowo
te¿ transparentnie).

9) Detale winny byæ kszta³towane w sposób oparty na
formach tradycyjnych lub z bezpo�rednim cytowaniem
tych form. Nale¿y zwracaæ uwagê na licowanie �cian
w poszczególnych partiach, linie zakoñczenia desko-
wañ szczytów, rozmiary przekrojów s³upków, opaski
okien i drzwi, po³¹czenia mieczy, zakoñczenia krokwi,
konstrukcjê, rozmiary elementów i detale balustrad,
proporcje i detale ozdobnych wi¹zañ dachów w ele-
wacjach szczytowych i sterczyn tam¿e, okucia drzwio-
we i okienne, klamki i inne widoczne detale. Kolory-
styka detali winna byæ taka, jak stosowana na formach
tradycyjnych.

10) Dla budynków modernizowanych, remontowanych,
wymienianych, przebudowywanych lub dobudowywa-
nych czê�ci budynków zaleca siê stopniow¹ zmianê
ich formy maj¹c¹ na celu dostosowanie do wymogów
jak dla wznoszenia nowych obiektów ( np.przez zmia-
nê kszta³tu i pokrycia dachu oraz kolorystyki w wykoñ-
czeniu elewacji).

11) Dla budynków us³ugowych i innych nale¿y zasady po-
dane wy¿ej stosowaæ w odpowiednim zakresie, zgod-
nie z ich intencj¹. Obiekty us³ugowe o charakterze ko-
mercyjnym swoim gabarytem (wysoko�ci¹ i proporcja-
mi) nie mog¹ przewy¿szaæ zabudowy mieszkaniowej,
podobne zasady obowi¹zuj¹ dla budynków inwentar-
skich, gara¿y i gospodarczych. Obiekty us³ugowe tury-
styczne i o charakterze publicznym mog¹ byæ kszta³to-
wane dowolnie pod wzglêdem kszta³tu bry³y z zacho-
waniem proporcji i spadku dachu, wysoko�æ tych obiek-
tów nie mo¿e przekraczaæ 12 metrów (licz¹c od pozio-
mu terenu przy g³ównym wej�ciu do obiektu do najwy-
¿ej po³o¿onej kalenicy dachu), ale musz¹ zawieraæ ce-
chy tradycyjnej zabudowy tego regionu.

12) Ograniczeñ wysoko�ci zabudowy nie stosuje siê w od-
niesieniu do obiektów o szczególnym znaczeniu prze-
strzennym i funkcjonalnym, które tradycyjnie odbiegaj¹
skal¹ od otaczaj¹cej zabudowy (ko�ció³, wie¿a remizy
stra¿ackiej i.t.p.).

13) Odstêpstwo od okre�lonych w planie maksymalnych
wysoko�ci budynków jest dopuszczalne wy³¹cznie
w przypadku nadbudowy istniej¹cego budynku, przy-
krytego dachem p³askim,kopertowym, w zakresie zmie-
rzaj¹cym do zast¹pienia tego typu dachów, dachem
stromym,o formie odpowiadaj¹cej ustaleniom planu.

14) Wszelkie nowe lub przekszta³cane budowle i obiekty
ma³ej architektury powinny zawieraæ cechy regional-
ne, a w przypadku ma³ych form ich wygl¹d nie powi-
nien byæ sprzeczny z cechami swoistymi regionu.

15) W przypadku,gdy istniej¹ce zagospodarowanie terenu
ogranicza mo¿liwo�æ kszta³towania formy architekto-
nicznej budynku w sposób zgodny z zasadami okre�lo-
nymi powy¿ej, w szczególno�ci w sytuacji: przebudo-
wy, rozbudowy lub nadbudowy budynków istniej¹cych,
dobudowy do obiektu istniej¹cego, a tak¿e w zwi¹zku
z konieczno�ci¹ uwzglêdnienia cech regionalnych,
wzglêdów zabytkowych lub specyfiki miejsca b¹d�
obiektu, dopuszcza siê mo¿liwo�æ odstêpstw od niektó-
rych wymienionych wy¿ej zasad, w zakresie niezbêd-
nym dla dostosowania formy obiektu do istniej¹cych
uwarunkowañ architektonicznych, konserwatorskich
i funkcjonalno - przestrzennych.

3. W przypadkach szczególnych np. w¹skich dzia³ek przy sze-
roko�ci mniejszej ni¿ 15m dopuszcza siê lokalizowanie
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obiektów kubaturowych w granicach dzia³ki jak i w odle-
g³o�ci 1,5 m od granic dzia³ki z uwzglêdnieniem przepisów
odrêbnych.

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

nie mniej ni¿ 1200 m2, minimalna szeroko�æ dzia³ki wy-
nosi 18m. W szczególnie uzasadnionych przypadkach do-
puszcza siê zabudowê dzia³ki o innych parametrach ni¿
wy¿ej podana, pod warunkiem, ¿e nie spowoduje to na-
ruszenia ³adu przestrzennego w tym rejonie a zabudowa
dzia³ki nie naruszy przepisów prawa budowlanego. W ob-
rêbie dzia³ki zagrodowej winny siê znale�æ 2 sta³e miej-
sca postojowe oraz miejsce postojowe dla ci¹gnika.

2) dla zabudowy jednorodzinnej minimalna powierzchnia
dzia³ki dla jednego budynku wynosi 700 m2. Minimal-
na szeroko�æ dzia³ki dla budynku wolnostoj¹cego wy-
nosi 18 m. Minimalna szeroko�æ dzia³ki dla budynku
w zabudowie bli�niaczej wynosi 14m. W szczególnie uza-
sadnionych przypadkach dopuszcza siê zabudowê dzia³-
ki o innych parametrach ni¿ wy¿ej podane, pod warun-
kiem, ¿e nie spowoduje to naruszenia ³adu przestrzen-
nego w tym rejonie, a zabudowa dzia³ki nie naruszy
przepisów prawa budowlanego. W obrêbie dzia³ki o wy-
³¹cznej funkcji mieszkaniowej winny siê znale�æ 2 sta³e
miejsca postojowe.

3) dla zabudowy mieszkaniowej wraz z komercyjnym pro-
gramem us³ugowym minimalna powierzchnia dzia³ki
wynosi 700 m2, minimalna szeroko�æ dzia³ki nie mniej ni¿
18 m. Ilo�æ miejsc parkingowych na dzia³ce mieszkanio-
wo-us³ugowej, nale¿y wyliczyæ sumuj¹c potrzeby miesz-
kañców (2) + ilo�æ miejsc parkingowych dla klientów,
w zwi¹zku z tym wielko�æ dzia³ki jest �ci�le zwi¹zana z ro-
dzajem prowadzonej dzia³alno�ci gospodarczej. W ramach
dzia³ki zabudowy mieszkaniowej wraz z komercyjnym
programem us³ugowym winna byæ zarezerwowana pro-
porcjonalna liczba miejsc parkingowych w zale¿no�ci od
wielko�ci us³ugowej powierzchni u¿ytkowej:
a) dla firm produkcyjno-handlowo-us³ugowych prowa-

dz¹cych sprzeda¿ detaliczn¹ i us³ugi dla ludno�ci wy-
magane jest 1 miejsce na 10 m2 powierzchni ogólnej

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

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

5) dopuszcza siê mo¿liwo�æ podzia³u dzia³ki zabudowanej
o innych parametrach ni¿ wymienione powy¿ej w sytu-
acji rozdzielania maj¹tku w postêpowaniu s¹dowym lub
w procedurze wyodrêbniania lokali w obiekcie, oraz
w przypadku kiedy dzielona dzia³ka ma powierzchniê nie
mniejsz¹ ni¿ 12 arów, a nowopowsta³e dzia³ki mieæ bêd¹
powierzchniê nie mniejsz¹ ni¿ 6 arów, pod warunkiem,
¿e nie spowoduje to naruszenia ³adu przestrzennego
w tym rejonie, a zabudowa nie naruszy przepisów pra-
wa budowlanego.

5. W obrêbie pojedynczej dzia³ki zabudowy jednorodzinnej
i zagrodowej lub mieszkaniowej wraz z komercyjnym pro-
gramem us³ugowym mo¿na zlokalizowaæ jeden budynek
mieszkalny lub mieszkalno-us³ugowy.

6. Powierzchnia biologicznie czynna dzia³ki:
a) po³o¿onej na terenach mieszkalnictwa jednorodzinnego

i zagrodowego nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 50% jej po-
wierzchni.

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

c) po³o¿onej na terenach us³ug o charakterze publicznym
nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 50 % jej powierzchni.

7. Istniej¹ce obiekty us³ugowe, mieszkaniowe, gospodar-
cze,inwentarskie, gara¿e, budowle oraz obiekty budowla-
ne i budowle na które wydano ostateczne decyzje admi-
nistracyjne pozostawia siê do utrzymania, remontu, prze-
kszta³ceñ i rozbudowy zgodnie z ustaleniami obowi¹zuj¹-
cymi dla stref polityki przestrzennej 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 w tym gospodarstwa agroturystyczne.

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

czê�æ wydzielonych dzia³ek lub wbudowanych w budyn-
ki mieszkalne,

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

3) budynków gospodarczych,inwentarskich i gara¿y,.
4) urz¹dzeñ infrastruktury technicznej zwi¹zanych z zago-

spodarowaniem dojazdów nie wydzielonych, 5) zatok
postojowych i ma³ych parkingów (do 8 stanowisk)

6) zieleni urz¹dzonej, obiektów i urz¹dzeñ sportu i rekreacji.
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¿ytkowa-

nia podstawowego,
2) zachowanie proporcji, aby suma u¿ytkowania dopusz-

czalnego nie stanowi³a wiêcej ni¿ 20% powierzchni u¿yt-
kowania podstawowego liczonego w granicach dzia³ki
(nie dotyczy programu ustalonego w ust 2 pkt.6).

4. Dla istniej¹cej w granicach OPN enklawy zabudowy miesz-
kaniowej oznaczonej na rysunku planu symbolem M do-
puszcza siê mo¿liwo�æ prowadzenia dzia³alno�ci inwesty-
cyjnej zgodnie z przepisami odrêbnymi.

§ 9

1. Wyznacza siê tereny mieszkalnictwa i us³ug oznaczone
na rysunku planu symbolem MU; z podstawowym prze-
znaczeniem gruntów pod zabudowê mieszkaniow¹ jed-
norodzinn¹, zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹
z us³ugami (wbudowanymi w budynek lub zrealizowany-
mi w budynku wolnostoj¹cym) oraz zabudowê us³ugow¹
realizowan¹ w obiektach wolnostoj¹cych bez funkcji
mieszkaniowej.

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

kingów, przej�æ i ci¹gów pieszych,
3) budynków gospodarczych i gara¿y
4) zieleni urz¹dzonej wraz z elementami ma³ej architektury
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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¿ytko-

wania podstawowego,
2) zachowanie proporcji, aby suma u¿ytkowania do-

puszczalnego nie stanowi³a wiêcej ni¿ 20% po-
wierzchni u¿ytkowania podstawowego liczonego
w granicach dzia³ki (nie dotyczy programu ustalone-
go w ust. 2 pkt 4).

§ 10

1. Wyznacza siê tereny us³ug publicznych, oznaczone na ry-
sunku planu symbolem UP z podstawowym przeznacze-
niem gruntów pod zabudowê us³ugow¹ o charakterze pu-
blicznym z zakresu o�wiaty, kultury, zdrowia, opieki spo-
³ecznej i bezpieczeñstwa, jak równie¿ pod obiekty sakral-
ne i ko�cio³y,

2. Istniej¹ce obiekty znajduj¹ce siê w terenach us³ug publicz-
nych UP, pozostawia siê do utrzymania, przekszta³ceñ, re-
montu i rozbudowy zgodnie z ustaleniami u¿ytkowania
podstawowego i dopuszczalnego tego terenu.

3. Jako u¿ytkowanie dopuszczalne na okre�lonych w ust. 1
terenach ustala siê mo¿liwo�æ lokalizacji:
1) obiektów i urz¹dzeñ us³ug komercyjnych zwi¹zanych i

podporz¹dkowanych u¿ytkowaniu podstawowemu.,
2) urz¹dzeñ i obiektów infrastruktury technicznej,
3) budynków gospodarczych i gara¿y,
4) dojazdów nie wydzielonych, zatok postojowych i ma³ych

parkingów,
5) pojedynczych obiektów mieszkalnych dla nadzoru lub

opieki,
6) zieleni urz¹dzonej,

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

nia podstawowego,
2) zachowanie proporcji, aby ³¹czna powierzchnia tere-

nów zwi¹zanych z u¿ytkowaniem dopuszczalnym nie
stanowi³a wiêcej ni¿ 20% powierzchni u¿ytkowania pod-
stawowego liczonego w granicach dzia³ki (nie dotyczy
programu ustalonego w ust 4 pkt.6)

§ 11

1. Wyznacza siê tereny pod us³ugi turystyki i rekreacji w zie-
leni oznaczone na rysunku planu symbolem UT z podsta-
wowym przeznaczeniem gruntów pod zespo³y obiektów
i urz¹dzeñ turystyki, sportu i rekreacji w zieleni obejmuj¹-
ce np. boiska sportowe, obiekty sportowe, urz¹dzenia
i obiekty zwi¹zane z obs³ug¹ ruchu turystycznego typu za-
jazd, schronisko, kemping itp., wraz z koniecznym zaple-
czem i parkingiem.

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne na okre�lonych w ust. 1
terenach ustala siê mo¿liwo�æ lokalizacji:
1) obiektów us³ug o charakterze komercyjnym np. z zakre-

su handlu i gastronomii,
2) urz¹dzeñ i obiektów infrastruktury technicznej,

3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych
w ramach przeznaczenia dopuszczalnego wymienionego
w ust. 2 jest:
1) dostosowanie ich do wymogów i charakteru przezna-

czenia podstawowego,

2) zachowanie proporcji, aby suma powierzchni u¿ytkowa-
nia dopuszczalnego nie stanowi³a wiêcej ni¿ 10% po-
wierzchni u¿ytkowania podstawowego, liczonego w gra-
nicach dzia³ki.

§ 12

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

2. Jako u¿ytkowanie dopuszczalne na okre�lonych w ust.1
terenach 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¿ytkowa-

nia podstawowego,
2) zachowanie proporcji, aby ³¹czna powierzchnia tere-

nów zwi¹zanych z u¿ytkowaniem dopuszczalnym nie
stanowi³a wiêcej ni¿ 5% powierzchni obszaru danego
ustalenia.

§ 13

1. Wyznacza siê tereny zieleni le�nej, oznaczone na rysunku
planu symbolem ZL, z podstawowym przeznaczeniem grun-
tów pod lasy. W celu ochrony tych terenów wprowadza siê
zakaz realizacji nowych obiektów kubaturowych w obsza-
rze tego u¿ytkowania, za wyj¹tkiem obiektów bezpo�red-
nio s³u¿¹cym dzia³alno�ci le�nej.

2. Jako u¿ytkowanie dopuszczalne na okre�lonych w ust.1
terenach ustala siê mo¿liwo�æ:
1) realizacji urz¹dzeñ infrastruktury technicznej (wy³¹cznie

w przypadku wykazania braku mo¿liwo�ci innego ni¿
przez tereny le�ne trasowania przebiegu sieci oraz za
zgod¹ zarz¹dcy lasu),

2) dojazdów nie wydzielonych (wy³¹cznie po istniej¹cej sieci
dróg le�nych oraz za zgod¹ zarz¹dcy lasu).

3. Warunkiem realizacji u¿ytkowania dopuszczalnego, wy-
mienionych w ust 2 jest dostosowanie ich do wymogów
i charakteru u¿ytkowania podstawowego.

§ 14

1. Wyznacza siê obszary zieleni nie urz¹dzonej, o szczegól-
nym znaczeniu przyrodniczym oznaczone na rysunku pla-
nu symbolem ZN, pe³ni¹ce wa¿n¹ rolê po³¹czeñ w syste-
mie wêz³ów i korytarzy ekologicznych. S¹ to najczê�ciej
tereny otwarte niezainwestowane, tylko czê�ciowo u¿ytko-
wane rolniczo jako ³¹ki i pastwiska po³o¿one np. wzd³u¿
cieków wodnych, obejmuj¹ce zalesienia i zakrzewienia �ród-
polne, pe³ni¹ce funkcjê izolacyjn¹ od intensywnego zago-
spodarowania itp. W celu ochrony tych obszarów wprowa-
dza siê zakaz realizacji nowych obiektów kubaturowych
w terenach tego u¿ytkowania, a dla istniej¹cych wprowa-
dza siê zakaz poszerzania ogrodzeñ poza granice wyzna-
czone istniej¹cym obrysem. Wprowadza siê zakaz meliora-
cji odwadniaj¹cych tych terenów.

2. Jako u¿ytkowanie dopuszczalne na okre�lonych w ust. 1
terenach ustala siê mo¿liwo�æ realizacji:
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1) zalesieñ, zadrzewieñ i zakrzewieñ,
2) 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 zieleni nieurz¹dzonej tasowania przebiegu sieci

5) utrzymania istniej¹cych obiektów mieszkaniowych, go-
spodarczych, inwentarskich, gara¿y i us³ugowych z mo¿-
liwo�ci¹ polepszenia standardów, przekszta³ceñ, remon-
tów z jednorazow¹ mo¿liwo�ci¹ powiêkszenia kubatu-
ry budynku, z zachowaniem rygorów jakie obowi¹zuj¹
dla zabudowy okre�lonych w § 6 i 7.

3. Warunkiem lokalizacji urz¹dzeñ w ramach u¿ytkowania
dopuszczalnego, o którym mowa w ust.2 jest:
1) dostosowanie charakteru i wymogów do u¿ytkowania

podstawowego
2) spe³nienie warunków ustaleñ obowi¹zuj¹cych dla stref

polityki przestrzennej okre�lonych w rozdziale III w za-
kresie wynikaj¹cym z zasiêgu terenowego tych stref.

§ 15

1. Wyznacza siê tereny upraw polowych, oznaczone na ry-
sunku planu symbolem R z podstawowym przeznacze-
niem gruntów pod uprawy polowe. W celu ochrony kra-
jobrazu i zasobów przyrodniczych obszaru przed nadmier-
nym rozproszeniem zabudowy wprowadza siê zakaz re-
alizacji nowych obiektów kubaturowych w obszarze tego
u¿ytkowania.

2. Jako u¿ytkowanie dopuszczalne na okre�lonych w ust.1
terenach ustala siê mo¿liwo�æ:
1) utrzymania istniej¹cych obiektów mieszkaniowych, go-

spodarczych, gara¿y i us³ugowych z jednorazow¹ mo¿-
liwo�ci¹ powiêkszenia kubatury budynku z mo¿liwo�ci¹
polepszenia ich standardów, przekszta³ceñ,remontów
z zachowaniem rygorów jakie obowi¹zuj¹ dla zabudo-
wy okre�lonych w § 6 i 7.

2) realizacji ogólnodostêpnych (niekubaturowych) urz¹dzeñ
sportu i rekreacji

3) realizacji elementów ma³ej architektury
4) realizacji urz¹dzeñ infrastruktury technicznej
5)realizacji doj�æ pieszych, dojazdów nie wydzielonych

w planie i zatok postojowych oraz �cie¿ek rowerowych
3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych

w ramach u¿ytkowania dopuszczalnego, wymienionych
w ust.2 jest dostosowanie ich do wymogów i charakteru
u¿ytkowania podstawowego.

§ 16

1. Ustala siê zasady zagospodarowania terenów tras komu-
nikacyjnych, z podstawowym przeznaczeniem terenu pod
drogi i ulice, oznaczone na rysunku planu symbolami:
KGP (g³ówna ruchu przyspieszonego)
KZ (zbiorcza)
KD (dojazdowa)
Droga klasy GP realizuje powi¹zania zewnêtrzne obszaru
planu, odcinki dróg i ulic klas KZ - realizuj¹ powi¹zania ze-
wnêtrzne i wewnêtrzne obszaru planu, odcinki dróg i ulic
klas KD - powi¹zania wewnêtrzne.

2. Obs³uga komunikacyjna terenów przeznaczonych do zain-
westowania zapisami niniejszego planu mo¿e odbywaæ siê

jedynie za po�rednictwem dróg KZ i KD, ³¹cz¹cych siê
z drog¹ (ulic¹) KGP w obrêbie skrzy¿owania oznaczonego
kó³kiem na rysunku planu. Jedynie w przypadkach braku
takich mo¿liwo�ci dopuszcza siê obs³ugê terenów oznaczo-
nych symbolem MU bezpo�rednio z drogi g³ównej ruchu
przyspieszonego pod warunkiem wykorzystania istniej¹-
cych wjazdów z tej drogi na poszczególne dzia³ki,lub budo-
wy nowych w uzgodnieniu z zarz¹dc¹ drogi.

3. Ustala siê jako obowi¹zuj¹ce minimalne szeroko�ci w li-
niach rozgraniczaj¹cych (w granicach dok³adno�ci skali pla-
nu) dla poszczególnych klas ulic i dróg:
1) droga klasy GP 40 m
2) drogi klasy Z 20 m
3) drogi klasy D 8 m
Przebiegi linii rozgraniczaj¹cych ulic okre�la rysunek planu.
W przypadkach uzasadnionych istniej¹cym stanem w³a-
sno�ciowym, stanem zainwestowania terenu warunka-
mi terenowymi lub planami rozbudowy uk³adu komu-
nikacyjnego ustala siê mo¿liwo�æ zawê¿enia w/w sze-
roko�ci dla drogi KD z 8 m do 6 m w liniach rozgranicza-
j¹cych.
Jednocze�nie ustala siê zasadê pe³nej zgodno�ci parame-
trów technicznych i dyspozycji przekrojów poprzecznych
poszczególnych klas dróg z przepisami odrêbnymi.
Ogrodzenia nieruchomo�ci od strony dróg powinny byæ
lokalizowane nie bli¿ej ni¿ wyznaczone w planie linie roz-
graniczaj¹ce dróg. W przypadku dróg nie wydzielonych
w planie liniami rozgraniczaj¹cymi, ogrodzenia powin-
ny byæ lokalizowane w odleg³o�ci nie mniejszej ni¿ 3 m
od osi drogi.

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

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

nii rozgraniczaj¹cych ulic D,
5. Urz¹dzeniami towarzysz¹cymi u¿ytkowaniu podstawo-

wemu w obrêbie linii rozgraniczaj¹cych terenów ozna-
czonych jako KZ, KD mog¹ byæ (pod warunkiem dosto-
sowania do charakteru i wymogów u¿ytkowania podsta-
wowego):
1) ci¹gi piesze i rowerowe,
2) ci¹gi, urz¹dzenia i obiekty infrastruktury technicznej o

charakterze lokalnym,
3) zatoki autobusowe i urz¹dzenia ochrony pieszych przed

warunkami atmosferycznymi,
4) zieleñ o charakterze izolacyjnym,
5) obiekty i urz¹dzenia s³u¿¹ce ograniczaniu uci¹¿liwo�ci

komunikacyjnej,
6. Urz¹dzeniami towarzysz¹cymi u¿ytkowaniu podstawowe-

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

komunikacyjnej,
7. 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,
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§ 17

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

2. Jako u¿ytkowanie dopuszczalne na okre�lonych w ust. 1
terenach 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 dostosowanie ich do wymogów i charakteru
u¿ytkowania podstawowego.

ROZDZIA£ III
ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW
WG STREF POLITYKI PRZESTRZENNEJ

§ 18

Ustala siê warunki zagospodarowania terenu w granicach
stref polityki przestrzennej, okre�lonych na rysunku planu.
Obowi¹zuj¹ce w nich zasady okre�lono w § 19, - § 26 niniej-
szego rozdzia³u.

§ 19

1. W celu zapewnienia prawid³owego funkcjonowania obsza-
ru planu a szczególnie spe³nienia wymogów sanitarnych
tworzy siê strefê U - warunków uzbrojenia terenu obejmu-
j¹c¹ obszar Gminy w tym so³ectwo S¹spów:

2. Jako generalne zasady obowi¹zuj¹ce w strefie, warunku-
j¹ce wprowadzenie i przebudowê zainwestowania kubatu-
rowego ustala siê:
1) w zakresie zaopatrzenia w wodê:

a) utrzymanie dotychczasowego sposobu zaopatrzenia
w wodê z wód podziemnych jurajskiego poziomu wo-
dono�nego za po�rednictwem wodoci¹gów wiejskich
dzia³aj¹cych na obszarze Gminy, a mianowicie: wodo-
ci¹gu Jerzmanowice, S¹spów-Wymys³ów, S¹spów -
Podkalinów,S¹spów-Porêba.

b) zwiêkszenie niezawodno�ci pracy wodoci¹gów - po-
przez ich modernizacjê i rozbudowê sieci wodoci¹go-
wej rozprowadzaj¹cej, zwiêkszenie pojemno�ci zbior-
ników wyrównawczych, realizacjê hydroforni dla te-
renów 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
ochrona przed nadmiern¹ eksploatacj¹, poszukiwa-
nie nowych �róde³ wody dla wodoci¹gów, których
zasoby s¹ niewystarczaj¹ce dla pokrycia potrzeb
nowo wprowadzonych terenów zabudowy mieszka-
niowej.

e) likwidacjê strat wody na sieci wodoci¹gów wiejskich.
2) w zakresie odprowadzenia �cieków ustala siê:

a) zasadê bezwzglêdnego odprowadzania �cieków do ka-
nalizacji zakoñczonej oczyszczalni¹ �cieków, co zosta-
nie osi¹gniête przez realizacjê nastêpuj¹cych syste-
mów kanalizacji sanitarnej:
� Systemu "Jerzmanowice - S¹spów - £azy" z oczysz-

czalni¹ w Jerzmanowicach lub Szklarach,

b) systemem obowi¹zuj¹cym na terenie Gminy - jest sys-
tem kanalizacji rozdzielczej, obejmuj¹cy wy³¹cznie re-
alizacjê kanalizacji sanitarnej,

c) poza zasiêgiem kanalizacji zbiorczej jako tereny in-
dywidualnego unieszkodliwiana i oczyszczania z do-
puszczeniem odprowadzenia �cieków do szczelnych
zbiorników wybieralnych - pozostawia siê jedynie
pojedyncze tereny zabudowy rozproszonej, jednak-
¿e po³o¿one poza obszarem �ródliskowym,

d) wprowadzenie obowi¹zku wyposa¿enia lokalnych
oczyszczalni �cieków w stacje zlewne, w przypadku
gdy pod³¹czenie wszystkich nieruchomo�ci do sieci
kanalizacyjnej jest niemo¿liwe lub powoduje nad-
mierne koszty,

3) w zakresie zaopatrzenia w gaz:
Ustala siê utrzymanie obecnych zasad zaopatrzenia
Gminy w gaz. G³ównym �ród³em zasilania Gminy w gaz
pozostanie stacja redukcyjna gazu I stopnia w Wielkiej
Wsi oraz magistralny gazoci¹g �rednioprê¿ny f 350 prze-
biegaj¹cy przez teren Gminy. System sieci �redniego
ci�nienia bêdzie równie¿ dosilany od strony Gminy Krze-
szowice. Istniej¹ce sieci �rednioprê¿ne na terenie Gmi-
ny Jerzmanowice - Przeginia wspó³pracowaæ bêd¹
w powi¹zaniu z sieciami Gmin s¹siednich; Ska³a, Su³o-
szowa i Krzeszowice.
Ustala siê rozbudowê sieci �redniego ci�nienia w strefie
projektowanego najwiêkszego zainwestowania na tere-
nach wsi w miarê poszerzania terenów budowlanych.
Przewiduje siê u¿ytkowanie gazu do celów komunalnych
oraz grzewczych.
Maksymalne zapotrzebowanie godzinowe gazu dla po-
trzeb mieszkañców Gminy z uwzglêdnieniem u¿ytko-
wania gazu do ogrzewania pomieszczeñ wyniesie do-
celowo (przy za³o¿eniu 90 % gazyfikacji) -1240 Nm3/h.
Zapotrzebowanie gazu dla innych odbiorców /us³ugi han-
dlu, gastronomi i.t.p./ przyjêto w wysoko�ci 15 % zapo-
trzebowania gazu przez mieszkañców tj. 186 Nm3/h.
Ogó³em maksymalne zapotrzebowanie godzinowe
1425 Nm3/h
Zapotrzebowanie roczne 8,6 mln Nm3/rok
Przez teren Gminy przebiega trasa magistralnego gazoci¹-
gu wysokoprê¿nego f 500 CN 6,3 MPa relacji Wêgrzce Wiel-
kie - Zederman -D¹browa Górnicza, Przewiduje siê utrzy-
manie przebiegu w/w gazoci¹gu bez zmian z konieczno-
�ci¹ zachowania stref ochronnych do zabudowy. Gazoci¹g
ten zosta³ zrealizowany przed wej�ciem w ¿ycie Rozporz¹-
dzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. (Dz.U.
Nr 97/2001) i zgodnie z § 89 nie stosuje siê do niego no-
wych przepisów dotycz¹cych wielko�ci technicznych stref.
Zgodnie z zaleceniem Rejonowego Oddzia³u Przesy³u
w Tarnowie, Jednostce Terenowej w Krakowie wyma-
gane minimalne odleg³o�ci konieczne do zachowania
od osi tego gazoci¹gu w ka¿da stronê wynosz¹ odpo-
wiednio:
� dla pojedynczych budynków mieszkalnych - 16 m
� dla budynków u¿yteczno�ci publicznej - 30 m
� dla wolno stoj¹cych budynków niemieszkalnych- 15 m
Przebieg gazoci¹gów �redniego ci�nienia nie stwarza
ograniczeñ urbanistycznych.

4) w zakresie elektroenergetyki
Istniej¹cy na obszarze Gminy system elektroenergetycz-
ny jest bardzo dobrze rozwiniêty, w pe³ni dostosowany
do obecnego zainwestowania.
Dla rozbudowy systemu elektroenergetycznego przyjmo-
wano nastêpuj¹ce uwarunkowania i za³o¿enia:
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� 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 zagospo-
darowania przestrzennego wzrost liczby mieszkañców
- do roku 2020 nie przekroczy 8,5%

� niewielki wzrost - w projekcie niniejszego planu - no-
wych terenów wskazywanych do zainwestowania,

� pe³ne zgazyfikowanie ca³ego obszaru Gminy,
� aktualne zu¿ycie energii elektrycznej przez odbiorców

w Gminie - oko³o 1,27 MWh/r/odb (oko³o 4600 MWh/r
przez odbiorców w Gminie w 2001 r.),

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

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

transformatorów, uk³ad linii 15 kV, d³ugo�ci obwo-
dów linii NN,

� wzrost poziomu wyposa¿enia gospodarstw domo-
wych 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 Gmi-
ny z zakresu elektroenergetyki projektuje siê:
budowê 8 szt. stacji transformatorowych 15/0,4 kV wraz
z liniami zasilaj¹cymi 15 kV

T1 - stacja z lini¹ 15 kV (odc. 0,9 km) w S¹spowie
T2 - stacja z lini¹ 15 kV (odc. 1,1 km) w Czubrowicach
T3 - stacja z lini¹ 15 kV (odc. 0,35 km) w Przegini
T4 - stacja z lini¹ 15 kV (odc. 0,3 km) w £azach
T5 - stacja z lini¹ 15 kV (odc. 0,5 km) w Jerzmanowicach
T6 - stacja z lini¹ 15kV (odc. 0,15 km) w Jerzmanowicach
T7 - stacja z lini¹ 15kV (odc. 0,4 km) w Jerzmanowicach
T8 - stacja z lini¹ 15kV (odc. 0,3 km) w Jerzmanowicach

� E1 - przebudowê odcinka - ok. 0,7 km - napowietrznej linii
15 kV w S¹spowie dla usuniêcia kolizji z nowym projek-
towanym przebiegiem drogi Kraków - Olkusz,

� E2 -przebudowê odcinka - ok.1,0 km - napowietrznej linii
15kV w Jerzmanowicach dla usuniêcia kolizji z terenem
wskazanym pod zabudowê mieszkaniow¹,

� E3 -przebudowê odcinka - ok. 1,8 km - napowietrznej linii
15 kV w Przegini dla usuniêcia kolizji z terenem wskaza-
nym pod zabudowê mieszkaniow¹,

� w miarê narastaj¹cych potrzeb na energiê - wymianê
pracuj¹cych transformatorów na jednostki o wiêkszych
mocach,

� budowê nowych linii NN (w miarê narastaj¹cych potrzeb)
w celu zasilania nowego zainwestowania oraz dostoso-
wania d³ugo�ci obwodów do zalecanych (0,8 - 1,0 km)
dla zapewnienia dostawy energii prawid³owej jako�ci.

Wskazane (projektowane) lokalizacje stacji transformato-
rowych i trasy nowych linii 15 kV ustalaj¹ zasadê obs³ugi
i nie maj¹ charakteru obligatoryjnego zwi¹zania z miejscem.
Szczegó³owe lokalizacje i trasy bêd¹ ustalone na etapie
decyzji pozwolenia na budowê dla poszczególnych inwe-
stycji zgodnie z przepisami odrêbnymi.
Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi programu na ob-
szarze Gminy z zakresu elektroenergetyki:
a) zachowanie w obszarze opracowywanego planu - miej-

scowo�ci Gotkowice - rozdzielni sieciowej 15 kV "RS Got-
kowice", ozn. na rys. planu symbolem EE,

b) zachowanie funkcjonuj¹cego dotychczas uk³adu sieci
15 kV i stacji transformatorowych 15/0,4 kV,

c) utrzymanie wzd³u¿ istniej¹cych linii 15 kV i zabezpiecze-
nie wzd³u¿ projektowanych linii 15 kV - w celu ochrony
osób i mienia - pasów ograniczonego u¿ytkowania tere-
nu zgodnie z przepisami Polskich Norm,

d) przebudowê koliduj¹cych linii 15 kV z terenami wyzna-
czonymi pod zabudowê mieszkaniow¹ w Jerzmanowi-
cach (ozn. na rys. E1),

e) budowê 8 szt. stacji transformatorowych 15/ 0,4 kV wraz
z liniami zasilaj¹cymi 15kV (ozn. na rys. T1¸ T8),

f) rozbudowê sieci NN oraz wymianê pracuj¹cych transfor-
matorów na jednostki o wiêkszej mocy w celu pokrycia
wzrastaj¹cych potrzeb na energiê, zapewnienia nieza-
wodno�ci dostaw oraz odpowiednich jej parametrów,

Ponadto na podst. art.73.2. UPO� postuluje siê dla remon-
tów kapitalnych i budowy nowych linii przesy³owych wy-
konanie ich jako podziemne.

5) w zakresie telekomunikacji ustala siê:
� zachowanie istniej¹cego systemu ³¹czno�ci przewodo-

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

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

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

� dalsze wspieranie rozwoju telefonii bezprzewodowej po-
przez umo¿liwianie lokalizacji na terenie Gminy odpo-
wiednich urz¹dzeñ (maszty przesy³owe, wzmacniacze,
przeka�niki).

§ 20

W celu ochrony, uzupe³nienia i odtworzenia wysokich
warto�ci kulturowych w obszarze opracowania wyznacza
siê strefy:
"A" �cis³ej Ochrony Konserwatorskiej
"B" czê�ciowej ochrony konserwatorskiej.
"W" ochrony Archeologicznej
1. Strefa "A" �cis³ej Ochrony Konserwatorskiej obejmuje za-

bytki wpisane do rejestru.
� w S¹spowie

� Ko�ció³ par. p.w. �w. Katarzyny, z dzwonnic¹ i ogro-
dzeniem (A-370) wraz z wyposa¿eniem (37 pozycji)

W terenach objêtych stref¹ �cis³ej ochrony konserwatorskie
mo¿liwa jest dzia³alno�æ inwestycyjna wy³¹cznie zgodnie:
z przepisami odrêbnymi i pod nadzorem s³u¿b ochrony za-
bytków. W obrêbie strefy "A" obowi¹zuje postulat nadrzêd-
no�ci zagadnieñ ochrony konserwatorskiej nad innymi za-
gadnieniami wystêpuj¹cymi w tym obszarze. W obrêbie
strefy eliminuje siê dzia³alno�æ budowlan¹ poza pracami
o charakterze konserwatorskim lub robotami prowadzony-
mi pod �cis³ym nadzorem konserwatorskim.

2. W celu ochrony szczególnych warto�ci zabytkowych wy-
znacza siê strefê "B" czê�ciowej ochrony konserwatorskiej
obejmuj¹c¹ tereny istniej¹cych skupisk zabudowy posia-
daj¹cych cechy budownictwa zabytkowego i tradycyjnego
po³o¿onych w bezpo�rednim s¹siedztwie terenu Ko�ció³ pa-
rafialnego p.w. �w. Katarzyny Strefa B wyznaczona na ry-
sunku planu nr1.
W obszarze strefy, w czê�ci posiadaj¹cej charakter budow-
lany, nale¿y zachowaæ historyczn¹ dyspozycjê przestrzenn¹,
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zespo³ów osiedleñczych wraz z sieci¹ dro¿n¹ i istniej¹c¹
zieleni¹ wysok¹ wzd³u¿ dróg i cieków wodnych.
Dzia³alno�æ budowlana tj. uzupe³nianie zabudowy i ewen-
tualna wymiana substancji podlega nastêpuj¹cym rygorom:
1) utrzymania typu zabudowy lokalizowanej w tradycyjnych

skupiskach, zgodnie z historycznymi zasadami zagospo-
darowania obszaru.

2) nowopowstaj¹ca zabudowa winna posiadaæ cech trady-
cyjne okre�lone szczegó³owo w § 7

3) nowa zabudowa winna pozytywnie ³¹czyæ siê z zabu-
dow¹ istniej¹c¹ tworz¹c harmonijny krajobraz zurbani-
zowany.

4) lokalizacja obiektów us³ugowych szczególnie o charak-
terze publicznym wymaga wnikliwej analizy dla unikniê-
cia degradacji krajobrazu miejscowo�ci.

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

6) Obiekty zabytkowe znajduj¹ce siê w obszarze opraco-
wania, nale¿y chroniæ, nie s¹ one wpisane do rejestru
zabytków, ale oczekuj¹ce na ten zapis. Szczegó³owy wy-
kaz tych obiektów zamieszczono poni¿ej:

63. Zagroda nr 6
a. obora drewn. k. XIX w.
b. stodo³a drewn. k. XIX w.

64. Zagroda nr 29
a. dom drewn. 1922 r.
b. obora drewn.- murow. 1922 r.
c. spichlerz drewn.- murow. 1922 r.

65. Zagroda nr 31
a. dom drewn. 1898 r.
b. obora murow. pocz. XX w.

66. Zagroda nr 165
a. dom drewn. 1909r.
b. budynek gospodarczy drewn. 1909r.

67. Zagroda nr 197
a. dom drewn. 1913 r.
b. obora drewn. ok. 1890 r.
c. stodo³a drewn. ok. 1890 r. R

68. Zagroda nr 200
a. dom drewn. k. XIX w.
b. stodo³a drewn. k. XIX w.
c. spichlerz drewn. k. XIX w.

69. Zagroda nr 240
a. dom drewn. 1876 r.
b. wozownia drewn. 1876 r.

70. Dom nr 54 drewn. k. XIX w.

71. Dom nr 55 drewn. ok. 1914 r.

72. Dom nr 61 drewn. 1902 r.

73. Dom nr 65 drewn. 1906 r.

74. Dom nr 78 drewn. - murow. 1914 r.

75. Dom nr 159 drewn. pocz. XX w.

76. Dom nr 168 drewn. 1864 r.

77. Dom nr 172 drewn. 1922 r.

78. Dom nr 186 drewn. 1920 r.

79. Stodo³a w zagrodzie nr 21 drewn. ok. 1880 r.

80. Stodo³a w zagrodzie nr 174 drewn. - murow. 1920 r.

81. Bróg w zagrodzie nr 86 drewn.  k. XIX w.

Strefa "W" Ochrony Archeologicznej objêto stanowiska ar-
cheologiczne wyznaczone i zaewidencjonowane na pod-
stawie specjalistycznych badañ. Obszary stanowisk arche-
ologicznych zosta³y oznaczone na rysunku planu nr 1. Sta-
nowiska te s¹ przeznaczone do trwa³ego zachowania. Na
terenie stanowisk dopuszcza siê mo¿liwo�æ prowadzenia
prac budowlano-ziemnych pod warunkiem uprzedniego
przeprowadzenia badañ wykopaliskowo-sonda¿owych.
Je¿eli prace te nie pozwol¹ na wyci¹gniêcie jednoznacz-
nych wniosków, konieczne jest wówczas zapewnienie sta-
³ego nadzoru archeologicznego przy prowadzeniu prac
ziemnych.

§ 21

W celu ochrony najwy¿szych warto�ci przyrodniczych
wystêpuj¹cych w obszarze planu na rysunku planu wyod-
rêbniono:

strefê "O" Ojcowskiego Parku Narodowego obejmuj¹c¹
obszar OPN w granicach ustalonych w Rozporz¹dzeniu Rady
Ministrów z dnia 8 08.1997 r. w sprawie Ojcowskiego Parku
Narodowego (Dz. U. RP nr 99, poz. 607).

Wszelka dzia³alno�æ inwestycyjna w granicach OPN i w je-
go otulinie obejmuj¹cej ca³y obszar so³ectwa S¹spów musi
przebiegaæ zgodnie z przepisami odrêbnymi.

§ 22

1. Zgodnie z decyzj¹ wojewody krakowskiego z dnia
15.04.1997 r. nr OS.III.6210-1-5-97 dotycz¹c¹ ustanowienia
strefy ochrony po�redniej wprowadza siê jej granice na ry-
sunek planu. Obszar strefy podzielony jest na tereny ochro-
ny po�redniej:
� wewnêtrzny - obejmuj¹cy wszystkie dop³ywy Rudawy

na terenie Gminy, w pasach o szeroko�ci oko³o 200 m
od brzegów dop³ywów Rudawy. - nie obejmuje so³ec-
twa S¹spów.

� zewnêtrzny - obejmuj¹cy pozosta³y teren zlewni Ruda-
wy. - w czê�ci po³o¿ony w so³ectwie S¹spów. Zasiêg
strefy zaznaczono na rysunku planu nr 1.

2. W obszarze strefy ochrony po�redniej; wewnêtrznej i ze-
wnêtrznej obowi¹zuj¹ zakazy i nakazy okre�lone w wy¿ej
wymienionej decyzji.

§ 23

W celu ochrony mieszkañców obszaru planu przed uci¹¿-
liwo�ci¹ komunikacyjn¹ tworzy siê strefê techniczn¹ komu-
nikacji obejmuj¹c¹ tereny przylegaj¹ce do odcinków drogi
KGP zarówno w aktualnym jak projektowanym przebiegu
drogi krajowej nr 94 oraz dla dróg KZ, sk³adaj¹c¹ siê ze stre-
fy zagro¿enia "Kz" i strefy uci¹¿liwo�ci "Ku"
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W strefie zagro¿enia "Kz" wprowadza siê zakaz lokaliza-
cji budynków mieszkalnych oraz obiektów i urz¹dzeñ prze-
znaczonych na sta³y pobyt ludzi w odleg³o�ci 25m od linii
rozgraniczaj¹cych drogi KGP, oraz 10m od linii rozgranicza-
j¹cych dróg KZ.

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

W strefie uci¹¿liwo�ci "Ku" dla lokalizacji budynków
mieszkalnych oraz przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi w od-
leg³o�ciach:
� 25 - 100 m od linii rozgraniczaj¹cych dróg KGP
� 10 - 50 m od linii rozgraniczaj¹cych dróg KZ
wprowadza siê warunek ich realizacji zgodnie z wymoga-
mi ochrony akustycznej, umo¿liwiaj¹cymi osi¹gniêcie w ich
otoczeniu poziomu ha³asu równowa¿nego nie przekracza-
j¹cego warto�ci dopuszczalnych okre�lonych w przepisach
odrêbnych.

§ 24

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

2. W strefie T wprowadza siê ograniczenia dotycz¹ce lokaliza-
cji obiektów kubaturowych, w tym szczególnie przeznaczo-
nych 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 odrêbne
w zale¿no�ci od rodzaju sieci i urz¹dzeñ. Zasiêgi strefy mog¹
byæ indywidualnie korygowane w zale¿no�ci od uwarun-
kowañ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami oraz wy³¹cz-
nie w uzgodnieniu z zarz¹dc¹ sieci.

§ 25

1. W celu ochrony osób i mienia tworzy siê strefê sanitarn¹
"C" wokó³ cmentarzy o zasiêgu okre�lonym na rysunki pla-
nu nr 1. Zasiêg strefy zosta³ okre�lony na podstawie prze-
pisów szczególnych, w dostosowaniu do istniej¹cych wa-
runków wyposa¿enia terenów w wodoci¹g.

2. W strefie wprowadza siê zakaz lokalizacji nowych obiek-
tów mieszkalnych w obszarze mniejszym ni¿ 50 m. od gra-
nic cmentarza. W obszarze po³o¿onym w odleg³o�ci od
50 m do 150 m. dopuszcza siê mo¿liwo�æ realizacji obiek-
tów po spe³nieniu warunków okre�lonych w przepisach
szczególnych dotycz¹cych wyposa¿enia terenów w wodo-
ci¹g. Jako preferowane formy u¿ytkowania gruntów w ra-
mach strefy okre�la siê zieleñ urz¹dzon¹.

§ 26

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

Rozdzia³ IV
PRZEPISY KOÑCOWE

§ 27

Zgodnie z art. 36, ust.3 ustawy z 07.07.94roku o zagospo-
darowaniu przestrzennym, ustala siê stawkê procentow¹
wzrostu warto�ci nieruchomo�ci w zwi¹zku z dokonan¹
zmian¹ przeznaczenia terenu w wysoko�ci:
1) 10% dla zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej M,
2) 20% dla zabudowy mieszkaniowo-us³ugowej MU,
3) 0% dla pozosta³ego ustalonego w niniejszym planie u¿yt-

kowania,

§ 28

Wykonanie uchwa³y powietrza siê Wójtowi Gminy.

§ 29

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

Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Jerzmanowice-Przeginia: J. Prawda
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Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XXXVIII/275/05
Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia
z dnia 24 pa�dziernika 2005 r.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY JERZMANOWICE - PRZEGINIA W OBSZARZE

SO£ECTWA S¥SPÓW

ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
RYSUNEK PLANU NR 1

skala 1:5000

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

UK£AD SEKCJI

Strefa sanitarna "C"

Strefa Ojcowskiego Parku Narodowego "O"

Strefa otuliny Ojcowskiego Parku Narodowego
obejmuje ca³y teren planu

Strefa obowi¹zywania wyliczania stawki wzro-
stu warto�ci nieruchomo�ci "S"

Strefa zewnêtrznego terenu ochrony po�redniej
(ZTOP) ujêcia wody

Obiekt wpisany do rejestru zabytków objêty
stref¹ �cis³ej ochrony konserwatorskiej "A"

Szlaki turystyczne, rowerowe

LEGENDA:

Granice terenu objêtego planem

Linie rozgraniczaj¹ce - obowi¹zuj¹ce

Linie rozgraniczaj¹ce - orientacyjne

Przeznaczenie terenu

Tereny mieszkalnictwa zagrodowego i jednoro-
dzinnego

Tereny mieszkalnictwa i us³ug

Tereny us³ug publicznych

Tereny us³ug turystyki i rekreacji w zieleni

Tereny cmentarzy

Tereny zieleni le�nej

Tereny zieleni nieurz¹dzonej o szczególnym zna-
czeniu przyrodniczym

Tereny upraw polowych

Tereny urz¹dzeñ infrastruktury technicznej

Droga g³ówna ruchu przyspieszonego

Droga zbiorcza

Droga dojazdowa

Skrzy¿owanie drogi krajowej w uk³adzie doce-
lowym

Zasady zagospodarowania terenów
w/g stref polityki przestrzennej

Strefa czê�ciowej ochrony konserwatorskiej "B"

Strefa ochrony archeologicznej "W"

Strefa techniczna komunikacji - zagro¿eñ "Kz"

Strefa techniczna komunikacji - uci¹¿liwo�ci "Ku"

Strefa techniczna wokó³ sieci urz¹dzeñ infra-
struktury technicznej "T"

1 2

3 4

M

MU

UP

UT

ZC

ZL

ZN

R

WZ

KGP

KZ

KD

............
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Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr XXXVIII/275/05
Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia
z dnia 24 pa�dziernika 2005 r.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY JERZMANOWICE - PRZEGINIA

W OBSZARZE  SO£ECTWA S¥SPÓW

ZASADY ROZWOJU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
RYSUNEK PLANU NR 2

skala 1:5000

LEGENDA:

Granice terenu objêtego planem

Linie rozgraniczaj¹ce - obowi¹zuj¹ce

Linie rozgraniczaj¹ce - orientacyjne

Przeznaczenie terenu

Tereny mieszkalnictwa zagrodowego i jednoro-
dzinnego

Tereny mieszkalnictwa i us³ug

Tereny us³ug publicznych

Tereny us³ug turystyki i rekreacji w zieleni

Tereny cmentarzy

Tereny zieleni le�nej

Tereny zieleni nieurz¹dzonej o szczególnym zna-
czeniu przyrodniczym

Tereny upraw polowych

Tereny urz¹dzeñ infrastruktury technicznej

Droga g³ówna ruchu przyspieszonego

Droga zbiorcza

Droga dojazdowa

Skrzy¿owanie drogi krajowej w uk³adzie doce-
lowym

Zasady zagospodarowania terenów
w/g stref polityki przestrzennej

Strefa techniczna komunikacji - zagro¿eñ "Kz"

Strefa techniczna komunikacji - uci¹¿liwo�ci "Ku"

M

MU

UP

UT

ZC

ZL

ZN

R

WZ

KGP

KZ

KD

Strefa techniczna wokó³ sieci urz¹dzeñ infra-
struktury technicznej "T"

Strefa sanitarna "C"

Strefa Ojcowskiego Parku Narodowego "O"

Strefa otuliny Ojcowskiego Parku Narodowego
obejmuje ca³y teren planu

Strefa obowi¹zywania wyliczania stawki wzro-
stu warto�ci nieruchomo�ci "S"

Obiekty wpisane do rejestru zabytków

Szlaki turystyczne, rowerowe

Oznaczenia sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej

Zaopatrzenie w wodê

Istniej¹cy przebieg linii wodoci¹gowych

Proponowana rozbudowa sieci wodoci¹gowej

Zasiêg strefy wp³ywu eksploatacji ujêcia wody

Granica zlewni rzek

Strefa zewnêtrznego terenu ochrony po�redniej
(ZTOP) ujêcia wody

Odprowadzanie �cieków

Projektowana w planie trasa ruroci¹gu t³ocznego

Projektowana sieæ kanalizacji sanitarnej w/g pro-
jektu budowlano-wykonawczego

Projektowany w planie przebieg kanalizacji sa-
nitarnej

Kierunek sprowadzania �cieków

............

......

12345678
12345678
12345678

1234
1234
1234
1234
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Gazownictwo

Istniej¹ca sieæ gazoci¹gu wysokoprê¿nego

Projektowana sieæ gazoci¹gu wysokoprê¿nego

Istniej¹ca sieæ gazoci¹gu niskoprê¿nego

Elektroenergetyka

Istniej¹ce linie elektroenergetyczne 15 kV napo-
wietrzne

Linie elektroenergetyczne do przebudowy

Projektowane linie elektroenergetyczne 15 kV
napowietrzne

UK£AD SEKCJI

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

1 2

3 4
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Uchwa³a Nr 281/XLIII/2005
Rady Miejskiej w My�lenicach
z dnia 29 listopada 2005 roku

w sprawie wyra¿enia zgody na udzielenie bonifikaty od
op³aty z tytu³u przekszta³cenia prawa u¿ytkowania wie-
czystego w prawo w³asno�ci

Dzia³aj¹c na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9) lit. a) ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie Gminnym (tj. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pó�n. zm.), art. 4 ust. 2 i 3 ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o przekszta³ceniu prawa u¿ytkowania
wieczystego w prawo w³asno�ci nieruchomo�ci (Dz. U. Nr 175,
poz. 1459) w zwi¹zku z art.68 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo�ciami (t.j. Dz. U.
Nr 261 poz. 2603 z 2004 r. z pó�n. zm.) Rada Miejska w My�le-
nicach uchwala, co nastêpuje:

§ 1

1. Wyra¿a siê zgodê na udzielenie bonifikaty w wysoko�ci 75%
od op³aty za przekszta³cenie prawa u¿ytkowania wieczyste-
go przys³uguj¹cego osobom fizycznym w prawo w³asno-
�ci nieruchomo�ci wykorzystywanych lub przeznaczonych
na cele mieszkaniowe, stanowi¹cych w³asno�æ Gminy My-
�lenice, z zastrze¿eniem ustêpu 2.

2. Wyra¿a siê zgodê na udzielenie 99% bonifikaty od op³aty z ty-
tu³u przekszta³cenia prawa u¿ytkowania wieczystego przys³u-
guj¹cego osobom fizycznym w prawo w³asno�ci tych nieru-
chomo�ci, które s¹ wykorzystywane lub przeznaczone na cele
mieszkaniowe, gdy przekszta³cenie nastêpuje na rzecz u¿ytkow-
ników wieczystych lub ich nastêpców prawnych, którzy wnie�li
jednorazow¹ op³atê za ca³y okres u¿ytkowania wieczystego,
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi wówczas przepisami prawa.

§ 2

Wyra¿a siê zgodê na udzielenie bonifikaty w wysoko�ci 75 %
od op³aty za przekszta³cenie prawa u¿ytkowania wieczystego
przys³uguj¹cego osobom fizycznym w prawo w³asno�ci nieru-
chomo�ci rolnych stanowi¹cych w³asno�æ Gminy My�lenice.

§ 3

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta
i Gminy My�lenice.

§ 4

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

V-ce Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
w My�lenicach: J. Podmok³y
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Uchwa³a Nr 309/XLVI/2006
Rady Miejskiej w My�lenicach

z dnia 7 lutego 2006 r.

w sprawie realizacji wieloletniego programu " Pomoc pañ-
stwa w zakresie do¿ywiania" w latach 2006-2009 oraz za-

sad zwrotu wydatków poniesionych na �wiadczenia przy-
znane w ramach zadañ w³asnych Gminy w odniesieniu do
do¿ywiania

Dzia³aj¹c na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie Gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591 z pó�n. zm.) art. 17 ust.1 pkt 14, art. 24, art. 39
ust. 1 i 2, art. 48 ust. 4 i 5, w zwi¹zku z art. 96 ust. 2 i 4 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej (Dz.U. Nr 64
poz. 593 z pó�n. zm.), ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o usta-
nowieniu programu wieloletniego "Pomoc pañstwa w zakre-
sie do¿ywiania" (Dz.U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2259), Rada Miej-
ska w My�lenicach uchwala co nastêpuje:

§ 1

1. Pomoc¹ w zakresie do¿ywiania, ze szczególnym uwzglêd-
nieniem gor¹cego posi³ku, mo¿e byæ objêta osoba lub ro-
dzina, której dochód nie przekracza 150% kryterium do-
chodowego, o którym mowa w art.8 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy
o pomocy spo³ecznej, zwanego dalej "kryterium".

2. Pomoc¹ t¹ obejmuje siê w szczególno�ci:
a. dzieci m³odsze,
b. uczniów szkó³ do czasu ukoñczenia szko³y ponadgimna-

zjalnej,
c. osoby i rodziny znajduj¹ce siê w sytuacjach wymienio-

nych w art. 7 ustawy o pomocy spo³ecznej, a w szczegól-
no�ci osoby samotne, w podesz³ym wieku, chore lub nie-
pe³nosprawne.

3. Pomoc, o której mowa w pkt.1 realizuje siê w formie posi³ku,
�wiadczenia pieniê¿nego na zakup posi³ku lub ¿ywno�ci, albo
�wiadczenia rzeczowego w postaci produktów ¿ywno�ciowych.

4. Gor¹cy posi³ek dla dzieci m³odszych w przedszkolach zaku-
puje siê w cenie 1,50z³.

5. Gor¹cy posi³ek dla osób wymienionych w pkt.2 lit.b i c za-
kupuje siê w cenie 2z³.

6. W wypadku braku mo¿liwo�ci realizacji pomocy w formie
zakupu gor¹cego posi³ku, w stosunku do dzieci i m³odzie¿y
szkolnej, pomoc mo¿e byæ realizowana w formie zakupu
II �niadania w cenie 1,50z³.

7. Pomoc okre�lona w pkt 3 bêdzie realizowana w miarê po-
siadania odpowiednich �rodków finansowych.

§ 2

Pomoc w formie zakupu gor¹cego posi³ku przyznaje siê:
a) w stosunku do dzieci m³odszych przebywaj¹cych w pla-

cówkach o�wiatowych i m³odzie¿y realizuj¹cej obowi¹zek
szkolny - w okresie roku szkolnego w dni nauki szkolnej

b) w stosunku do dzieci i m³odzie¿y niepe³nposprawnej ko-
rzystaj¹cej z pomocy w specjalistycznych placówkach -
w okresie ich przebywania w tych placówkach,

c) w stosunku do pozosta³ych osób - w okresie wskazanym
w decyzji

§ 3

Dyrektorzy placówek o�wiatowych oraz dyrektorzy placó-
wek specjalistycznych, o których mowa w § 2 ust. 1 lit b s¹
zobowi¹zani do:
a) wydawania posi³ków w sposób zapewniaj¹cy zachowanie

nale¿ytej higieny i poszanowanie godno�ci dziecka,
b) organizacji innego warto�ciowego posi³ku z gor¹cym na-

pojem w przypadku braku mo¿liwo�ci realizacji pomocy
w formie gor¹cego posi³ku.
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§ 4

1. W celu realizacji pomocy o której mowa w §1 pkt 4-6 Kie-
rownik Miejsko Gminnego O�rodka Pomocy Spo³ecznej
w My�lenicach zawiera porozumienie z Dyrektorami pla-
cówek o�wiatowych oraz Kierownikami punktów wydawa-
nia posi³ków.

2. Porozumienie, o którym mowa w pkt.1 zawierane jest na
okres trwania uchwa³y.

§ 5

W przypadku gdy dochód osoby samotnie gospodaruj¹-
cej lub dochód na osobê w rodzinie przekracza 150% kryte-
rium dochodowego, udzielenie pomocy mo¿e byæ po³¹czone
z obowi¹zkiem zwrotu przez osobê lub rodzinê w ca³o�ci lub
w czê�ci poniesionych na ten cel wydatków, na zasadach okre-
�lonych poni¿ej w tabeli:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie Gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591 z pó�n. zm.) art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 3 i 7
w zwi¹zku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.
Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112
z pó�n. zm.) oraz Rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodo-
wej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysoko�ci
minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycie-
li, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagro-
dzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracê w dniu wol-
nym od pracy (Dz. U. Nr 22 poz. 181), Rada Gminy Wielka
Wie� uchwala, co nastêpuje:

§ 1

1. Uchwala siê regulamin wynagradzania nauczycieli zatrud-
nionych w szko³ach, których organem prowadz¹cym jest
Gmina Wielka Wie� w brzmieniu za³¹cznika nr 1 do niniej-
szej uchwa³y.

2. Regulamin, o którym mowa w pkt 1 obowi¹zuje od dnia
1.01.2006 do dnia 31.12.2006 r.

§ 2

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Wielka
Wie�.

§ 3

Z dniem wej�cia w ¿ycie niniejszej uchwa³y trac¹ moc na-
stêpuj¹ce uchwa³y:
1. Uchwa³a Nr XXXVII/173/2005 Rady Gminy Wielka Wie� z

dnia 28 lutego 2005 r.
2. Uchwa³a Nr XLIV/213/2005 Rady Gminy Wielka Wie� z dnia

26 lipca 2005 r.

§ 4

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opol-
skiego.

Przewodnicz¹cy Rady: M. Mazur

Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr LII/258/2006
Rady Gminy Wielka Wie�
z dnia 26 stycznia 2006 r.

Regulamin wynagradzania nauczycieli

Regulamin wynagradzania nauczycieli zwany dalej "Re-
gulaminem" okre�la szczegó³owe warunki przyznawania na-
uczycielom dodatków:
� za wys³ugê lat,
� motywacyjnego,
� funkcyjnego,
� za warunki pracy,
� mieszkaniowego,

oraz wysoko�æ stawek tych dodatków, a tak¿e zasady wyna-
gradzania za godziny ponadwymiarowe i za godziny dora�-
nych zastêpstw dla nauczycieli poszczególnych stopni awan-
su zawodowego zatrudnionych w szko³ach i placówkach pro-
wadzonych przez Gminê Wielka Wie�.

Wielokrotno�æ kryterium
wyra¿ona w %

Do 150
150-170

Powy¿ej 170

Warto�æ pomocy podlegaj¹ca
zwrotowi wyra¿ona w %

brak obowi¹zku zwrotu
50

100

§ 6

Podlegaj¹ce zwrotowi nale¿no�ci z tytu³u udzielonej pomo-
cy okre�lonej w § 1 wp³aca siê na rachunek bankowy O�rodka
do 10 dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po jej udzieleniu.

§ 7

Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Miasta i Gminy My�lenice.

§ 8

Traci moc Uchwa³a Nr 215/XXXV/2005 Rady Miejskiej w
My�lenicach z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie realizacji w
2005 roku Rz¹dowego Programu " Posi³ek dla potrzebuj¹cych"
oraz zasad zwrotu wydatków poniesionych na �wiadczenia
przyznane w ramach zadañ w³asnych Gminy w zakresie do-
¿ywiania.

§ 9

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

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
w My�lenicach: J. Grabowski
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Uchwa³a Nr LII/258/2006
Rady Gminy Wielka Wie�
z dnia 26 stycznia 2006 r.

w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczy-
cieli zatrudnionych w szko³ach, których organem prowa-
dz¹cym jest Gmina Wielka Wie�
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Ilekroæ w regulaminie jest mowa o:
1. wójcie - rozumie siê przez to Wójta Gminy Wielka Wie�,
2. organie prowadz¹cym szko³ê - rozumie siê przez to Gmi-

nê Wielka Wie�,
3. szkole - rozumie siê przez to: przedszkole, szko³ê podsta-

wow¹, gimnazjum, zespó³ szkó³,
4. nauczycielach - rozumie siê przez to: nauczycieli zatrud-

nionych w szko³ach i przedszkolach, posiadaj¹cych wyma-
gane kwalifikacje zawodowe,

5. dyrektorze - nale¿y przez to rozumieæ dyrektora jednostki
o�wiatowej, o której mowa w pkt. 3, jako pracodawcy w ro-
zumieniu kodeksu pracy i ustawy o systemie o�wiaty.

6. obowi¹zkowym wymiarze czasu pracy - rozumie siê przez
to: tygodniowy obowi¹zkowy wymiar godzin okre�lony
w art. 42 ust. 3 - ustawy Karta Nauczyciela,

7. podwy¿szonym obowi¹zkowym wymiarze godzin - rozumie
siê przez to: tygodniowy obowi¹zkowy wymiar godzin okre-
�lony na podstawie art. 42 ust. 4a - ustawy Karta Nauczyciela,

8. miesiêcznej liczbie godzin - rozumie siê przez to: obo-
wi¹zkowy wymiar godzin pomno¿ony przez wspó³czyn-
nik 4,16 - z zaokr¹gleniem do pe³nych godzin, w ten spo-
sób, ¿e czas zajêæ do 0,5 godziny pomija siê, a co naj-
mniej 0,5 godziny liczy siê za pe³n¹ godzinê,

9. godzinie ponadwymiarowej - rozumie siê przez to: przy-
dzielon¹ nauczycielowi godzinê zajêæ dydaktycznych, wy-
chowawczych lub opiekuñczych powy¿ej tygodniowego
obowi¹zkowego wymiaru godzin, zatwierdzonych w ar-
kuszu organizacyjnym szko³y,

10. godzinie dora�nych zastêpstw - rozumie siê przez to:
przydzielon¹ nauczycielowi godzinê zajêæ dydaktycz-
nych, wychowawczych lub opiekuñczych za nauczycie-
la nieobecnego.

11. minimalnej stawce wynagrodzenia zasadniczego - ro-
zumie siê przez to stawkê wynagrodzenia odpowiada-
j¹c¹ posiadanym przez nauczyciela kwalifikacjom, stop-
niowi awansu zawodowego oraz realizowanemu obo-
wi¹zkowemu wymiarowi godzin,

12. roku szkolnym - rozumie siê przez to: okres pracy szko³y
od 1 wrze�nia do 31 sierpnia roku nastêpnego,

13. klasie - rozumie siê przez to: oddzia³ lub grupê uczniów,
14. uczniu - rozumie siê przez to: ucznia szko³y a tak¿e wycho-

wanka oddzia³u klasy "O" i przedszkola,
15. rozporz¹dzeniu - rozumie siê przez to: Rozporz¹dzenie

Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia
2005 roku (Dz. U. Nr 22, poz. 181).

16. Karcie Nauczyciela - rozumie siê przez to ustawê z dnia
26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r.
Nr 118, poz. 1112 z pó�n. zmianami).

Na podstawie art. 30, ust. 6 i art. 54 ust. 7 - ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118,
poz. 1112 z pó�n. zm.) oraz rozporz¹dzenia Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. - w sprawie
wysoko�ci minimalnych stawek wynagrodzenia zasadnicze-
go nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków
do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pra-
cê w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 z pó�n. zm.)
przyjmuje siê ustalenia zawarte w niniejszym regulaminie.

Rozdzia³ I
Wynagrodzenie zasadnicze

§ 1

Tabelê zaszeregowania oraz minimalne stawki wynagro-
dzenia zasadniczego dla nauczycieli, a tak¿e zasady ustalania

wysoko�ci wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela, w tym
nauczyciela, któremu powierzono stanowisko dyrektora, okre-
�la Rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 31 stycznia 2005 r.

Rozdzia³ II
Zasady przyznawania dodatku za wys³ugê lat
dla nauczycieli.

§ 2

Nauczycielom przys³uguje dodatek za wys³ugê lat zgod-
nie z postanowieniem art. 33, ust. 1 - ustawy Karta Nauczy-
ciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z pó�n. zm.) oraz § 7-
rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
31 stycznia 2005 r. w sprawie wysoko�ci minimalnych sta-
wek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli (Dz. U. Nr 22,
poz. 181)
1. Dodatek za wys³ugê lat przys³uguje pocz¹wszy od pierw-

szego dnia miesi¹ca kalendarzowego nastêpuj¹cego po
miesi¹cu, w którym nauczyciel naby³ prawo do dodatku
lub do wy¿szej stawki tego dodatku, je¿eli nabycie prawa
nast¹pi³o w ci¹gu miesi¹ca.

2. Dodatek za wys³ugê lat przys³uguje za dany miesi¹c, je¿eli
nabycie prawa do dodatku lub wy¿szej jego stawki nast¹-
pi³o od pierwszego dnia miesi¹ca.

3. Dodatek za wys³ugê lat przys³uguje nauczycielowi w pe³-
nej wysoko�ci tak¿e za okres urlopu dla poratowania
zdrowia.

Rozdzia³ III
Szczegó³owe zasady przyznawania
i wysoko�ci dodatku motywacyjnego.

§ 3

Warunkiem przyznania nauczycielowi zatrudnionemu
w szkole prowadzonej przez Gminê Wielka Wie�, z zastrze¿e-
niem ust.2, dodatku motywacyjnego jest:
1) uzyskanie szczególnych osi¹gniêæ dydaktycznych, wycho-

wawczych i opiekuñczych, a w szczególno�ci:
a) uzyskanie przez uczniów dobrych osi¹gniêæ dydaktycz-

no-wychowawczych potwierdzonych wynikami klasyfi-
kacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów
albo sukcesami w konkursach, zawodach i olimpiadach,

b) umiejêtne rozwi¹zywanie problemów wychowawczych
uczniów we wspó³pracy z ich rodzicami,

c) pe³ne rozpoznanie �rodowiska wychowawczego uczniów,
aktywne i efektywne dzia³anie na rzecz uczniów potrze-
buj¹cych szczególnej opieki,

2) jako�æ �wiadczonej pracy, w tym zwi¹zanej z powierzonym
stanowiskiem kierowniczym, a w szczególno�ci:
a) systematyczne i efektywne przygotowywanie siê do przy-

dzielonych obowi¹zków,
b) podnoszenie kwalifikacji i umiejêtno�ci zawodowych,
c) dba³o�æ o estetykê i sprawno�æ powierzonych pomiesz-

czeñ, pomocy dydaktycznych i urz¹dzeñ szkolnych,
d) prawid³owe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym

pedagogicznej,
e) rzetelne i terminowe wywi¹zywanie siê z poleceñ s³u¿-

bowych i powierzonych obowi¹zków,
3) zaanga¿owanie w realizacjê czynno�ci i zajêæ, o których

mowa w art. 42 ust.2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r. - Karta Nauczyciela, zwanej dalej "Kart¹ Nauczy-
ciela", a w szczególno�ci:
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a) udzia³ w organizowaniu imprez i uroczysto�ci szkolnych,
b) udzia³ w komisjach przedmiotowych i innych,
c) opieka nad samorz¹dem uczniowskim lub organizacja-

mi uczniowskimi dzia³aj¹cymi na terenie szko³y,
d) prowadzenie lekcji kole¿eñskich, przejawianie innych

form aktywno�ci w ramach wewn¹trz szkolnego dosko-
nalenia zawodowego nauczycieli,

e) aktywny udzia³ w realizacji innych zadañ statutowych
szko³y.

§ 4

1. W szkole tworzy siê fundusz przeznaczony na dodatek
motywacyjny dla nauczycieli danej szko³y w wysoko�ci
5 % - planowanej kwoty na wynagrodzenia zasadnicze
nauczycieli danej szko³y lub placówki.

2. �rodki o których mowa w ust.1 zostaj¹ zwiêkszone o 15%
z przeznaczeniem na dodatek motywacyjny dla dyrekto-
ra szko³y.

3. Dodatek motywacyjny przyznaje siê na czas okre�lony,
nie krótszy ni¿ 3 miesi¹ce i nie d³u¿szy ni¿ 6 miesiêcy. Za
okres wakacji tj. miesi¹c lipiec i sierpieñ dodatek moty-
wacyjny jest wyp³acany wg �redniej urlopowej

4. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela stanowi wska�nik
procentowy jego wynagrodzenia zasadniczego i nie mo¿e
przekroczyæ 10% tego wynagrodzenia za podstawowe ty-
godniowe pensum zajêæ dydaktycznych.

5. Dodatek motywacyjny dla dyrektora szko³y stanowi wska�-
nik procentowy jego wynagrodzenia zasadniczego i nie
mo¿e przekroczyæ 15% tego wynagrodzenia za podstawo-
we pensum zajêæ dydaktycznych.

6. Dodatek motywacyjny przyznaje:
1) nauczycielowi - dyrektor szko³y,
2) dyrektorowi - wójt Gminy.

7. Nauczycielom uzupe³niaj¹cym etat w innej szkole, doda-
tek motywacyjny przyznaje dyrektor szko³y macierzystej,
w uzgodnieniu z dyrektorem szko³y w której uzupe³nia etat.

8. O przyznaniu dodatku motywacyjnego lub cofniêciu - na-
uczyciel lub dyrektor szko³y, powiadamiany jest na pi�mie.

9. Cofniêcie przyznanego dodatku motywacyjnego nastêpuje
w przypadku udzielenia nauczycielowi kary dyscyplinarnej.

10. Dodatek motywacyjny nie przys³uguje nauczycielom
w okresie urlopu dla poratowania zdrowia i w okresie prze-
bywania w stanie nieczynnym.

11. Przyznanie, b¹d� cofniêcie dodatku motywacyjnego dla
nauczycieli nastêpuje po zasiêgniêciu opinii Rady Peda-
gogicznej.

12. Dodatek motywacyjny nie przys³uguje w okresie pobie-
rania zasi³ku: chorobowego, opiekuñczego i macierzyñ-
skiego.

13. Dodatek motywacyjny wyp³aca siê z góry, w terminie
wyp³aty wynagrodzenia.

Rozdzia³ IV
Szczegó³owe zasady przyznawania i wysoko�æ
dodatku funkcyjnego.

§ 5

1.Do uzyskania dodatku funkcyjnego uprawnieni s¹ nauczy-
ciele, którym powierzono:
a) stanowisko dyrektora, wicedyrektora szko³y, kierownika

szko³y filialnej albo inne stanowisko kierownicze prze-
widziane w statucie szko³y,

b) wychowawstwo klasy,
c) sprawowanie funkcji opiekuna sta¿u.

2. Wykaz stanowisk dla których przewidziane s¹ dodatki funk-
cyjne oraz ich wysoko�æ okre�la tabela nr 1

§ 6

Dodatek funkcyjny przys³uguje równie¿ nauczycielo-
wi, któremu powierzono obowi¹zki okre�lone w § 5 ust. 1
w zastêpstwie, w wysoko�ci okre�lonej w tabeli nr 1.
W tych przypadkach prawo do dodatku powstaje od
pierwszego dnia miesi¹ca po up³ywie 1 miesiêcznego
okresu pe³nienia tych obowi¹zków i ga�nie z pierwszym
dniem miesi¹ca nastêpuj¹cego po zaprzestaniu pe³nie-
nia tych obowi¹zków.

§ 7

1. W razie zbiegu tytu³ów do dodatku funkcyjnego dyrekto-
ra lub innego stanowiska kierowniczego z dodatkiem funk-
cyjnym za wychowawstwo klasy - przys³uguj¹ obydwa do-
datki.

2. W razie zbiegu tytu³ów do dodatku funkcyjnego za wy-
chowawstwo klasy i opiekuna sta¿u przys³uguj¹ obydwa
te dodatki.

3. Wysoko�æ przys³uguj¹cego dodatku funkcyjnego okre�la
tabela nr 1 - ustalony proporcjonalnie do liczby oddzia³ów,
zatwierdzonych w arkuszu organizacyjnym szko³y na ka¿dy
rok szkolny.
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Tabela nr 1.
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§ 8

1. Wysoko�æ dodatku funkcyjnego dla dyrektora szko³y okre-
�la Wójt Gminy w granicach okre�lonych w tabeli nr 1.

2. Wysoko�æ dodatku funkcyjnego dla pozosta³ych nauczycieli
uprawnionych do dodatku - okre�la dyrektor szko³y.

3. Przy ustalaniu wysoko�ci dodatku funkcyjnego dla dyrek-
tora zespo³u szkolno - przedszkolnego bierze siê pod uwa-
gê ³¹czn¹ liczbê oddzia³ów.

§ 9

1. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego
dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym na-
st¹pi³o powierzenie stanowiska kierowniczego, a je¿eli po-
wierzenie stanowiska nast¹pi³o pierwszego dnia miesi¹ca
- od tego dnia.

2. Prawo do dodatku funkcyjnego wygasa z pierwszym dniem
miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym zaprzesta-
no pe³nienia obowi¹zków.

3. Dodatek funkcyjny nie przys³uguje w okresie: pobierania
zasi³ku chorobowego, zasi³ku opiekuñczego i zasi³ku ma-
cierzyñskiego.

§ 10

1. Dodatek funkcyjny z tytu³u pe³nienia obowi¹zków opieku-
na sta¿u przys³uguje za ka¿d¹ osobê odbywaj¹c¹ sta¿ i po-
wierzon¹ danemu nauczycielowi.

2. Przyznany dodatek funkcyjny z tytu³u pe³nienia obowi¹z-
ków opiekuna sta¿u jest zmniejszany proporcjonalnie do
okresu: pobierania wynagrodzenia za czas choroby, zasi³-
ku chorobowego, zasi³ku opiekuñczego i zasi³ku macie-
rzyñskiego.

§ 11

1. Dodatek funkcyjny za wychowawstwo klasy przys³uguje
za ka¿d¹ klasê powierzon¹ nauczycielowi niezale¿nie od
wymiaru czasu pracy nauczyciela.

2. Dodatek funkcyjny za wychowawstwo klasy nie przys³u-
guje w okresie: - pobierania zasi³ku chorobowego, opie-
kuñczego i macierzyñskiego.

3. Wysoko�æ dodatku funkcyjnego za wychowawstwo w od-
dziale przedszkolnym w szkole podstawowej ustala siê
przyjmuj¹c do liczby uczniów tak¿e dzieci czteroletnie i piê-
cioletnie, je¿eli s¹ na li�cie uczniów.

§ 12

1. Dodatek funkcyjny wyp³aca siê z góry w terminach wyp³at
wynagrodzenia.

2. W okresie ferii i wakacji dodatek funkcyjny wyp³aca siê
wed³ug �redniej urlopowej.

3. Dodatek funkcyjny nie przys³uguje w okresie:
a) nieusprawiedliwionej nieobecno�ci w pracy,
b) okresie urlopu dla poratowania zdrowia,

a) oraz w okresach, za które nie przys³uguje wynagro-
dzenie zasadnicze,

b) oraz od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po
miesi¹cu, w którym nauczyciel zaprzesta³ pe³nienia
funkcji, a je¿eli zaprzestanie pe³nienia funkcji nast¹pi-
³o od pierwszego dnia miesi¹ca, od tego dnia.

4. Wysoko�æ dodatku funkcyjnego dla dyrektora ustala siê na
okres roku szkolnego.

Rozdzia³ V
Szczegó³owe zasady i wysoko�æ dodatków
za warunki pracy.

§ 13

1. Nauczycielom pracuj¹cym w trudnych i uci¹¿liwych dla
zdrowia warunkach przys³uguje z tego tytu³u dodatek za
warunki pracy.

2. Wykaz trudnych i uci¹¿liwych warunków pracy stanowi¹-
cych podstawê do przyznania z tego tytu³u dodatku - okre-
�la § 8 i 9 Rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. wydanego na podstawie
art. 34 ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela.

4. Wysoko�æ dodatku za trudne warunki pracy okre�la tabe-
la nr 2.
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Tabela nr 2.

Wysoko�æ dodatku za trudne warunki pracy.
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§ 14

1. Dodatek za trudne warunki pracy przys³uguje w okresie
faktycznego wykonywania pracy, z któr¹ dodatek jest zwi¹-
zany, potwierdzony zapisami w dzienniku lekcyjnym, oraz
w okresie niewykonywania pracy, w którym przys³uguje wy-
nagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego.

2. Dodatek za trudne warunki pracy okre�lony w tabeli 2 wy-
p³aca siê w ca³o�ci, je¿eli nauczyciel realizuje w takich wa-
runkach ca³y obowi¹zuj¹cy go wymiar godzin oraz gdy na-
uczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze re-
alizuje w tych warunkach obowi¹zuj¹cy go wymiar godzin.

3. Je¿eli nauczyciel realizuje w trudnych warunkach tylko czê�æ
obowi¹zuj¹cego wymiaru godzin lub jest zatrudniony w nie-
pe³nym wymiarze zajêæ - dodatek wyp³aca siê proporcjo-
nalnie do liczby godzin przepracowanych w trudnych wa-
runkach pracy.

4. Przyznany dodatek za trudne warunki pracy jest zmniejsza-
ny proporcjonalnie do okresu: - pobierania wynagrodze-
nia za czas choroby, zasi³ku chorobowego, zasi³ku opiekuñ-
czego i zasi³ku macierzyñskiego.

§ 15

1. Za pracê w warunkach uci¹¿liwych uznaje siê prowadzenie
zajêæ okre�lonych w § 9 Rozporz¹dzenia Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r.

2. Przyznany dodatek za uci¹¿liwe warunki pracy jest zmniej-
szany proporcjonalnie do okresu: pobierania wynagrodze-
nia za czas choroby, zasi³ku chorobowego, zasi³ku opiekuñ-
czego i zasi³ku macierzyñskiego.

§ 16

1. Nauczycielom i wychowawcom z tytu³u pracy w uci¹¿liwych
warunkach przys³uguje dodatek w wysoko�ci okre�lonej w ta-
beli nr 2 zwiêkszony o 10 % wynagrodzenia zasadniczego.

2. Dodatek za uci¹¿liwe warunki pracy przys³uguje nauczy-
cielowi, który w danym miesi¹cu przepracowa³, co najmniej
40 godzin w takich warunkach.

3. Dodatek nie ulega podwy¿szeniu chocia¿by nauczyciel
przepracowa³ w warunkach uci¹¿liwych wiêcej ni¿ 40 go-
dzin w miesi¹cu.

4. Dodatek za uci¹¿liwe warunki pracy przys³uguje mimo nie
spe³nienia warunku, o którym mowa w ust. 2 - w okresie
niewykonywania pracy, za który przys³uguje wynagrodze-
nie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego.

5. Przyznany dodatek z tytu³u pracy w uci¹¿liwych warunkach
jest zmniejszany proporcjonalnie do okresu: - pobierania
wynagrodzenia za czas choroby, zasi³ku chorobowego, za-
si³ku opiekuñczego i zasi³ku macierzyñskiego.

6. Dodatki za trudne i uci¹¿liwe warunki pracy wyp³aca siê z do³u.
7 Dodatek za warunki pracy dla dyrektora szko³y przyznaje

Wójt Gminy.
8. Dodatki za warunki pracy dla nauczycieli przyznaje dyrek-

tor szko³y.

Rozdzia³ VI
Zasady i wysoko�æ stawek funduszu nagród Wójta Gminy
i dyrektora szko³y

§ 17

1. W bud¿ecie Gminy Wielka Wie� tworzy siê specjalny fun-
dusz na nagrody dla nauczycieli za ich osi¹gniêcia dydak-

tyczno-wychowawcze w wysoko�ci 1% planowanych rocz-
nych wynagrodzeñ osobowych z przeznaczeniem na wy-
p³aty nagród Wójta i Dyrektora przy uwzglêdnieniu, ¿e:
1) 50% �rodków funduszu przeznacza siê na nagrody

Wójta
2) 50% �rodków funduszu przeznacza siê na nagrody Dy-

rektora
2. �rodki, o których mowa w ust.1 planuje siê w rocznym pla-

nie finansowym szko³y i organu prowadz¹cego.
3. Nagrody, o których mowa w ust.1 mog¹ byæ przyznane

nauczycielowi, który posiada wyró¿niaj¹c¹ ocenê pracy
i po przepracowaniu w szkole, co najmniej roku.

4. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród maj¹ charakter
uznaniowy.

§ 171

1.Nagrody nauczycielom przyznaj¹:
1) ze �rodków, o których mowa w § 17 ust.1 pkt 1 - Wójt

Gminy Wielka Wie�
2) ze �rodków, o których mowa w § 17 ust.1 pkt 2 - Dyrektor

po zasiêgniêciu opinii rady pedagogicznej
2. Nagroda (jednorazowa) przyznana przez Wójta dla na-

uczyciela pracuj¹cego w pe³nym wymiarze nie mo¿e byæ
ni¿sza ni¿ 50% minimalnej stawki wynagrodzenia zasad-
niczego okre�lonego w Rozporz¹dzeniu dla sta¿ysty z ty-
tu³em magistra z przygotowaniem pedagogicznym i nie
wy¿sza ni¿ 100% minimalnej stawki wynagrodzenia za-
sadniczego okre�lonego w Rozporz¹dzeniu dla nauczy-
ciela dyplomowanego z tytu³em magistra z przygoto-
waniem pedagogicznym dla nauczyciela zatrudnione-
go w niepe³nym wymiarze nie ni¿sza ni¿ 25 % minimal-
nej stawki wynagrodzenia zasadniczego okre�lonego
w rozporz¹dzeniu dla sta¿ysty z tytu³em magistra z przy-
gotowaniem pedagogicznym i nie wy¿sza ni¿ 50 % mi-
nimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego okre�lo-
nego w rozporz¹dzeniu dla nauczyciela dyplomowa-
nego z tytu³em magistra z przygotowaniem pedago-
gicznym.

3. Nagroda (jednorazowa) przyznana przez Dyrektora dla na-
uczyciela pracuj¹cego w pe³nym wymiarze nie mo¿e byæ
ni¿sza ni¿ 35% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadni-
czego okre�lonego w rozporz¹dzeniu dla sta¿ysty z tytu-
³em magistra z przygotowaniem pedagogicznym i nie wy-
¿sza ni¿ 70% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadni-
czego okre�lonego w rozporz¹dzeniu dla nauczyciela dy-
plomowanego z tytu³em magistra z przygotowaniem pe-
dagogi8cznym, dla nauczyciela zatrudnionego w niepe³nym
wymiarze nie ni¿sza ni¿ 20 % minimalnej stawki wynagro-
dzenia zasadniczego okre�lonego w rozporz¹dzeniu dla sta-
¿ysty z tytu³em magistra z przygotowaniem pedagogiczny-
mi nie wy¿sza ni¿ 35% minimalnej stawki wynagrodzenia
zasadniczego okre�lonego w rozporz¹dzeniu dla nauczy-
ciela dyplomowanego z tytu³em magistra z przygotowa-
niem pedagogicznym.

4. Nagrody przyznawane s¹ w ramach �rodków finansowych
funduszu raz w roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
W uzasadnionych przypadkach Dyrektor za zgod¹ Wójta
Gminy mo¿e przyznaæ nauczycielowi nagrodê w innym
czasie z okazji wa¿nych wydarzeñ w ¿yciu szko³y np. nada-
nie imienia szkole, wrêczenie sztandaru, �wiêto patrona
szko³y.

5. Nauczyciel, któremu przyznano nagrodê otrzymuje dyplom,
którego odpis umieszcza siê w teczce akt osobowych.
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Rozdzia³ VII
Szczegó³owe zasady obliczania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe, oraz godziny dora�nych zastêpstw.

§ 18

Przez godzinê ponadwymiarow¹, za któr¹ przys³uguje wy-
nagrodzenie nale¿y rozumieæ ka¿d¹ godzinê zajêæ dydaktycz-
nych, wychowawczych lub opiekuñczych - przydzielon¹ w pla-
nie organizacyjnym szko³y - powy¿ej tygodniowego wymia-
ru godzin, o którym mowa w art. 42 ust.3 i ust.6 - ustawy
Karta Nauczyciela.

§ 19

Wynagrodzenie za jedn¹ godzinê ponadwymiarow¹ ustala
siê dziel¹c stawkê zasadniczego wynagrodzenia nauczyciela
oraz dodatku za warunki pracy /za trudne, uci¹¿liwe i szkodli-
we dla zdrowia, je¿eli praca w godzinach ponadwymiarowych
odbywa siê w takich warunkach/ okre�lone w regulaminie -
przez miesiêczn¹ liczbê godzin obowi¹zkowego wymiaru za-
jêæ ustalonego dla rodzaju zajêæ dydaktycznych, wychowaw-
czych lub opiekuñczych realizowanych w ramach godzin po-
nadwymiarowych nauczyciela.

§ 20

Miesiêczn¹ liczbê godzin obowi¹zkowego wymiaru zajêæ
nauczyciela, o której mowa w § 19 - uzyskujê siê mno¿¹c jego
tygodniowy obowi¹zkowy wymiar godzin przez wspó³czyn-
nik 4.16 - z zaokr¹gleniem do pe³nych godzin w ten sposób,
¿e czas zajêæ do 0,5 godziny pomija siê, a co najmniej 0,5 go-
dziny liczy siê za pe³n¹ godzinê.

§ 21

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielo-
ne w planie organizacyjnym nie przys³uguje za dni, w których
nauczyciel nie realizuje zajêæ z powodu przerw przewidzia-
nych przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania
lub koñczenia zajêæ w �rodku tygodnia oraz w dni usprawie-
dliwionej nieobecno�ci w pracy.

§ 22

1. Godziny ponadwymiarowe przypadaj¹ce w dniach, w któ-
rych nauczyciel nie móg³ ich zrealizowaæ z przyczyn le¿¹-
cych po stronie pracodawcy, a w szczególno�ci w zwi¹z-
ku z:
a) zawieszeniem zajêæ z powodu epidemii, mrozów i in-

nych zdarzeñ, w których organ prowadz¹cy zawiesi³ za-
jêcia szkolne,

b) udzia³em uczniów w wycieczkach lub imprezach organi-
zowanych przez szko³ê,

c) udzia³em uczniów w rekolekcjach,
� traktuje siê jak godziny faktycznie przepracowane.

§ 23

1. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiaro-
we w tygodniach, w których przypadaj¹ dni usprawiedli-
wionej nieobecno�ci w pracy nauczyciela lub dni ustawo-
wo wolne od pracy, oraz w tygodniach, w których zajêcia
rozpoczynaj¹ siê lub koñcz¹ w �rodku tygodnia -za podsta-
wê ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje

siê tygodniowy obowi¹zkowy wymiar zajêæ okre�lony
w art. 42 ust.3 lub ustalony na podstawie art. 42 ust.7 Kar-
ty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub 1/4,
gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzieñ pracy)
za ka¿dy dzieñ usprawiedliwionej nieobecno�ci w pracy lub
dzieñ ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwy-
miarowych, za które przys³uguje wynagrodzenie w takim
tygodniu, nie mo¿e byæ jednak wiêksza ni¿ liczba godzin
przydzielonych w planie organizacyjnym.

§ 24

1. Nauczycielom, którzy w dniu wolnym od pracy realizuj¹
zajêcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuñcze, a nie
otrzymuj¹ za ten dzieñ innego dnia wolnego, przys³uguje
odrêbne wynagrodzenie za ka¿d¹ godzinê pracy obliczane
jak za godzinê ponadwymiarow¹.

2. Nauczycielom zajmuj¹cym stanowiska kierownicze, spra-
wuj¹cym w dniu wolnym od pracy nadzór nad przebiegiem
zajêæ dydaktyczno-wychowawczych i opiekuñczych, nie
przys³uguje z tego tytu³u dodatkowe wynagrodzenie.

§ 25

1. Za przydzielone przez dyrektora szko³y godziny dora�nych
zastêpstw - nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie liczone
jak za godziny ponadwymiarowe.

2. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oraz za go-
dziny dora�nych zastêpstw wyp³aca siê z do³u - na podsta-
wie sporz¹dzonego zestawienia zatwierdzonego przez dy-
rektora szko³y.

Rozdzia³ VIII
Szczegó³owe warunki przyznawania i wysoko�æ dodatku
mieszkaniowego dla nauczycieli.

§ 26

Nauczycielowi posiadaj¹cemu kwalifikacje do zajmowa-
nia stanowiska nauczyciela, zatrudnionego w wymiarze nie
ni¿szym ni¿ po³owa obowi¹zuj¹cego wymiaru zajêæ w szko-
³ach na terenach wiejskich prowadzonych przez Gminê Wiel-
ka Wie� - przys³uguje nauczycielski dodatek mieszkaniowy
zwany dalej "dodatkiem"

§ 27

1. Nauczycielowi, o którym mowa w § 26 przys³uguje doda-
tek mieszkaniowy w wysoko�ci uzale¿nionej od liczby
cz³onków rodziny, wyp³acany kwotowo, co miesi¹c we-
d³ug tabeli nr 3.
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2. Do cz³onków rodziny nauczyciela uprawnionego do dodat-
ku zalicza siê wspólnie z nim zamieszkuj¹cych:
a) ma³¿onka, który nie posiada w³asnego �ród³a dochodów

lub który jest nauczycielem
b) pozostaj¹ce na utrzymaniu nauczyciela dzieci do ukoñ-

czenia 18 roku ¿ycia lub do czasu ukoñczenia przez nie
szko³y ponadgimnazjalnej, nie d³u¿ej jednak ni¿ do ukoñ-
czenia 21 roku ¿ycia,

c) pozostaj¹ce na utrzymaniu nauczyciela niepracuj¹ce dzie-
ci bêd¹ce studentami, do czasu ukoñczenia studiów wy-
¿szych, nie d³u¿ej jednak ni¿ do ukoñczenia 26 roku ¿ycia,

d) dzieci niepe³nosprawne nie posiadaj¹ce w³asnego �ró-
d³a dochodów

3. Nauczycielowi i jego wspó³ma³¿onkowi bêd¹cemu tak¿e
nauczycielem, stale z nim zamieszkuj¹cemu przys³uguje tyl-
ko jeden dodatek w wysoko�ci okre�lonej w ust. 1.
Ma³¿onkowie wspólnie okre�laj¹ pracodawcê, który bêdzie
im wyp³aca³ dodatek mieszkaniowy.

4. Dodatek mieszkaniowy przys³uguje nauczycielowi nieza-
le¿nie od tytu³u prawnego do zajmowanego przez niego
lokalu mieszkalnego.

5. Dodatek mieszkaniowy przyznaje siê na wniosek nauczy-
ciela, lub na wspólny wniosek nauczycieli bêd¹cych wspó³-
ma³¿onkami.

6. Nauczycielowi dodatek mieszkaniowy przyznaje dyrektor
szko³y, a dyrektorowi szko³y - Wójt Gminy.

7. Dodatek mieszkaniowy przys³uguje od pierwszego dnia
miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym z³o¿ono
wniosek o jego przyznanie.

8. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szko³ach na terenie
Gminy przys³uguje tylko jeden dodatek, wyp³acany przez
wskazanego przez niego pracodawcê.

9. O zaistnia³ej zmianie liczby cz³onków rodziny, o których
mowa w ust. 2, nauczyciel otrzymuj¹cy dodatek jest obo-
wi¹zany niezw³ocznie powiadomiæ dyrektora szko³y,
a dyrektor szko³y otrzymuj¹cy dodatek - Wójta Gminy.
W przypadku nie powiadomienia dyrektora szko³y lub
Wójta Gminy o zmianie liczby cz³onków rodziny, niena-
le¿nie pobrane przez nauczyciela �wiadczenie podlega
zwrotowi.

§ 28

1. Dodatek mieszkaniowy przys³uguje w okresach wykony-
wania pracy, a tak¿e w okresach:
a) niewykonywania pracy, za które przys³uguje wynagro-

dzenie,
b) pobierania zasi³ku z ubezpieczenia spo³ecznego,
c) korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego

w odrêbnych przepisach,
d) odbywania zasadniczej s³u¿by wojskowej, przeszkolenia

wojskowego, okresowej s³u¿by wojskowej, jednak
w przypadku gdy z nauczycielem powo³anym do s³u¿by

wojskowej zosta³a zawarta umowa o pracê na czas okre-
�lony, dodatek wyp³aca siê nie d³u¿ej ni¿ do koñca okre-
su, na który umowa ta zosta³a zawarta.

§ 29

Dodatek mieszkaniowy wyp³acany jest miesiêcznie, w ter-
minach wyp³aty wynagrodzenia.

Rozdzia³ IX
Postanowienia koñcowe.

§ 30

1. Regulamin niniejszy wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia
i ma zastosowanie do wynagrodzeñ nale¿nych od dnia
1 stycznia 2006 r. i do dnia 31 grudnia 2006 r.

2. Wprowadzanie zmian w regulaminie mo¿e byæ dokonywa-
ne w trybie uchwalania regulaminu przez Radê Gminy Wiel-
ka Wie�.

§ 31

Niniejszy regulamin zosta³ uzgodniony z przedstawiciela-
mi organizacji zwi¹zkowych.

Przewodnicz¹cy Rady: M. Mazur

867

Uchwa³a* Nr XLII/423/2005
Rady Miasta Zakopane

z dnia 29 grudnia 2005 r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czysto�ci i porz¹dku
na terenie Gminy Miasta Zakopane

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie Gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, ze zm.) oraz art.4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 wrze-
�nia 1996 r. o utrzymaniu czysto�ci i porz¹dku w Gminach
(Dz. U. z 1996 r. Nr 132, poz. 622 z pó�n. zm.), w zawi¹zku
z art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o od-
padach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2005 r.
Nr 175, poz. 1458), po zasiêgniêciu opinii Pañstwowego Po-
wiatowego Inspektora Sanitarnego, Rada Miasta Zakopane
postanawia, co nastêpuje:

Tabela nr 3. Wysoko�æ dodatków mieszkaniowych.
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* Rozstrzygniêciem nadzorczym Nr PN II.0911-39-06 z dnia
31 stycznia 2006 r. Wojewoda Ma³opolski stwierdzi³ niewa¿-
no�æ uchwa³y w zakresie § 15 za³¹cznika do uchwa³y
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§ 1

Dla zapewnienia nale¿ytego stanu czysto�ci i porz¹dku,
a tak¿e skutecznej ochrony �rodowiska przed odpadami ko-
munalnymi oraz zanieczyszczeniami ciek³ymi wprowadza siê
"Regulamin utrzymania czysto�ci i porz¹dku na terenie Mia-
sta Zakopane" stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

§ 2

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta
Zakopane.

§ 3

Traci moc Uchwa³a Nr XLIII/ 434/2002 Rady Miasta Zako-
pane z dnia 22 marca 2001r. w sprawie szczegó³owych zasad
utrzymania czysto�ci i porz¹dku na terenie Miasta Zakopane.

§ 4

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

Przewodnicz¹cy Rady: W. £ukaszczyk

Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr XLII/423/2005
Rady Miasta Zakopane
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Regulamin
utrzymania czysto�ci i porz¹dku

na terenie Miasta Zakopane

Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin okre�la wymagania w zakresie utrzymania czy-
sto�ci i porz¹dku na terenach nieruchomo�ci po³o¿onych
na obszarze Miasta Zakopane, obowi¹zki w³a�cicieli nierucho-
mo�ci dotycz¹ce utrzymania czysto�ci i porz¹dku, rodzaje i mi-
nimalne pojemno�ci urz¹dzeñ przeznaczonych do zbierania
odpadów komunalnych na terenie nieruchomo�ci oraz na
drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych urz¹dzeñ
i ich utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym, porz¹d-
kowym i technicznym, czêstotliwo�æ i sposób pozbywania siê
odpadów komunalnych i nieczysto�ci ciek³ych z nieruchomo-
�ci oraz terenów przeznaczonych do u¿ytku publicznego,
maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegaj¹cych bio-
degradacji dopuszczonych do sk³adowania na sk³adowisku
odpadów, terminy zbiórki odpadów niebezpiecznych wielko-
gabarytowych i drobnych, obowi¹zki osób utrzymuj¹cych
zwierzêta domowe oraz obszary podlegaj¹ce obowi¹zkowej
deratyzacji i terminy jej przeprowadzania.

§ 2

Jako cel nadrzêdny przyjmuje siê wprowadzenie selektyw-
nej zbiórki odpadów na terenach wszystkich nieruchomo�ci
oraz zapewnienie niezbêdnych warunków do ekologicznego

usuwania, unieszkodliwiania i wykorzystywania odpadów ko-
munalnych oraz nieczysto�ci ciek³ych, zgodnie z zasadami po-
lityki ekologicznej kraju.

§ 3

Ilekroæ w regulaminie jest mowa o:
1) w³a�cicielach nieruchomo�ci - nale¿y przez to rozumieæ tak-

¿e wspó³w³a�cicieli, u¿ytkowników wieczystych oraz jed-
nostki organizacyjne i osoby posiadaj¹ce nieruchomo�ci
w zarz¹dzie lub u¿ytkowaniu, zarz¹dców w³asno�ci wspól-
nej, a tak¿e inne podmioty w³adaj¹ce nieruchomo�ci¹.

2) jednostkach wywozowych - nale¿y przez to rozumieæ
Gminn¹ jednostkê organizacyjn¹ oraz przedsiêbiorców po-
siadaj¹cych zezwolenie Gminy Miasta Zakopane na pro-
wadzenie dzia³alno�ci w zakresie usuwania, wykorzystania
i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz nieczysto-
�ci ciek³ych.

3) odpadach komunalnych - rozumie siê przez to odpady po-
wstaj¹ce w gospodarstwach domowych, a tak¿e odpady
nie zawieraj¹ce odpadów niebezpiecznych, pochodz¹ce od
innych wytwórców odpadów, które ze wzglêdu na swój
charakter lub sk³ad s¹ podobne do odpadów powstaj¹cych
w gospodarstwach domowych.

4) odpadach ulegaj¹cych biodegradacji - rozumie siê przez to
odpady kuchenne, odpady zielone, papier i makulaturê nie-
opakowaniowe, opakowania z papieru i tektury, tekstylia,
oraz czê�æ, z drewna, odpadów wielkogabarytowych i bu-
dowlanych, wymienione w KPGO (Krajowym Planie Go-
spodarki Odpadami) po�ród 18 strumieni sk³adaj¹cych siê
na odpady komunalne.

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

6) zbiornikach bezodp³ywowych - rozumie siê przez to insta-
lacje i urz¹dzenia przeznaczone do gromadzenia nieczysto-
�ci ciek³ych w miejscu ich powstawania.

7) regulamin - regulamin utrzymania czysto�ci i porz¹dku
w Gminach.

§ 4

1. W³a�ciciel nieruchomo�ci, na ¿¹danie Burmistrza Miasta
Zakopane lub osoby przez niego upowa¿nionej, zobowi¹-
zany jest do udokumentowania w formie umowy korzy-
stania z us³ug jednostki wywozowej, w szczególno�ci przez
okazanie wa¿nej umowy i dowodów p³acenia za us³ugi
usuwania sta³ych odpadów komunalnych oraz nieczysto-
�ci ciek³ych za okres jednego roku.

2. Dowody p³acenia za us³ugi usuwania sta³ych odpadów
komunalnych i nieczysto�ci ciek³ych powinny byæ prze-
chowywane przez okres jednego roku od daty ich wysta-
wienia.

Rozdzia³ II
Obowi¹zki w³a�cicieli nieruchomo�ci dotycz¹ce utrzymania
czysto�ci i porz¹dku na terenie nieruchomo�ci

§ 5

W³a�ciciel nieruchomo�ci utrzymuje teren posesji w od-
powiednim stanie sanitarnym oraz zapewnia utrzymanie czy-
sto�ci i porz¹dku przez wykonywanie czynno�ci zapobiega-
j¹cych:
1) nagromadzeniu siê odpadów komunalnych poza miejscem

do tego przeznaczonym,
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2) powstawaniu �róde³ zagro¿enia epidemiologicznego spo-
wodowanych w szczególno�ci niew³a�ciwym komposto-
waniem i przechowywaniem nawozów naturalnych oraz
odpadów komunalnych w urz¹dzeniach do tego nieprzy-
stosowanych,

3) mieszaniu odpadów komunalnych oraz odpadów przezna-
czonych do segregacji z odpadami organicznymi,

4) dewastacji urz¹dzeñ przeznaczonych do gromadzenia od-
padów komunalnych,

5) zanieczyszczeniu wód i ziemi nieczysto�ciami ciek³ymi,
6) wyciekom nieczysto�ci ciek³ych ze zbiorników bezodp³y-

wowych,
7) nieprawid³owemu dzia³aniu przydomowej oczyszczalni

�cieków.

§ 6

W szczególno�ci wype³nienie obowi¹zków okre�lonych
w § 5 polega na:

1) wyposa¿eniu nieruchomo�ci w urz¹dzenia i miejsca s³u-
¿¹ce do gromadzenia sta³ych odpadów komunalnych, któ-
rych liczba i wielko�æ musi byæ adekwatna do liczby sta-
³ych mieszkañców, liczby osób przebywaj¹cych czasowo
oraz odpadów powstaj¹cych w wyniku prowadzonej dzia-
³alno�ci gospodarczej,

2) przy³¹czeniu nieruchomo�ci do istniej¹cej sieci kanaliza-
cji sanitarnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanali-
zacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadnio-
na, wyposa¿enie nieruchomo�ci w zbiornik bezodp³ywo-
wy nieczysto�ci ciek³ych lub w przydomow¹ oczyszczal-
niê �cieków bytowych, spe³niaj¹cych wymagania okre�lo-
ne w regulaminie oraz przepisach prawa budowlanego.
Przy³¹czenie nieruchomo�ci do sieci kanalizacyjnej nie jest
obowi¹zkowe, je�li nieruchomo�æ jest wyposa¿ona w przy-
domow¹ oczyszczalniê �cieków, spe³niaj¹c¹ wymagania
okre�lone w przepisach prawa budowlanego,

3) gromadzeniu nieczysto�ci ciek³ych w zbiornikach bezod-
p³ywowych oraz pozbywanie siê nieczysto�ci ciek³ych,
w sposób zgodny z przepisami ustawy o utrzymaniu czy-
sto�ci i porz¹dku w Gminach oraz regulaminem,

4) prawid³owym eksploatowaniu przydomowej oczyszczal-
ni �cieków oraz wywozie osadów �ciekowych zgodnie z in-
strukcj¹ eksploatacji okre�lon¹ przez producenta oraz
zgodna z warunkami pozwolenia wodno-prawnego,

5) utrzymywaniu urz¹dzeñ i miejsc przeznaczonych do groma-
dzenia odpadów komunalnych i nieczysto�ci ciek³ych w od-
powiednim stanie sanitarnym, porz¹dkowym i technicznym,

6) prowadzeniu w gospodarstwach domowych wstêpnej se-
gregacji odpadów z podzia³em na nastêpuj¹ce frakcje: pa-
pier, szk³o, plastik + puszki aluminiowe, odpady organicz-
ne, gromadzonych w oznakowanych pojemnikach lub
workach, opisanych szczegó³owo w § 10,

7) utrzymywaniu terenu nieruchomo�ci w odpowiednim sta-
nie sanitarnym i porz¹dkowym, co polega w szczególno-
�ci na usuwaniu zanieczyszczeñ z powierzchni nierucho-
mo�ci i gromadzeniu ich w urz¹dzeniach do tego prze-
znaczonych,

8) uprz¹tniêciu b³ota, �niegu, lodu, li�ci i innych zanieczysz-
czeñ z chodników po³o¿onych wzd³u¿ nieruchomo�ci do
krawê¿nika w³¹cznie,

9) pryzmowaniu zanieczyszczeñ wymienionych w pkt 8 przy
krawê¿niku tak by nie utrudnia³o to poruszania siê pie-
szych i pojazdów mechanicznych,

10) zgrabianiu li�ci z terenu w³asnej posesji co najmniej na
pocz¹tku i na koñcu sezonu wegetacyjnego oraz groma-

dzeniu ich w oznakowanych pojemnikach lub workach do
czasu wywozu przez uprawnion¹ firmê,

11) stosowaniu na chodniku oraz na w³adanych lub u¿ytko-
wanych drogach i dojazdach �rodków neutralnych dla
�rodowiska do usuwania �lisko�ci i go³oledzi oraz �rod-
ków chemicznych, zgodnie z Rozporz¹dzeniem z dnia
27 pa�dziernika 2005 r w sprawie rodzajów i warunków
stosowania �rodków, jakie mog¹ byæ u¿ywane na dro-
gach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. Nr 230,
poz. 1960),

12) usuwaniu nawisów (sopli) z okapów, rynien i innych czê-
�ci nieruchomo�ci,

13) umieszczaniu plakatów, reklam, og³oszeñ, nekrologów
w miejscach wyznaczonych,

14) niszczeniu, a w szczególno�ci niedopuszczaniu do rozsie-
wania chwastu o nazwie Barszcz Sosnowskiego,

15) usuwaniu z terenu nieruchomo�ci wraków pojazdów,
16) dopuszcza siê mycie w³asnych pojazdów samochodowych

na terenie w³asnej posesji, pod warunkiem, ¿e powstaj¹-
ce �cieki odprowadzane bêd¹ do kanalizacji miejskiej lub
gromadzone w sposób umo¿liwiaj¹cy ich usuniêcie,
w szczególno�ci �cieki takie nie mog¹ byæ odprowadzane
do zbiorników wodnych lub do ziemi,

17) dopuszcza siê dora�ne naprawy i regulacje w³asnych po-
jazdów samochodowych na terenie w³asnej posesji,
w miejscach do tego celu wyznaczonych, pod warunkiem,
¿e powstaj¹ce odpady bêd¹ gromadzone w pojemnikach
do tego przeznaczonych; zabrania siê prowadzenia napraw
blacharsko-lakierniczych.

Rozdzia³ III
Rodzaje i minimalne pojemno�ci urz¹dzeñ przeznaczonych
do zbierania odpadów komunalnych na terenie nierucho-
mo�ci oraz na drogach publicznych, warunków rozmiesz-
czania tych urz¹dzeñ i ich utrzymywania w odpowiednim
stanie sanitarnym, porz¹dkowym i technicznym oraz za-
sady stosowania zbiorników bezodp³ywowych.

Sta³e odpady komunalne

§ 7

1. Na ka¿dej nieruchomo�ci zabudowanej budynkami za-
mieszkania zbiorowego lub obiektami u¿yteczno�ci pu-
blicznej i obs³ugi ludno�ci nale¿y urz¹dziæ miejsce do gro-
madzenia sta³ych odpadów komunalnych, wyposa¿one
w pojemniki dostosowane do rêcznego lub mechaniczne-
go ich opró¿niania przez podmiot uprawniony.

2. Miejsca do czasowego gromadzenia odpadów sta³ych po-
winny byæ wykonane zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. Dz. U. Nr 75 poz. 690
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpo-
wiadaæ budynki i ich u¿ytkowanie.

3. Pojemniki na odpady komunalne drobne nale¿y ustawiaæ
w miejscach ³atwo dostêpnych zarówno dla ich u¿ytkowni-
ków jak i dla pracowników firmy wywozowej, w sposób
nie powoduj¹cy nadmiernych uci¹¿liwo�ci i utrudnieñ dla
mieszkañców nieruchomo�ci lub osób trzecich.

§ 8

1. Do czasowego gromadzenia sta³ych odpadów komunal-
nych na posesjach dopuszcza siê ogólnie dostêpne w han-
dlu, homologowane i aktualnie produkowane pojemniki
o pojemno�ciach od 0,06 do 10 m3.
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2. Pojemniki musz¹ byæ odpowiednio oznaczone przez jed-
nostkê wywozow¹, z któr¹ w³a�ciciel nieruchomo�ci zawar³
umowê, w sposób umo¿liwiaj¹cy ich identyfikacjê.

3. W sytuacjach okresowego zwiêkszenia ilo�ci odpadów ko-
munalnych, oprócz typowych pojemników lub kontenerów,
mog¹ byæ u¿ywane dodatkowo odpowiednio oznaczone
worki udostêpnione przez uprawnion¹ jednostkê wywo-
zow¹, z któr¹ w³a�ciciel nieruchomo�ci zawar³ umowê na
odbieranie odpadów komunalnych.

4. Pojemniki przeznaczone do gromadzenia odpadów komu-
nalnych musz¹ spe³niaæ techniczne wymogi bezpieczeñstwa
i higieny, ochrony �rodowiska, sanitarne, a w szczególno-
�ci byæ wyposa¿one w szczeln¹ pokrywê zabezpieczaj¹c¹
gromadzone odpady przed dostêpem robactwa i zwierz¹t
domowych oraz deszczu i �niegu.

5. Pojemniki przeznaczone do gromadzenia odpadów komu-
nalnych musz¹ byæ wyposa¿one przez uprawnione jednostki
wywozowe, w oznaczniki transponderowe (system elektro-
nicznej identyfikacji), zgodnie z "Planem Gospodarki Od-
padami dla Gminy Miasta Zakopane".

§ 9

1. Za czysto�æ i porz¹dek na drogach publicznych odpowiada
zarz¹dca drogi.

2. Za czysto�æ i porz¹dek na przystankach odpowiadaj¹ przed-
siêbiorcy u¿ytkuj¹cy tereny s³u¿¹ce komunikacji publicznej.

3. Za czysto�æ i porz¹dek na terenach nieruchomo�ci prze-
znaczonych do u¿ytku publicznego, a w szczególno�ci na
cele rekreacji, wypoczynku, sportu, handlowe, gastrono-
miczne i imprez kulturalnych odpowiadaj¹ ich w³a�ciciele
i zarz¹dcy.

§ 10

1. Do selektywnej zbiorki odpadów s³u¿¹ pojemniki i worki
kolorystycznie wskazuj¹ce na rodzaj gromadzonych w nich
odpadów, które dodatkowo powinny posiadaæ napis i ozna-
kowanie okre�laj¹ce ich zawarto�æ.

2. Selektywna zbiórka odpadów powinna byæ prowadzona
z zachowaniem warunków usuwania odpadów okre�lonych
w niniejszym Regulaminie. Szczegó³owe zasady selektyw-
nej zbiórki odpadów ustalone zostan¹ w umowie z firm¹
wywozow¹ lub zak³adem unieszkodliwiania odpadów.

3. Ilo�æ i lokalizacja urz¹dzeñ do selektywnej zbiórki odpa-
dów na terenach publicznych powinna zapewniaæ wszyst-
kim mieszkañcom jednakowy dostêp do nich.

4. Szczegó³owe zasady rozmieszczania urz¹dzeñ do selektyw-
nej zbiórki odpadów na terenach publicznych okre�la Bur-
mistrz Miasta Zakopane.

5. Kolory identyfikacyjne przyjmuje siê wg nastêpuj¹cego
podzia³u:
1) niebieski - papier,
2) zielony - szk³o,
3) ¿ó³ty - plastik + puszki aluminiowe,
4) br¹zowy - odpady organiczne.

Nieczysto�ci ciek³e

§ 11

1. Do czasowego gromadzenia nieczysto�ci ciek³ych s³u¿¹
zbiorniki bezodp³ywowe.

2. Dojazd do zbiornika bezodp³ywowego w celu jego opró¿-
nienia powinien byæ zapewniony przez w³a�ciciela nieru-

chomo�ci przez okres ca³ego roku, zgodnie z warunkami
technicznymi podanymi przez jednostkê wywozow¹.

3. Zbiorniki bezodp³ywowe powinny posiadaæ odpowiednie
pojemno�ci wynikaj¹ce z ilo�ci u¿ytkowników i ilo�ci zu¿y-
wanej wody, zapewniaj¹ce niedopuszczenie do ich prze-
pe³niania i wylewania siê zawarto�ci na powierzchniê tere-
nu, do gruntu lub wód, a opró¿nianie ich nie by³o koniecz-
ne czê�ciej ni¿ raz w tygodniu.

4. Zbiorniki bezodp³ywowe winny byæ wykonane w sposób
zapewniaj¹cy ich nieprzepuszczalno�æ i powinny spe³niaæ
wymogi okre�lone przepisami prawa budowlanego.

5. Jednostka wywozowa zobowi¹zana jest przed podpisaniem
umowy z w³a�cicielem nieruchomo�ci na wywóz nieczy-
sto�ci ciek³ych dokonaæ protokolarnego sprawdzenia szczel-
no�ci zbiornika bezodp³ywowego.

6. Zbiorniki bezodp³ywowe na nieczysto�ci ciek³e i wydaliny
pochodzenia zwierzêcego nie mog¹ spe³niaæ obu tych funk-
cji jednocze�nie.

§ 12

Przydomowe oczyszczalnie �cieków powinny spe³niaæ wy-
mogi okre�lone przepisach prawa budowlanego oraz prawa
wodnego.

Rozdzia³ IV
Czêstotliwo�æ i sposób pozbywania siê odpadów komu-
nalnych i nieczysto�ci ciek³ych z nieruchomo�ci oraz tere-
nów przeznaczonych do u¿ytku publicznego.

§ 13

Wywóz odpadów komunalnych i nieczysto�ci ciek³ych na-
stêpuje na podstawie umowy z jednostk¹ wywozow¹.

§ 14

1. Usuwanie sta³ych odpadów komunalnych jest realizowane
w ramach:
1) systemu podstawowego, który charakteryzuj¹:

� znormalizowane pojemniki i kontenery okre�lone w § 8,
� cykliczny odbiór odpadów przeznaczonych do sk³a-

dowania,
� cykliczny odbiór odpadów przeznaczonych do segre-

gacji.
2) systemu uzupe³niaj¹cego, który realizuje:

� zadania o charakterze sezonowym,
� odbiór odpadów wielkogabarytowych,
� odbiór odpadów z remontów,
� indywidualne zlecenia nie objête funkcjonuj¹cymi sys-

temami.
2. Usuwanie nieczysto�ci ciek³ych realizowane jest poprzez:

1) system kanalizacji sanitarnej,
2) indywidualne zlecenia w³a�cicieli nieruchomo�ci na wy-

wóz nieczysto�ci ciek³ych ze zbiorników bezodp³ywowych
do punktu zlewnego, realizowane przez jednostki wywo-
zowe na podstawie aktualnej umowy,

3) monitorowany system opró¿niania zbiorników bezod-
p³ywowych i wywozu nieczysto�ci ciek³ych do punktu
zlewnego realizowany przez jednostki wywozowe na
podstawie aktualnej umowy.

3. Usuwanie osadów �ciekowych z przydomowych oczyszczal-
ni �cieków realizowane jest poprzez:
1) indywidualne zlecenia w³a�cicieli nieruchomo�ci na wy-

wóz osadów �ciekowych z przydomowych oczyszczalni
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�cieków do punktu zlewnego, realizowanych przez jed-
nostki wywozowe na podstawie aktualnej umowy,

2) monitorowany system wywozu osadów �ciekowych
z przydomowych oczyszczalni �cieków do punktu zlew-
nego realizowany przez jednostki wywozowe na pod-
stawie aktualnej umowy.

§ 15

Burmistrz Miasta Zakopane okre�la minimalne ilo�ci sta-
³ych odpadów komunalnych gromadzonych u w³a�cicieli nie-
ruchomo�ci przez jeden tydzieñ:
1) dla gospodarstwa domowego w budynkach wielolokalo-

wych 25 litrów na osobê,
2) dla gospodarstwa domowego w zabudowie jednorodzin-

nej 25 litrów na osobê,
3) dla gospodarstwa domowego w zabudowie jednorodzin-

nej, w którym jest prowadzona hodowla zwierz¹t - 50%
normatywu dla gospodarstwa domowego w zabudowie
jednorodzinnej 12,5 litra na osobê.

4) dla internatów, pensjonatów, lokali gastronomicznych,
szpitali (bez odpadów medycznych), szkó³ i przedszkoli
co najmniej jeden pojemnik o pojemno�ci 1.100 litrów,

5) dla lokali handlowych i obiektów ma³ej gastronomii co naj-
mniej jeden pojemnik o pojemno�ci 120 litrów, przy za³o-
¿eniu selektywnego gromadzenia odpadów,

6) dla pomieszczeñ administracyjnych oraz innych rodzajów
dzia³alno�ci co najmniej jeden pojemnik o pojemno�ci
120 litrów,

7) dla podmiotów prowadz¹cych ma³¹ dzia³alno�æ gospo-
darcz¹ np. sprzeda¿ prasy, zatrudniaj¹cych jednego lub
dwóch pracowników, co najmniej jeden pojemnik o po-
jemno�ci 60 litrów lub dla lokali handlowych na ka¿de
10 m2 powierzchni ca³kowitej jeden pojemnik o pojem-
no�ci 50 l.

§ 16

1. Ustala siê czêstotliwo�æ wywozu sta³ych odpadów orga-
nicznych, na co najmniej:
1) raz w tygodniu z terenów handlowo-us³ugowych, us³u-

gowych i dróg intensywnego ruchu pieszego,
2) raz na dwa tygodnie z pozosta³ych terenów.

2. Czêstotliwo�æ wywozu odpadów komunalnych sta³ych
przeznaczonych do segregacji podlega uzgodnieniu z jed-
nostk¹ wywozow¹ i nie mo¿e odbywaæ siê w cyklu d³u¿-
szym, ni¿ co dwa miesi¹ce.

3. Wywóz odpadów wielkogabarytowych odbywaæ siê bê-
dzie w terminach uzgodnionych z jednostk¹ wywozow¹
lub podmiotem prowadz¹cym zak³ad unieszkodliwiania.

4. Odpady powsta³e w wyniku remontu i modernizacji loka-
li, np. gruz budowlany, nale¿y gromadziæ w specjalnych
kontenerach.

5. W³a�ciciele nieruchomo�ci, na których organizowane s¹
imprezy masowe, maj¹ obowi¹zek zapewnienia odpo-
wiedniej liczby pojemników do gromadzenia odpadów,
a tak¿e szaletów przeno�nych.

6. W³a�ciciele nieruchomo�ci wyposa¿onych w przydomo-
we oczyszczalnie �cieków zobowi¹zani s¹ do wywozu osa-
dów �ciekowych z przydomowych oczyszczalni �cieków
zgodnie z instrukcj¹ eksploatacji przydomowej oczyszczal-
ni �cieków, warunkami pozwolenia wodno-prawnego oraz
warunkami eksploatacyjnymi oczyszczalni.

7. W³a�ciciel nieruchomo�ci mo¿e zleciæ wykonywanie obo-
wi¹zku okre�lonego w ust. 6 jednostce wywozowej �wiad-

cz¹cej us³ugê monitorowanego systemu wywozu osadów
�ciekowych, na podstawie stosownej umowy.

8. W³a�ciciele nieruchomo�ci wyposa¿onych w zbiorniki bez-
odp³ywowe zobowi¹zani s¹ do systematycznego opró¿-
niania zbiorników bezodp³ywowych z czêstotliwo�ci¹ wy-
nikaj¹c¹ z pojemno�ci zbiornika i ilo�ci zu¿ywanej wody
w gospodarstwie domowym, zapewniaj¹c¹ niedopuszcze-
nie do ich przepe³niania i wylewania siê zawarto�ci na
powierzchniê terenu, do gruntu lub wód.

9. W³a�ciciel nieruchomo�ci mo¿e zleciæ wykonywanie
obowi¹zku okre�lonego w ust. 8 jednostce wywozowej
�wiadcz¹cej us³ugê monitorowanego wywozu nieczysto-
�ci ciek³ych, na podstawie stosownej umowy.

10. Opró¿nianie zbiorników bezodp³ywowych rozliczane jest
w oparciu o wskazania licznika poboru wody lub urz¹dze-
nia pomiarowego, w przypadku ich braku w oparciu o nor-
my, które wynikaj¹ z tre�ci Rozporz¹dzenia Ministra Infra-
struktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okre�lenia
norm zu¿ycia wody (Dz. U. z 2002 r. Nr 8, poz. 70).

§ 17

1. Zabrania siê spalania odpadów komunalnych na powierzch-
ni ziemi oraz w instalacjach grzewczych budynków.

2. Dopuszcza siê spalanie odpadów z drewna nie zawieraj¹-
cego substancji niebezpiecznych.

3. Zabrania siê spalania suchych li�ci i chwastów.
4. Zabrania siê wrzucania do urz¹dzeñ na odpady komunal-

ne innych odpadów, a w szczególno�ci odpadów toksycz-
nych, ¿r¹cych, wybuchowych, przemys³owych, medycznych
i innych odpadów niebezpiecznych oraz metali.

5. Zabrania siê wrzucania do urz¹dzeñ na odpady segrego-
wane innych odpadów, a w szczególno�ci odpadów komu-
nalnych niesegregownych, odpadów toksycznych, ¿r¹cych,
wybuchowych, przemys³owych, medycznych i innych od-
padów niebezpiecznych oraz metali.

6. Odbiór odpadów wymienionych w ust. 2-4 nale¿y zleciæ
specjalistycznej firmie wywozowej, lub dostarczyæ do wy-
specjalizowanego punktu zbiórki odpadów i surowców
wtórnych.

§ 18

1. Burmistrz Miasta Zakopane okre�li i poda do publicznej
wiadomo�ci wymagania, jakie powinien spe³niaæ przedsiê-
biorca ubiegaj¹cy siê o uzyskanie zezwolenia na zbieranie
i transport, odzysk lub unieszkodliwianie odpadów komu-
nalnych oraz opró¿nianie zbiorników bezodp³ywowych
i transport nieczysto�ci ciek³ych.

2. Gminne jednostki organizacyjne i przedsiêbiorcy posiada-
j¹cy zezwolenia, o których mowa w ust. 1 bêd¹ zobowi¹za-
ni do dostosowania �wiadczonych us³ug do wymagañ okre-
�lonych przez Burmistrza Miasta Zakopane w terminie
6 miesiêcy od daty ich podania do publicznej wiadomo�ci.

Rozdzia³ V
Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegaj¹cych
biodegradacji dopuszczonych do sk³adowania na sk³ado-
wiskach odpadów

§ 19

System gospodarowania odpadami komunalnymi za-
pewnia ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegaj¹-
cych biodegradacji kierowanych do sk³adowania w stosun-
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ku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. -
4 048 ton, zgodnie z " Planem Gospodarki Odpadami dla
Gminy Miasta Zakopane":
1. Do 31 grudnia 2010 roku nie wiêcej ni¿ 5 196,0 ton, wska�-

nik redukcji 62%,
2. Do 31 grudnia 2013 roku nie wiêcej ni¿ 4 779,5 ton, wska�-

nik redukcji 49%,
3. Do 31 grudnia 2020 roku nie wiêcej ni¿ 4 540,8 ton, wska�-

nik redukcji 35%.

Rozdzia³ VI
Zbiórka odpadów niebezpiecznych wielkogabarytowych
i drobnych oraz tekstyliów na terenie Miasta Zakopane

§ 20

1. Wprowadza siê na terenie Miasta Zakopane coroczn¹ zbiór-
kê odpadów niebezpiecznych wielkogabarytowych i drob-
nych oraz tekstyliów w terminach:
1) druga sobota kwietnia - termin wiosenny,
2) druga sobota sierpnia - termin letni,
3) druga sobota listopada - termin jesienny.

2. Je¿eli w danym dniu przypada �wiêto ko�cielne lub pañ-
stwowe, termin zbiórki odpadów przek³ada siê na kolejn¹
sobotê miesi¹ca.

3. Zasady zbiórki i jej rozpropagowanie:
1) Gmina zleci jednostce uprawnionej do zbiórki i trans-

portu odpadów niebezpiecznych przeprowadzenie akcji
zbiórki odpadów.
� odbiór odpadów niebezpiecznych wielkogabarytowych

bezpo�rednio u klienta, ze wzglêdu na trudno�ci w do-
stawie odpadów do okre�lonych punktów,

� odbiór odpadów niebezpiecznych drobnych oraz
tekstyliów w wyznaczonych punktach na terenie
miasta, wyposa¿onych w pojemniki na nastêpuj¹-
ce odpady: baterie i akumulatory, lampy fluorescen-
cyjne, odzie¿ tekstylia, przeterminowane leki, opa-
kowania zawieraj¹ce pozosta³o�ci substancji niebez-
piecznych.

2) Informacje, o zbli¿aj¹cej siê zbiórce odpadów dostêpne
bêd¹ na stronie internetowej Urzêdu Miasta Zakopane
oraz w �rodkach spo³ecznej komunikacji.

Rozdzia³ VII
Obowi¹zki osób utrzymuj¹cych zwierzêta domowe

§ 21

Osoby utrzymuj¹ce zwierzêta domowe s¹ zobowi¹zane
do zachowania bezpieczeñstwa i �rodków ostro¿no�ci, za-
pewniaj¹cych ochronê przed zagro¿eniem lub uci¹¿liwo�ci¹
dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczo-
nych do u¿ytku publicznego.

§ 22

Do obowi¹zków osób utrzymuj¹cych zwierzêta domowe,
w szczególno�ci psów nale¿y:
1. Przestrzeganie obowi¹zku wyprowadzania psów na smy-

czy, a szczególnie gro�nych na smyczy i w kagañcu,
2. Usuwanie zanieczyszczeñ pozostawionych przez psy i inne

zwierzêta w obiektach i na terenach przeznaczonych do u¿yt-
ku publicznego, a w szczególno�ci na chodnikach, jezdniach,
terenach zielonych,

3. Oznakowanie i rejestrowanie psów,

4. Przestrzeganie obowi¹zku szczepieñ ochronnych psów prze-
ciw w�ciekli�nie okre�lonego w odrêbnych przepisach,

5. Sprawowanie dozoru nad zwierzêtami domowymi i nie
dopuszczanie do zak³óceñ ciszy i spokoju przez te zwie-
rzêta,

6. Zwalnianie psa ze smyczy tylko w miejscach ma³o uczêsz-
czanych i pod warunkiem, ¿e pies ma kaganiec, a w³a�ci-
ciel (opiekun) ma mo¿liwo�æ sprawowania bezpo�redniej
kontroli nad jego zachowaniem,

7. Utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywn¹ wymaga
zezwolenia, które wydaje Burmistrz Miasta Zakopane,

8. Opiekê nad psem rasy uznanej za agresywn¹ nale¿y spra-
wowaæ w ten sposób, aby zabezpieczyæ osoby postronne
przed bezpo�rednim zagro¿eniem,

9. Bezpañskie zwierzêta bêd¹ umieszczane w schronisku dla
zwierz¹t, z którym Gmina ma aktualnie podpisane porozu-
mienie.

Rozdzia³ VIII
Wyznaczenie obszarów podlegaj¹cych obowi¹zkowej
deratyzacji i terminów jej przeprowadzenia

§ 23

Wprowadza siê na obszarze Miasta Zakopane obowi¹zek
corocznej deratyzacji nieruchomo�ci, a w szczególno�ci piw-
nic, strychów, �mietników, budynków gospodarczych, maga-
zynów, zapleczy, wêz³ów cieplnych w terminach:
1. Termin wiosenny - od dnia 20 marca do 20 kwietnia,
2. Termin jesienny - od dnia 15 pa�dziernika do 15 listopada.

Rozdzia³ IX
Postanowienia koñcowe

§ 24

1. Nadzór nad realizacj¹ obowi¹zków wynikaj¹cych z niniej-
szego Regulaminu, sprawuje Burmistrz Miasta Zakopane.

2. Kto nie wykonuje obowi¹zków okre�lonych niniejszym
Regulaminem, podlega karze grzywny.

3. Postêpowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1, to-
czy siê wed³ug przepisów kodeksu postêpowania w spra-
wach o wykroczenia.

Przewodnicz¹cy Rady: W. £ukaszczyk

868

Zarz¹dzenie Nr 11 / 2006
Starosty D¹browskiego
z dnia 23 lutego 2006 r.

w sprawie ustalenia �redniego miesiêcznego kosztu utrzy-
mania mieszkañca w Domu Pomocy Spo³ecznej w D¹bro-
wie Tarnowskiej w 2006 roku

Na podstawie art.60 ust. 2 pkt 2 w zwi¹zku z art. 6 pkt 15
ustawy z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy spo³ecznej (Dz. U.
z 2004 r. Nr 64 poz. 593 z pó�n. zm.) zarz¹dza siê, co nastêpuje:

§ 1

Ustalam �redni miesiêczny koszt utrzymania mieszkañ-
ca w Domu Pomocy Spo³ecznej w D¹browie Tarnowskiej
w roku 2006 w wysoko�ci: 2.055,06 z³.

Poz. 867, 868
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§ 2

Wykonanie zarz¹dzenia powierza siê Dyrektorowi Domu
Pomocy Spo³ecznej w D¹browie Tarnowskiej.

§ 3

Zarz¹dzenie podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Ma³opolskiego i wchodzi w ¿ycie 14 dni od dnia
og³oszenia.

Starosta: K. Kaczmarski

869

Zarz¹dzenie Nr 10 / 2006
Starosty D¹browskiego
z dnia 23 lutego 2006 r.

w sprawie ustalenia �redniego miesiêcznego kosztu utrzy-
mania mieszkañca w Domu Radosnej Staro�ci w Kupieni-
nie w 2006 roku

Na podstawie art.60 ust. 2 pkt 2 w zwi¹zku z art. 6 pkt 15
ustawy z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy spo³ecznej (Dz. U.
z 2004r. Nr 64 poz. 593 z pó�n. zm.) zarz¹dza siê, co nastêpuje:

§ 1

Ustalam �redni miesiêczny koszt utrzymania mieszkañca
w Domu Radosnej Staro�ci w Kupieninie w roku 2006 w wy-
soko�ci: 1.758,72 z³.

§ 2

Wykonanie zarz¹dzenia powierza siê Dyrektorowi Domu
Radosnej Staro�ci w Kupieninie.

§ 3

Zarz¹dzenie podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Ma³opolskiego i wchodzi w ¿ycie 14 dni od dnia
og³oszenia.

Starosta: K. Kaczmarski
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Zarz¹dzenie Nr 9 / 2006
Starosty D¹browskiego
z dnia 23 lutego 2006 r.

w sprawie ustalenia �redniego miesiêcznego kosztu utrzy-
mania dziecka w Domu Dziecka w D¹browie Tarnowskiej
w 2006 roku

Na podstawie art.86 ust. 7 w zwi¹zku z art. 6 pkt 15 ustawy
z dnia 12 marca 2004r.o pomocy spo³ecznej (Dz. U. z 2004 r.
Nr 64, poz. 593 z pó�n. zm.) zarz¹dza siê, co nastêpuje:

§ 1

Ustalam �redni miesiêczny koszt utrzymania dziecka
w Domu Dziecka w D¹browie Tarnowskiej w roku 2006 w wy-
soko�ci: 2.131,96 z³.

§ 2

Wykonanie zarz¹dzenia powierza siê Dyrektorowi Domu
Dziecka w D¹browie Tarnowskiej.

§ 3

Zarz¹dzenie podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Ma³opolskiego i wchodzi w ¿ycie 14 dni od dnia
og³oszenia.

Starosta: K. Kaczmarski

871

Zarz¹dzenie Nr 8 / 2006
Starosty D¹browskiego
z dnia 23 lutego 2006 r.

w sprawie ustalenia �redniego miesiêcznego kosztu utrzy-
mania dziecka w placówce opiekuñczo-wychowawczej dla
dzieci starszych prowadzonej w formie autonomicznej
grupy usamodzielnienia wchodz¹cej w struktury Zespo-
³u Jednostek Wspieraj¹cych Rodzinê w D¹browie Tarnow-
skiej na rok 2006

Na podstawie art. 86 ust. 7 w zwi¹zku z art. 6 pkt 15 usta-
wy z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy spo³ecznej (Dz. U. z 2004 r.
Nr 64, poz. 593 z pó�n. zm.) zarz¹dza siê, co nastêpuje:

§ 1

Ustalam, i¿ �redni miesiêczny koszt utrzymania dziecka w pla-
cówce opiekuñczo-wychowawczej dla dzieci starszych prowa-
dzonej w formie autonomicznej grupy usamodzielnienia wcho-
dz¹cej w struktury Zespo³u Jednostek Wspieraj¹cych Rodzinê
w D¹browie Tarnowskiej w roku 2006 wynosi: 2.199,00 z³.

§ 2

Wykonanie zarz¹dzenia powierza siê Dyrektorowi Ze-
spo³u Jednostek Wspieraj¹cych Rodzinê w D¹browie Tar-
nowskiej.

§ 3

Zarz¹dzenie podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Ma³opolskiego i wchodzi w ¿ycie 14 dni od dnia
og³oszenia.

Starosta: K. Kaczmarski

872

Zarz¹dzenie Nr 7 / 2006
Starosty D¹browskiego
z dnia 23 lutego 2006 r.

w sprawie ustalenia �redniego miesiêcznego kosztu utrzy-
mania dziecka w placówce opiekuñczo-wychowawczej
prowadzonej w formie autonomicznej grupy mieszkanio-
wej wchodz¹cej w struktury Zespo³u Jednostek Wspiera-
j¹cych Rodzinê w D¹browie Tarnowskiej na rok 2006

Poz. 868, 869, 870, 871, 872
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Na podstawie art. 86 ust. 7 w zwi¹zku z art. 6 pkt. 15 usta-
wy z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy spo³ecznej (Dz. U. z 2004 r.
Nr 64, poz. 593 z pó�n. zm.) zarz¹dza siê, co nastêpuje:

§ 1

Ustalam, i¿ �redni miesiêczny koszt utrzymania dziecka
w placówce opiekuñczo-wychowawcze prowadzonej w formie
autonomicznej grupy mieszkaniowej wchodz¹cej w struktu-
ry Zespo³u Jednostek Wspieraj¹cych Rodzinê w D¹browie Tar-
nowskiej w roku 2006 wynosi: 2.199,00 z³.
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§ 2

Wykonanie zarz¹dzenia powierza siê Dyrektorowi Zespo-
³u Jednostek Wspieraj¹cych Rodzinê w D¹browie Tarnowskiej.

§ 3

Zarz¹dzenie podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Ma³opolskiego i wchodzi w ¿ycie 14 dni od dnia
og³oszenia.

Starosta: K. Kaczmarski

Poz. 872


