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5685 ––  Rady Miejskiej w Su³kowicach z dnia 18 paŸdziernika 2007 r. w sprawie zmiany uchwa³y
Nr XI/78/07 z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie ustalenia najni¿szego wynagrodzenia za-
sadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania dla pracowników Œwietlicy Œrodowisko-
wej w Su³kowicach Su³kowicach Zak³adu Gospodarki Komunalnej w Su³kowicach. . . . .

5686 ––  Rady Miejskiej w Su³kowicach z dnia 25 paŸdziernika 2007 r. w sprawie okreœlenia zasad
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na okres d³u¿szy ni¿ 3 lata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5680

Uchwa³a Nr XIII/60/07
Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia

z dnia 24 wrzeœnia 2007 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego Gminy Jerzmanowice - Przeginia

w obszarze so³ectwa S¹spów, w zakresie okreœlonym
uchwa³¹ Nr XLII/303/06 Rady Gminy Jerzmanowice - Prze-
ginia z dnia 27 marca 2006 r.

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 5 Ust.awy z dnia 8 mar-
ca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 z póŸn. zm.), art. 20 ust. 1 oraz art. 27 Ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
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przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póŸn. zm), Rada
Gminy Jerzmanowice - Przeginia stwierdza zgodnoœæ niniej-
szej zmiany planu z ustaleniami Studium uwarunkowañ i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jerzma-
nowice - Przeginia zatwierdzonego Uchwa³¹ Nr XV/62/99
Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia z dnia 21 lipca 1999 r.
i uchwala, co nastêpuje:

PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

1. Uchwala siê zmianê miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Jerzmanowice - Przeginia w obszarze so³ec-
twa S¹spów, zatwierdzonego uchwa³¹ Nr XXXVIII/275/05 Rady
Gminy Jerzmanowice - Przeginia z dnia 24 paŸdziernika 2005 r.
(Dz. U. Woj. Ma³op. Nr 135, poz. 863 z dnia 20 marca 2006 r.),
zwan¹ dalej "zmian¹ planu"; w zakresie okreœlonym uchwa³¹
Nr XLII/303/06 Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia z dnia
27 marca 2006 r.

2. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego Gminy Jerzmanowice - Przeginia w obszarze so³ectwa
S¹spów, dotyczy zapisów uchwa³y, a w szczególnoœci:
1) zasad ogólnych zagospodarowania terenów zawartych

w rozdziale I § 6 uchwa³y,
2) zasad ogólnych kszta³towania zabudowy zawartych w roz-

dziale I § 7 uchwa³y,
3) zasad przeznaczenia terenów zawartych w rozdziale I i II

uchwa³y;
4) zasad zagospodarowania terenów wg stref polityki prze-

strzennej zawartych w rozdziale III uchwa³y.
3. Integraln¹ czêœci¹ niniejszej uchwa³y jest za³¹cznik Nr 1 - okre-

œlaj¹cy sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z za-
kresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³a-
snych Gminy oraz zasad ich finansowania, zgodnie z przepi-
sami o finansach publicznych.

PRZEPISY SZCZEGÓ£OWE

§ 2

Uchwala siê zmianê fragmentu tekstu ust.aleñ miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jerzma-
nowice - Przeginia w obszarze so³ectwa S¹spów polegaj¹c¹
na zmianie treœci § 6 uchwa³y, który otrzymuje brzmienie:

"1. Zasady zagospodarowania terenu planu w zakresie ochro-
ny œrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) W celu zachowania szczególnie wysokich wartoœci przy-
rodniczych, kulturowych i krajobrazowych terenu planu
obejmuj¹cego obszar OPN i jego Otulinê; nakazuje siê
przestrzeganie zasad ochrony i kszta³towania œrodowi-
ska we wszelkich poczynaniach inwestycyjnych zgod-
nie z obowi¹zuj¹cymi przepisami odrêbnymi, w tym w
szczególnoœci:
a) z prawem ochrony œrodowiska oraz prawem ochro-

ny przyrody;
b) z aktami ust.anawiaj¹cymi ochronê prawn¹ parku

i ustanawiaj¹cymi jego otulinê.
2) W granicach OPN i jego Otuliny zakazuje siê prowadze-

nia dzia³añ, które mog³yby zagra¿aæ wartoœciom przy-
rodniczym, historycznym i kulturowym Parku Narodo-
wego i jego Otuliny.

3) Zgodnie z przepisami odrêbnymi w OPN zabrania siê:
a) budowy i rozbudowy obiektów oraz urz¹dzeñ z wy-

j¹tkiem obiektów i urz¹dzeñ s³u¿¹cych celom parku,

b) zmiany stosunków wodnych, regulacji rzek i poto-
ków, je¿eli zmiany te nie s³u¿¹ ochronie przyrody;

c) niszczenia gleby lub zmiany przeznaczenia i u¿ytko-
wania gruntów;

d) ruchu pieszego, rowerowego, narciarskiego i jazdy
konnej wierchem, z wyj¹tkiem szlaków i tras narciar-
skich wyznaczonych przez dyrektora parku,

e) zak³ócania ciszy;
f) wykonywania prac ziemnych trwale zniekszta³caj¹-

cych rzeŸbê terenu.
4) Ustala siê koniecznoœæ przestrzegania szczegó³owych

zasad kszta³towania ³adu przestrzennego na terenie OPN
okreœlonych w § 7 ust. 2 i 3

5) Ustala siê koniecznoœæ przestrzegania szczegó³owych
zasad kszta³towania ³adu przestrzennego w Otulinie
parku w tym zasad kszta³towania nowej zabudowy; okre-
œlonych w § 7 ust. 4.

6) Nakazuje siê ochronê terenów po³o¿onych w koryta-
rzach ekologicznych, jej zasady okreœlono w pkt 7 i pkt 8
Korytarze te obejmuj¹:

a) tereny po³o¿one w s¹siedztwie granic OPN o szeroko-
œci 200 m,

b) tereny otwarte oznaczone na rysunku planu symbola-
mi R, ZN wraz odcinkami dróg, które s¹ po³o¿one po-
miêdzy tymi terenami oraz tereny lasów oznaczone na
rysunku planu symbolem ZL oraz enklawê zieleni o cha-
rakterze parkowym po³o¿on¹ w terenie oznaczonym na
rysunku planu symbolem UP.

c) tereny mieszkalnictwa zagrodowego i jednorodzinne-
go oznaczone na rysunku planu symbolami M w obrê-
bie Podkalinowa - po³o¿one przy drodze dojazdowej KD
oraz tereny po³o¿one pomiêdzy t¹ drog¹ a granic¹ wsi
S¹spów i tereny przylegaj¹ce do drogi zbiorczej KZ,
ponadto tereny zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej
M po³o¿one przy drodze KD pomiêdzy ujêciem wody,
oznaczonym na rysunku planu symbolem WZ, a gra-
nic¹ wsi Gotkowice;

7) W korytarzach ekologicznych:
a) zakazuje siê budowy nowych ogrodzeñ na ³awach

betonowych; w przypadkach istniej¹cych ogrodzeñ,
stanowi¹cych bariery ekologiczne, przy ich remon-
towaniu nale¿y wykonaæ w nich przejœcia dla zwie-
rz¹t; w pozosta³ych przypadkach nale¿y stosowaæ
ogrodzenia umo¿liwiaj¹ce migracjê ssaków œredniej
wielkoœci;

b) zakazuje siê realizacji liniowych ci¹gów infrastruktu-
ry technicznej i komunikacyjnej tworz¹cych bariery
ekologiczne bez rozwi¹zañ umo¿liwiaj¹cych ich prze-
kraczanie; w przypadkach istniej¹cych ci¹gów infra-
struktury technicznej i komunikacyjnej, stanowi¹cych
bariery ekologiczne, przy ich remontowaniu nale¿y
wykonaæ w nich przejœcia dla zwierz¹t;

c) nakazuje siê stosowanie na podjazdach i miejscach
parkingowych nawierzchnie zielone;

d) nakazuje siê realizacjê zadrzewieñ œródpolnych.
8) W terenach budowlanych po³o¿onych w korytarzach eko-

logicznych nakazuje siê przestrzegania zasad dotycz¹-
cych wielkoœci powierzchni biologicznej dzia³ki okreœlo-
nych w § 7 ust. 4, pkt 12.

9) Wszelkie nowe lub przekszta³cane obiekty ma³ej archi-
tektury powinny zawieraæ cechy regionalne, a w przy-
padku ma³ych form ich wygl¹d nie powinien byæ sprzecz-
ny z cechami swoistymi regionu.

10) W obszarze Ojcowskiego Parku Narodowym zakazuje
siê lokalizacji przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia-
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³ywaæ na œrodowisko w rozumieniu art. 51, ust. 1 pkt 2
Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony œrodo-
wiska z póŸn. zm.

11) W obszarze otuliny Ojcowskiego Parku Narodowym za-
kazuje siê lokalizacji przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co
oddzia³ywaæ na œrodowisko w rozumieniu art. 51, ust. 1
pkt 2 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
œrodowiska z póŸn. zm., wymienionych w § 3.1, pkt 1 - 7,
pkt 9 - 31, pkt 38 - 40, pkt 43 - 45, pkt 48 i pkt 68 - 71
Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r.
w sprawie okreœlenia rodzajów przedsiêwziêæ mog¹cych
znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko oraz szczegó³o-
wych uwarunkowañ zwi¹zanych z kwalifikowaniem
przedsiêwziêcia do sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywa-
niu na œrodowisko. Lokalizacjê pozosta³ych przedsiêwziêæ
dopuszcza siê pod warunkiem, ¿e ich lokalizacja, forma
i funkcja nie stanowi¹ zagro¿enia dla obszaru Natura
2000 oraz dla przyrody Parku w rozumieniu Ustawy
o ochronie przyrody.

12) Zgodnie z przepisami odrêbnymi dla poszczególnych ka-
tegorii terenów ust.ala siê dopuszczalne poziomy ha³a-
su w œrodowisku:
a) w terenach mieszkalnictwa zagrodowego i jednoro-

dzinnego; oznaczonych na rysunku planu symbolami
M, obowi¹zuj¹ dopuszczalne poziomy ha³asu w œro-
dowisku, jak dla terenów przeznaczonych pod zabu-
dowê mieszkaniow¹;

b) w terenach mieszkalnictwa i us³ug oznaczonych na
rysunku planu symbolami MU obowi¹zuj¹ dopuszczal-
ne poziomy ha³asu w œrodowisku, jak dla terenów
przeznaczonych pod zabudowê na cele mieszkniowo-
us³ugowe,

c) w terenach pod us³ugi turystyki i rekreacji w zieleni
oznaczonych na rysunku planu symbolem UT obowi¹-
zuj¹ dopuszczalne poziomy ha³asu w œrodowisku, jak
dla terenów przeznaczonych na cele us³ug sportu i
rekreacji w zieleni,

d) dla pozosta³ych terenów wyznaczonych w planie nie
ustala siê kategorii w tym zakresie.

13) W obszarze planu ust.ala siê zasadê odbioru odpadów w
systemie zorganizowanym pod nadzorem Gminy lub na
zasadzie indywidualnych umów z odbiorc¹ odpadów,
zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami oraz Regula-
minem utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie Gmi-
ny oraz innymi obowi¹zuj¹cymi w tym zakresie przepi-
sami odrêbnymi.

2. Zasady rozbudowy i budowy systemów infrastruktury tech-
nicznej:
1) dla zapewnienia prawid³owego funkcjonowania i spe³-

nienia wymogów sanitarnych zakazuje siê realizacji
budynków bez wyposa¿enia ich w urz¹dzenia infrastruk-
tury technicznej - przez które rozumie siê sieci i urz¹-
dzenia wodoci¹gowe, kanalizacyjne i energetyczne.

2) wprowadza siê zakaz realizacji sieci wodoci¹gowych
bez jednoczesnego rozwi¹zania gospodarki œciekowej.

3) ust.ala siê docelowy - zbiorczy system odprowadzania
œcieków sanitarnych, na okres przejœciowy do czasu
realizacji kanalizacji zbiorczej, dopuszcza siê mo¿liwoœæ
odprowadzenia œcieków do szczelnych zbiorników okre-
sowo opró¿nianych.

4) odwodnienie dla dróg winno odbywaæ siê za pomoc¹
systemu rowów otwartych b¹dŸ innych urz¹dzeñ odwod-
nienia powierzchniowego, w tym kanalizacji opadowej.

5) w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeñ do powietrza
z procesów spalania paliw, przy indywidualnym syste-

mie zaopatrzenia budynków w ciep³o dla nowych bu-
dynków oraz przy remontach i wymianie instalacji ustala
siê w obszarze OPN obowi¹zek wykorzystania nisko-
emisyjnych noœników energii jak gaz, energia elektrycz-
na, a w otulinie OPN obowi¹zek wykorzystania nisko-
emisyjnych noœników energii jak gaz, energia elektrycz-
na i lekki olej opa³owy; lub ustala siê koniecznoœæ zasto-
sowania technologii i urz¹dzeñ zapewniaj¹cych nie prze-
kraczanie standardów jakoœci œrodowiska okreœlonych
w przepisach odrêbnych;

6) w obszarze Ojcowskiego Parku Narodowego obowi¹zuje
zakaz realizacji nowych sieci i urz¹dzeñ infrastruktury tech-
nicznej, wyj¹tek mog¹ stanowiæ sieci i urz¹dzenia infra-
struktury technicznej niezbêdne dla obs³ugi i prawid³owe-
go funkcjonowania obiektów i urz¹dzeñ po³o¿onych w ob-
szarze OPN lub s³u¿¹ce celom OPN;

7) w obszarze Ojcowskiego Parku Narodowego oraz w tere-
nach po³o¿onych do 200m od granic parku wyklucza siê
realizacjê nowych napowietrznych sieci infrastruktury tech-
nicznej, nale¿y je realizowaæ wy³¹cznie jako kablowe, na
tym obszarze dopuszcza siê mo¿liwoœæ remontowania ist-
niej¹cych sieci wy³¹cznie na s³upach drewnianych.

8) w terenach po³o¿onych w Ojcowskim Parku Narodowym i
jego otulinie obowi¹zuje zakaz lokalizacji masztów telefo-
nii komórkowej, wie¿ radiokomunikacyjnych, wiatraków
oraz stacji paliw".

§ 3

Uchwala siê zmianê fragmentu tekstu ust.aleñ miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jerzma-
nowice - Przeginia w obszarze so³ectwa S¹spów polegaj¹c¹
na zmianie treœci § 7 uchwa³y, który otrzymuje brzmienie:

"Zasady kszta³towania ³adu przestrzennego"
1. Forma i gabaryty budynków oraz ich usytuowanie na

dzia³ce wraz z innymi elementami zagospodarowania
(ogrodzenia, budynki gospodarcze, gara¿e, obiekty
ma³ej architektury oraz zieleñ) powinny byæ kszta³to-
wane w dostosowaniu do cech lokalnego krajobrazu
i otaczaj¹cego zainwestowania oraz w nawi¹zaniu do
form architektury tradycyjnej; nale¿y w sposób harmo-
nijny wkomponowywaæ nowe elementy zagospodaro-
wania dopuszczone planem w otaczaj¹cy krajobraz
uwzglêdniaj¹c ukszta³towanie i po³o¿enie terenu.

2. W terenach po³o¿onych w granicach Ojcowskiego Par-
ku Narodowego:
1) obowi¹zuje zakaz budowy lub rozbudowy obiektów

budowlanych i urz¹dzeñ technicznych z wyj¹tkiem
obiektów i urz¹dzeñ s³u¿¹cych celom parku, zakaz ten
nie narusza mo¿liwoœci remontów, przebudowy i od-
tworzenia budynków w przypadku ich zniszczenia
w wyniku po¿aru, powodzi lub innej klêski. (definicjê
"odtworzenia obiektu" zawarto w § 4, ust. 9). Mo¿li-
woœæ remontów, przebudowy i odtworzenia budyn-
ków nie dotyczy samowoli budowlanych i obiektów
naruszaj¹cych prawo.

2) zakazuje siê rozbudowy i nadbudowy istniej¹cych
obiektów, z wyj¹tkiem obiektów i urz¹dzeñ s³u¿¹cych
celom parku;

3) remont, przebudowa, zmiana wygl¹du zewnêtrzne-
go istniej¹cego obiektu jest dopuszczona wy³¹cznie
gdy obiekt lub budynek istnia³ w chwili wejœcia planu
w ¿ycie, nie jest samowol¹ budowlan¹ i nie narusza
prawa, a jego lokalizacja, wielkoœæ, forma, gabaryt
i funkcja nie spowoduje degradacji przyrody lub kra-

Poz. 5680



— 23956 —
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 864

jobrazu. Zasady kszta³towania obiektów remontowa-
nych, przebudowywanych i odtwarzanych okreœlono
w pkt 3,

4) w przypadku obiektu o cechach zabytkowych dzia³a-
nia remontowo-budowlane nie mog¹ zmieniaæ cech
zabytkowych.

5) zakazuje siê zmiany pierwotnej funkcji obiektów re-
montowanych, przebudowywanych i odtwarzanych
a nie s³u¿¹cych celom parku,

6) zakazuje siê wznoszenia obiektów tymczasowych, z wy-
j¹tkiem obiektów i urz¹dzeñ s³u¿¹cych celom parku;

7) zakazuje siê budowy wiat przystankowych;
8) zakazuje siê umieszczania tablic reklamowych i re-

klam, za wyj¹tkiem tablic o wymiarach nie przekra-
czaj¹cych rozmiarów 1 m x 1 m na budynku w obrê-
bie posesji, w którym znajduje siê reklamowana us³u-
ga; dopuszcza siê lokalizacjê maksymalnie dwóch ta-
blic na budynku po jednej na jednej œcianie obiektu.
Przy wejœciu lub wjeŸdzie na teren posesji, na której
znajduje siê budynek z reklamowan¹ us³ug¹, mo¿na
dodatkowo powiesiæ lub postawiæ szyld dwust.ronny
o wymiarach nie wiêkszych ni¿ 1 m x 0,5 m;

9) dopuszcza siê remont dróg po warunkiem zasto-
sowania rozwi¹zañ pozwalaj¹cych na usuniêcie ist-
niej¹cych barier ekologicznych oraz z zastrze¿e-
niem, i¿ mog¹ one posiadaæ wy³¹cznie nawierzch-
niê gruntow¹, ¿wirow¹, t³uczniow¹, lub byæ utwar-
dzone grysem;

10) zakazuje siê realizacji œcie¿ek rowerowych, dopusz-
cza siê realizacjê szlaków turystycznych; w tym szla-
ków rowerowych, pod warunkiem, i¿ zostan¹ one wy-
znaczone przez Dyrektora parku narodowego. Usta-
la siê, i¿ szlaki te bêd¹ posiadaæ wy³¹cznie nawierzch-
niê gruntow¹, ¿wirow¹, t³uczniow¹, lub bêd¹ utwar-
dzone grysem;

11) dopuszcza siê grodzenie obejœæ domowych wraz z przy-
domowymi ogrodami i innych istniej¹cych terenów za-
inwestowanych za pomoc¹ ogrodzeñ a¿urowych, tra-
dycyjnych p³otów z drewnianymi sztachetami, z ¿erdzi
drewnianych oraz z siatki bez podmurówki; w pozosta-
³ych terenach OPN dopuszcza siê grodzenie wy³¹cznie
z ¿erdzi drewnianych; ogrodzenia powinny umo¿liwiaæ
migracjê ssaków œredniej wielkoœci;

12) zakazuje siê grodzenia terenu po³o¿onego w otuli-
nie biologicznej potoku S¹spówka; obejmuj¹cego
pasy terenu o szerokoœci minimum 15 m od linii brze-
gowej potoku.

13) nakazuje siê podejmowanie i popieranie ró¿norod-
nych dzia³añ inwestycyjnych s³u¿¹cych celom OPN
w tym dotycz¹cych rekonstrukcji i odtwarzaniu urz¹-
dzeñ i obiektów niegdyœ istniej¹cych oraz realizacji
nowych np. stawów, m³ynówek, urz¹dzeñ wodnych,
punktów i wie¿ obserwacyjnych, stacji badawczych,
pomiarowych i meteorologicznych, itp.

3. W obszarze OPN obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady kszta³to-
wania nowej, przebudowywanej zabudowy s³u¿¹cej celom
Parku, oraz zasady kszta³towania remontowanej zabudowy
oraz odtwarzanych budynków w przypadku ich zniszczenia
w wyniku po¿aru, powodzi lub innej klêski ¿ywio³owej.

1) Dla obiektów s³u¿¹cych celom Parku oraz remontowa-
nych i odtwarzanych ust.ala siê nastêpuj¹c¹ dyspozycjê
przestrzenn¹:
a) budynek, jeœli rozmiary i kszta³t dzia³ki na to pozwa-

laj¹, nale¿y sytuowaæ tak, jak tradycyjnie usytuowa-
ne by³y domy w obrêbie danego przysió³ka (np. uk³ad

kalenicowy, szczytowy, budynki u³o¿one wokó³ podwó-
rza, wzd³u¿ drogi, itp.),

b) obiekty maj¹ tworzyæ harmonijny zespó³ pod wzglê-
dem rozmieszczenia obiektów - np. wokó³ wspólnego
podwórza; zgodnie z tradycyjnym charakterem zabu-
dowy,

2) Dyspozycja w stosunku do rzutu g³ównej bry³y budyn-
ku mieszkalnego w terenach mieszkalnictwa jednoro-
dzinnego i zagrodowego oraz budynków agroturystycz-
nych, (a jeœli nie jest to sprzeczne z funkcj¹ równie¿ i bu-
dynków gospodarczych i us³ugowych) - rzut powinien
mieæ kszta³t prostok¹ta, przy czym stosunek boków
winien mieœciæ siê w przedziale od 1:1,3 do 1:2, mo¿li-
we jest kszta³towanie bry³y poprzez dodanie ryzalitów,
równie¿ z gankami i facjatami, dopuszczalne jest te¿ za-
stosowanie skrzyde³, przy czym dachy na ryzalitach
i skrzyd³ach musz¹ mieæ kalenicê ni¿ej od kalenicy da-
chu korpusu, tylko w tym sensie dopuszczalne s¹ dach
wielospadowe, jednak na poszczególnych czêœciach
(korpus, facjata, skrzyd³o, lukarna) maj¹ce charakter
dachu dwuspadowego, stosowanie dachów czterospa-
dowych (i innych nietypowych) nale¿y dopuœciæ wy³¹cz-
nie na obiektach sakralnych oraz ma³ych publicznych
obiektach pomocniczych (np. stacja transformatorowa,
studnia publiczna, altana) oraz du¿ych obiektach publicz-
nych i ich rozbudowywanych czêœciach (n. szko³ach)
Wejœcie akcentowane formalnie winno znajdowaæ siê
w czêœci œrodkowej d³u¿szego boku. Zaleca siê, by wej-
œcia, umieszczone poza osi¹ symetrii bry³y budynku
by³y czytelnie przesuniête w stosunku do tej osi. Rzut
winien mieæ wymiary zewnêtrzne lub proporcje nawi¹-
zuj¹ce do wymiarów budynków o cechach tradycyjnych.
Nale¿y przestrzegaæ zasady podzia³u horyzontalnego
bry³y budynku poprzez oddzielenie kondygnacji pod-
dasza od kondygnacji parteru gzymsem lub za pomoc¹
deskowania œcian poddasza.

3) Dyspozycja w stosunku do bry³y budynków - Bry³a bu-
dynków winna byæ zwarta, w kszta³cie prostopad³oœcia-
nu; o proporcjach i sposobie kszta³towania nawi¹zuj¹-
cym do tradycyjnego. Dla budynków mieszkalnych na-
le¿y zastosowaæ wysokoœæ nie wiêksz¹ (z podpiwnicze-
niem) jak œrednio 4,1 m ponad poziom gruntu, liczony
przy wejœciu do budynku; zapewnia to mo¿liwoœæ reali-
zacji obiektów jednokondygnacyjnych z podpiwniczeniem
i poddaszem mieszkalnym.

4) Dyspozycja w stosunku do œcian:
a) œciany piwnic - wysokoœæ podmurówki ponad poziom

terenu nie wy¿sza ni¿ 1,2m, ok³adana kamieniem wa-
piennym o uk³adzie kamienia, wzorowanym na bu-
dynkach tradycyjnych lub tynkowana.

b) œciany parteru w budynku mieszkalnym nie wy¿sze
ni¿ 3.1 m,

c) œciany poddasza w budynkach mieszkalnych o wyso-
koœci ponad poziom pod³ogi poddasza nie wiêkszej
ni¿ 0.7 m (nie dotyczy œcian szczytowych), pole szczy-
tu oraz œciana nad poziomem stropu ponad parterem
oddzielone formalnie od œcian parteru gzymsem lub
za pomoc¹ deskowania,

d) przy deskowaniach œcian nale¿y zwróciæ uwagê na:
- zmienn¹ (zró¿nicowan¹) szerokoœæ desek, (deski sze-

rokoœci 15 do 25 cm),
- odciêcie pasa deskowania na wysokoœci parapetów

okien, zwi¹zane czêsto ze zmian¹ kierunku desko-
wania (pionowy-poziomy),

- ³¹czenie desek (nie na zak³ad),
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e) œciany - tynkowane, malowane na kolor bia³y lub ja-
sny, deskowania bejcowane na kolor brunatny (ciem-
ny), powierzchnia matowa.

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

ry u³o¿one rytmicznie; oœ wejœciowa akcentowana
(np. gankiem wejœciowym o w³asnej osi symetrii),
nadpro¿a i parapety na jednakowych poziomach (nie
dotyczy to budynków gospodarczych), osie facjat win-
ny byæ przed³u¿eniem osi otworów lub osi symetrii
ganków na parterze,

b) szczytowa - symetryczna (nie dotyczy to budynków
gospodarczych z dachem pulpitowym oraz rozwi¹zañ
z przybudowanym gankiem, przybudówk¹ itp.), z asy-
metrycznym rozmieszczeniem otworów, nadpro¿a
i parapety otworów danej kondygnacji na jednako-
wych poziomach (nie dotyczy to budynków gospodar-
czych), przed³u¿enia osi otworów parteru i poddasza
powinny byæ od siebie wyraŸnie oddalone (okno pod-
dasza nie powinno wypadaæ nad oknem parteru), osie
okien na poddaszu bli¿ej osi symetrii elewacji ni¿ osi
okien parteru, okna poddasza wyraŸnie mniejsze, gan-
ki na parterze symetrycznie lub asymetrycznie (wów-
czas z w³asn¹ osi¹ symetrii), ganek na poddaszu sy-
metrycznie, z w³asn¹ osi¹ symetrii,

c) ogrodowa lub tylna - symetryczna lub asymetryczna,
lecz otwory u³o¿one rytmicznie; oœ wejœciowa akcen-
towana gankiem wejœciowym lub przeszklon¹ we-
rand¹, nadpro¿a i parapety na jednakowych pozio-
mach (nie dotyczy to budynków gospodarczych).

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

ne materia³em, faktur¹ i/lub odcieniem koloru (na pod-
murówce materia³ lub kolor "ciê¿szy"), powinna byæ
stosowana odsadzka (lico podmurówki wystaj¹ce
przed lico œciany parteru, np. 3 do 7cm);

f) pola elewacji ponad poziomem stropu nad parterem
oddzielone gzymsem lub zró¿nicowane materia³owo
(np. deskowane), przy zastosowaniu deskowania œcian
parteru nale¿y zastosowaæ zró¿nicowanie kierunku
deskowania na polach ponad stropem;

6) Dyspozycja w stosunku do dachu:
a) kszta³t dachu: w rzucie prostok¹t, o kalenicy równole-

g³ej do d³u¿szego boku budynku, dach dwuspadowy,
po³aci o identycznych szerokoœciach, d³ugoœciach i na-
chyleniu (symetryczne) schodz¹ce siê w kalenicy, z wy-
suniêtym przed elewacjê budynku okapem.), k¹ty na-
chylenia po³aci g³ównych 350 do 420, zakazuje siê sto-
sowania po³aci dachowych przesuniêtych wzajemnie
w pionie i w poziomie. Dobudowywane do budynku
mieszkalnego oraz niewielkie wolnostoj¹ce obiekty
gospodarcze i gara¿e mog¹ byæ przekryte dachami
pulpitowymi o spadku mniejszym od spadku dachu
g³ównego budynku mieszkalnego.

b) usytuowanie facjat wzorowane na istniej¹cym bu-
dynku tradycyjnym, ogólnie: du¿e facjaty (z gankiem
lub werand¹) na osi wejœcia 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 od
100 do150, kalenica facjaty ni¿ej ni¿ kalenica dachu
g³ównego, dachy ganków wejœciowych dwuspado-
we, po³acie o identycznych kszta³tach i nachyleniu,

schodz¹ce siê w kalenicy (symetryczne), o ma³ym
spadku - ok. 200, kalenica dachu ganku tu¿ pod oka-
pem dachu g³ównego.

c) okapy dachu g³ównego wystaj¹ce poza lico œcian
od 0,7 do 1,0 m, okapy facjat i ganków odpowiednio
mniejsze, jednak wyraziœcie wystaj¹ce poza lico œcian,

d) pokrycie dachu, facjat i ganków - gontem drewnia-
nym, dachówk¹ ceramiczn¹ w kolorze ceglastym (na-
turalnym), blach¹ p³ask¹ ocynkowan¹ w arkuszach,
³¹czenie arkuszy na liniach spadu na r¹bek stoj¹cy;
blacha mo¿e byæ malowana na kolor popielaty, w od-
cieniu takim, jak kolor blachy cynkowanej lub blach¹
dachówkopodobn¹ w kolorze ceglastym lub odcieniach
br¹zu. Dopuszcza siê bitumiczny materia³ na pokry-
cia dachowe.

7) Ganki i werandy - oparte na formach tradycyjnych (gan-
kach i werandach), kszta³towane w sposób nawi¹zuj¹cy
do cech swoistych (regionalnych), a w szczególnoœci: wej-
œciowy lub wejœcia ogrodowego osiowo w stosunku do
otworu drzwiowego, o rzucie wyd³u¿onego prostok¹ta,
przyleg³ego d³u¿szym bokiem do budynku, wsparty na
parzystej iloœci s³upków, z balust.rad¹. Wejœcie na ganek
parteru z poziomu gruntu na osi otworu drzwiowego lub
z krótszego boku ganku. Barwa elementów ganku lub
werandy: drewno bejcowane na kolor brunatny (ciem-
ny), 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 szczególnoœci:
a) otwory okien prostok¹tne, umieszczone pionowo (nie

dotyczy to okien wielodzielnych, zdwojonych i piwnicz-
nych), okna skrzynkowe lub nawi¹zuj¹ce do takich,
ze œlemieniem, pod œlemieniem dwa skrzyd³a dwu-
polowe, nad œlemieniem dwa skrzyd³a otwierane jed-
nopolowe, lub jedno skrzyd³o uchylane (zawiasy na
górnej krawêdzi) jednopolowe;

b) drzwi wejœciowe g³ówne jednoskrzyd³owe lub dwu-
skrzyd³owe, ze œlemieniem i nadœwietlem (wyko-
rzystuj¹cym odleg³oœæ ponad skrzyd³em drzwio-
wym do poziomu nadpro¿a okna), skrzyd³o drzwio-
we p³ycinowe;

c) wokó³ okien i drzwi, jeœli elewacje s¹ deskowane, na-
le¿y stosowaæ opaski;

d) drzwi i okna wykonane z drewna lub materia³ów drew-
nopodobnych. Barwa elementów drzwi i okien: szk³o
bezbarwne, elementy drewniane oraz okucia malo-
wane na bia³o, zielono lub br¹zowo (br¹zowo te¿ trans-
parentnie).

9) Kolorystyka: tynki - w jasnych, pastelowych tonacjach,
elementy drewniane bejcowane na kolor brunatny, ok³a-
dziny i elementy kamienne - w kolorach naturalnych,
dachy w kolorze ceglaste, czerwonobr¹zowe, br¹zowe
popielate. Zakazuje siê stosowania kolorów i materia-
³ów o kolorze jaskrawym

10) Detale winny byæ kszta³towane w sposób oparty na for-
mach tradycyjnych lub z bezpoœrednim cytowaniem tych
form. Nale¿y zwracaæ uwagê na licowanie œcian w po-
szczególnych partiach, linie zakoñczenia deskowañ szczy-
tów, rozmiary przekrojów s³upków, opaski okien i drzwi,
po³¹czenia mieczy, zakoñczenia krokwi, konstrukcjê, roz-
miary elementów i detale balust.rad, proporcje i detale
ozdobnych wi¹zañ dachów w elewacjach szczytowych
i sterczyn tam¿e, okucia drzwiowe i okienne, klamki i inne
widoczne detale. Kolorystyka detali winna byæ taka, jak
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stosowana na formach tradycyjnych. W balust.radach
balkonów nale¿y stosowaæ pionowe elementy wype³-
niaj¹ce. Detale nale¿y kszta³towaæ w sposób nawi¹zuj¹-
cy do tradycji ( np. jêtka, jêtka z wieszakiem lub jêtka
z wieszakiem i pazurem, przy czym jêtka powinna byæ
nie jie¿ej ni¿ 1/3 wysokoœci szczytu i nie wy¿ej ni¿ 1/5,
a pazur nie wy¿szy ni¿ d³ugoœæ wieszaka)

4. Ustalenia dotycz¹ce zasad kszta³towania zabudowy obo-
wi¹zuj¹ce w Otulinie Ojcowskiego Parku Narodowego:

1) Dla nowych obiektów zabudowy jednorodzinnej i obiek-
tów zabudowy zagrodowej ustala siê:
a) w zale¿noœci od tradycyjnego usytuowania domów

w danej czêœci so³ectwa usytuowanie obiektów - ka-
lenicowe lub szczytowe do drogi publicznej,

b) kszta³t bry³y - horyzontalny,
c) maksymaln¹ wysokoœæ:

- w terenach oznaczonych na rysunku planu symbo-
lem M - 9 m,

- w terenach oznaczonych na rysunku planu symbo-
lem MU - 10 m

licz¹c od poziomu terenu przy g³ównym wejœciu do
budynku do najwy¿ej po³o¿onej kalenicy dachu;

d) dachy obiektów dwuspadowe lub wielospadowe,
o jednakowym nachyleniu po³aci g³ównych 350 - 420,
o nadwieszonych okapach;

e) pokrycie dachu - dachówka lub inny materia³ o faktu-
rze dachówek; z dopuszczeniem pokrycia strzechy
i trzciny na obiektach podkreœlaj¹cych jego funkcjê
np. agroturystyka.

f) dopuszcza siê doœwietlenie dachów lukarnami lub
oknami po³aciowymi;

g) kolorystyka obiektów: œcian - kolory jasne dachu -
tonacje ciemne czerwone,br¹zowe lub szare;

2) Dla nowych obiektów gospodarczych, stodó³, inwentar-
skich, gara¿y ust.ala siê:
a) maksymaln¹ wysokoœæ - 7 m licz¹c od poziomu tere-

nu przy g³ównym wejœciu do budynku do najwy¿ej
po³o¿onej kalenicy dachu lub najwy¿szej czêœci dachu
w przypadku dachu jednospadowego;

b) dachy obiektów dwuspadowe lub jednospadowe,
o jednakowym nachyleniu po³aci 350 - 420;

c) kolorystyka obiektów: œcian - kolory jasne dachu -
tonacje ciemne czerwone, br¹zowe lub szare;

3) Dla nowych obiektów us³ugowych ustala siê:
a) maksymaln¹ wysokoœæ:

- w terenach oznaczonych na rysunku planu symbo-
lem UP - 12 m; wyj¹tkowo wzglêdy kulturowe i kra-
jobrazowe mog¹ uzasadniæ koniecznoœæ realizacji
obiektów (lub ich czêœci) wy¿szych (np. koœció³, wie-
¿a stra¿nicy, element stanowi¹cy dominantê, punkt
widokowy);

- w terenach oznaczonych na rysunku planu symbo-
lem M - 7 m;

- w terenach oznaczonych na rysunku planu symbo-
lem MU - 10 m;

licz¹c od poziomu terenu przy g³ównym wejœciu do
budynku do najwy¿ej po³o¿onej kalenicy dachu, lub
najwy¿szej czêœci dachu w przypadku dachu jedno-
spadowego;

b) dachy obiektów wielospadowe lub dwuspadowe o na-
chyleniu po³aci od 350 - 420. Dopuszcza siê dla obiek-
tów o powierzchni zabudowy mniejszej ni¿ 20 m2 da-
chy jednospadowe;

c) dopuszcza siê doœwietlenie dachów lukarnami lub
oknami po³aciowymi.

4) W przypadku rozbudowy dopuszcza siê utrzymanie do-
tychczasowego nachylenia po³aci dachowych istniej¹-
cej zabudowy.

5) Ustala siê nastêpuj¹ce, wi¹¿¹ce przy podzia³ach grun-
tów na nowe dzia³ki budowlane minimalne ich wielkoœci
i zasady:
a) dla zabudowy zagrodowej minimalna powierzchnia

dzia³ki wynosi 1200 m2, minimalna szerokoœæ dzia³ki
wynosi 18 m. Od zasady tej dopuszcza siê odstêp-
stwo - tolerancjê 10% w sytuacji koniecznoœci powiêk-
szenia, regulacji kszta³tu dzia³ki lub poprawy jej do-
stêpnoœci. Ponadto ust.ala siê aby granica podzia³u
frontu dzia³ki by³a prostopad³a do drogi zapewniaj¹-
cej jej dojazd. Od powy¿szej zasady dopuszcza siê od-
stêpstwo - tolerancjê 200 w sytuacji gdy kszta³t ist-
niej¹cej dzielonej dzia³ki uniemo¿liwia podzia³ pod
k¹tem prostym; W obrêbie dzia³ki o funkcji rolniczo-
mieszkaniowej winny siê znaleŸæ 2 sta³e miejsca po-
stojowe oraz miejsce postojowe dla ci¹gnika.

b) dla zabudowy jednorodzinnej minimalna powierzch-
nia dzia³ki dla jednego budynku wynosi 700m2. Mini-
malna szerokoœæ dzia³ki dla budynku wolnostoj¹cego
wynosi 18 m. Minimalna szerokoœæ dzia³ki dla budyn-
ku w zabudowie bliŸniaczej wynosi 14 m. Od zasady
tej dopuszcza siê odstêpstwo - tolerancjê 10% w sy-
tuacji koniecznoœci powiêkszenia, regulacji kszta³tu
dzia³ki lub poprawy jej dostêpnoœci. Ponadto ust.ala
siê aby granica podzia³u frontu dzia³ki by³a prostopa-
d³a do drogi zapewniaj¹cej jej dojazd. Od powy¿szej
zasady dopuszcza siê odstêpstwo - tolerancjê 200
w sytuacji gdy kszta³t istniej¹cej dzielonej dzia³ki unie-
mo¿liwia podzia³ pod k¹tem prostym; w obrêbie dzia³ki
winny siê znaleŸæ 2 sta³e miejsca postojowe.

c) dla zabudowy mieszkaniowo-us³ugowej oraz us³ugo-
wej minimalna powierzchnia dzia³ki wynosi 1000m2,
minimalna szerokoœæ dzia³ki wynosi 18 m. Od zasady
tej dopuszcza siê odstêpstwo - tolerancjê 10% w sy-
tuacji koniecznoœci powiêkszenia, regulacji kszta³tu
dzia³ki lub poprawy jej dostêpnoœci. Ponadto ust.ala
siê zasadê prostopad³oœci frontu nowowydzielnej
dzia³ki do drogi zapewniaj¹cej jej dojazd. Od powy¿-
szej zasady dopuszcza siê odstêpstwo - tolerancjê 200

w sytuacji, gdy kszta³t istniej¹cej dzielonej dzia³ki unie-
mo¿liwia podzia³ po d k¹tem prostym. Na dzia³ce na-
le¿y zapewniæ odpowiedni¹ iloœæ miejsc parkingowych
stanowi¹c¹ sumê potrzeby mieszkañców (2) + iloœæ
miejsc parkingowych dla klientów, w zwi¹zku z tym
wielkoœæ dzia³ki jest œciœle zwi¹zana z rodzajem pro-
wadzonej dzia³alnoœci gospodarczej. W ramach dzia³-
ki ustala siê koniecznoœæ zarezerwowania proporcjo-
nalnej iloœci miejsc parkingowych w zale¿noœci od wiel-
koœci powierzchni u¿ytkowej:
- dla firm handlowo-us³ugowych prowadz¹cych sprze-

da¿ detaliczn¹ i us³ugi dla ludnoœci - jedno miejsce
na 10 m2 powierzchni u¿ytkowej z wy³¹czeniem po-
wierzchni pomocniczej (magazynowej, socjalnej,
technicznej),

- dla firm rzemieœlniczych - jedno miejsce na czterech
zatrudnionych,

- dla biur i administracji - jedno miejsce na 20 m2 po-
wierzchni u¿ytkowej z wy³¹czeniem powierzchni po-
mocniczej (magazynowej, socjalnej, technicznej),

- dla gastronomii (bary, kawiarnie, restauracje) - jed-
no miejsce na cztery miejsca konsumpcyjne.
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6) W terenach budowlanych dopuszcza siê dokonywanie
nowych podzia³ów terenu na dzia³ki budowlane:
a) zgodnie z ust.aleniami okreœlonymi w pkt 5;
b) w celu powiêkszenia, regulacji kszta³tu dzia³ki lub po-

prawy jej dostêpnoœci;
c) w celu wydzielenia nowych dojazdów, dróg i par-

kingów;
d) w celu wydzielenia nowych terenów dla lokalizacji

urz¹dzeñ i obiektów infrastruktury technicznej.
7) W przypadku istnienia obiektów o wysokoœci przekra-

czaj¹cej ust.alon¹ dla danego rodzaju zabudowy dopusz-
cza siê ich remont lub przebudowê bez mo¿liwoœci ich
podwy¿szenia.

8) W przypadku dzia³ek, których szerokoœæ nie przekracza
18 m, dopuszcza siê lokalizowanie obiektów, zarówno
w granicach dzia³ki, jak i w odleg³oœci 1,5 m od granic
dzia³ki.

9) Ustala siê minimaln¹ szerokoœæ dojazdów nie wydzielo-
nych - 5 m.

10) Dopuszcza siê realizacjê ogrodzeñ w liniach rozgranicza-
j¹cych ulic i dróg. W przypadku dróg nie wydzielonych
w planie liniami rozgraniczaj¹cymi ust.ala siê koniecz-
noœæ lokalizacji ogrodzeñ w odleg³oœci nie mniejszej ni¿
3 m od osi istniej¹cej drogi.

11) W obrêbie pojedynczej dzia³ki zabudowy jednorodzin-
nej, zabudowy mieszkaniowo-us³ugowej lub zagrodowej
mo¿na zlokalizowaæ jeden budynek mieszkalny lub miesz-
kalno-us³ugowy.

12) Minimalna wielkoœæ powierzchni biologicznie czynnej
dzia³ki budowlanej
a) w terenach mieszkalnictwa zagrodowego i jednoro-

dzinnego (M) po³o¿onej poza granicami korytarza eko-
logicznego wynosi 50% jej powierzchni;

b) w terenach mieszkalnictwa zagrodowego i jednoro-
dzinnego (M) a po³o¿onej w granicach korytarza eko-
logicznego wynosi 65% jej powierzchni;

c) w terenach mieszkalnictwa i us³ug (MU) a po³o¿onej
w granicach korytarza ekologicznego wynosi 60% jej
powierzchni;

d) w terenach mieszkalnictwa i us³ug (MU) a po³o¿onej
poza granicami korytarza ekologicznego wynosi 40%
jej powierzchni;

e) w terenach us³ug publicznych (UP) objêta koryta-
rzem ekologicznym wynosi 70% jej powierzchni;

f) w terenach us³ugi turystyki i rekreacji w zieleni (UT)
wynosi 70% jej powierzchni.

13) Maksymalna wielkoœæ wskaŸnika powierzchni zabudo-
wanej terenu w stosunku do powierzchni dzia³ki bu-
dowlanej:
a) w terenach mieszkalnictwa zagrodowego i jednoro-

dzinnego (M) wynosi 25%;
b) w terenach mieszkalnictwa i us³ug (MU) wynosi 30%
c) w terenach us³ug publicznych (UP) wynosi 10%
d) w terenach pod us³ugi turystyki i rekreacji w zieleni

(UT) wynosi 20%;
14) W terenach budowlanych przyleg³ych do terenów le-

œnych, budynki nale¿y lokalizowaæ w odleg³oœci nie mniej-
szej ni¿ 12 m od granicy lasu.

15) W odleg³oœci 200 m od granic OPN œcie¿ki piesze i ro-
werowe realizowane mog¹ byæ wy³¹cznie z nawierzch-
ni¹ gruntow¹, ¿wirow¹, t³uczniow¹, lub byæ utwardzo-
ne grysem.

16) W odleg³oœci 200 m od granic OPN zakazuje siê umiesz-
czania tablic reklamowych i reklam, za wyj¹tkiem tablic
o wymiarach nie przekraczaj¹cych rozmiarów 1 m x 1 m

na budynku w obrêbie posesji, w którym znajduje siê
reklamowana us³uga; dopuszcza siê lokalizacjê maksy-
malnie dwóch tablic na budynku po jednej na jednej œcia-
nie obiektu. Przy wejœciu lub wjeŸdzie na teren posesji,
na której znajduje siê budynek z reklamowan¹ us³ug¹,
mo¿na dodatkowo powiesiæ lub postawiæ szyld
dwust.ronny o wymiarach nie wiêkszych ni¿ 1 m x 0,5 m.
Zakaz ten nie obowi¹zuje w terenach mieszkalnictwa
i us³ug (MU) po³o¿onych przy drodze KGP/KL.

17) Istniej¹ce budowle i budynki: us³ugowe, mieszkanio-
we, gospodarcze, stodo³y, obiekty inwentarskie, gara-
¿e po³o¿one na terenach nie przeznaczonych do zabu-
dowy, (w tym w terenach ZN, ZL i R) w pasie o szeroko-
œci 200 m od granic OPN - pozostawia siê do utrzyma-
nia, dopuszcza siê mo¿liwoœæ ich remontu i ewentual-
nej rozbudowy, przebudowy, lub odtworzenia (mo¿li-
woœæ remontów, przebudowy, rozbudowy i odtworze-
nia budynków nie dotyczy samowoli budowlanych
i obiektów naruszaj¹cych prawo), pod warunkiem, ¿e
dzia³ania inwestycyjne bêd¹ zgodnie z ustaleniami za-
wartymi w § 7, ust. 2 oraz zasadami obowi¹zuj¹cymi
w strefach polityki przestrzennej zapisanymi w rozdziale
III ust.aleñ planu. Istniej¹ce budowle i budynki: us³ugo-
we, mieszkaniowe, gospodarcze, stodo³y, obiekty in-
wentarskie, gara¿e, po³o¿one na terenach nie przezna-
czonych do zabudowy (w tym w terenach ZN i R), odda-
lone od granic OPN o minimum 200 metrów - pozosta-
wia siê do utrzymania; dopuszcza siê mo¿liwoœæ ich re-
montu, rozbudowy, przebudowy, przekszta³ceñ lub od-
tworzenia pod warunkiem, i¿ kubatura budynku jedno-
razowo zwiêkszy siê maksimum o 20% oraz, ¿e dzia³a-
nia inwestycyjne bêd¹ zgodnie z ust.aleniami zgodnie
z ustaleniami zawartymi w rozdziale I § 6 i § 7 oraz za-
sadami obowi¹zuj¹cymi w strefach polityki przestrzen-
nej zapisanymi w rozdziale III ustaleñ planu, ponadto
w istniej¹cych siedliskach - zabudowie zagrodowej nie
wydzielonej liniami rozgraniczaj¹cymi w terenach rol-
nych i zieleni nie urz¹dzonej, dopuszcza siê mo¿liwoœæ
realizacji nowych obiektów gospodarczych, stodó³, bu-
dynków inwentarskich koniecznych dla prowadzenia
dzia³alnoœci rolniczej pod warunkiem, ¿e te dzia³ania
inwestycyjne bêd¹ zgodnie z ust.aleniami zawartymi
w rozdziale I § 6 i § 7 oraz zasadami obowi¹zuj¹cymi
w strefach polityki przestrzennej zapisanymi w rozdzia-
le III ustaleñ planu. Ponadto poza granicami OPN i po-
za 200 m pasem jego okalaj¹cym w terenach ZN i R
przylegaj¹cych do zabudowy zagrodowej objêtej te-
renami mieszkalnictwa zagrodowego i jednorodzinne-
go (M) i wyznaczonych liniami rozgraniczaj¹cymi, do-
puszcza siê mo¿liwoœæ realizacji nowych budynków go-
spodarczych, stodó³ i innych obiektów koniecznych do
prowadzenia dzia³alnoœci rolniczej w odleg³oœci 20 m
od granic tego terenu".

§ 4

Uchwala siê zmianê fragmentu tekstu ustaleñ miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jerzma-
nowice - Przeginia w obszarze so³ectwa S¹spów w rozdziale I,
II i III uchwa³y polegaj¹c¹ na:

1) zmianie treœci § 4 ust. 6, polegaj¹cej na wykreœleniu
s³owa:
"6. U¿ytkowaniu (...)."
i zast¹pieniu go s³owem:
"6. Przeznaczeniu (...)."
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2) zmianie treœci § 4 ust. 7, polegaj¹cej na wykreœleniu
s³owa:
"7. U¿ytkowaniu (...)."
i zast¹pieniu go s³owem:
"7. Przeznaczeniu (...)."

3) wykreœleniu ust. 8 w § 4, dotycz¹cego s³ów:
"8. Zabudowie jednorodzinnej - nale¿y przez to rozumieæ

budynek mieszkalny jednorodzinny lub zespó³ takich
budynków wraz z przeznaczonymi dla potrzeb miesz-
kaj¹cych w nim rodzin budynkami gara¿owymi i go-
spodarczymi".

4) wykreœleniu ust. 9 w § 4, dotycz¹cego s³ów:
"9. Zabudowie zagrodowej - nale¿y przez to rozumieæ bu-

dynki mieszkalne rolników wraz z obiektami gospodar-
czymi o charakterze rolniczym".

oraz wpisaniu nowego ust. 9 o nastêpuj¹cej treœci:
9. odtworzeniu budynku - rozumie siê przez to budowê
budynku w miejscu budynku, który istnia³ w czasie wej-
œcia planu w ¿ycie i nie stanowi samowoli budowlanej,
a uleg³ zniszczeniu w skutek po¿aru, powodzi lub innej klê-
ski. Odtworzeniu podlega forma, gabaryt i funkcja, nie mo¿e
zmieniæ siê pierwotne przeznaczenia budynku ani jego
zasadnicze cechy, z zastrze¿eniem, i¿ ograniczenia te nie
dotycz¹ obiektów i zmian dokonywanych w budynkach
s³u¿¹cych celom OPN. W przypadku obiektu o cechach i wa-
lorach zabytkowych, odtworzenie nie mo¿e zmieniaæ pier-
wotnego wygl¹du obiektu, w przypadku innych obiektów
odtworzenie odbyæ siê musi zgodnie z zasadami wymie-
nionymi w § 7 ust. 2 i 3".

5) wykreœleniu ust. 13 do 15 w § 4 obejmuj¹cych treœæ:
"13. wodach podziemnych - rozumie siê przez to wody wy-

stêpuj¹ce pod powierzchni¹ ziemi w wolnych przestrze-
niach ska³ skorupy ziemskiej, tworz¹ce, w zale¿noœci od
g³êbokoœci wystêpowania wody, przypowierzchniowe
oraz g³êbsze u¿ytkowe poziomy wodonoœne,

14. ochronie œrodowiska - rozumie siê przez to podjêcie lub
zaniechanie dzia³añ, umo¿liwiaj¹ce zachowanie lub przy-
wracanie równowagi przyrodniczej; ochrona ta polega
w szczególnoœci na:

a) racjonalnym kszta³towaniu œrodowiska i gospodarowa-
niu zasobami œrodowiska zgodnie z zasad¹ zrównowa-
¿onego rozwoju,

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

œciwego,
15. us³ugach nieuci¹¿liwych - rozumie siê przez to taki ro-

dzaj dzia³alnoœci us³ugowej, która nie wywo³uje uci¹¿li-
woœci dla otoczenia, to jest nie powoduje przekraczania
standardów jakoœci ust.alonych dla œrodowiska, a zw³asz-
cza ha³asu, wibracji, odorów, zanieczyszczeñ powietrza
taki rodzaj us³ug, który nie wywo³uje uci¹¿liwoœci dla
otoczenia; tj. - jego ewentualna uci¹¿liwoœæ zamyka siê
w granicach dzia³ki".

6) zmianie treœci § 5 ust. 1, polegaj¹cej na:
a) wykreœleniu po s³owach: "Okreœlone w § 2 pkt 3 zasady

zagospodarowania terenu wg rodzaju (...)"
s³owa: "(...) u¿ytkowania".
i zast¹pieniu go s³owem: "(...) przeznaczenia".

b) wykreœleniu po s³owach: "podstawowy rodzaj przezna-
czenia(...)"
s³owa: "u¿ytkowanie (...)".
i zast¹pieniu go s³owem: "przeznaczenie (...)".

c) wykreœleniu po s³owach: "dopuszczalny rodzaj przezna-
czenia (...)"
s³owa: "u¿ytkowanie (...)".

i zast¹pieniu go s³owem: "przeznaczenie (...)".
7) zmianie treœci § 8 ust. 4, polegaj¹cej na wykreœleniu

treœci o brzmieniu:
4. Dla istniej¹cej w granicach OPN enklawy zabudowy

mieszkaniowej oznaczonej na rysunku planu symbolem
M dopuszcza siê mo¿liwoœæ prowadzenia dzia³alnoœci in-
westycyjnej zgodnie z przepisami odrêbnymi.
i zast¹pieniu go now¹ treœci¹:
4. Dla istniej¹cej w granicach OPN enklawy zabudowy

mieszkaniowej oznaczonej na rysunku planu symbo-
lem M obowi¹zuj¹ ust.alenia zawarte w § 6, i § 7,
w tym ust. 2 pkt 1 i 2 mówi¹cy, i¿ w terenach OPN:
obowi¹zuje zakaz budowy lub rozbudowy obiektów
budowlanych i urz¹dzeñ technicznych z wyj¹tkiem
obiektów i urz¹dzeñ s³u¿¹cych celom parku, zakaz ten
nie narusza mo¿liwoœci remontów, przebudowy i od-
tworzenia budynków w przypadku ich zniszczenia w
wyniku po¿aru, powodzi lub innej klêski. oraz ¿e w
obszarze tym zakazuje siê rozbudowy i nadbudowy
istniej¹cych obiektów.

8) zmianie treœci § 13 polegaj¹cej na wykreœleniu ust. 2
i ust. 3 o brzmieniu:

"2. Jako u¿ytkowanie dopuszczalne na okreœlonych
w ust. 1 terenach ustala siê mo¿liwoœæ:
1) realizacji urz¹dzeñ infrastruktury technicznej (wy-

³¹cznie w przypadku wykazania braku mo¿liwoœci in-
nego ni¿ przez tereny leœne trasowania przebiegu
sieci oraz za zgod¹ zarz¹dcy lasu),

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

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

9) zmianie treœci § 14 ust. 1, polegaj¹cej na wykreœleniu
drugiej czêœci zdania po s³owach: "W celu ochrony tych
obszarów wprowadza siê zakaz realizacji nowych obiektów
kubaturowych w terenach tego u¿ytkowania (...)"
treœci o brzmieniu: " (...) a dla istniej¹cych wprowadza siê
zakaz poszerzania ogrodzeñ poza granice wyznaczone ist-
niej¹cym obrysem".

10) zmianie treœci § 14 ust. 2 pkt 5, polegaj¹cej na wykre-
œleniu treœci o brzmieniu:
"utrzymania istniej¹cych obiektów mieszkaniowych, gospo-
darczych, inwentarskich, gara¿y i us³ugowych z mo¿liwo-
œci¹ polepszenia standardów, przekszta³ceñ, remontów
z jednorazow¹ mo¿liwoœci¹, powiêkszenia kubatury budyn-
ku, z zachowaniem rygorów jakie obowi¹zuj¹ dla zabudo-
wy okreœlonych w § 6 i 7."

11) zmianie treœci § 15 ust. 2, pkt 1, polegaj¹cej na wykre-
œleniu treœci o brzmieniu:
"utrzymania istniej¹cych obiektów mieszkaniowych, go-
spodarczych, gara¿y i us³ugowych z jednorazow¹ mo¿li-
woœci¹ powiêkszenia kubatury budynku, z mo¿liwoœci¹ po-
lepszenia standardów, przekszta³ceñ, remontów z zacho-
waniem rygorów jakie obowi¹zuj¹ dla zabudowy okreœlo-
nych w § 6 i 7."

12) zmianie treœci § 15 ust. 2 pkt 1, polegaj¹cej na wykre-
œleniu treœci o brzmieniu:
"1) utrzymania istniej¹cych obiektów mieszkaniowych, go-
spodarczych, gara¿y i us³ugowych z jednorazow¹ mo¿liwo-
œci¹ powiêkszenia kubatury budynku z mo¿liwoœci¹ polep-
szenia ich standardów, przekszta³ceñ,remontów z zacho-
waniem rygorów jakie obowi¹zuj¹ dla zabudowy okreœlo-
nych w § 6 i 7"
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13) zmianie treœci § 16 ust. 3, polegaj¹cej na:
a) wykreœleniu po s³owach: "Ustala siê jako obowi¹zu-

j¹ce (...)"
s³owa: "minimalne"

b) wykreœleniu po s³owach: "(...) w liniach rozgraniczaj¹-
cych (...)"
treœci o brzmieniu: "(w granicach dok³adnoœci skali
planu)"

c) dopisaniu na koñcu pkt 1, 2, 3 treœci o brzmieniu:
"z poszerzeniami w rejonach skrzy¿owañ i na ³ukach dróg,
wg rysunku planu;"

14) zmianie treœci § 19 ust. 2 pkt 2 polegaj¹cej na dopisa-
niu dodatkowego podpunktu e) o brzmieniu:
"e) Na okres przejœciowy do czasu realizacji kanalizacji zbior-
czej dopuszcza siê mo¿liwoœæ odprowadzenia œcieków do
szczelnych zbiorników okresowo opró¿nianych. Ewentual-
nie dopuszcza siê realizacjê wysokosprawnych, przydomo-
wych oczyszczalni œcieków".

15) zmianie treœci § 19 ust. 2 pkt 3 polegaj¹cej na:
a) wykreœleniu treœci o brzmieniu: "Gazoci¹g ten zosta³ zre-

alizowany przed wejœciem w ¿ycie Rozporz¹dzenia Mini-
stra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. (Dz. U. Nr 97/2001)
i zgodnie z § 89 nie stosuje siê do niego nowych przepisów
dotycz¹cych wielkoœci technicznych stref."

b) wykreœleniu treœci o brzmieniu: "Zgodnie z zalece-
niem Rejonowego Oddzia³u Przesy³u w Tarnowie, Jed-
nostce Terenowej w Krakowie (...)"

16) zmianie treœci § 19 ust. 2 pkt 4 polegaj¹cej na:
a) wykreœleniu treœci o brzmieniu: "(...) istniej¹cy zakres

administrowania i w³asnoœci sieci i urz¹dzeñ przez Za-
k³ad Energetyczny Kraków S.A. i Bêdziñski Zak³ad Ener-
getyczny S.A.,"

b) wykreœleniu treœci o brzmieniu: "Ponadto na
podst. art. 73.2. UPOŒ postuluje siê dla remontów kapi-
talnych i budowy nowych linii przesy³owych wykonanie
ich jako podziemne."

17) zmianie treœci § 22 polegaj¹cej na wykreœleniu treœci
o brzmieniu:
"1. Zgodnie z decyzj¹ wojewody krakowskiego z dnia

15 kwietnia 1997 r. Nr OS.III.6210-1-5-97 dotycz¹c¹ usta-
nowienia strefy ochrony poœredniej wprowadza siê jej
granice na rysunek planu. Obszar strefy podzielony jest
na tereny ochrony poœredniej:
- wewnêtrzny - obejmuj¹cy wszystkie dop³ywy Rudawy

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

- zewnêtrzny - obejmuj¹cy pozosta³y teren zlewni Ruda-
wy - w czêœci po³o¿ony w so³ectwie S¹spów. Zasiêg
strefy zaznaczono na rysunku planu Nr 1.

2. W obszarze strefy ochrony poœredniej; wewnêtrznej i ze-
wnêtrznej obowi¹zuj¹ zakazy i nakazy okreœlone w wy¿ej
wymienionej decyzji."
oraz zast¹pienie jej treœci¹ o brzmieniu:
"1. Obszar planu, obejmuj¹cy so³ectwo S¹spów w jego

granicach administracyjnych, znajduje siê w czêœci,
zgodnie z decyz j¹ Wojewody Krakowsk iego
Nr OS.III.6210-1-5/97 z dnia 15 kwietnia 1997 r. doty-
cz¹c¹ ustanowienia strefy ochronnej ujêcia wody z rze-
ki Rudawy; w zasiêgu zewnêtrznego terenu ochrony
poœredniej. Na rysunku planu zgodnie z w/w decyzj¹
okreœlono zasiêg zewnêtrznego terenu ochrony po-
œredniej pod nazw¹ strefy zewnêtrznego terenu ochro-
ny poœredniej (ZTOP) ujêcia wody.

2. Dla zewnêtrznego terenu ochrony poœredniej obowi¹-
zuj¹ zakazy i nakazy okreœlone w w/w decyzji.
1) W zewnêtrznym terenie ochrony poœredniej za-

brania siê:
a) przechowywania i sk³adania materia³ów promie-

niotwórczych,
b) lokalizowania magazynów produktów ropopo-

chodnych i innych substancji chemicznych oraz ru-
roci¹gów do ich transportu,

c) lokalizowania stacji paliw bez zainstalowania
urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych wody powierzchnio-
we i podziemne przed zanieczyszczeniem w trak-
cie prowadzonej dzia³alnoœci i w przypadku ewen-
tualnych awarii,

d) lokalizowania wylewisk odpadów komunalnych
i przemys³owych,

e) lokalizowania wysypisk odpadów komunalnych
i przemys³owych bez uszczelnienia dna i prawi-
d³owego zagospodarowania odcieku,

f) mycia pojazdów mechanicznych w ciekach wod-
nych i w pasie o szerokoœci 30 m od ich brzegów,

g) gromadzenia odpadów na brzegach i w korytach
cieków,

h) wprowadzania do wód powierzchniowych lub do
gruntu œcieków opadowych z nowych i moderni-
zowanych ci¹gów komunikacyjnych, bez ich wcze-
œniejszego podczyszczenia,

i) lokalizowania zak³adów przemys³owych i us³ugo-
wych opartych na chemicznej obróbce metali i in-
nych materia³ów,

j) lokalizowania zak³adów produkuj¹cych chemika-
lia lub produkty chemiczne,

k) lokalizowania zak³adów produkcji t³uszczów ro-
œlinnych i zwierzêcych,

l) lokalizowania browarów, gorzelni i s³odowni,
m) lokalizowania garbarni i farbiarni.

2) W zewnêtrznym terenie ochrony poœredniej na-
kazuje siê:
a) realizacjê kanalizacji zakoñczonej urz¹dzeniami

oczyszczaj¹cymi równolegle z realizacj¹ wodoci¹-
gów, jak równie¿ porz¹dkowanie gospodarki œcie-
kowej na terenach objêtych wodoci¹gami,

b) posiadanie p³yty gnojowej i zbiornika na gnojów-
kê w gospodarstwach prowadz¹cych dzia³alnoœæ
hodowlan¹.

18) zmianie treœci § 24 ust. 4 polegaj¹cej na wykreœleniu treœci
o brzmieniu: "Zasiêgi strefy mog¹ byæ indywidualnie kory-
gowane w zale¿noœci od uwarunkowañ zgodnie z obowi¹-
zuj¹cymi przepisami oraz wy³¹cznie w uzgodnieniu z za-
rz¹dc¹ sieci."

PRZEPISY KOÑCOWE

§ 5

Pozosta³e ustalenia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego wyra¿one w czêœci tekstowej oraz graficz-
nej pozostaj¹ bez zmian.

§ 6

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Jerzma-
nowice-Przeginia.

Poz. 5680
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§ 7

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia og³osze-
nia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Prawda

Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XIII/60/07
Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia
z dnia 24 wrzeœnia 2007 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego Gminy Jerzmanowice - Przeginia
w obszarze so³ectwa S¹spów, w zakresie okreœlonym
uchwa³¹ Nr XLII/303/06 Rady Gminy Jerzmanowice - Prze-
ginia z dnia 27 marca 2006 r. okreœlaj¹cy sposób realiza-
cji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych Gminy
oraz zasady ich finansowania, zgodnie z przepisami o fi-
nansach publicznych.

Do inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej stano-
wi¹cych zadania w³asne Gminy Jerzmanowice - Przeginia,
nale¿¹:
- systemy zaopatrzenia w wodê,
- systemy zwi¹zane z odprowadzaniem i oczyszczaniem

œcieków,
- drogi i ulice gminne.

Zgodnie z uchwal¹ Nr XLII/303/06 Rady Gminy Jerzmano-
wice - Przeginia z dnia 27 marca 2006 r., w sprawie przyst¹-
pienia do sporz¹dzenia zmiany miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego w so³ectwie S¹spów w jego gra-
nicach administracyjnych w Gminie Jerzmanowice - Przegi-
nia, zatwierdzonego uchwa³¹ Nr XXXVIII/275/05 Rady Gmi-
ny Jerzmanowice - Przeginia z dnia 24 paŸdziernika 2005 r.,
zakres zmiany dotyczy³ korekty niektórych ustaleñ tekstu pla-
nu, a w szczególnoœci:
1. zasad ogólnych zagospodarowania terenów zawartych w roz-

dziale I § 6 uchwa³y,
2. zasad ogólnych kszta³towania zabudowy zawartych w roz-

dziale I § 7 uchwa³y,
3. zasad przeznaczenia terenów zawartych w rozdziale II uchwa³y;
4. zasad zagospodarowania terenów wg stref polityki prze-

strzennej zawartych w rozdziale III uchwa³y.
Zmianami zatem objête zosta³y wy³¹cznie w/w elementy,

które nie maj¹ wp³ywu na sposób realizacji zapisanych w pla-
nie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej nale¿¹cych
do zadañ w³asnych Gminy ani na zasady ich finansowania.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Prawda

5681

Uchwa³a* Nr XI/94/07
Rady Miejskiej w Skale

z dnia 27 wrzeœnia 2007 r.

w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Za-
k³adu Opieki Zdrowotnej w Skale.

Dzia³aj¹c na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 3, art. 11, art. 39
ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zak³adach opieki
zdrowotnej (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z póŸn. zm.), Rada
Miejska w Skale uchwala, co nastêpuje:

§ 1

§ 14 statutu Samodzielnego Publicznego Zak³adu Opieki
Zdrowotnej w Skale otrzymuje brzmienie:
1. Rada Spo³eczna Zak³adu zostaje powo³ana przez Radê

Miejsk¹ w Skale na okres 4 lat.
2. Kadencja Rady Spo³ecznej trwa zgodnie z kadencyjnoœci¹

Rady Miejskiej i koñczy siê po 3 miesi¹cach od wyborów
samorz¹dowych.

3. W sk³ad Rady Spo³ecznej wchodz¹:
a) Burmistrz Miasta i Gminy Ska³a jako przewodnicz¹cy,
b) co najmniej 4 przedstawicieli wy³onionych przez Rade

Miejsk¹ w trybie uchwa³y,
c) przedstawiciel Wojewody Ma³opolskiego.

4. Posiedzenie Rady Spo³ecznej odbêdzie siê co najmniej raz
na kwarta³.

5. W posiedzeniach Rady Spo³ecznej uczestniczy Kierownik
Zak³adu i przedstawiciel organizacji zwi¹zkowych. W posie-
dzeniach Rady Spo³ecznej maj¹ prawo uczestniczyæ przed-
stawiciele samorz¹dów medycznych.

6. Posiedzenia Rady Spo³ecznej zwo³ywane s¹ przez Przewod-
nicz¹cego Rady Spo³ecznej co najmniej 3 dni przed wyzna-
czonym terminem. O posiedzeniu Przewodnicz¹cy zawiada-
mia pisemnie, wskazuje miejsce, godzinê oraz proponowa-
ny porz¹dek.

7. Obs³ugê administracyjno - techniczn¹ Rady organizuje Prze-
wodnicz¹cy Rady Spo³ecznej.

8. Posiedzenie Rady Spo³ecznej mo¿e zostaæ zwo³ane równie¿
na pisemny wniosek Kierownika Zak³adu. ¯¹daj¹cy zwo³a-
nia powinien okreœliæ temat posiedzenia.

§ 2

Pozosta³e zapisy statutu pozostaj¹ bez zmian.

§ 3

Wykonanie uchwa³y powierza siê Kierownikowi SPZOZ
w Skale.

§ 4

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

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej: T. Dur³ak

5682

Uchwa³a Nr XIII/109/07
Rady Miejskiej w Skale

z dnia 25 paŸdziernika 2007 r.

w sprawie zmiany uchwa³y Nr II/12/02 Rady Miejskiej
w Skale z dnia 5 grudnia 2002 r. dotycz¹cej regulaminu tar-
gowisk w Gminie Ska³a.

Dzia³aj¹c na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11, art. 18 ust. 2
pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym,
t.j. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z póŸn. zm., Rada Miejska
w Skale uchwala, co nastêpuje:

________
*) Rozstrzygniêciem nadzorczym Nr PN.II.0912-18-05 z dnia

13 listopada 2007 r. Wojewoda Ma³opolski wskaza³,
¿e uchwa³ê wydano z naruszeniem prawa.

Poz. 5680, 5681, 5682
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§ 1

§ 8 za³¹cznika Nr 1 do Uchwa³y otrzymuje brzmienie:
Na placu targowym mo¿na dokonaæ rezerwacji stanowiska.

1. Osobom lub jednostkom organizacyjnym wykonuj¹-
cym handel daje siê mo¿liwoœæ rezerwacji stanowisk
handlowych na targowisku za dodatkow¹ op³at¹ usta-
lon¹ w wysokoœci 35,00 z³. miesiêcznie brutto za dwa
dni w tygodniu (œroda i sobota). Op³ata ta dla w³aœci-
cieli gospodarstw rolnych wynosiæ bêdzie 19,00 z³. mie-
siêcznie brutto (za okazaniem dowodu osobistego i na-
kazu p³atniczego).

2. Op³ata rezerwacyjna stanowisk handlowych za jeden
dzieñ targowy w tygodniu (œroda lub sobota) wynosiæ
bêdzie 20,00 z³. miesiêcznie brutto.

3. Zabrania siê odstêpowania stanowisk innym osobom.

§ 2

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta
i Gminy Ska³a.

§ 3

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty jej og³o-
szenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego
i ma zastosowanie od 1 stycznia 2008 r.

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej: T. Dur³ak

5683

Uchwa³a Nr XI/78/07
Rady Miejskiej w Su³kowicach

z dnia 30 sierpnia 2007 r.

w sprawie ustalenia najni¿szego wynagrodzenia zasadni-
czego w pierwszej kategorii zaszeregowania dla pracow-
ników Œwietlicy Œrodowiskowej w Su³kowicach i Zak³adu
Gospodarki Komunalnej w Su³kowicach.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z póŸn. zm.) oraz § 2 pkt 2 rozporz¹dzenia Rady Mini-
strów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradza-
nia pracowników samorz¹dowych zatrudnionych w jednost-
kach organizacyjnych jednostek samorz¹du terytorialnego
(Dz. U. Nr 146, poz. 1222 z póŸn. zm., Rada Miejska w Su³kowi-
cach uchwala, co nastêpuje:

§ 1

Ustala siê najni¿sze wynagrodzenie zasadnicze w I katego-
rii zaszeregowania w tabeli miesiêcznych stawek wynagro-
dzenia zasadniczego:
1) dla pracowników Œwietlicy Œrodowiskowej w Su³kowicach

w wysokoœci  700,00 z³,
2) dla pracowników Zak³adu Gospodarki Komunalnej w Su³-

kowicach w wysokoœci  800,00 z³.

§ 2

Zobowi¹zuje siê Kierownika Œwietlicy Œrodowiskowej i Dy-
rektora Zak³adu Gospodarki Komunalnej do sporz¹dzenia mie-
siêcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego.

§ 3

Traci moc uchwa³a Rady Miejskiej Nr XXVII/164/00 z dnia
29 czerwca 2000 r. w sprawie ustalenia najni¿szego wynagro-
dzenia w Zak³adzie Gospodarki Komunalnej w Su³kowicach.

§ 4

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia z moc¹ obowi¹-
zuj¹c¹ od dnia 1 sierpnia 2007 r.

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej: J. Socha

5684

Uchwa³a Nr XII/91/07
Rady Miejskiej w Su³kowicach
z dnia 18 paŸdziernika 2007 r.

w sprawie zmiany uchwa³y Nr XXXVIII/247/2006 Rady Miej-
skiej w Su³kowicach z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie
wyznaczenia miejsca placu targowego w Su³kowicach
i ustalenia jego regulaminu.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11 i 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 póŸn. zm.), Rada Miejska
w Su³kowicach uchwala, co nastêpuje:

§ 1

Nadaje siê nowe brzmienie regulaminowi porz¹dkowemu
placu targowego stanowi¹cemu za³¹cznik do uchwa³y
Nr XXXVIII/247/2006 Rady Miejskiej w Su³kowicach z dnia
31 sierpnia 2006 r. w sprawie wyznaczenia miejsca placu tar-
gowego w Su³kowicach i ustalenia jego regulaminu, zgodnie
z za³¹cznikiem do niniejszej uchwa³y.

§ 2

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy Su³-
kowice.

§ 3

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

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej: J. Socha

Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr XII/91/07
Rady Miejskiej w Su³kowicach
z dnia 18 paŸdziernika 2007 r.

REGULAMIN PLACU TARGOWEGO
"ZIELONA PODKOWA"

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. W³aœcicielem placu targowego, po³o¿onego w Su³kowicach,
ul. Ptasznica 4 jest Gmina Su³kowice, która wyznacza za-
rz¹dcê placu.
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2. Plac targowy przeznaczony jest na dzia³alnoœæ handlow¹.
3. Plac targowy w Su³kowicach czynny jest w dni powszednie

w godzinach 600 - 1600.
4. Wjazd i postój samochodami dopuszczalny jest tylko dla

osób handluj¹cych i odbywa siê po uiszczeniu op³aty za
samochód.

5. Na placu targowym znajduj¹ siê kontenery przeznaczone do
gromadzenia odpadów oraz toalety dostêpne w godzinach
funkcjonowania targowiska. Korzystanie z urz¹dzeñ nastê-
puje po uiszczeniu odp³atnoœci.

6. Wszystkie osoby znajduj¹ce siê na placu targowym obowi¹-
zuje zakaz wnoszenia i wwo¿enia rzeczy lub przedmiotów
mog¹cych stanowiæ zagro¿enie dla zdrowia i ¿ycia ludzi.

§ 2

1. Dzia³alnoœæ handlow¹ na placu targowym mog¹ prowadziæ
osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne niepo-
siadaj¹ce osobowoœci prawnej.

2. Osoby dokonuj¹ce sprzeda¿y na targowisku zobowi¹zane
s¹ do posiadania aktualnych dokumentów potwierdzaj¹cych
to¿samoœæ oraz innych dokumentów umo¿liwiaj¹cych stwier-
dzenie legalnoœci ich dzia³alnoœci handlowej.

3. Osoby dokonuj¹ce sprzeda¿y na placu targowym s¹ zobo-
wi¹zane do przestrzegania niniejszego regulaminu, innych
przepisów prawnych reguluj¹cych zakres prowadzonej dzia-
³alnoœci handlowej, a tak¿e przepisów sanitarnych, po¿aro-
wych, BHP oraz do zachowania ogólnie przyjêtych norm
wspó³¿ycia spo³ecznego.

4. Osoby dokonuj¹ce sprzeda¿y na placu targowym zobowi¹-
zane s¹ we w³asnym zakresie i na swój koszt do zabezpie-
czenia swojego stoiska przed kradzie¿¹, w³amaniem lub in-
nymi zdarzeniami losowymi.

5. Osoby dokonuj¹ce sprzeda¿y na placu targowym s¹ zobo-
wi¹zane w zakresie objêtym niniejszym regulaminem do
podporz¹dkowania siê poleceniom zarz¹dcy placu.

II. SPRZEDA¯ TOWARÓW NA PLACU TARGOWYM

§ 3

1. Zabrania siê dokonywania handlu, nawet w przypadku do-
raŸnej sprzeda¿y, na ci¹gach komunikacyjnych, chodnikach,
przejœciach dla pieszych lub w inny sposób utrudniaj¹cy ruch.

2. Zabrania siê odstêpowania miejsca sprzeda¿y osobom, któ-
re nie uiœci³y op³aty targowej lub za postój samochodu.

3. Podmiotom prowadz¹cym dzia³alnoœæ na terenie placu tar-
gowego zabrania siê posiadania, instalowania i u¿ywania
butli gazowych.

§ 4

1. Na placu targowym zabrania siê sprzeda¿y nastêpuj¹cych
towarów:
a) œrodków odurzaj¹cych lub psychotropowych,
b) napojów alkoholowych,
c) spirytusu (denaturatu) ska¿onego, nafty i benzyny,
d) substancji truj¹cych i œrodków leczniczych,
e) kamieni i metali szlachetnych oraz wykonywanych z nich

wyrobów bez wymaganej cechy probierczej,
f) zagranicznych banknotów i monet bêd¹cych w obiegu

w danym kraju,
g) papierów wartoœciowych,
h) broni palnej, pneumatycznej i bia³ej, przedmiotów do mio-

tania chemicznych œrodków obezw³adniaj¹cych oraz s³u-

¿¹cych do ostrzeliwania amunicji alarmowej, sygna³owej
przeznaczonych do obezw³adnienia osób za pomoc¹ ³adun-
ków lub innych œrodków energii, amunicji, materia³ów wy-
buchowych oraz artyku³ów pirotechnicznych,

i) przedmiotów ekwiwalentu wojskowego,
j) przedmiotów z nielegalnych Ÿróde³,
k) innych artyku³ów, produktów i przedmiotów, których

sprzeda¿ jest zabroniona nap odstawie odrêbnych prze-
pisów,

l) drobiu i innych zwierz¹t,
m) œrodków spo¿ywczych bez opakowañ jednostkowych, ta-

kich jak:
- mleko nie pasteryzowane oraz przetwory mleczne,
- t³uszcze roœlinne i zwierzêce,
-miêso i przetwory miêsne,
- drób bity i przetwory drobiowe,
-przetwory rybne,
- mro¿one œrodki spo¿ywcze,
- pieczywo i wyroby ciastkarskie.

2. Grzyby surowe dziko rosn¹ce zakwalifikowane do sprze-
da¿y przez klasyfikatora- wolno sprzedawaæ pod warun-
kiem umieszczenia informacji o gatunku grzybów, miej-
scu ich pochodzenia (lasu, terenu) oraz nazwiska i adresu
sprzedawcy.

3. Handel artyku³ami spo¿ywczymi mo¿e byæ prowadzony
wy³¹cznie na stanowiskach spe³niaj¹cych wymagania prze-
widziane w handlu tymi artyku³ami.

§ 5

1. Wagi i inne narzêdzia pomiarowe u¿ywane na placu targo-
wym powinny mieæ wa¿n¹ cechê legalizacyjn¹ oraz powin-
ny byæ ustawione lub u¿ytkowane w ten sposób, aby kupu-
j¹cy mieli mo¿liwoœæ stwierdzenia prawid³owoœci i rzetelno-
œci ich dzia³ania.

2. Osoba prowadz¹ca handel na placu targowym jest zobo-
wi¹zana uwidoczniæ na towarach wystawionych do sprze-
da¿y ceny, w sposób zapewniaj¹cy prost¹ informacjê o ich
wysokoœciach.

§ 6

Sprzeda¿ towaru objêtego zakazem, o którym mowa w § 4,
zostanie wstrzymana przez osobê upowa¿nion¹ przez w³aœci-
ciela lub zarz¹dzaj¹cego placem targowym.

O zaistnia³ym przypadku powiadamia siê odpowiednio wg
w³aœciwoœci:
- Komendê Powiatow¹ Policji w Myœlenicach,
- Powiatowego Inspektora Weterynarii w Myœlenicach,
- Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myœlenicach,
- Pañstwow¹ Inspekcjê Handlow¹.

III. OP£ATY

§ 7

1. Od osób prowadz¹cych handel na placu targowym pobiera
siê dzienn¹ op³atê targow¹, wed³ug stawek ustalonych
uchwa³¹ Rady Miejskiej w Su³kowicach.

2. Op³aty pobiera zarz¹dca placu.
3. Wysokoœæ op³at o których mowa w ust. 1, jest podana do

wiadomoœci na tablicy og³oszeñ na placu targowym.
4. Nale¿noœci przewidziane za korzystanie z innych us³ug œwiad-

czonych przez zarz¹dzaj¹cego placem targowym pobiera siê
niezale¿nie od op³aty targowej.
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IV. KONTROLE

1. Do dokonania kontroli uiszczenia op³aty targowej i prze-
strzegania zasad niniejszego regulaminu upowa¿nieni s¹
pracownicy wskazani przez Burmistrza Gminy Su³kowice
i posiadaj¹cy stosowne upowa¿nienia i legitymacje.

2. Na ¿¹danie kontroluj¹cego, sprzedaj¹cy ma obowi¹zek oka-
zaæ kwit op³aty.

3. Na ka¿de ¿¹danie przedstawicieli w³aœciwych organów upo-
wa¿nionych do kontroli oraz zarz¹dcy placu targowego osoby
dokonuj¹ce sprzeda¿y winny okazaæ dokumenty upowa¿nia-
j¹ce do prowadzenia dzia³alnoœci handlowej (np. wpis do ewi-
dencji dzia³alnoœci gospodarczej, rolnicy- nakaz p³atniczy itp.).

V. POSTANOWIENIA KOÑCOWE

1. Na placu targowym zabrania siê:
a) wprowadzaæ do obrotu handlowego towarów zabronionych,
b) spo¿ywania alkoholu,
c) zanieczyszczania terenu placu targowego i niszczenia urz¹-

dzeñ wyposa¿enia placu,
d) organizowania gier hazardowych oraz sprzeda¿y towa-

rów w drodze publicznych losowañ i przetargów,
e) reklamy wyrobów tytoniowych i alkoholu.

2. Osoby handluj¹ce na placu targowym maj¹ obowi¹zek utrzy-
maæ czystoœæ w miejscu handlu i wokó³ niego oraz groma-
dzenia odpadów na swoim stoisku, a po skoñczonym handlu
usuwania ich w miejsce do tego przeznaczone z uiszczeniem
op³aty utylizacyjnej.

3. Umieszczania reklam na placu targowym jest dozwolone po
uzyskaniu stosownej zgody w³aœciciela i zarz¹dzaj¹cego pla-
cem targowym oraz po uprzednim uiszczeniu op³at wynika-
j¹cych z tego tytu³u.

4. Osoby winne naruszeñ niniejszego regulaminu podlegaj¹
odpowiednim przepisom karno-administracyjnym, w tym
tak¿e mog¹ byæ usuniête z placu targowego w trybie na-
tychmiastowym i niedopuszczone do handlu na placu przez
okres do jednego roku w³¹cznie.

5. Osoby, które dopuszczaj¹ siê niszczenia mienia w³aœciciela
placu targowego poza odpowiedzialnoœci¹ karn¹ zobowi¹-
zane s¹ do naprawienia szkody.

6. W sytuacjach nag³ych zdarzeñ losowych, klêsk ¿ywio³owych,
zagro¿enia ¿ycia lub zdrowia ludzi i w ka¿dej innej uzasad-
nionej sytuacji w³aœciciel lub zarz¹dzaj¹cy placem targowym
jest upowa¿niony do zawieszenia dzia³alnoœci placu targo-
wego. Zawieszenie dzia³alnoœci placu targowego mo¿e byæ
czêœciowe lub ca³kowite.

7. Regulamin placu targowego mo¿e byæ zmieniony w ka¿dym
przypadku, gdy nast¹pi zmiana przepisów prawa lub zaist-
nieje koniecznoœæ wprowadzenia zmian organizacyjnych
przez w³aœciciela lub zarz¹dzaj¹cego placem targowym.

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej: J. Socha
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Uchwa³a Nr XII/93/07
Rady Miejskiej w Su³kowicach
z dnia 18 paŸdziernika 2007 r.

w sprawie zmiany uchwa³y Nr XI/78/07 z dnia 30 sierp-
nia 2007 r. w sprawie ustalenia najni¿szego wynagrodzenia
zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania dla pra-
cowników Œwietlicy Œrodowiskowej w Su³kowicach Su³ko-
wicach Zak³adu Gospodarki Komunalnej w Su³kowicach.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 41 ust. 1 Ustawy
osamorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 42, poz. 1591
z póŸn. zm.) oraz § 2 pkt 2 rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia
2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowni-
ków samorz¹dowych zatrudnionych w jednostkach organiza-
cyjnych jednostek samorz¹du terytorialnego (Dz. U. Nr 146,
poz. 1222 z póŸn. zm.), Rada Miejska w Su³kowicach uchwala,
co nastêpuje.

§ 1

W uchwale Nr XI/78/07 Rady Miejskiej w Su³kowicach z dnia
30 sierpnia 2007 r. w sprawie ustalenia najni¿szego wynagro-
dzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania dla
Pracowników Œwietlicy Œrodowiskowej w Su³kowicach Zak³a-
du Gospodarki Komunalnej w Su³kowicach § 4 otrzymuje
brzmienie:

"§ 4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³o-
polskiego, z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 sierpnia 2007 r."

§ 2

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy
Su³kowice.

§ 3

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

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej: J. Socha
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Uchwa³a Nr XIII/95/07
Rady Miejskiej w Su³kowicach
z dnia 25 paŸdziernika 2007 r.

w sprawie okreœlenia zasad nabycia, zbycia i obci¹¿ania
nieruchomoœci gminnych oraz ich wydzier¿awiania lub
wynajmu na okres d³u¿szy ni¿ 3 lata.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a", art. 40 ust. 1 i ust. 2
pkt 3, art. 41 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹-
dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póŸn. zm.)
w zwi¹zku z art. 13 ust. 1 i art. 28, art. 35 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (t.j. Dz. U.
z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z póŸn. zm.), Rada Miejska w Su³ko-
wicach uchwala, co nastêpuje:

§ 1

Okreœla siê zasady nabywania, zbywania i obci¹¿ania nie-
ruchomoœci stanowi¹cych mienie Gminy Su³kowice w brzmie-
niu za³¹cznika Nr 1 do niniejszej uchwa³y.

§ 2

Okreœla siê zasady wydzier¿awiania i wynajmowania oraz
u¿yczania nieruchomoœci stanowi¹cych mienie Gminy Su³ko-
wice na okres d³u¿szy ni¿ 3 lata w brzmieniu za³¹cznika Nr 2 do
niniejszej uchwa³y.
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§ 3

Traci moc uchwa³a Nr XV/90/99 z dnia 12 sierpnia 1999 r.
w sprawie wydzier¿awiania nieruchomoœci stanowi¹cych w³a-
snoœæ Gminy Su³kowice oraz najmu lokali komunalnych na
okres d³u¿szy ni¿ 3 lata.

§ 4

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy
Su³kowice.

§ 5

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Wo-
jewództwa Ma³opolskiego, wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni
od dnia jej og³oszenia, z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia
1 paŸdziernika 2007 r.

Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XIII/95/07
Rady Miejskiej w Su³kowicach
z dnia 25 paŸdziernika 2007 r.

ZASADY NABYWANIA, ZBYWANIA I OBCI¥¯ANIA
NIERUCHOMOŒCI STANOWI¥CYCH

MIENIE GMINY SU£KOWICE

I. Zasady nabywania nieruchomoœci do zasobu
Gminy Su³kowice.

Ustala siê nastêpuj¹ce zasady reguluj¹ce nabywanie nie-
ruchomoœci przez Gminê Su³kowice:
1. Od osób fizycznych i prawnych mog¹ byæ nabywane nieru-

chomoœci na cele rozwojowe Gminy i zorganizowanej dzia-
³alnoœci inwestycyjnej, a tak¿e realizacjê innych celów pu-
blicznych.

2. Nabywanie nieruchomoœci na rzecz gminnego zasobu nie-
ruchomoœci mo¿e nast¹piæ poprzez:
a) umowê kupna - sprzeda¿y,
b) umowê zamiany,
c) zrzeczenie siê,
d) wyw³aszczenie,
e) przejêcie na w³asnoœæ Gminy na podstawie innych tytu-

³ów prawnych na mocy przepisów szczególnych,
f) inn¹ czynnoœæ prawn¹ przenosz¹c¹ w³asnoœæ, zgodnie

z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospo-
darce nieruchomoœciami (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 261,
poz. 2603 z póŸn. zm.).

3. Decyzje w sprawach nabycia na rzecz Gminy nieruchomoœci
podejmuje Rada Miejska w formie uchwa³y - z wyj¹tkiem
nabycia nieruchomoœci z mocy prawa, o której decyduje
Burmistrz w formie zarz¹dzenia.

II. Zasady zbywania i obci¹¿ania nieruchomoœci wcho-
dz¹cych w sk³ad mienia Gminy Su³kowice.

1. Nieruchomoœci stanowi¹ce w³asnoœæ Gminy Su³kowice
mog¹ byæ przedmiotem:
a) sprzeda¿y, darowizny, u¿ytkowania wieczystego, trwa³e-

go zarz¹du lub u¿ytkowania,
b) zamiany,
c) zabezpieczenia dla zaci¹ganych przez Gminê zobowi¹zañ,
d) obci¹¿ania, na rzecz w³aœciciela innej nieruchomoœci, s³u-

¿ebnoœci¹ gruntow¹,

e) obci¹¿ania nieruchomoœci bêd¹cych w³asnoœci¹ Gminy
ograniczonymi prawami rzeczowymi na rzecz osób trze-
cich zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
gospodarce nieruchomoœciami (tekst jednolity Dz. U.
z 2004 r. Nr 261, poz. 2.603 z póŸn. zm.).

2. Decyzje w sprawach opisanych w dziale II pkt 1 niniejszych
zasad podejmuje Rada Miejska w formie uchwa³y.

Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr XIII/95/07
Rady Miejskiej w Su³kowicach
z dnia 25 paŸdziernika 2007 r.

ZASADY DZIER¯AWY, NAJMU I U¯YCZANIA
NIERUCHOMOŒCI STANOWI¥CYCH W£ASNOŒÆ

GMINY SU£KOWICE

1. W przypadku, gdy nieruchomoœci nie mog¹ byæ przekaza-
ne do trwa³ego zagospodarowania lub ich zagospodaro-
wanie przez gminê jest planowane w przysz³oœci, mo¿na je
oddaæ w formie przetargu w najem lub dzier¿awê na okres
d³u¿szy ni¿ 3 lata lub oddaæ w u¿yczenie.

2. Czynnoœci w sprawach najmu i dzier¿awy na okres powy¿ej
trzech lat jednak nie d³u¿ej ni¿ do lat 10 podejmuje Burmistrz.

3. Podejmuj¹c czynnoœci w sprawie najmu i dzier¿awy Bur-
mistrz w szczególnoœci okreœla:
a) okres dzier¿awy lub najmu,
b) kwotê czynszu do przetargu,
c) sk³ad komisji przetargowej w iloœci 3 do 5 osób,
d) formê zabezpieczenia przedmiotu np. hipoteczne, we-

ksel lub inne.
4. Przyjmuje siê formê przetargu pisemnego, nieograniczo-

nego lub ustnego zwanego licytacj¹.
5. Wadium do przetargu ustala siê w wysokoœci nie ni¿szej ni¿

5% kwoty rocznego czynszu dzier¿awy lub najmu, wp³aco-
nego najpóŸniej na 3 dni przed ustalon¹ dat¹ przetargu.

6. Podstaw¹ do zawarcia umowy jest protokó³ z przetargu.
7. Je¿eli pierwszy przetarg zakoñczy³ siê wynikiem negatyw-

nym, Burmistrz mo¿e wydzier¿awiæ lub wynaj¹æ nierucho-
moœæ bez przeprowadzenia kolejnego przetargu, obni¿a-
j¹c stawkê czynszu przyjêt¹ do przetargu nie wiêcej ni¿
o 50%. Podstawê do zawarcia umowy stanowiæ bêdzie Pro-
tokó³ z rokowañ.

8. W przypadku dzier¿awy lub najmu na czas okreœlony, Bur-
mistrz mo¿e przed³u¿yæ dotychczasow¹ umowê na czas
okreœlony, pod warunkiem:
a) niezalegania z p³atnoœci¹ czynszu i innymi op³atami wy-

nikaj¹cymi z umowy,
b) korzystania z przedmiotu zgodnie z przeznaczeniem,
c) dokonania, za zgod¹ Burmistrza, remontu lub moderni-

zacji przedmiotu najmu na w³asny rachunek,
d) na rzecz podmiotów zamierzaj¹cych prowadziæ na nie-

ruchomoœci oddanej w dzier¿awê lub najem dzia³alnoœæ
o charakterze niezarobkowym, w tym dzia³alnoœæ cha-
rytatywn¹ opiekuñcz¹ lecznicz¹ kulturaln¹ oœwiatow¹
i sportow¹

e) na rzecz osoby, która wybudowa³a na gruncie Gminy
sta³y lub tymczasowy obiekt budowlany.

9. Burmistrz Gminy mo¿e dokonywaæ waloryzacji czynszu
najmu lub dzier¿awy w okresach nie krótszych ni¿ rok, œred-
niorocznym wskaŸnikiem cen towarów i us³ug konsump-
cyjnych zwanym "urzêdowym wskaŸnikiem inflacji" og³a-
szanym w formie komunikatu przez Prezesa GUS w Moni-
torze Polskim.
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10. Nieruchomoœci stanowi¹ce w³asnoœæ Gminy, u¿ytkowane
rolniczo, Burmistrz mo¿e wydzier¿awiæ w formie bezprze-
targowej (ze wzglêdu na ma³y popyt na dzier¿awê grun-
tów rolnych).

11. W przypadku umowy zawartej na czas okreœlony na grunty
opisane w ust. 10, Burmistrz mo¿e przed³u¿yæ dotychcza-
sow¹ umowê na dalszy czas, pod warunkiem wywi¹zywa-
nia siê dzier¿awcy z postanowieñ umowy.

12. Burmistrz Gminy mo¿e dokonywaæ aktualizacji czynszu
za dzier¿awê, o której mowa w ust. 10 raz w roku do
koñca paŸdziernika, wg ceny ¿yta przyjêtej do celów po-
datkowych.

13. Burmistrz ustala wysokoœæ stawek czynszu najmu i dzier-
¿awy oraz umieszczania reklam na gruntach stanowi¹cych
w³asnoœæ Gminy w formie zarz¹dzenia.

U¿yczenie

Burmistrz mo¿e, bez koniecznoœci uzyskania uprzedniej zgo-
dy Rady Miejskiej, nieruchomoœci stanowi¹ce w³asnoœæ Gmi-
ny u¿yczaæ na cele niezarobkowe, statutowe, s³u¿¹ce krzewie-
niu kultury, sportu i turystyki, charytatywne, na okres do 5-ciu
lat, z mo¿liwoœci¹ dalszego przed³u¿enia umowy na rzecz bio-
r¹cych w u¿yczenie, którzy wywi¹zywali siê
z postanowieñ umowy.

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej: J. Socha
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