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ROZPORZĄDZENIE NR 3/2010
WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 16 marca 2010 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib powiatowych komisji lekarskich oraz terytorialnego
zasięgu ich działania
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej (j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 241,
poz. 2416 z późn. zm.) w związku z § 8 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2009 r.
w sprawie komisji lekarskich orzekających o stopniu
zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. Nr 202,
poz. 1556) zarządza się, co następuje:
23.

Powiatowa
Komisja Lekarska
dla Miasta Tarnowa

§ 1. W rozporządzeniu Nr 1/10 Wojewody Małopolskiego
z dnia 4 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia siedzib
powiatowych komisji lekarskich oraz terytorialnego
zasięgu ich działania, zmienionym rozporządzeniem
Nr 2/10 z dnia 4 lutego 2010 r., w załączniku
Nr 1 „SIEDZIBY I TERYTORIALNY ZASIĘG DZIAŁANIA
POWIATOWYCH KOMISJI LEKARSKICH” poz. 23 otrzymuje brzmienie:

Miasto Tarnów

§ 2. Wykonanie rozporządzenia powierza się
Dyrektorowi Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Krakowie oraz Prezydentowi Miasta Tarnowa.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Wojewoda Małopolski:
Stanisław Kracik

Tarnów,
ul. Kochanowskiego 30
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UCHWAŁA NR XCIII/1266/10
RADY MIASTA KRAKOWA
z dnia 3 marca 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie, przyjętych Uchwałą Nr 10/09 Rady Społecznej Szpitala
Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie
z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 2, art. 92
ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (t. j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1592 z późn. zm.), art. 39 ust. 2 i ust. 3 ustawy
z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej
(t. j.: Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.), Rada
Miasta Krakowa uchwala, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się zmiany w Statucie Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie,
przyjęte Uchwałą Nr 10/09 Rady Społecznej Szpitala
Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego Samodziel-

nego
Publicznego
Zakładu
Opieki
Zdrowotnej
w Krakowie z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej, stanowiącą Załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi
Miasta Krakowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa:
Stanisław Rachwał

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XCIII/1266/10
Rady Miasta Krakowa
z dnia 3 marca 2010 r.
Uchwała Nr 10/09 Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie.
Na podstawie art. 39 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity:
Dz. U. z 2007 roku nr 14 poz. 89 z późniejszymi zmianami) oraz § 20 Statutu Szpitala Specjalistycznego im. Stefana
Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie zatwierdzonego Uchwałą
nr XXIII/281/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie oraz
wprowadzenia tekstu jednolitego Statutu-zmienionej Uchwałą Nr LXIII/807 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 stycznia
2009 roku – uchwala się, co następuje:
§ 1. W Statucie Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie zatwierdzonego Uchwałą nr XXIII/281/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października
2007 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie wprowadza się następujące zmiany:
-- w § 9 ust. 4 po pkt. 11 dodaje się pkt. 12 Bank krwi.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę Miasta Krakowa.
788

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa:
Stanisław Rachwał
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UCHWAŁA NR XCIII/1267/10
RADY MIASTA KRAKOWA
z dnia 3 marca 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza
w Krakowie, przyjętych Uchwałą Nr 22/2009 z dnia 15 grudnia 2009 Rady Społecznej Szpitala Miejskiego
Specjalistycznego im. G. Narutowicza w Krakowie w sprawie zmian w Statucie Szpitala Miejskiego
Specjalistycznego im. G. Narutowicza w Krakowie.
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 2, art. 92
ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (t. j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1592 z późn. zm.), art. 39 ust. 2 i ust. 3 ustawy
z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej
(t. j.: Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.), Rada
Miasta Krakowa uchwala, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się zmiany w Statucie Szpitala
Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza
w Krakowie, przyjęte Uchwałą Nr 22/2009 z dnia
15 grudnia 2009 Rady Społecznej Szpitala Miejskiego

Specjalistycznego im. G. Narutowicza w Krakowie
w sprawie zmian w Statucie Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. G. Narutowicza w Krakowie, stanowiącą
Załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi
Miasta Krakowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa:
Stanisław Rachwał

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XCIII/1267/10
Rady Miasta Krakowa
z dnia 3 marca 2010 r.
Uchwała Nr 22/2009 z dnia 15 grudnia 2009 r. Rady Społecznej Szpitala Miejskiego Specjalistycznego
im. G. Narutowicza w Krakowie
w sprawie zmian w Statucie Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. G. Narutowicza w Krakowie
na podstawie: art. 39 ust 2 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (t. j. Dz. U. z 2007 r. nr 14, poz. 89 z późn. zm.);
§ 11 ust. 10 pkt. 1 Statutu Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. G. Narutowicza w Krakowie zatwierdzonego
Uchwałą Nr LXXXIV/1108/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 listopada 2009 r. oraz § 11 ust. 4 załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 901/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminów Rad Społecznych: Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. G. Narutowicza SPZOZ w Krakowie, Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SPZOZ w Krakowie i Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Wielickiej 267
w Krakowie Rada Społeczna uchwala, co następuje:
§ 1. W Statucie Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. G. Narutowicza w Krakowie, stanowiącym załącznik
do Uchwały Nr LXXXIV/1108/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 listopada 2009 r., wprowadza się następujące zmiany:
Zmianie ulega Schemat Organizacyjny Szpitala poprzez:
1. Utworzenie w strukturze Szpitala Oddziału Onkologii (CHO).
2. Utworzenie w strukturze Szpitala Oddziału Gastroenterologii (ER).
3. Wykreślenie ze struktury Oddziału Chirurgii Ogólnej Pododdziału Gastroenterologii (CHG).
§ 2. Rozpoczęcie działalności Oddziału Onkologii i Oddziału Gastroenterologii nastąpi z dniem wpisania do Rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego.
§ 3. Schemat Organizacyjny Szpitala wprowadzający powyższe zmiany, będący zgodnie z paragrafem 8 statutu
Szpitala, załącznikiem do statutu, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega zatwierdzeniu przez Radę Miasta Krakowa.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa:
Stanisław Rachwał
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UCHWAŁA NR XCV/1279/10
RADY MIASTA KRAKOWA
z dnia 17 marca 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/544/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie przepisów
porządkowych dotyczących przewozu osób i bagażu pojazdami Komunikacji miejskiej w Krakowie.
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990
r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 15
ust. 5 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 50 poz. 601, z późn.
zm.) Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XLIV/544/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie przepisów porządkowych dotyczących przewozu osób i bagażu pojazdami
Komunikacji miejskiej w Krakowie wprowadza się następujące zmiany:

dużym napełnieniu pojazdu pasażerami, kierujący pojazdem może odmówić przewozu bagażu o rozmiarach
lub masie stwarzających utrudnienia dla podróżujących
osób – powyższe nie dotyczy wózków dziecięcych
i inwalidzkich”.
4. W załączniku do uchwały w § 9 ust. 3 otrzymuje
brzmienie:
„3. Przewóz rowerów jest dopuszczony:
-- w pojazdach wyposażonych w bagażnik zewnętrzny
przystosowany do takiego przewozu – wyłącznie
na bagażniku zewnętrznym. W takiej sytuacji
przewoźnik jest zobowiazany, aby podczas jednego kursu o każdej godzinie od godziny 9.00 do
godziny 19.59 we wszystkie dni tygodnia możliwe
było
umieszczenie
i zdjęcie
roweru
z bagażnika zewnętrznego na dowolnym przystanku wskazanym przez pasażera.
-- w pojazdach nie wyposażonych w tego rodzaju bagażnik – wewnątrz pojazdu, o ile nie zachodzą
szczególne okoliczności uniemozliwiające wniesienie roweru np. znaczna ilość pasażerów
w pojeździe nie pozwalajaca na swobodne
wprowadzenie i ustawienie roweru.”

1. W załączniku do uchwały w § 3 ust. 1 pkt 3)
otrzymuje brzmienie: „3) zamierzający wysiąść
z pojazdu na przystanku oznaczonym „na żądanie” powiadamiają o tym kierującego pojazdem poprzez naciśnięcie odpowiednio oznakowanego przycisku znajdującego się w pobliżu drzwi, a oczekujący na przystanku
oznaczonym „na żądanie” i zamierzający wsiąść do
pojazdu sygnalizują ten zamiar w widoczny dla prowadzącego sposób np. zajmują miejsce w pobliżu krawędzi
przystanku (w bezpiecznej od niej odległości) lub dają
znak podniesioną ręką.”
2. W załączniku do uchwały w § 5 ust. 3. otrzymuje brzmienie:
„3. zbliżając się do przystanku oznaczonego „na żądanie” zobowiązany jest do zwracania szczególnej uwagi
i w sytuacjach określonych w § 3 ust.1 pkt. 3) zatrzymania pojazdu na tym przystanku.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi
Miasta Krakowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.

3. W załączniku do uchwały w § 9 ust. 2 otrzymuje
brzmienie:
„2. W uzasadnionych przypadkach, szczególnie przy

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa:
Stanisław Rachwał
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UCHWAŁA NR XCV/1280/10
RADY MIASTA KRAKOWA
z dnia 17 marca 2010 r.
w sprawie ustanowienia okazjonalnych uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami Komunikacji miejskiej
w Krakowie.
Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.)
w związku z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r.
o cenach (Dz. U. z 2001 r. Nr 97 poz. 1050 z późn. zm.)
Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje:

nia 2010 roku dla zawodników startujących w biegu oraz
w dniu 25 kwietnia 2010 roku dla wolontariuszy wspomagających organizację maratonu. Z bezpłatnego przejazdu może korzystać osoba okazująca specjalny identyfikator wydany przez Zarząd Infrastruktury Sportowej
w Krakowie - organizatora imprezy.

§ 1. W celu promowania Miasta Krakowa na forum
krajowym i międzynarodowym oraz stworzenia warunków dla sprawnego zabezpieczenia i organizacji IX edycji biegu maratońskiego „Cracovia Maraton” ustala się
uprawnienie do bezpłatnych przejazdów środkami Komunikacji miejskiej w Krakowie w dniach 24 i 25 kwiet-

§ 2. Biorąc pod uwagę wysoką rangę organizowanej w Krakowie pod patronatem Prezydenta Miasta
Krakowa przez Uniwersytet Jagielloński oraz Polskie
Towarzystwo Krystaliczne „The 23rdInternational Liquid
Crystal Conference” (ILCC2010) w celu promowania
Miasta Krakowa na forum międzynarodowym ustala się
na czas trwania konferencji, tj. w dniach 11- 16 lipca
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2010 r. uprawnienie do bezpłatnych przejazdów środkami Komunikacji miejskiej w Krakowie dla jej uczestników. Z bezpłatnego przejazdu może korzystać osoba
okazująca identyfikator wydany przez organizatora
ILCC2010.
§ 3. 1. W związku z organizowanym w Krakowie
Jubileuszowym Zlotem Harcerstwa Polskiego Kraków
2010 ustala się na okres od 16 do 24 sierpnia 2010 r. dla
uczestniczących w zlocie harcerzy uprawnienie do przejazdów bezpłatnych środkami komunikacji miejskiej
w Krakowie. Z bezpłatnego przejazdu będą mogły korzystać osoby w mundurach harcerskich i skautowskich,
legitymujące się identyfikatorem wydanym przez Komendę Zlotu 100-lecia Harcerstwa powołaną przez
Główną Kwaterę Związku Harcerstwa Polskiego.
2.
W uwagi na konieczność przygotowania
w Krakowie Jubileuszowego Zlotu, o którym mowa
w ust.1 ustala się na okres od 1 do 15 sierpnia 2010 r.
oraz od 25 do 28 sierpnia 2010 r. dla harcerzy przygotowujących tę imprezę uprawnienie do przejazdów bezpłatnych środkami komunikacji miejskiej w Krakowie.
Z bezpłatnego przejazdu podczas przygotowań będą
mogły korzystać osoby w mundurach legitymujące się
identyfikatorem wydanym przez Komendanta ZHP Chorągwi Krakowskiej.
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nych środkami komunikacji miejskiej w Krakowie dla
uczestników tej kampanii przemieszczających się do
i z miejsca akcji sprzątania. Z bezpłatnego przejazdu
może korzystać osoba okazująca wydany przez organizatora identyfikator potwierdzający udział w akcji
„Sprzątanie Świata
§ 5. W celu promowania transportu publicznego jako alternatywy dla transportu samochodowego
w związku z udziałem Miasta Krakowa w cyklicznie organizowanej pod auspicjami Komisji Europejskiej kampanii Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu
oraz Europejski Dzień bez samochodu ustala się na
dzień 22 września 2010 roku uprawnienie do przejazdów
bezpłatnych środkami komunikacji miejskiej w Krakowie
za okazaniem ważnego dowodu rejestracyjnego samochodu osobowego. Z bezpłatnego przejazdu może korzystać osoba okazująca dowód rejestracyjny wraz
z osobami jej towarzyszącymi - łącznie w liczbie zgodnej
z wpisem określającym liczbę miejsc siedzących
w samochodzie.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi
Miasta Krakowa.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 3 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.

§ 4. W celu zaktywizowania udziału młodzieży
szkolnej
oraz
mieszkańców
miasta
Krakowa
w prowadzonej na rzecz ochrony środowiska w dniach
17-19 września 2010 roku kampanii pn. „Sprzątanie
Świata” ustala się uprawnienie do przejazdów bezpłat-
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UCHWAŁA NR LXI/639/2010
RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA
z dnia 16 marca 2010 r.
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - "Nowy
Sącz - 46".
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, z późniejszymi zmianami),
art.18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 142
poz.1591, z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały
Nr XXXVI/433/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia
25 listopada 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza ,,Nowy Sącz – 46”, po
stwierdzeniu zgodności ustaleń miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego
z ustaleniami
,,Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Nowego Sącza” uchwalonego
Uchwałą Nr XXX/385/2008 Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 9 września 2008 r. Rada Miasta Nowego Sącza na
wniosek Prezydenta Miasta uchwala co następuje:
§ 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego miasta Nowego Sącza ,,Nowy Sącz – 46”.
Rozdział 1

PRZEPISY OGÓLNE
§ 2. 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza ,,Nowy Sącz- 46”
obejmuje teren w obrębie osiedla Falkowa o powierzchni 43,65 ha, ograniczony od strony wschodniej ulicą
Falkowską, od strony zachodniej ulicą Jamnicką, od
strony północnej i południowej granicami działek
i oznaczony jest na załączniku graficznym Nr 1 w skali
1:2000, stanowiącym integralną część uchwały.
2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza ,,Nowy Sącz- 46” składa się
z tekstu planu stanowiącego treść niniejszej uchwały
oraz części graficznej przedstawionej na mapie zasadniczej w skali 1:2000, stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia
uwag do projektu planu stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały, zaś rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich
finansowania stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej
uchwały.
3. Plan nie zawiera ustaleń w zakresie określonym w art.15 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
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o planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym
(Dz. U. Nr 80 poz. 717, z późniejszymi zmianami) z uwagi
na brak występowania:
1)

obiektów chronionych na podstawie ustawy
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
2) przestrzeni publicznych;
3) terenów górniczych;
4) terenów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi.
§ 3. Ilekroć w treści uchwały jest mowa o:
1) ,,uchwale” – należy przez to rozumieć niniejszą
uchwałę Rady Miasta Nowego Sącza, o ile z treści nie
wynika inaczej;
2) ,,planie” – należy przez to rozumieć ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Nowego Sącza ,,Nowy Sącz – 46”;
3) ,,rysunku planu” – należy przez to rozumieć graficzny
zapis planu wykonany na mapie zasadniczej w skali
1:2000, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
4) ,,przepisach odrębnych” – należy przez to rozumieć
obowiązujące przepisy określone w ustawach oraz aktach wykonawczych do tych ustaw, poza ustawą
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
oraz aktami wykonawczymi do niej;
5) ,,linii rozgraniczającej” – należy przez to rozumieć
linię ciągłą na rysunku planu rozdzielającą obszar na
tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania i warunkach zabudowy;
6) ,,nieprzekraczalnej linii zabudowy” – należy przez to
rozumieć linię na rysunku planu, ograniczającą obszar, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków;
7) ,,wysokości budynku” – należy przez to rozumieć
wymiar liczony od średniej wysokości poziomu terenu
istniejącego przyległego do ścian budynku do najwyżej położonej krawędzi dachu.
Rozdział 2
USTALENIA DLA WSZYSTKICH TERENÓW OBJĘTYCH
PLANEM
§ 4. Zasady zabezpieczenia wysokich standardów
jakości środowiska1. Na obszarze objętym ustaleniami
planu, przy zagospodarowaniu terenów, obowiązują
zakazy i ograniczenia oraz warunki ochrony wprowadzone w ustaleniach szczegółowych niniejszej uchwały
wynikające z położenia części obszaru opracowania
w zasięgu zasilania głównego zbiornika wód podziemnych poziomu czwartorzędowego GZWP 437.
2. Obowiązuje zakaz realizacji wszystkich przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów odrębnych.
3. Zakazy wymienione w punkcie 2 nie dotyczą
obiektów
i urządzeń
infrastruktury
technicznej
i komunikacji.
4. W zakresie ochrony przed hałasem obowiązuje,
zgodnie z przepisami odrębnymi, przestrzeganie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku dla terenów oznaczonych symbolami 1-4.MN(46) – jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
5. Obowiązek stosowania najlepszej dostępnej
techniki w rozumieniu przepisów odrębnych z zakresu
ochrony środowiska przy realizacji każdej inwestycji.
6. Zakaz składowania odpadów, w tym niebezpiecznych, w miejscach do tego nie wyznaczonych.

Poz. 792

7. Zakaz lokalizacji budynków na terenach wskazanych jako osuwiska czynne. Obowiązek ich stabilizacji
zielenią.
§ 5. Zasady kształtowania ładu przestrzennego
1. Do czasu zagospodarowania terenu zgodnie
z przeznaczeniem ustalonym w planie utrzymuje się
dotychczasowe istniejące zagospodarowanie i użytkowanie terenu.
2. Obowiązek realizacji dachów o wspólnej górnej
krawędzi przeciwległych połaci dachowych.
3. Zakaz realizacji dachów o różnych spadkach
głównych połaci dachowych względem kalenicy.
4. Przy przebudowie budynków istniejących nie
obowiązuje zasada dotycząca kątów nachylenia głównych połaci dachu ustalona dla poszczególnych terenów. W tych przypadkach dopuszcza się zachowanie
istniejącej geometrii dachu.
5. Obowiązek stosowania stonowanej kolorystyki
pokryć dachowych w odcieniach czerwieni, brązu, szarości i zieleni.
6. Obowiązek stosowania stonowanej kolorystyki
elewacji.
7. Zakaz stosowania ogrodzeń pełnych blaszanych i z tworzyw sztucznych.
8. Zakaz realizacji obiektów tymczasowych za wyjątkiem punktów sprzedaży prasy.
9. Zakaz realizacji blaszanych budynków gospodarczych i garaży.
10. Zakaz wykonywania nasypów wokół budynków o wysokości powyżej 1,5 m.
11. Zakaz realizacji reklam wolnostojących.
12. Zakaz realizacji reklam na ogrodzeniach nieruchomości.
13. Dopuszcza się umieszczenie elementów informacji wizualnej (reklamy, szyldy, logo) o łącznej powierzchni nie przekraczającej 2m² na budynkach mieszkalnych z funkcją usługową, w miejscu ustalonym
w projekcie budowlanym lub w zgłoszeniu.
§ 6. Zasady scalania i podziału nieruchomości
1. Dopuszcza się przekształcenia nieruchomości
w drodze scaleń i podziałów dla umożliwienia zagospodarowania działek zgodnie z ustalonym przeznaczeniem
terenu i przepisami odrębnymi.
2. Minimalną powierzchnię nowo wydzielanych
działek określają ustalenia szczegółowe dla poszczególnych terenów.
3. Dopuszcza się zmniejszenie wielkości działek
w przypadku, gdy w wyniku podziału działki do osiągnięcia minimalnej powierzchni brakuje nie więcej niż
10% powierzchni.
4. Dopuszcza się włączenie do wydzielonej działki
budowlanej części terenów rolnych oznaczonych symbolem 1R(46) i 3R(46) bezpośrednio sąsiadujących z terenami
przeznaczonymi do zainwestowania w przypadku, gdy do
osiągnięcia minimalnej powierzchni działki brakuje nie
więcej niż 30% powierzchni.
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5. Ustala się minimalną szerokość frontu nowo
wydzielanych działek - 18m dla zabudowy mieszkaniowej wolnostojącej.
6. Podział działek w bezpośrednim sąsiedztwie
dróg publicznych na warunkach zarządzającego drogą.
7. Dopuszcza się podział działek na uzupełnienie
powierzchni nieruchomości.
§ 7. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji
1. Dopuszcza się przebudowę i rozbudowę istniejących sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami odrębnymi.
2. Ustala się realizację nowych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających
dróg z zachowaniem przepisów odrębnych, a przy braku
takiej możliwości dopuszcza się realizację sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej w innych terenach.
3. Dopuszcza się zmianę przebiegu sieci infrastruktury technicznej przedstawionej orientacyjnie na
rysunku planu.
4. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:
1) zaopatrzenie w wodę z miejskiej sieci wodociągowej;
2) dopuszcza się pobór wody z indywidualnych ujęć do
czasu realizacji sieci miejskiej.
5. W zakresie gospodarki ściekowej ustala się:
1) obowiązek rozbudowy sieci kanalizacyjnej w terenach
przeznaczonych pod zainwestowanie,
2) obowiązek realizacji kanalizacji w systemie rozdzielczym;
3) obowiązek odprowadzenia ścieków bytowych
i komunalnych do miejskiego systemu oczyszczania
miasta;
4) dopuszcza się indywidualne rozwiązania w zakresie
unieszkodliwiania ścieków wyłącznie w przypadku
braku możliwości technicznych podłączenia do kanalizacji miejskiej np., braku możliwości uzyskania wymaganych spadków;
5) Obowiązek oczyszczania wód opadowych zgodnie
z przepisami odrębnymi.
6. W zakresie gospodarki cieplnej ustala się:
1) gospodarka cieplna winna odbywać się zgodnie
z zasadami określonymi w programie zaopatrzenia
miasta w ciepło;
2) dopuszcza się indywidualne i grupowe systemy zaopatrzenia w ciepło;
3) obowiązuje zakaz stosowania paliw stałych wysokoemisyjnych.
7. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się:
1)

zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej średniego
i niskiego ciśnienia;
2) obowiązek uwzględnienia stref kontrolowanych dla
gazociągów zgodnie z przepisami odrębnymi.
8. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną
ustala się:
1) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia na warunkach administratora sieci;
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2) obowiązek kablowania sieci energetycznych kablami
podziemnymi. Dopuszcza się odstępstwa w uzasadnionych przypadkach zgodnie z warunkami zarządzającego siecią;
3) obowiązek uwzględnienia stref kontrolowanych dla
linii elektroenergetycznych zgodnie z przepisami odrębnymi.
9. W zakresie obsługi teletechnicznej ustala się
obowiązek realizacji nowych sieci teletechnicznych oraz
przebudowy istniejących w systemie kablowym.
10. W zakresie gospodarki odpadami ustala się
usuwanie
i unieszkodliwianie
odpadów
zgodnie
z zasadami określonymi w planie gospodarki odpadami
uchwalonym dla miasta Nowego Sącza oraz regulaminem utrzymania czystości na terenie miasta. Pozostałe
zasady gospodarki odpadami zgodnie z przepisami
odrębnymi.
11. W zakresie komunikacji ustala się:
1) dopuszcza się przebudowę i rozbudowę istniejących
dróg publicznych;
2) dopuszcza się przebudowę i rozbudowę istniejących
dróg wewnętrznych nie wyznaczonych liniami rozgraniczającymi na rysunku planu;
3) dopuszcza się realizację dróg wewnętrznych nie wyznaczonych liniami rozgraniczającymi na rysunku planu, zgodnie z przepisami odrębnymi;
4) dopuszcza się realizację ciągów pieszych, ścieżek
rowerowych nie wyznaczonych na rysunku planu.
Rozdział 3
USTALENIA DLA POSZCZEGÓLNYCH TERENÓW
§ 8. Ustalenia dla terenów przyrodniczych1. Tereny lasów oznaczone symbolami: 1ZL(46) – pow.
ok. 4,12 ha, 2ZL(46) – pow. ok. 5,57 ha, 3ZL(46) – pow.
ok. 1,39 ha, 4ZL(46) – pow. ok. 0,13 ha. Ustala się:
1) Obowiązek ochrony istniejącego zadrzewienia;
2) Zakaz realizacji obiektów budowlanych.
2. Tereny do zalesień oznaczone symbolami:
1ZLd(46) – pow. ok. 1,19 ha, 2ZLd(46) – pow.
ok. 1,55 ha, 3ZLd(46) – pow. ok. 0,13 ha, 4ZLd(46) –
pow. ok. 0,34 ha, 5ZLd(46) – pow. ok. 0,23 ha, 6ZLd(46)
– pow. ok. 0,32 ha, 7ZLd(46) – pow. ok. 0,10 ha. Ustala
się:
1) Obowiązek zadrzewienia terenów gatunkami zgodnymi z siedliskiem;
2) Zakaz realizacji obiektów budowlanych.
3. Tereny zieleni oznaczone symbolami: 1Z(46) –
pow. ok.0,08 ha, 2Z(46) – pow. ok.0,25 ha. Ustala się:
1) Zagospodarowanie terenu zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi zasad zagospodarowania strefy
kontrolowanej od gazociągu;
2) Dopuszcza się realizację sieci gazowej wysokiego
ciśnienia.
4. Tereny rolnicze oznaczone symbolami: 1R(46)
– pow. ok. 4,16 ha, 2R(46) – pow. ok. 0,76 ha, 3R(46) –
pow. ok. 4,88 ha. Ustala się:
1) Zakaz realizacji obiektów budowlanych za wyjątkiem
terenu oznaczonego symbolem 3R(46), w którym dopuszcza się przebudowę, rozbudowę i nadbudowę istniejącej zabudowy mieszkaniowej oraz realizację no-
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wej zabudowy służącej obsłudze gospodarki rolnej na
zasadach:
a) wysokość budynków nie może przekraczać 9 m,
b) kąt nachylenia głównych połaci dachów od 30º do
45º,
c) kubatura budynków nie może być większa niż
1000m³;
2) Obowiązek zachowania wymaganej odległości od
lasu zgodnie z przepisami odrębnymi.
§ 9. Ustalenia dla terenów mieszkaniowych1. Teren zabudowy mieszkaniowej oznaczony symbolem
1MN(46)–pow. ok. 10,50 ha. Ustala się:
1) Przeznaczenie terenu – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie wolnostojącej, bliźniaczej lub
szeregowej;
2) Dopuszcza się realizację budynków oraz przebudowę,
rozbudowę i nadbudowę budynków istniejących na
zasadach:
a) wysokość budynków nie może przekraczać 9 m,
b) kąt nachylenia głównych połaci dachów od 30º
do 45º,
c) obowiązek respektowania wyznaczonej nieprzekraczalnej linii zabudowy ustalonej na rysunku planu;
3) Dopuszcza się realizację budynków gospodarczych
i garaży do 150 m³ kubatury łącznie i wysokości
do 6 m;
4) Dopuszcza się przebudowę istniejącego warsztatu
samochodowego zlokalizowanego na działce nr 31
obr. 117 związaną wyłącznie z jego dostosowaniem
do obowiązujących przepisów;
5) Minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek:
a) dla zabudowy wolnostojącej - 800 m²,
b) dla zabudowy bliźniaczej – 600 m²,
c) dla zabudowy szeregowej – 450 m²;
6) Obowiązek zagospodarowania min 40% powierzchni
działki jako powierzchni biologicznie czynnej;
7) Obowiązek zachowania wymaganej odległości
od lasu zgodnie z przepisami odrębnymi;
8) W przypadku realizacji usług zgodnie z przepisami
odrębnymi, obowiązek realizacji minimum 2 miejsc
postojowych w obrębie działki.
2. Tereny zabudowy mieszkaniowej oznaczone
symbolami: 2MN(46) –pow. ok. 0,32 ha, 3MN(46) –pow.
ok. 1,78 ha, 4MN(46) –pow. ok. 3,74 ha. Ustala się:
1) Przeznaczenie terenu –zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie wolnostojącej;
2) Dopuszcza się realizację budynków oraz przebudowę,
rozbudowę i nadbudowę budynków istniejących
na zasadach:
a) wysokość budynków nie może przekraczać 9 m,
b) kąt nachylenia głównych połaci dachów od 30º
do 45º,
c) obowiązek respektowania wyznaczonej nieprzekraczalnej linii zabudowy ustalonej na rysunku planu;
3) Minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek
nie może być mniejsza niż 1000 m²;

Poz. 792

4) Dopuszcza się realizację budynków gospodarczych
i garaży o kubaturze łącznej do 150 m³, o wysokości
do 5 m;
5) Obowiązek zachowania min. 40 % powierzchni działki
jako biologicznie czynnej;
6) Obowiązek zachowania wymaganej odległości
od lasu zgodnie z przepisami odrębnymi;
7) W przypadku realizacji usług zgodnie z przepisami
odrębnymi, obowiązek realizacji minimum 2 miejsc
postojowych w obrębie działki.
§ 10. Ustalenia dla terenów komunikacji i infrastruktury technicznej1. Teren komunikacji oznaczony
symbolem KDz(46) – pow. ok.3,86 ha. Ustala się:
1) Przeznaczenie terenu – droga publiczna klasy zbiorczej, zawierająca elementy:
a) jezdnia o szerokości 7m,
b) chodniki,
c) urządzenia związane z potrzebami obsługi ruchu
i zarządzania drogą;
2) Szerokość w liniach rozgraniczających – 20m;
3) Dopuszcza się realizację zieleni urządzonej.
2.
Teren komunikacji oznaczony symbolem
KDd(46) – pow. ok.0,014 ha. Ustala się:
1) Przeznaczenie terenu – droga publiczna klasy dojazdowej, zawierająca elementy:
a) jezdnia o szerokości 5m,
b) chodniki,
c) urządzenia związane z potrzebami obsługi ruchu
i zarządzania drogą,
2) Szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie
z rysunkiem planu;
3) Dopuszcza się realizację zieleni urządzonej.
§ 11. Ustala się stawkę jednorazowej opłaty związaną ze zmianą przeznaczenia terenów, o której mowa
w art.36 ust.4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80 poz.717, z późniejszymi zmianami):
a) dla terenów oznaczonych symbolami 1-4.MN(46)
w wysokości 5 %,
b) dla pozostałych terenów w wysokości 1%.
Rozdział 4
PRZEPISY KOŃCOWE I PRZEJŚCIOWE
§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Nowego Sącza.
§ 13. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz publikacji na stronie internetowej Miasta Nowego Sącza.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady:
Artur Czernecki

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 126

– 6804 –
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr LXI/639/2010
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 16 marca 2010 r.
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Dziennik Urzędowy
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Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 126
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Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 126
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Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 126
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Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 126

– 6810 –
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Przewodniczący Rady:
Artur Czernecki

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 126
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr LXI/639/2010
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 16 marca 2010 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Nowy Sącz – 46”
Załącznik nie zawiera wykazu uwag nieuwzględnionych z uwagi na to, że do projektu planu wyłożonego do
wglądu publicznego w dniach od 2.11.2009 r. do 1.12.2009 r. oraz w wyznaczonym terminie do 15.12.2009 r. nie
złożono uwag.
Przewodniczący Rady:
Artur Czernecki
Załącznik nr 3
do Uchwały nr LXI/639/2010
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 16 marca 2010 r.
Sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należącej do zadań własnych
gminy oraz zasady ich finansowania.
1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej należące do zadań własnych gminy na obszarze objętym
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz – 46”, związane są z przebudową dróg oraz realizacją sieci wodociągowej.
2. W zakresie inwestycji drogowych przewiduje się przebudowę dróg o symbolach: KDz(46) oraz KDd(46).
3. W zakresie realizacji sieci infrastruktury technicznej przewiduje się realizację sieci wodociągowej.
4. Powyższe zadania finansowane będą częściowo z budżetu gminy, częściowo ze środków pozabudżetowych
uzyskanych z innych źródeł np. fundusze unijne, Sądeckie Wodociągi.
Przewodniczący Rady:
Artur Czernecki
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UCHWAŁA NR XLI/407/10
RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE
z dnia 24 lutego 2010 r.
w sprawie nadania nazwy ulic na terenie Sołectwa Radziszów
Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust.2 pkt 13 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 Nr 142, poz.1591; z późniejszymi zmianami:
Dz. U. z 2002 Nr 23 poz.220 art. 1; Nr 62 poz.558 art. 29,
Nr 113 poz.984 art. 43, Nr 214 poz.1806 art. 1, Nr 153
poz.1271, Nr 214 poz.1806 Nr 162 poz. 1568 art.126;
Dz. U. z 2003 Nr 80 poz.717 art.72, Nr 162 poz. 1568
art.126; Dz. U z 2004 Nr 102 poz.1055 art.3, Nr 116
poz.1203 art.4; Dz. U. z 2005 Nr.172 poz.1441 art.1,
Nr 175 poz.1457 art.1; Dz.U. z 2006 Nr 17 poz.128 art.1,
Nr 181 poz.1337 ogólne; Dz.U z 2007 poz. 48 poz. 327
pkt 4, Nr 138 poz.974 ogólne, Nr 173 poz.1218 art. 2;
Dz.U. z 2008 Nr 180 poz.1111 art. 1, Nr 223 poz.1458
art. 45; Dz.U. z 2009 Nr 52 poz.420 art. 5, Nr 157
poz. 1241 art.9 ) Rada Miejska w Skawinie uchwala,
co następuje :
§ 1. Nadaje się drodze publicznej wewnętrznej
oznaczonej w ewidencji gruntów wsi Radziszów jako
działka numer 1536 nazwę: ulica Stawowa.

§ 2. Nadaje się drodze publicznej wewnętrznej
oznaczonej w ewidencji gruntów wsi Radziszów jako
działka numer 991 nazwę: ulica Spokojna.
§ 3. Szczegółowe położenie ulic wymienionych
w § 1 i 2 przedstawiają mapy sytuacyjne stanowiące
załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy Skawina.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Marcin KUFLOWSKI

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 126

– 6812 –
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Przewodniczący Rady Miejskiej:
Marcin KUFLOWSKI

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 126
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Poz. 793

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Marcin KUFLOWSKI

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 126

– 6814 –

Poz. 794
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INFORMACJA NR 1/2010
BURMISTRZA MIASTA GRYBÓW
z dnia 11 lutego 2010 r.
Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu
mieszkaniowego za 2009 rok położonych na obszarze Gminy Miejskiej Grybów

a) I półrocze
Powierzchnia lokalu

poniżej 40 m²

40 m² do 60 m²

powyżej 60 m² do 80 m²

powyżej 80 m²

Stawki czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej lokalu
Standard
Budynek wybudowany w latach, przy uwzględnieniu
lokalu
jego stanu technicznego
do 1918r.
1919-45
1946-1970
1971-2002
po 2002r.
zły*
dobry
zły
dobry zły dobry zły
dobry
zły dobry
A
1)**...
1) 2,42
2) ...
2) 4,27
B
C
1) 1,03
2,22
2) 1,38
A
1) 2,42
2) 4,29
B
2,22
C
1) 1,03
2) 1,38
A
B
C
1,38
A
4,12
B
C

b) II półrocze
Powierzchnia lokalu

poniżej 40 m2

40 m2 do 60 m2

powyżej 60 m2 do 80 m2

powyżej 80 m2

Stawki czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej lokalu
Standard
Budynek wybudowany w latach, przy uwzględnieniu
lokalu
jego stanu technicznego
do 1918r.
1919-45
1946-1970
1971-2002
po 2002r.
zły*
dobry
zły
dobry zły dobry zły
dobry zły dobry
A
1)** ...
1) 2,42
2) ...
2) 4,88
B
C
1) 1,03
2) 1,54
A
1) 2,49
2) 4,90
B
C
A
1) 2,42
2) 4,70
B
C
A
4,73
B
C

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 126
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A - standard wysoki (wyposażenie w instalację centralnego ogrzewania oraz korzystna lokalizacja budynku)
B - standard średni (wyposażenie w instalację centralnego ogrzewania, ale niekorzystna lokalizacja budynku lub
brak instalacji centralnego ogrzewania)
C - standard niski (brak instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej)
wodociągowo
* - budynek wymaga remontu
1)** stawka czynszu najniższa; średnia z najniższych stawek w przypadku większej liczby stawek
2) stawka czynszu najwyższa; średnia z najwyższych stawek w przypadku większej liczby stawek
Burmistrz Miasta Grybów:
Piotr Piechnik
794
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INFORMACJA
PREZYDENTA MIASTA NOWEGO
NO
SĄCZA
z dnia 2 marca 2010 r.
Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu
mieszkaniowego za 2009 rok położonych na obszarze Gminy Nowy Sącz

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 126

– 6816 –

Poz. 795,796

ZASTĘPCA PREZYDENTA:
Jerzy Gwiżdż
795
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ZARZĄDZENIE NR 9/2010
STAROSTY NOWOSĄDECKIEGO
z dnia 17 marca 2010 r.
w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo wychowawczych.
Na podstawie art. 6 pkt 15 oraz art. 86 ust. 7 i 7 a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(t.j. Dz. U. z 2009 Nr 175, poz. 1362) zarządza,
zarządza co natępuje:
§ 1. Ustalam średni miesięczny koszt utrzymania
dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej
w 2010 roku: 1. Rodzinnym Domu Dziecka w Lipnicy
Wielkiej w kwocie 1.591 złotych.

2. Zespole Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rytrze w kwocie 3.337 złotych.
złotych
3. Katolickiej Placówce Wychowawczej "Nasz
Dom" w Mochnaczce Niżnej w kwocie 1.756.54 złote.
§ 2. Traci moc zarządzenie Starosty NowosądeckieNowosądecki
go Nr 5 z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia
średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 126
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w placówkach opiekuńczo - wychowawczych (Dz. Urz.
Woj. Małopolskiego z Nr 98 z dnia 27 lutego 2009,
poz. 713).

Poz. 796,797,798

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie od następnego
miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało
opublikowane.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Starosta Nowosądecki:
Jan Golonka

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi
Powiatowego
Centrum
Pomocy
Rodzinie
w Nowym Sączu.
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ZARZĄDZENIE NR 10/2010
STAROSTY NOWOSĄDECKIEGO
z dnia 17 marca 2010 r.
w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej.
Na podstawie art. 6 pkt 15 oraz art. 60 ust. 2 pkt 2
i ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( t.j. Dz. U. z 2009 r., Nr 175. poz. 728) zarządza
co następuje:
§ 1. Ustalam średni miesięczny koszt utrzymania
mieszkańca w domach pomocy społecznej w 2010 roku:
1.
Dom Pomocy Społecznej w Muszynie w kwocie
2.055,72 złotych.

§ 2. Traci moc Zarządzenie Nr 4 Starosty Nowosądeckiego z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia
średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca
w domach pomocy społecznej (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 98 z dnia 27 lutego 2009, poz. 712)
§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.

w Zbyszycach

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza sie Dyrektorowi
Powiatowego
Centrum
Pomocy
Rodzinie
w Nowym Sączu.

3. Dom Pomocy Społecznej w Żegiestowie Zdroju
w kwocie 2.248.56 złotych.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie od nastepnego
miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało
opublikowane.

2.
Dom Pomocy
w kwocie 2.329,57 złotych.

4.
Dom Pomocy
w kwocie 2.314,74 złote.

Społecznej

Społecznej

w Klęczanach

Starosta Nowosądecki:
Jan Golonka
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ZARZĄDZENIE NR 139/2010R.
STAROSTY WIELICKIEGO
z dnia 5 marca 2010 r.
W sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania wychowanków w placówkach opiekuńczo wychowawczych typu socjalizacyjnego na terenie Powiatu Wielickiego.
Na podstawie art. 6 pkt. 15 i art. 86 ust. 7 i 7a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U.
z 2009r. nr 175 poz. 1362) zarządzam co następuje:
§ 1. Ustala się średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo -wychowawczych typu socjalizacyjnego w roku 2010. 1. Dom Dziecka „Moja Rodzina” w Pawlikowicach w wysokości 2.310,73 zł.
2. Młodzieżowa Grupa Usamodzielnienia „Delta” w Kłaju w wysokości 3.631,89 zł.
§ 2. Zarządzenie obowiązuje w 2010 roku.
§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 4. Zarządzenie obowiązuje od następnego miesiąca przypadającego po jego opublikowaniu.
Starosta:
Jacek Juszkiewicz

Dziennik Urzędowy
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ZARZĄDZENIE NR 138/2010R.
STAROSTY WIELICKIEGO
z dnia 5 marca 2010 r.
W sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańców w ponadgminnych domach pomocy
społecznej na terenie Powiatu Wielickiego.
Na podstawie art. 6 pkt. 15 i art. 60 ust. 1 i ust. 2
pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2009r. nr 175 poz. 1362) zarządzam
co następuje:
§ 1. Ustala się średni miesięczny koszt utrzymania
mieszkańca w domu pomocy społecznej w 2010r. 1. dla
osób w podeszłym wieku w Biskupicach w wysokości
2.221,98 zł.

§ 2. Zarządzenie obowiązuje w 2010 roku.
§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 4. Zarządzenie obowiązuje od następnego miesiąca przypadającego po jego opublikowaniu.
Starosta:
Jacek Juszkiewicz

2. dla osób niepełnosprawnych intelektualnie
w Śledziejowicach w wysokości 2.558,75 zł.
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799

800
800

ZARZĄDZENIE NR 10/2010
WÓJTA GMINY SĘKOWA
z dnia 18 marca 2010 r.
w sprawie ustalenia w 2010 r. średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej
w Sękowej
Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt 1 ustawy z dn.
12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U z 2009 r.
nr 175, poz. 1362) zarządzam co następuje:

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sękowej.

§ 1. Ustala się w 2010 r. średni miesięczny koszt
utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej
w Sękowej, dla osób w podeszłym wieku – w wysokości
1810,00 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego
Wójt Gminy Sękowa:
mgr inż. Małgorzata Małuch
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• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzędowego:
Dziennik rozpowszechniany jest w drodze prenumeraty pełnej lub ograniczonej.
Reklamacje z powodu nieotrzymania poszczególnych numerów w prenumeracie pełnej należy zgłaszać telefonicznie na nr: (012) 392-16-96
do Zakładu Poligraficznego "XERODRUK", 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22 do 5 dni po otrzymaniu następnego kolejnego numeru, zgłoszenie po tym
terminie nie będzie uwzględnione.
Egzemplarze z lat ubiegłych do 2008 r. (włącznie - do wyczerpania nakładu) można nabywać na podstawie nadesłanego zamówienia
do Zakładu Obsługi Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22.
• Informacja o czasie i miejscu, w którym wyłożone są do powszechnego wglądu zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami:
Wydział Prawny i Nadzoru Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, p. 220,
w czasie pracy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Wydawca: Wojewoda Małopolski
Redakcja: Wydział Prawny i Nadzoru Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, p. 220,
tel. (012) 392-12-20 e-mail: mcac@malopolska.uw.gov.pl
Redakcja udziela wszelkich informacji dotyczących aktów prawnych ogłaszanych w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
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