DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Nr 389

Kraków, dnia 3 sierpnia 2010 r.
TREŅĆ:
Poz.:
UCHWAŁY RAD POWIATÓW:
2717
2718

2719

2720
2721
2722

–
–

–

–
–
–

Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 20 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany siedziby Zespołu Szkół Nr 2 w Olkuszu.

23865

Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 20 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały
Nr XV/131/2004 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 24 lutego 2004r. w sprawie planu
sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych.

23865

Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie: określenia zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie naleşności pienięşnych mających charakter
cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Olkuskiemu lub jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organów do
tego uprawnionych.

23866

Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie zmiany Statutu Starostwa Powiatowego w Olkuszu.

23867

Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu.

23868

Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie zmiany Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Olkuszu.

23868

2723

–

Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie zmiany Statutu Domu
Pomocy Społecznej w Olkuszu.

23869

2724

–

Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu.

23869

Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Olkuszu.

23870

Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie zmiany Statutu Zarządu
Drogowego w Olkuszu.

23870

2725
2726

–
–

UCHWAŁY RAD GMIN:
2727

–

Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Alwernia w miejscowości Brodła.*

23871

2728

–

Rady Gminy Babice z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty naleşności pienięşnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Babice i jej jednostkom podległym,
z wyłączeniem naleşności powstałych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami.

23881

Rady Miasta I Gminy Miechów z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie przeznaczenia
do bezprzetargowej sprzedaşy lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobu
mieszkalnego Gminy Miechów i bezprzetargowej sprzedaşy gruntu związanego
z tymi lokalami

23882

2729

–

________
* Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez Wojewodę Małopolskiego.
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2730

–
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Poz. 2717

Rady Miasta I Gminy Miechów z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie określenia
sposobu prowadzenia z organizacjami pozarzadowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność poşytku publicznego konsultacji projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

23883

2731

–

Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
w mieście Mszana Dolna

23884

2732

–

Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie zmiany regulaminu
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na
terenie Miasta Mszana Dolna.

23886

Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały
Nr L/321/2010 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 25 stycznia 2010r. dotyczącej zasad stosowanych przy nadawaniu nazw ulicom, placom oraz drogom wewnętrznym w mieście Mszana Dolna.

23886

Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 czerwca 2010 r. zmieniająca uchwałę
Nr 195/XXVII/2008 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 22 września 2008 roku.
W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru w mieście Myślenice dla lokalizacji wielkopowierzchniowego obiektu handlowego – „Galeria Myślenice” w zakresie określonym uchwałą Rady Miejskiej
w Myślenicach nr 224/XXX/2008 z 28 listopada 2008r.

23886

Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice obszar „B”
dla terenu połoşonego na granicy wsi Ochmanów i Zakrzów.*

23887

Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice obszar „B”
obejmującego wsie: Ochmanów, Podłęşe, Słomiróg, Staniątki, Suchoraba, Zagórze,
Zakrzowiec i Zakrzów dla obszaru połoşonego na wschodzie sołectwa Ochmanów*

23891

Rady Miasta Nowy Targ z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały
Nr 4/XIV/04 Rady Miasta Nowego Targu z dnia 28 stycznia 2004r. w sprawie sieci
prowadzonych przez Gminę miasto Nowy Targ publicznych przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych.

23899

Rady Gminy Słopnice z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały
Nr XXX/153/09 Rady Gminy Słopnice z dnia 30 paŝdziernika 2009 r. w sprawie przyjęcia przez Gminę Słopnice za ustaloną odpłatnością obowiązków zakresie odbioru,
transportu i utylizacji stałych odpadów komunalnych

23900

Rady Gminy Tymbark z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w budşecie gminy
na 2010 rok i w uchwale budşetowej na 2010 nr XXXVII/215/2009 z dnia 29 grudnia
2009 rok.

23900

Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie utworzenia Przedszkola
Samorządowego w Modlniczce

23909

Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zmiany uchwały
Nr XLIII/301/2010 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 25 marca 2010 r. dotyczącej ustalenia zasad sprawiania pogrzebu na koszt gminy i określania zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu

23915

Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zmiany uchwały
Nr XLI/291/2010 w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Czajowice

23916

Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie: zmiany uchwały
Nr VI/25/07 w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Tomaszowice

23916

Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie nadania nazwy osiedla
w częściach miejscowości Bębło, Biały Kościół i Wierzchowie, nadania nazw ulic
w miejscowości Bębło i nadania nazw ulic i placu w miejscowości Biały Kościół

23918

2733

2734

2735

2736

2737

2738

2739

2740
2741

2742
2743
2744

–

–

–

–

–

–

–

–
–

–
–
–

________
* Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez Wojewodę Małopolskiego.
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2745

–
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Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady
Gmina Wielka Wieś Nr XXIV/172/2008 z dnia 1 paŝdziernika 2008r. w sprawie zasad
gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi mienie Gminy Wielka Wieś

Poz. 2717,2718,2719

23921

2717
2717

UCHWAŁA NR XXXVIII/282/2010
RADY POWIATU W OLKUSZU
z dnia 20 stycznia 2010 r.
w sprawie zmiany siedziby Zespołu Szkół Nr 2 w Olkuszu.
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1592 z póŝn. zm.), art. 58 ust. 1 ustawy
z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U.
z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z póŝn. zm.),

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu w Olkuszu.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2010 roku.

Rada Powiatu w Olkuszu uchwala:
§ 1. Zmienić dotychczasową siedzibę Zespołu Szkół
Nr 2 w Olkuszu z ul. Partyzantów 8 na Olkusz ul. Legionów Polskich 1.

Przewodnicząca Rady:
lek. med. Lidia Gądek

2717

2718
2718

UCHWAŁA NR XXXVIII/283/2010
RADY POWIATU W OLKUSZU
z dnia 20 stycznia 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XV/131/2004 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 24 lutego 2004r. w sprawie planu sieci
publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych.
Na podstawie art.12. pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142 poz. 1592 z póŝn. zm.), art. 17 ust.5 ustawy z dnia
7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r.
Nr 256, poz. 2572 z póŝn. zm.),
Rada Powiatu w Olkuszu uchwala:
§ 1. W uchwale Nr XV/131/2004 Rady Powiatu
w Olkuszu z dnia 24 lutego 2004r. w sprawie planu sieci
publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych Powiatu Olkuskiego w § 1 następujące punkty
otrzymują nowe brzmienie:
"10) II Liceum Profilowane w Olkuszu ul. Legionów Polskich 1,
"18) Technikum Nr 2 w Olkuszu ul. Legionów Polskich 1,
"26) Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 w Olkuszu
ul. Legionów Polskich 1,
2718

"37) Technikum Uzupełniające Nr 2 w Olkuszu ul. Legionów Polskich 1,
"42) Szkoła Policealna Nr 2 w Olkuszu ul. Legionów
Polskich 1,"""""
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu w Olkuszu.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiazujacą od 1 września 2010 roku.
Przewodnicząca Rady:
lek. med. Lidia Gądek
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Poz. 2719

2719
2719

UCHWAŁA NR XXXIX/290/2010
RADY POWIATU W OLKUSZU
z dnia 24 lutego 2010 r.
w sprawie: okreņlenia zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należnoņci pieniĉżnych mających charakter
cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Olkuskiemu lub jego jednostkom podległym, warunków
dopuszczalnoņci pomocy publicznej oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r.
Nr 142 poz. 1592 z póŝn. zm.) oraz art. 59
ust. 2 i ust. 3 ustawy
z dnia
27
sierpnia
2009r.
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240),
Rada Powiatu w Olkuszu uchwala:
§ 1. Uchwała określa zasady, sposób i tryb udzielania ulg w spłacie naleşności pienięşnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Olkuskiemu lub jednostkom organizacyjnym Powiatu Olkuskiego, warunków dopuszczalności pomocy publicznej
oraz wskazania osób do tego uprawnionych.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) uldze w spłacie – rozumie się przez to umorzenie,
odroczenie spłaty lub rozłoşenie na raty naleşności,
2) naleşności – rozumie się przez to naleşność pienięşną
obejmującą naleşność główną, odsetki, koszty i inne
naleşności uboczne,
3) wierzycielu – rozumie się przez to Powiat Olkuski lub
jednostkę organizacyjną Powiatu Olkuskiego, w tym
Starostwo Powiatowe w Olkuszu,
4) dłuşniku – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę
prawną oraz jednostkę organizacyjną nie posiadającą
osobowości prawnej,
5) osobie prowadzącej działalność gospodarczą – rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 02.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 173 poz. 1807 z póŝn.
zm.),
6) trudnej sytuacji materialnej – oznacza to:
a) w odniesieniu do osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej - udokumentowany
przez dłuşnika stan faktyczny, z którego wynika, şe
średniomiesięczny łączny dochód, za rok poprzedzający złoşenie wniosku, nie przekracza 200% zweryfikowanego kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej z dnia
12.03.2004 r. (Dz.U. Nr 65 poz. 593 z póŝn. zm.),
b) w odniesieniu do osób fizycznych prowadzących
działalność gospodarczą, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – udokumentowany przez dłuşnika
stan faktyczny, z którego wynika, şe wystąpiła
u niego strata z tytułu prowadzonej działalności
wykazana w sprawozdaniu finansowym i deklaracji
podatkowej za rok poprzedzający złoşenie wniosku,
7) organie uprawnionym – rozumie się przez to organy
upowaşnione do udzielania ulg w spłacie naleşności,
8) zastosowaniu ulgi – rozumie się przez to:
a) zawarcie porozumienia pomiędzy wierzycielem
i dłuşnikiem dotyczącego ulgi lub
b) złoşenie przez wierzyciela jednostronnego oświadczenia w sprawie zastosowania ulgi,

9) zastosowaniu ulgi z urzędu – rozumie się przez to
udzielenie ulgi z inicjatywy wierzyciela bez udziału
dłuşnika.
§ 3.
1. Naleşność moşe zostać umorzona w całości lub części, jeşeli:
1) osoba fizyczna - zmarła, nie pozostawiając şadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego
uşytku domowego, których łączna wartość nie
przekracza kwoty 6.000 zł,
2) osoba prawna - została wykreślona z właściwego
rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku
majątku, z którego moşna by egzekwować naleşność, a odpowiedzialność z tytułu naleşności nie
przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie,
3) zachodzi
uzasadnione
przypuszczenie,
şe
w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się
kwoty
wyşszej
od
kosztów
dochodzenia
i egzekucji tej naleşności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne,
4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji,
5) zachodzi waşny interes dłuşnika lub interes publiczny,
6) kwota naleşności nie przekracza pięciokrotnej wartości kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym,
7) kwota naleşności z jednego tytułu wierzytelności
jest mniejsza lub równa trzykrotności kwoty najnişszej opłaty sądowej do pozwu,
8) nie moşna ustalić osoby dłuşnika, miejsca jego
zamieszkania lub faktycznego pobytu, bądŝ jego
siedziby,
9) naleşność uległa przedawnieniu.
2. W przypadku, gdy oprócz dłuşnika głównego są zobowiązane inne osoby, naleşności, o których mowa
w ust. 1, mogą zostać umorzone tylko wtedy, gdy
warunki umarzania są spełnione wobec wszystkich
zobowiązanych.
3. W przypadkach uzasadnionych względami społecznymi organizacjom pozarządowym prowadzącym
działalność społecznie uşyteczną moşna umorzyć naleşność w całości lub w części równieş , jeşeli:
a) w wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego wykaşą, şe uregulowanie zobowiązania
spowoduje znaczne ograniczenie lub zaprzestanie
prowadzenia działalności statutowej,
b) niemoşność świadczenia jest wynikiem czynników
od nich niezaleşnych.
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§ 4.
1. Umorzenie naleşności następuje na pisemny wniosek
dłuşnika, a w przypadkach określonych w § 3 ust.
1 i ust.
3 moşe
nastąpić
równieş
z urzędu
z zastrzeşeniem ust.2 .
2. Umorzenie naleşności w całości moşe nastąpić
z urzędu
jedynie
w przypadkach
określonych
w § 3 pkt 1-5.
3. Umorzenie naleşności musi być poprzedzone postępowaniem wyjaśniającym, które winno wykazać istnienie przynajmniej jednej z przesłanek umorzenia
wymienionych w § 3.
4.

Jeşeli umorzenie dotyczy części naleşności,
w porozumieniu lub jednostronnym oświadczeniu
o zastosowaniu ulgi oznacza się termin zapłaty pozostałej części naleşności. W razie niedotrzymania tego
terminu zastosowanie ulgi traci moc i naleşność staje
się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami.

5. Umorzenie naleşności, za którą odpowiada solidarnie
więcej niş jeden dłuşnik, moşe nastąpić, gdy okoliczności
uzasadniające
umorzenie
wymienione
w § 3 zachodzą co do wszystkich dłuşników.
§ 5.
1. W przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi, na pisemny wniosek dłuşnika, spłata naleşności moşe zostać odroczona lub
rozłoşona na raty.
2. Odroczenie terminu spłaty całości lub części naleşności lub rozłoşenie naleşności na raty moşe nastąpić
na okres nie dłuşszy niş 12 miesięcy licząc od dnia
zastosowania ulgi.
3. Okres rozłoşenia naleşności na raty moşe być wydłuşony do 36 miesięcy ze względu na sytuację finansową dłuşnika, ale tylko w przypadku, gdy wysokość
miesięcznej raty przekraczałaby miesięczne dochody
dłuşnika przy zastosowaniu okresu 12 miesięcznego.
4. Od naleşności, których termin spłaty odroczono lub
które rozłoşono na raty, pobiera się 50% zastrzeşonych w umowie odsetek za opóŝnienie, a w przypadku braku ich zastrzeşenia odsetki w wysokości 50%
odsetek ustawowych liczonych od dnia złoşenia
wniosku do dnia zastosowania ulgi.

Poz. 2719,2720

§ 6. Jeşeli dłuşnik nie spłaci w terminie albo
w pełnej wysokości naleşności, której termin spłaty
odroczono, albo nie spłaci w pełnej wysokości ustalonych rat, naleşność pozostała do zapłaty staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami.
§ 7. Organem właściwym do zastosowania ulgi jest:
1) Zarząd Powiatu w Olkuszu, w przypadku, gdy kwota
naleşności głównej nie przekracza jednorazowo
1.000 zł.
2) Zarząd Powiatu za zgodą Rady Powiatu w Olkuszu
w przypadku pozostałych naleşności.
§ 8.
1.

Zastosowanie ulg,
i
w § 5 następuje
z zastrzeşeniem ust.2.

o których mowa w § 3
w drodze
porozumienia

2. Zastosowanie ulgi z urzędu w przypadkach wymienionych w § 3 ust 1 i ust.3 następuje w drodze jednostronnego oświadczenia.
§ 9. Zastosowanie ulgi na wniosek podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, bez względu na
formę
organizacyjno-prawną
następuje
zgodnie
z przepisami ustawy z 30.04.2004 r. o postępowaniu
w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U.
Nr 123 poz. 1291).
§ 10. Zarząd Powiatu w Olkuszu wraz ze Sprawozdaniem z wykonania budşetu powiatu przedstawia Radzie Powiatu informację o liczbie i rodzaju zastosowanych ulg, ogólnej kwocie umorzonych naleşności oraz
kwotach naleşności odroczonych i rozłoşonych na raty.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu.
§ 12. Traci moc uchwała nr XXXVI/326/2006 Rady
Powiatu w Olkuszu z dnia 07.02.2006 r. w sprawie
szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie
naleşności pienięşnych przypadających Powiatowi Olkuskiemu
lub
jego
jednostkom
organizacyjnym
(Dz.Urz.Woj.Małopolskiego Nr 132, poz. 841 ze zm.).
§ 13. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodnicząca Rady:
lek. med. Lidia Gądek

2719

2720
2720

UCHWAŁA NR XXXIX/291/2010
RADY POWIATU W OLKUSZU
z dnia 24 lutego 2010 r.
w sprawie zmiany Statutu Starostwa Powiatowego w Olkuszu.
Na podstawie art. 40 ust. 1 i art. 42 ust. 1 ustawy
z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592 z póŝn. zm.) oraz
art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)
Rada Powiatu w Olkuszu uchwala:
§ 1. W Statucie Starostwa Powiatowego w Olkuszu,
stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXXIX/359/2006

Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 31.05.2006r. wprowadza
się następujące zmiany:
1. Treść § 1 otrzymuje brzmienie:
Podstawę prawną działania Starostwa Powiatowego
w Olkuszu stanowią w szczególności:
1) ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592
z póŝn. zm.),

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 389

– 23868 –

2) ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach
samorządowych (Dz. U. z 2008r., Nr 223, poz. 1458),
3) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r., Nr 157, poz. 1240)."

rostę w drodze zarządzenia oraz inne obowiązujące
w tym zakresie przepisy prawa."
4. Treść § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"Podstawą gospodarki finansowej Starostwa jest plan
dochodów i wydatków."

2. Treść § 7 otrzymuje brzmienie:
"Starosta kieruje do Rady wniosek o powołanie
i odwołanie Skarbnika Powiatu."
3. Treść § 8 otrzymuje brzmienie:
"Prawa i obowiązki pracowników Starostwa określają
przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008r.
o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r., Nr
223, poz. 1458), Regulamin pracy ustalony przez Sta-

Poz. 2720,2721,2722

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodnicząca Rady:
lek. med. Lidia Gądek

2720
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UCHWAŁA NR XXXIX/292/2010
RADY POWIATU W OLKUSZU
z dnia 24 lutego 2010 r.
w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu.
Na podstawie art. 40 ust. 1 i art. 42 ust. 1 ustawy
z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592 z póŝn. zm.) oraz
art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)

3) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r., Nr 157, poz. 1240),
4) ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009r., Nr 175, poz. 1362 z póŝn. zm.)."
2. Treść § 7 otrzymuje brzmienie:
"Prawa i obowiązki pracowników Centrum określają
przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008r.
o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r.,
Nr 223, poz. 1458), Regulamin pracy ustalony przez
dyrektora w drodze zarządzenia oraz inne obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa."

Rada Powiatu w Olkuszu uchwala:
§ 1. W Statucie Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Olkuszu, stanowiącym załącznik do Uchwały
Nr XXXIX/361/2006 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia
31.05.2006r. wprowadza się następujące zmiany:
1. Treść § 1 otrzymuje brzmienie:
Podstawę prawną działania Powiatowego Centrum
Pomocy
Rodzinie
w Olkuszu
stanowią
w szczególności:
1) ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592
z póŝn. zm.),
2) ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach
samorządowych (Dz. U. z 2008r., Nr 223, poz.
1458),

3. Treść § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"Podstawą gospodarki finansowej Centrum jest
plan dochodów i wydatków."
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodnicząca Rady:
lek. med. Lidia Gądek

2721

2722
2722

UCHWAŁA NR XXXIX/293/2010
RADY POWIATU W OLKUSZU
z dnia 24 lutego 2010 r.
w sprawie zmiany Statutu Ņrodowiskowego Domu Samopomocy w Olkuszu.
Na podstawie art. 40 ust. 1 i art. 42 ust. 1 ustawy
z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592 z póŝn. zm.) oraz
art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)
Rada Powiatu w Olkuszu uchwala:

§ 1. W Statucie Środowiskowego Domu Samompomocy w Olkuszu, stanowiącym załącznik do Uchwały
Nr XXXIX/362/2006 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia
31.05.2006r. wprowadza się następujące zmiany:
1. Treść § 1 otrzymuje brzmienie:

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 389

– 23869 –

Podstawę prawną działania Środowiskowego Domu
Samopomocy w Olkuszu stanowią w szczególności:
1) ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592 z póŝn. zm.),
2) ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach
samorządowych (Dz. U. z 2008r., Nr 223, poz. 1458),
3) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r., Nr 157, poz. 1240),
4) ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej
(Dz.U. z 2009r., Nr 175, poz. 1362 z póŝn. zm.)."
2. Treść § 7 otrzymuje brzmienie:

Poz. 2722,2723,2724
lony przez dyrektora w drodze zarządzenia oraz inne
obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa."

3. Treść § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"Podstawą gospodarki finansowej Środowiskowego
Domu jest plan dochodów i wydatków."
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodnicząca Rady:
lek. med. Lidia Gądek

"Prawa i obowiązki pracowników Środowiskowego
Domu określają przepisy ustawy z dnia 21 listopada
2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U.
z 2008r., Nr 223, poz. 1458), Regulamin pracy usta2722
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UCHWAŁA NR XXXIX/294/2010
RADY POWIATU W OLKUSZU
z dnia 24 lutego 2010 r.
w sprawie zmiany Statutu Domu Pomocy Społecznej w Olkuszu.
Na podstawie art. 40 ust. 1 i art. 42 ust. 1 ustawy
z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592 z póŝn. zm.) oraz
art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)

4) ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009r., Nr 175, poz. 1362 z póŝn. zm.)."
2. Treść § 7 otrzymuje brzmienie:
"Prawa i obowiązki pracowników Domu określają
przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008r.
o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r., Nr
223, poz. 1458), Regulamin pracy ustalony przez dyrektora w drodze zarządzenia oraz inne obowiązujące
w tym zakresie przepisy prawa."

Rada Powiatu w Olkuszu uchwala:
§ 1. W Statucie Domu Pomocy Społecznej
w Olkuszu, stanowiącym załącznik do Uchwały
Nr XXXIX/360/2006 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia
31.05.2006r. wprowadza się następujące zmiany:
1. Treść § 1 otrzymuje brzmienie:
Podstawę prawną działania Domu Pomocy Społecznej w Olkuszu stanowią w szczególności:
1) ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592
z póŝn. zm.),
2) ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach
samorządowych (Dz. U. z 2008r., Nr 223, poz.
1458),
3) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r., Nr 157, poz. 1240),

3. Treść § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"Podstawą gospodarki finansowej Domu jest plan
dochodów i wydatków."
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodnicząca Rady:
lek. med. Lidia Gądek

2723
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UCHWAŁA NR XXXIX/295/2010
RADY POWIATU W OLKUSZU
z dnia 24 lutego 2010 r.
w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Urzĉdu Pracy w Olkuszu.
Na podstawie art. 40 ust. 1 i art. 42 ust. 1 ustawy
z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592 z póŝn. zm.) oraz art.
11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)
Rada Powiatu w Olkuszu uchwala:

§ 1. W Statucie Powiatowego Urzędu Pracy
w Olkuszu, stanowiącym załącznik do Uchwały
Nr XXXIX/363/2006 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia
31.05.2006r. wprowadza się następujące zmiany:
1. Treść § 1 otrzymuje brzmienie:
Podstawę prawną działania Powiatowego Urzędu
Pracy w Olkuszu stanowią w szczególności:

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 389

– 23870 –

1) ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592 z póŝn. zm.),
2) ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach
samorządowych (Dz. U. z 2008r., Nr 223, poz. 1458),
3) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r., Nr 157, poz. 1240),
4) ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz.U.
z 2008r., Nr 69, poz. 415 z póŝn. zm.)."
2. Treść § 7 otrzymuje brzmienie:
"Prawa i obowiązki pracowników Urzędu określają
przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008r.
o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r.,
Nr 223, poz. 1458), Regulamin pracy ustalony przez

Poz. 2724,2725,2726
dyrektora w drodze zarządzenia oraz inne obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa."

3. Treść § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"Podstawą gospodarki finansowej Powiatowego
Urzędu Pracy jest plan dochodów i wydatków."
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodnicząca Rady:
lek. med. Lidia Gądek

2724
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UCHWAŁA NR XXXIX/296/2010
RADY POWIATU W OLKUSZU
z dnia 24 lutego 2010 r.
w sprawie zmiany Statutu Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Olkuszu.
Na podstawie art. 40 ust. 1 i art. 42 ust. 1 ustawy
z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592 z póŝn. zm.) oraz
art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)

4) ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009r., Nr 175, poz. 1362 z póŝn. zm.)."
2. Treść § 7 otrzymuje brzmienie:
"Prawa i obowiązki pracowników Zespołu określają
przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008r.
o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r., Nr
223, poz. 1458), Regulamin pracy ustalony przez dyrektora w drodze zarządzenia oraz inne obowiązujące
w tym zakresie przepisy prawa."

Rada Powiatu w Olkuszu uchwala:
§ 1. W Statucie Zespołu Placówek OpiekuńczoWychowawczych w Olkuszu, stanowiącym załącznik do
Uchwały Nr XXXIX/365/2006 Rady Powiatu w Olkuszu
z dnia 31.05.2006r. wprowadza się następujące zmiany:
1. Treść § 1 otrzymuje brzmienie:
Podstawę prawną działania Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
w Olkuszu
stanowią
w szczególności:
1) ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592
z póŝn. zm.),
2) ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach
samorządowych (Dz. U. z 2008r., Nr 223, poz.
1458),
3) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r., Nr 157, poz. 1240),

3. Treść § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"Podstawą gospodarki finansowej Zespołu jest plan
dochodów i wydatków."
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodnicząca Rady:
lek. med. Lidia Gądek

2725
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UCHWAŁA NR XXXIX/297/2010
RADY POWIATU W OLKUSZU
z dnia 24 lutego 2010 r.
w sprawie zmiany Statutu Zarządu Drogowego w Olkuszu.
Na podstawie art. 40 ust. 1 i art. 42 ust. 1 ustawy
z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592 z póŝn. zm.) oraz art.
11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)
Rada Powiatu w Olkuszu uchwala:

§ 1. W Statucie Zarządu Drogowego w Olkuszu,
stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXXIX/364/2006
Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 31.05.2006r. wprowadza
się następujące zmiany:
1. Treść § 1 otrzymuje brzmienie:

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 389

– 23871 –

Podstawę prawną działania Zarządu Drogowego
w Olkuszu stanowią w szczególności:
1) ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592
z póŝn. zm.),
2) ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach
samorządowych (Dz. U. z 2008r., Nr 223,
poz. 1458),
3) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r., Nr 157, poz. 1240),
4) ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r., Nr 19, poz. 115 z póŝn. zm.)."

Poz. 2726,2727

z 2008r., Nr 223, poz. 1458), Regulamin pracy ustalony przez dyrektora w drodze zarządzenia oraz inne
obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa."
3. Treść § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"Podstawą gospodarki finansowej Zarządu Drogowego jest plan dochodów i wydatków."
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.

2. Treść § 7 otrzymuje brzmienie:

2726

"Prawa i obowiązki pracowników Zarządu Drogowego określają przepisy ustawy z dnia 21 listopada
2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U.

Przewodnicząca Rady:
lek. med. Lidia Gądek
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UCHWAŁA NR LVI/400/2010
RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI
z dnia 7 lipca 2010 r.
w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Alwernia w miejscowoņci Brodła.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5, art. 40 ust.1 i 41
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z póŝn. zmianami) i art. 20 ust.1 ustawy z dnia
27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 80,
poz. 717 z póŝn. zmianami) oraz w związku z uchwałą
Nr XXVII/184/2008 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia
28 paŝdziernika 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Alwernia na wniosek Burmistrza Gminy Alwernia,
Rada Miejska w Alwerni po stwierdzeniu zgodności
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
z ustaleniami
studium
uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Alwernia, uchwalonego uchwałą Nr XIX/98/99 Rady
Miejskiej w Alwerni z dnia 22 grudnia 1999 r. (z póŝn.
zmianami) uchwala MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ALWERNIA
W MIEJSCOWOŚCI BRODŁA zwany dalej „planem”.
Rozdział 1
PRZEPISY OGÓLNE
Obszar objĉty planem
§ 1.
1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
gminy Alwernia w miejscowości Brodła obejmuje
obszar o powierzchni 144,38 ha, który stanowi część
sołectwa Brodła.
2. Przedmiot planu jest zgodny z ustaleniami zawartymi
w art. 15 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z póŝn.
zmianami).

§ 2.
1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) terenie – oznacza to fragment planu o określonym
przeznaczeniu lub zasadach zagospodarowania,
wyodrębniony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i opisany symbolem identyfikacyjnym;
2) wysokości zabudowy - oznacza to wysokość budynku mierzoną od średniego poziomu terenu
przed głównym wejściem do budynku do kalenicy,
szczytu attyki lub kopuły (najwyşej usytuowanego
elementu przekrycia), wyraşoną w metrach oraz
w ilości kondygnacji;
3) nieprzekraczalnej linii zabudowy - naleşy przez to
rozumieć wyznaczoną na rysunku planu linię,
określającą najmniejszą, dopuszczalną odległość
zewnętrznej ściany budynku do linii rozgraniczającej drogę;
4) obowiązującej linii zabudowy – naleşy przez to rozumieć wyznaczoną na rysunku planu linię, na której musi stanąć ściana frontowa budynku mieszkalnego lub co najmniej jeden jego naroşnik;
5) zabudowie usługowej nie stwarzającej uciąşliwości
dla środowiska – oznacza to taki rodzaj działalności usługowej, która nie powoduje przekraczania
standardów jakości środowiska (określonych
w przepisach odrębnych) w odniesieniu do emisji
hałasu , wibracji, odorów, zanieczyszczeń powietrza, wody i ziemi oraz wprowadzania do środowiska pyłów i gazów;
6) urządzeniach towarzyszących - naleşy przez to rozumieć urządzenia budowlane o których mowa
w art. 3 pkt 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118
z póŝn. zmianami).
2. Integralną częścią niniejszej uchwały są:
1) załącznik nr 1 – rysunek planu w skali 1: 2000;
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2) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie Rady Miejskiej
w Alwerni w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag
do projektu planu;
3) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie Rady Miejskiej
w Alwerni
o sposobie
realizacji
zapisanych
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które naleşą do zadań własnych gminy
oraz zasad ich finansowania, zgodnie z przepisami
o finansach publicznych.
Rozdział 2
PRZEPISY DOTYCZĄCE CAŁEGO
OBSZARU OBJĈTEGO PLANEM
Zasady ochrony i kształtowania
ładu przestrzennego
§ 3.
1. Na całym obszarze planu dopuszcza się:
1) rozbudowy, przebudowy, nadbudowy oraz odbudowy istniejących budynków i budowli oraz
zmiany sposobu ich uşytkowania na funkcje
zgodne z przeznaczeniem terenów pod warunkiem,
şe
dla
obiektów
istniejących
i wprowadzanych łącznie, zachowane zostaną
wskaŝniki i parametry kształtowania zabudowy
określone dla tego terenu;
2) utrzymanie istniejących oraz sytuowanie nowych
budynków w odległości 1,5 m od granicy działki
lub w granicy działki.
2. W przypadkach, gdy istniejące zagospodarowanie
i ukształtowanie zabudowy w obrębie działki lub terenu przypisanego do danego zamierzenia inwestycyjnego nie spełnia określonych w planie parametrów
i wskaŝników
kształtowania
zabudowy
i zagospodarowania terenu, dopuszcza się wyłącznie
przebudowy nie związane z powiększaniem powierzchni i wysokości zabudowy.
3. Dla wznoszenia budynków i budowli oraz prowadzenia ich rozbudowy, przebudowy i odbudowy
ustala się wymóg sytuowania ich nadziemnych
części przy zachowaniu wyznaczonej na rysunku
planu:
1) nieprzekraczalnej linii zabudowy w odległości:
a) dla dróg oznaczonych symbolem KD-Z – 10 m
od linii rozgraniczającej drogę;
b) dla dróg oznaczonych symbolem KD-L, KD-D
oraz KDW – 6,0 m od linii rozgraniczającej
drogi.
2)
obowiązującej
linii
zabudowy:
zgodnie
z rysunkiem planu.
4. Dopuszcza się moşliwość lokalizacji budynków
w strefach technicznych linii elektroenergetycznych na zasadach określonych w przepisach odrębnych.
5. Dopuszcza się moşliwość lokalizacji świetlnych pomocy nawigacyjnych i pomocy radionawigacyjnych
dla lotnictwa cywilnego na zasadach określonych
w przepisach odrębnych.
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Zasady ochrony ņrodowiska
§ 4.

1. Dla całego terenu objętego niniejszym planem ustala
się stosowanie proekologicznych systemów grzewczych:
1) nakaz realizacji ŝródeł ciepła na paliwo ekologiczne
(gaz, biomasa, ekogroszek, lekki olej opałowy).
Sprawność cieplna kotłów musi wynosić, co najmniej 80%;
2) dopuszcza się stosowanie urządzeń do pozyskiwania energii ze ŝródeł odnawialnych.
2. W zakresie gospodarowania odpadami ustala się:
1) wymóg segregacji odpadów u ŝródła ich powstania w celu ich wykorzystania: recyklingu, lub
unieszkodliwienia;
2)
wymóg
odbioru
odpadów
zgodnie
z obowiązującym Planem Gospodarki Odpadami
dla Gminy Alwernia.
3. Ustala się, şe przeznaczenia terenów oznaczone symbolami identyfikacyjnymi MN naleşą do rodzaju terenu, o którym mowa w art.113 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
(Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z póŝn. zmianami).
4. Ustala się nakaz ograniczenia uciąşliwości prowadzonej działalności usługowej, która nie moşe powodować przekroczenia standardów jakości środowiska
poza granice terenu inwestycji, do którego inwestor
posiada tytuł prawny.
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków,
dóbr kultury współczesnej oraz tereny objĉte formami
ochrony przyrody
§ 5.
1. Na terenie opracowania planu znajdują się dwie kapliczki (przy drodze do Rybnej) ujęte w gminnej ewidencji zabytków, dla których dopuszcza się prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz
robót budowlanych na zasadach określonych
w przepisach odrębnych.
2. Na terenie opracowania planu znajdują się stanowiska archeologiczne nr 10 i nr 11, dla których obowiązują zasady ochrony określone w przepisach odrębnych.
3. Cały teren opracowania planu znajduje się w obszarze
Rudniańskiego Parku Krajobrazowego, dla którego
obowiązują szczególne zasady ochrony określone
Rozporządzeniem Wojewody Małopolskiego z dnia
17 paŝdziernika 2006 roku w sprawie Rudniańskiego
Parku Krajobrazowego (Dz. U. Nr 654 z dnia 20 paŝdziernika 2006 roku).
Ustalenie granic i sposobu zagospodarowania terenów
lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na
podstawie odrĉbnych przepisów, w tym terenów górniczych oraz zagrożonych osuwaniem siĉ mas ziemnych
§ 6. Dla obszaru w granicach opracowania brak jest
wyznaczonych terenów górniczych oraz opracowań
geologicznych, określających tereny, dla których istnieje
moşliwość występowania zjawisk geodynamicznych
(potencjalnych osuwisk).
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Rozdział 3
PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE
PRZEPISY DOTYCZĄCE TERENÓW ZAINWESTOWANIA
Przeznaczenie terenów, ustalenie parametrów
i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywnoņci zabudowy
§ 7.
1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolami
identyfikacyjnymi 1MN – 18MN, dla których:
1) ustala się przeznaczenie – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wraz z urządzeniami towarzyszącymi niezbędnymi do jej funkcjonowania.
2) dopuszcza się realizację:
a) budynków gospodarczych i garaşowych, związanych z przeznaczeniem ustalonym w pkt 1;
b) dojazdów nie wydzielonych i zatok postojowych;
c) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
d) zieleni;
e) obiektów małej architektury;
f) ciągów pieszych;
g) podziemnych zbiorników do gromadzenia deszczówki.
3) ustala się następujące parametry i wskaŝniki
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania
terenu:
a) maksymalną powierzchnię zabudowy stanowiącą 20% powierzchni terenu;
b) minimalną powierzchnię terenu biologicznie
czynną stanowiącą 60% powierzchni terenu;
c) wysokość budynku nie moşe przekroczyć 9 m,
a liczba nadziemnych kondygnacji budynku nie
moşe być większa niş 2;
d) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej
działki - 1200 m2;
e) minimalna szerokość frontu nowo wydzielanej
działki - 20 m;
f) rzut poziomy budynku – prostokątny, wydłuşony lub oparty na kształcie litery „U” lub litery
„V”;
g) szerokość traktu określająca maksymalną dopuszczalną rozpiętość dachu nie moşe przekraczać 9,5 m po zewnętrznym obrysie ścian;
h) dachy:
-- dwu lub czterospadowe, o symetrycznym
układzie głównych połaci dachowych i kącie
ich nachylenia z przedziału 37o- 45o;
-- z kalenicą równoległą do dłuşszego boku budynku lub do dłuşszych, zewnętrznych ścian
nośnych (długość kalenicy w przypadku dachów czterospadowych nie powinna być
mniejsza niş 1/3 długości całego dachu);
-- z okapem na maksymalnej wysokości 4,5 m
nad poziomem gruntu (mierzonej jako średnia arytmetyczna wysokości najwyşszej
i najnişszej od projektowanego poziomu terenu), minimalny wysięg okapu oraz wiatrownic poza ścianę szczytową nie moşe być
mniejszy niş 0,6 m;
-- z dopuszczeniem lukarn (zalecana jedna forma lukarn na jednym budynku, ich łączna
powierzchnia nie moşe przekraczać 1/3 po-
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wierzchni dachu, mierzonej w elewacji,
a minimalna odległość lukarny od ściany
elewacji poprzecznej – 1,5 m, dachy lukarn
nie mogą się łączyć), okien połaciowych,
przyczółków i naczółków;
i) otwory okienne i drzwiowe prostokątne,
o pionowej orientacji.
4) kolorystyka:
a) dachy – ciemne w kolorach brązu, czerwieni,
zieleni, szarości;
b) ściany – jasne (zalecane ciemniejsze akcentowanie cokołu).
5) ustala się następujące wskaŝniki określające niezbędną ilość miejsc parkingowych:
a) minimum 1 stałe miejsce parkingowe na
1 mieszkanie (w tym miejsce parkingowe
w garaşu);
b) dopuszcza się wygospodarowanie 1 miejsca
parkingowego we wnęce bramy wjazdowej
poza pasem jezdni i chodnika.

2. Wyznacza się teren usług szkolnictwa wyşszego,
oznaczony na rysunku planu symbolem identyfikacyjnym 1UN, dla których:
1) ustala się przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy usługowej nie stwarzającej uciąşliwości
dla środowiska: obiekty szkolnictwa wyşszego
(obiekty biurowe, administracyjne, dydaktyczne,
laboratoria) wraz z urządzeniami towarzyszącymi
niezbędnymi do ich funkcjonowania.
2) ustala się przeznaczenie dopuszczalne (45% powierzchni przeznaczenia podstawowego ) - tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wraz
z urządzeniami towarzyszącymi niezbędnymi do
jej funkcjonowania.
3) dopuszcza się realizację:
a) budynków gospodarczych i garaşowych, związanych z przeznaczeniem ustalonym w pkt 1)
i pkt 2);
b) obiektów
handlowych,
gastronomicznych
i domów studenckich,
c) dojazdów nie wydzielonych, zatok postojowych
oraz dróg wewnętrznych;
d) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
e) parkingów naziemnych i podziemnych;
f) zieleni;
g) obiektów małej architektury;
h) ciągów pieszych i rowerowych.
4) ustala się następujące parametry i wskaŝniki
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania
terenu:
a) dla przeznaczenia podstawowego:
-- maksymalną powierzchnię zabudowy stanowiącą 30% powierzchni terenu;
-- minimalną powierzchnię terenu biologicznie
czynną stanowiącą 50% powierzchni terenu;
-- wysokość budynku nie moşe przekroczyć 9 m,
a liczba nadziemnych kondygnacji budynku
nie moşe być większa niş 2;
-- dachy dla budynków laboratoryjnych: płaskie
z warstwą wegetatywną;
-- dachy dla pozostałych budynków: dwuspadowe o symetrycznym układzie głównych połaci dachowych i kącie ich nachylenia
z przedziału 37o - 45o , z dopuszczeniem
okien połaciowych i przeszkleń w połaci dachu.
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b) dla przeznaczenia dopuszczalnego: jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
5) kolorystyka:
a) dla przeznaczenia podstawowego:
-- dachy – ciemne w odcieniach szarości;
-- ściany – jasne lub ciemne.
b) dla przeznaczenia dopuszczalnego: jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
6) ustala się następujące wskaŝniki określające niezbędną ilość miejsc parkingowych:
a) dla przeznaczenia podstawowego:
-- usługi handlu – minimum 3 miejsca/100
m2pow. uşytkowej;
-- gastronomia – minimum 2 miejsca/10 miejsc
konsumpcyjnych;
-- inne usługi – minimum 2 miejsca/100
m2pow. uşytkowej;
b) dla przeznaczenia dopuszczalnego: jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
3. Wyznacza się teren usług wyşszego rzędu, oznaczony
na rysunku planu symbolem identyfikacyjnym 1UC,
dla których:
1) ustala się przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy usługowej nie stwarzającej uciąşliwości
dla środowiska: hotele oraz obiekty konferencyjno
- audytoryjne wraz z urządzeniami towarzyszącymi niezbędnymi do ich funkcjonowania.
2) ustala się przeznaczenie dopuszczalne (45% powierzchni przeznaczenia podstawowego) - tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wraz
z urządzeniami towarzyszącymi niezbędnymi do
jej funkcjonowania.
3) dopuszcza się realizację:
a) budynków gospodarczych i garaşowych, związanych z przeznaczeniem ustalonym w pkt 1)
i pkt 2);
b) dojazdów nie wydzielonych, zatok postojowych
oraz dróg wewnętrznych;
c) dojazdów nie wydzielonych, zatok postojowych
oraz dróg wewnętrznych;
d) parkingów naziemnych i podziemnych;
e) zieleni;
f) obiektów małej architektury;
g) obiektów małej architektury;
4) ustala się następujące parametry i wskaŝniki
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania
terenu:
a) dla przeznaczenia podstawowego:
-- maksymalną powierzchnię zabudowy stanowiącą 30% powierzchni terenu;
-- minimalną powierzchnię terenu biologicznie czynną stanowiącą 50% powierzchni terenu;
-- wysokość budynku dla obiektów konferencyjno - audytoryjnych: 25 m, a liczba nadziemnych kondygnacji budynku nie moşe
być większa niş 5;
-- wysokość budynku dla hoteli: 11 m, a liczba
nadziemnych kondygnacji budynku nie moşe być większa niş 3.
-- dachy dla obiektów konferencyjnych: płaskie z warstwą wegetatywną, łupinowe, kopuły oraz przekrycia strukturalne;
-- dachy dla hoteli: dwuspadowe o kącie nachylenia 37o- 45o, z dopuszczeniem okien
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połaciowych i przeszkleń w połaci dachu lub
dachy płaskie z warstwą wegetatywną.
b) dla przeznaczenia dopuszczalnego: jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
5) kolorystyka:
a) dla przeznaczenia podstawowego:
-- dachy – ciemne;
-- ściany – jasne.
b) dla przeznaczenia dopuszczalnego: jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
6) ustala się następujące wskaŝniki określające niezbędną ilość miejsc parkingowych:
a) dla przeznaczenia podstawowego:
-- hotele – minimum 2 miejsca/10 miejsc
noclegowych;
-- obiekty konferencyjne – minimum
2 miejsca/100 m2pow. uşytkowej.
b) dla przeznaczenia dopuszczalnego: jak dla
terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

4. Wyznacza się tereny sportu i rekreacji, oznaczone na
rysunku planu symbolami identyfikacyjnymi 1US, dla
których:
1) ustala się przeznaczenie podstawowe – tereny
sportu i rekreacji; urządzenia sportowe takie jak:
boiska, korty, place zabaw oraz budynki dla obsługi urządzeń sportowych wraz z urządzeniami
towarzyszącymi niezbędnymi do ich funkcjonowania.
2) ustala się przeznaczenie dopuszczalne (45% powierzchni przeznaczenia podstawowego ) - tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wraz
z urządzeniami towarzyszącymi niezbędnymi do
jej funkcjonowania.
3) dopuszcza się realizację:
a) budynków gospodarczych i garaşowych, związanych z przeznaczeniem ustalonym w pkt 1)
i pkt 2);
b) budynków
usługowych
związanych
z przeznaczeniem ustalonym w pkt 1);
c) dojazdów nie wydzielonych, zatok i miejsce
postojowych oraz dróg wewnętrznych;
d) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
e) parkingów podziemnych;
f) zieleni;
g) obiektów małej architektury;
h) ciągów pieszych i rowerowych.
4) ustala się następujące parametry i wskaŝniki
kształtowania nowej zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) dla przeznaczenia podstawowego:
-- maksymalną powierzchnię zabudowy stanowiącą 20% powierzchni terenu;
-- minimalną powierzchnię terenu biologicznie czynną stanowiącą 60% powierzchni terenu;
-- wysokość budynku nie moşe przekroczyć
11 m, a liczba nadziemnych kondygnacji
budynku nie moşe być większa niş 3;
-- dachy dwuspadowe o symetrycznym układzie głównych połaci dachowych i kącie ich
nachylenia
z przedziału
37o45o,
z dopuszczeniem
okien
połaciowych
i przeszkleń w połaci dachu.
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b) dla przeznaczenia dopuszczalnego: jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
5) kolorystyka:
a) dla przeznaczenia podstawowego:
-- dachy – ciemne w odcieniach szarości;
-- ściany – jasne.
b) dla przeznaczenia dopuszczalnego: jak dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
6) ustala się następujące wskaŝniki określające niezbędną ilość miejsc parkingowych:
a) dla przeznaczenia podstawowego: minimum
2 miejsca/100 m2pow. uşytkowej;
b) dla przeznaczenia dopuszczalnego: jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
5. Wyznacza się tereny zieleni urządzonej: zieleń towarzysząca obiektom budowlanym, oznaczone na rysunku planu symbolami identyfikacyjnymi 1ZP15ZP, dla których:
1) ustala się przeznaczenie - tereny zieleni urządzonej: zieleń towarzysząca obiektom budowlanym;
2) dopuszcza się realizację:
a) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
b) obiektów małej architektury;
c) altan i ogrodów zimowych o powierzchni zabudowy do 35 m2;
d) przydomowych basenów i oczek wodnych
o powierzchni do 30 m2;
e) zalesień i zadrzewień.
3) zakazuje się realizacji budynków i budowli nie
wymienionych w pkt 2).
6. Wyznacza się tereny zieleni nie urządzonej, oznaczone
na rysunku planu symbolami identyfikacyjnymi 1ZN12ZN, dla których:
1) ustala się przeznaczenie - tereny zieleni nieurządzonej jak: łąki i zadrzewienia w dnach dolin, zadrzewienia śródpolne, obudowa biologiczna cieków wodnych i rowów melioracyjnych, tereny
zadrzewień pełniące waşną rolę połączeń
w systemie węzłów i korytarzy ekologicznych oraz
uşytkowane rolniczo jako łąki i pastwiska połoşone głównie wzdłuş cieków wodnych oraz zieleń
izolacyjna;
2) dopuszcza się realizację:
a) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
b) urządzeń hydrotechnicznych na podstawie
przepisów odrębnych,
c) zalesień i zadrzewień.
3) zakazuje się realizacji budynków i budowli nie
wymienionych w pkt 2) oraz obiektów małej architektury.
7. Wyznacza się tereny zieleni leśnej, oznaczone na rysunku planu symbolami identyfikacyjnymi 1ZL-11ZL,
dla których:
1) ustala się przeznaczenie – lasy;
2) dopuszcza się realizację budynków i budowli
związanych z gospodarką leśną;
3) zakazuje się realizacji budynków i budowli nie
wymienionych w pkt 2).
8. Wyznacza się tereny wód powierzchniowych śródlądowych, oznaczone na rysunku planu symbolami
identyfikacyjnymi 1WS - 3WS, dla których:
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1) ustala się przeznaczenie - tereny wód powierzchniowych śródlądowych.
2) dopuszcza się realizację urządzeń hydrotechnicznych na podstawie przepisów odrębnych.
3) zakazuje się regulacji brzegów.

9. Wyznacza się tereny komunikacji oznaczone na rysunku planu symbolami identyfikacyjnymi 1KD-Z, 1-4KDL, 1-3KD-D oraz 1 - 9KDW, dla których:
1) dla terenu oznaczonego symbolem identyfikacyjnym 1KD-Z - ustala się przeznaczenie - teren drogi
publicznej, droga klasy funkcjonalno-technicznej –
zbiorczej (Z),
2) dla terenu oznaczonego symbolem identyfikacyjnym 1-4KD-L - ustala się przeznaczenie - teren
drogi publicznej, droga klasy funkcjonalnotechnicznej – lokalnej (L),
3) dla terenu oznaczonego symbolem identyfikacyjnym 1-3KD-D – ustala się przeznaczenie – teren
dróg publicznych, drogi klasy funkcjonalnotechnicznej – dojazdowej (D);
4) dla terenów oznaczonych symbolami identyfikacyjnymi od 1-9KDW ustala się przeznaczenie - tereny dróg wewnętrznych;
5) w obrębie linii rozgraniczających terenów,
o których mowa w pkt 1) - 4) dopuszcza się realizację:
a) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
b) zieleni;
c) zatok postojowych;
d) ciągów pieszych i rowerowych.
10. Wyznacza się tereny infrastruktury technicznej: kanalizacja, oznaczone na rysunku planu symbolem
identyfikacyjnym 1K – 2K, dla których:
1) ustala się przeznaczenie: tereny pod lokalizację
lokalnej oczyszczalni ścieków;
2) dopuszcza się realizację:
a) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
b) obiektów małej architektury;
c) zieleni.
Rozdział 4
ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY
SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
Ustalenie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji
§ 8.
1. Ustala się jako obowiązujące parametry techniczne
dla poszczególnych dróg (ulic):
1) dla drogi o symbolu KD-Z - szerokość w liniach
rozgraniczających 20 m, szerokość jezdni minimum 7 m;
2) dla dróg o symbolu KD-L – szerokość w liniach
rozgraniczających 12 m, szerokość jezdni minimum 6 m;
3) dla dróg o symbolu KD-D – szerokość w liniach
rozgraniczających 10 m, szerokość jezdni minimum 5 m, dopuszcza się realizację drogi
w postaci ciągu pieszo-jezdnego;
4) dla dróg o symbolach KDW - szerokość w liniach
rozgraniczających minimum 7 m, szerokość jezdni
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5 m, dopuszcza się realizację drogi w postaci ciągu pieszo-jezdnego.
2. Ustala się następujące zasady obsługi komunikacyjnej dla terenów:
1) obsługa komunikacyjna nowopowstałej zabudowy
na terenach dla niej przeznaczonych moşe się odbywać za pośrednictwem ulic dojazdowych i ulic
wewnętrznych, poprzez istniejące i projektowane
zjazdy;
2) w przypadku braku ulic, o których mowa w pkt 1)
moşna realizować obsługę komunikacyjną poprzez
nie wydzielone dojazdy oraz słuşebności;
3) w przypadku dokonywania podziału działek zlokalizowanych w terenach, dla moşliwości zapewnienia
dojazdów, naleşy wykorzystać istniejące bądŝ projektowane zjazdy;
4) tam gdzie to moşliwe bramę wjazdową na posesję
naleşy usytuować w odległości minimum 6,5 m od
krawędzi jezdni i zabezpieczyć miejsce na jedno
stanowisko postojowe dla samochodu osobowego
dla terenów sąsiadujących z drogami dojazdowymi KD-D i drogami wewnętrznymi KDW.
Ustalenie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
infrastruktury technicznej
§ 9.
1. Jako generalne zasady obowiązujące w całym obszarze opracowania ustala się:
1) tereny przeznaczone pod zainwestowanie naleşy
wyposaşyć w pełne uzbrojenie techniczne wyprzedzająco lub równolegle do realizacji inwestycji;
2) prowadzenie nowych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających dróg
i ulic,
istniejących
i projektowanych;
z uzasadnionych powodów technicznych lub ekonomicznych dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury technicznej innymi trasami, pod warunkiem, şe nie będą naruszać pozostałych ustaleń planu;
3) przebieg planowanych sieci infrastruktury technicznej zostanie określony na etapie projektów
technicznych dla poszczególnych inwestycji przy
uwzględnieniu zasad ustalonych niniejszym planem.
2. Ustala się, şe tereny 1MN – 18MN, 1UN, 1UC, 1US
będą obsługiwane w zakresie uzbrojenia przy
uwzględnieniu następujących zasad:
1) w zakresie zaopatrzenia w wodę:
a) zaopatrzenie w wodę w oparciu o istniejący
wodociąg
komunalny
po
modernizacji
i rozbudowie;
b) ustalono rezerwę terenową dla budowy zbiornika wyrównawczego oznaczoną symbolem
1W,
c) ustala się rozbudowę sieci w granicach opracowania przyjmując zasadę dwustronnego zasilania w systemie pierścieniowym.
2) w zakresie odprowadzania ścieków:
a) ustala się realizację sieci kanalizacji w systemie
rozdzielczym ze sprowadzaniem ścieków komunalnych do projektowanej, lokalnej oczyszczalni
ścieków;
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b) do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej oraz lokalnej oczyszczalni ścieków dopuszcza się odprowadzanie ścieków do szczelnych zbiorników;
c) ustala się nakaz podłączenia budynków do sieci
kanalizacyjnej natychmiast po jej realizacji.
3) w zakresie odprowadzania wód opadowych:
a) w obrębie własnej działki poprzez rozsączanie
w gruncie, z moşliwością wykorzystania urządzeń melioracyjnych (cieki i rowy) na zasadach
określonych w przepisach odrębnych;
b) z terenów utwardzonych (dróg, placów
i parkingów), wody naleşy podczyścić z zawiesin
i substancji ropopochodnych.
4) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:
a) zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej sieci poprzez jej modernizację i rozbudowę;
b) ustala się nakaz realizacji nowych sieci średniego
napięcia jako kablowe.
5) w zakresie zaopatrzenia w gaz:
a) zaopatrzenie w gaz z istniejącego gminnego systemu po jego modernizacji i rozbudowie;
6) w zakresie ciepłownictwa:
a) zaopatrzenie w energię cieplną – ze ŝródeł własnych zgodnie z § 4 ust. 1.
7) w zakresie telekomunikacji:
a) utrzymuje się istniejące urządzenia i sieci teletechniczne, z moşliwością ich rozbudowy i przebudowy
oraz budowy nowych;
b) obowiązuje realizacja sieci telekomunikacyjnych za
pomocą podbudowy słupowej, kanalizacji teletechnicznej i kabli doziemnych;
c) dopuszcza się lokalizacje stacji bazowych telefonii
komórkowej na obiektach budowlanych.
3. Zaopatrzenia w wodę do celów przeciwpoşarowych
z istniejącej i projektowanej sieci ø 100.
Rozdział 5
WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB
KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH,
USTALENIA DOTYCZĄCE REALIZACJI INWESTYCJI
CELU PUBLICZNEGO, SPOSOBU TYMCZASOWEGO
UŻYTKOWANIA TERENÓW ORAZ ZASADY SCALANIA
I PODZIAŁU NIERUCHOMOŅCI
Ustalenie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych
§ 10.
1. Ogólnodostępną przestrzeń publiczną stanowią części
terenów oznaczonych symbolami KD-Z, KD-L, KD-D,
UN i US uşytkowane dla ruchu pieszego i kołowego,
zagospodarowane zielenią dekoracyjną i izolacyjną
towarzyszącą obiektom i inne ogólnodostępne miejsca w ramach poszczególnych terenów.
2. Dla przestrzeni publicznej określa się następujące
zasady jej kształtowania:
1) ustala się zasadę segregacji ruchu pieszego
i kołowego wszędzie tam gdzie to moşliwe;
2) w obszarze planu ustala się zakaz lokalizacji reklam o powierzchni reklamowej powyşej 2 m2.
Ustalenia dotyczące terenów przeznaczonych dla realizacji inwestycji celu publicznego
§ 11. Ustala się następujące tereny przeznaczone
do realizacji inwestycji celu publicznego:
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1) tereny komunikacji oznaczone na rysunku planu
symbolami KD-Z, KD-L i KD-D;
2) tereny infrastruktury technicznej oznaczone na rysunku planu symbolami W, K;
3) nie wydzielone liniami rozgraniczającymi obszary
wzdłuş istniejących i projektowanych tras sieci infrastruktury technicznej;
4) tereny śródlądowych wód powierzchniowych oznaczone na rysunku planu symbolem WS.
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
urządzania i użytkowania terenów
§ 12. Ustala się, şe wszystkie tereny, których przeznaczenie plan ustala, mogą być wykorzystywane
w sposób dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania zgodnie z tym planem.
Ustalenia w zakresie szczegółowych zasad i warunków
scalania i podziału nieruchomoņci
§ 13.
1. Plan nie przewiduje prowadzenia obowiązkowych
scaleń oraz podziałów nieruchomości w rozumieniu
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 1997 r. Nr 115 poz. 741,
z póŝn. zmianami).
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2. Dopuszcza się dokonywanie scaleń oraz podziałów
działek celem umoşliwienia ich zainwestowania na
warunkach ustalonych niniejszym planem.
Rozdział 6
PRZEPISY KOŃCOWE
§ 14. Ustala się stawkę procentową, o której mowa
w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z póŝn. zmianami), w wysokości 10% dla wszystkich rodzajów terenu.
§ 15. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Alwernia.
§ 17. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 30 dni,
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Alwerni
Henryk Kĉdziora
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr LVI/400/2010
Rady Miejskiej w Alwerni
z dnia 7 lipca 2010 r.

Rysunek planu

*Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę ŝródłową 1:2000. Skala ta ulega pomniejszeniu
w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Alwerni
Henryk Kĉdziora
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr LVI/400/2010
Rady Miejskiej w Alwerni
z dnia 7 lipca 2010 r.

Rozstrzygniĉcie Rady Miejskiej w Alwerni w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag do projektu planu
LISTA NIEUWZGLĘDNIONYCH PRZEZ BURMISTRZA UWAG ZGŁOSZONYCH NA PODSTAWIE ART. 17 PKT
11 USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM DO WYŁOŞONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ALWERNIA W MIEJSCOWOŚCI BRODŁA
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Poz. 2727
Załącznik nr 3
do Uchwały nr LVI/400/2010
Rady Miejskiej w Alwerni
z dnia 7 lipca 2010 r.

Rozstrzygniĉcie Rady Miejskiej w Alwerni o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania dotyczące
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miejscowoņci gminy Alwernia w miejscowoņci BRODŁA

Przewodniczący Rady Miejskiej w Alwerni
Henryk Kĉdziora
2727
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UCHWAŁA NR XLVI/397/2010
RADY GMINY BABICE
z dnia 21 maja 2010 r.
w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należnoņci pieniĉżnych mających charakter
cywilnoprawny przypadających Gminie Babice i jej jednostkom podległym, z wyłączeniem należnoņci powstałych
w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) oraz art. 59
ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póŝn. zm.)
Rada Gminy Babice uchwala co następuje:
§ 1.
Uchwała określa zasady umarzania, odraczania lub
rozkładania na raty naleşności pienięşnych mających
charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Babice lub jej jednostkom podległym, wobec osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej, zwanych dalej
„dłuşnikami” a takşe wskaşe organ lub osobę do tego
uprawnioną.
§ 2.
Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) decyzji – rozumie się przez to wyraşone na piśmie
oświadczenie woli uprawnionego organu albo ugodę
lub porozumienie w sprawie umorzenia naleşności
pienięşnych, odroczenia terminu zapłaty lub rozłoşenia na raty;
2) wierzytelności rozumie się przez to naleşność pienięşną (naleşność główną) przypadającą od jednego
dłuşnika wraz z naleşnymi odsetkami i kosztami dochodzenia naleşności (naleşności uboczne) według
stanu w chwili podejmowania decyzji, a jeşeli naleşność główna została zapłacona i pozostały do zapłaty
odsetki i koszty – sumę tych naleşności ubocznych;
3) minimalnym wynagrodzeniu – rozumie się przez to
kwotę minimalnego wynagrodzenia ogłaszaną corocznie w Monitorze Polskim przez Prezesa Rady Ministrów;
4) organie lub osobie uprawnionej – rozumie się przez
to odpowiednio Wójta lub kierownika jednostki podległej Gminy Babice.
§ 3.
1. Wierzytelność mająca charakter cywilnoprawny moşe
zostać umorzona w całości lub w części, jeşeli:
1) w wyniku postępowania egzekucyjnego (likwidacyjnego lub upadłościowego) lub na podstawie
innych okoliczności lub dokumentów stwierdzono, şe dłuşnik nie posiada majątku, z którego
moşna by dochodzić naleşności;
2) w wyniku egzekucji z majątku dłuşnika, dłuşnik lub
osoby pozostające na jego utrzymaniu byliby pozbawieni niezbędnych środków utrzymania;
3) dłuşnik zmarł nie pozostawiając majątku;
4) dłuşnik zmarł nie pozostawiając spadkobierców;
5) jest oczywiste, şe w postępowaniu egzekucyjnym
dotyczącym tej wierzytelności nie uzyska się kwo-

ty przewyşszającej koszty dochodzenia i wydatki
egzekucyjne;
6) nie moşna ustalić osoby dłuşnika lub miejsca jej
pobytu;
7) wierzytelności nie zostały ściągnięte w toku postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego,
w tym ugody bankowej lub są przedawnione.
2. Wierzytelność moşe być równieş umorzona w całości
lub części mimo braku okoliczności wymienionych
w ust.1, jeşeli przeprowadzone postępowanie wyjaśniające wykaşe, şe za umorzeniem przemawiają
szczególne względy gospodarcze lub społeczne.
3. Wierzytelność główna z tytułu odszkodowania za
zagarnięcie mienia gminnego nie moşe być umorzona przed upływem dziesięciu lat od daty popełnienia
tego przestępstwa, chyba şe zachodzą okoliczności
określone w ust. 1 pkt 3 i 4.
4. Wierzytelność główna z tytułu odpowiedzialności za
niedobór mienia moşe być umorzona z powodu braku moşliwości ustalenia osoby dłuşnika.
§ 4.
1. Umorzenie wierzytelności, za którą odpowiada solidarnie więcej niş jeden dłuşnik moşe nastąpić, gdy
okoliczności określone w § 3 pkt. 1 uzasadniające
umorzenie zachodzą co do wszystkich zobowiązanych.
2. Umorzenie wierzytelności głównej pociąga za sobą
umorzenie wierzytelności ubocznych. Jeşeli umorzenie dotyczy części wierzytelności głównej,
w odpowiednim stosunku do naleşności głównej
podlegają umorzeniu wierzytelności uboczne.
3. Jeşeli decyzja o umorzeniu dotyczy tylko części wierzytelności, w decyzji naleşy określić termin zapłaty
pozostałej części wierzytelności. Jeşeli dłuşnik nie
dotrzymał terminu zapłaty, decyzja o umorzeniu moşe być w całości zmieniona.
§ 5.
1. W przypadkach gospodarczo uzasadnionych lub zasługujących z innych przyczyn na uwzględnienie
upowaşnia się, w przypadku Urzędu Gminy
w Babicach – Wójta oraz w przypadku jednostek
podległych – kierowników tych jednostek, do odraczania terminu zapłaty całości lub części wierzytelności, rozkładania na raty na wniosek dłuşnika, biorąc pod uwagę moşliwości płatnicze dłuşnika oraz
uzasadniony interes wierzyciela
1) rozłoşenie spłaty wierzytelności nie moşe przekroczyć 24 miesięcy;
2) przesunięcie terminu zapłaty wierzytelności nie
moşe przekroczyć 12 miesięcy.
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2. Od wierzytelności, której termin zapłaty odroczono
lub którą rozłoşono na raty, za okres od wydania decyzji do upływu terminu kaşdej raty określonej
w decyzji, nie pobiera się odsetek za zwłokę.
3. Jeşeli dłuşnik nie spłaci w terminie albo w pełnej
wysokości rat ustalonych w decyzji, to pozostała do
spłaty wierzytelność staje się natychmiast wymagalna wraz z naleşnymi odsetkami za zwłokę do dnia zapłaty.
4. Nie nalicza się odsetek za zwłokę, jeşeli ich wysokość
nie przekraczałaby kosztów przesyłki poleconej.
§ 6.
W stosunku do dłuşników będących przedsiębiorcami, stosowanie umorzeń, odraczania lub rozkładania
na raty spłaty naleşności stanowiących pomoc publiczną, odbywać się będzie w ramach pomocy de minimis
z uwzględnieniem
warunków
określonych
w Rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia
15 grudnia 2006 roku w sprawie stosowania art. 87 i 88
Traktatu do pomocy de minimis (Dz. U. WE L 379
z 28.12.2006 r.).
§ 7.
Wierzytelność moşe być umorzona na wniosek
dłuşnika w przypadku określonym w § 3 ust. 1 pkt. 2,
5 i 7 a w przypadkach określonych w § 3 ust. 1 pkt. 1, 3,
4-7 – równieş z inicjatywy wierzyciela. Odroczenie terminu zapłaty lub rozłoşenie płatności wierzytelności na
raty moşe nastąpić jedynie na wniosek dłuşnika.
§ 8.
Organ uprawniony zmienia swoją decyzję
o umorzeniu lub udzieleniu ulg w spłacaniu wierzytelności jeşeli wyjdzie na jaw, şe dowody, na podstawie
których wierzytelność umorzono lub udzielono ulg w jej
spłacaniu okazały się fałszywe bądŝ, şe decyzja została
wydana w wyniku przestępstwa albo, şe dłuşnik wprowadził organ w błąd co do okoliczności, które stanowiły
podstawę decyzji.
§ 9.
Organami uprawnionymi do umarzania wierzytelności oraz odraczania i rozkładania na raty spłaty wierzytelności są:
1) Wójt – w stosunku do wierzytelności przysługujących
Urzędowi Gminy w Babicach oraz w stosunku do wierzytelności przysługujących jej jednostkom podległym, jeşeli ich wysokość jest równa lub przekracza
kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na rok, w którym podejmowana jest decyzja
o udzieleniu ulgi,
2) Kierownicy jednostek podległych – w stosunku do
wierzytelności przysługujących danej jednostce do
kwoty nie przekraczającej kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.
2728
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§ 10.

Umorzenie moşe nastąpić po dokładnym wyjaśnieniu stanu faktycznego i stwierdzeniu istnienia okoliczności uzasadniających umorzenie. Kaşda sprawa wymaga
indywidualnego rozpatrzenia.
§ 11.
Zobowiązuje się kierowników jednostek podległych
Gminy Babice i kierowników właściwych merytorycznie
referatów Urzędu Gminy w Babicach do kompletowania
niezbędnych w sprawie dokumentów oraz w przypadku
konieczności składania wniosków do Wójta, załączania
ich do tego wniosku.
§ 12.
Podstawę do podjęcia decyzji o umorzeniu, odroczeniu lub rozłoşeniu na raty wierzytelności stanowią
następujące dokumenty:
1) Wniosek dłuşnika wraz z załączonymi dokumentami
uzasadniającymi wniosek (np. zeznanie podatkowe
PIT, CIT, odcinek renty, emerytury, zaświadczenie
z Urzędu Pracy, zaświadczenie z zakładu pracy
o wysokości wynagrodzenia, informacja z OPS i inne),
2) Uzasadnienie kierownika jednostki podległej Gminy
Babice lub kierownika właściwego merytorycznie referaty Urzędu Gminy w Babicach.
§ 13.
Umorzenie wierzytelności nie uprawnia kierowników jednostek podległych Gminy Babice do wystąpienia o dotację z budşetu gminy z tytułu dokonanych
umorzeń.
§ 14.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Babice oraz kierownikom jednostek podległych Gminy Babice.
§ 15.
Traci moc Uchwała Nr XLVII/390/2006 Rady
Gminy Babice z dnia 27 paŝdziernika 2006 roku
w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Gminy Babice i jej jednostek organizacyjnych z tytułu naleşności pienięşnych, do których nie
stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja Podatkowa
oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych naleşności,
a takşe organów do tego uprawnionych.
§ 16.
Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Babice
mgr Halina Sĉdzielarz
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UCHWAŁA NR XLI/444/2010
RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE
z dnia 22 czerwca 2010 r.
w sprawie przeznaczenia do bezprzetargowej sprzedaży lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobu
mieszkalnego Gminy Miechów i bezprzetargowej sprzedaży gruntu związanego z tymi lokalami.
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a oraz
art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym / Tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142
poz 1591 ( z póŝniejszymi zmianami) oraz art. 34 ust. 6,
art. 67 ust.1 i 3, art. 68 ust.1 pkt. 7 i ust.2, art. 37
ust. 2 pkt. 1 i art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity
Dz. U. Nr 261 z 2004r. poz 2603 ( z póŝniejszymi zmianami) Rada Miejska w Miechowie postanawia:
§ 1. Dokonać bezprzetargowej sprzedaşy lokali
mieszklanych wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu Gminy Miechów, znajdujących się w budynku
wielomieszkaniowym połoşonym na os. XXX-lecia PRL
12 w Miechowie wraz ze sprzedaşą ułamkowej części
gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania
z budynku za cenę ustaloną przez rzeczoznawcę majątkowego - dotychczasowym najemcom lokali.
§ 2.
1. Nabywca lokalu mieszkalnego ponosi koszty jego
wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego.
2. Zwaloryzowaną kaucję pomniejsza się o naleşność
wynajmującego z tytułu najmu lokalu.
3.Wysokość zwaloryzowanej kaucji ustalonej w sposób
o którym mowa w ust. 2 odejmuje się od wartości
lokalu ustalonej przez rzeczoznawcę
§ 3. Przy bezprzetargowej sprzedaşy komunalnych
lokali mieszkalnych w przedmiotowym budynku wprowadza się bonifikatę w wysokości 85% ceny lokalu, po
odjęciu kaucji o której mowa w § 2 ust. 2 i 3.
§ 4.

3. Rozłoşona na raty niespłacona część ceny podlega
oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej dla kredytu redyskontowego, określonego przez
Narodowy Bank Polski na dzień 1 stycznia kaşdego
roku kalendarzowego.
4. Wierzytelność Gminy Miechów w stosunku do nabywcy z tytułu rozłoşenia zapłaty za lokal podlega zabezpieczeniu hipotecznemu.
§ 5. Przy jednorazowej i ratalnej zapłacie za kupno sprzedaş lokalu mieszkalnego oraz gruntu wpłata musi
nastąpić przed zawarciem aktu notarialnego.
§ 6. Jeşeli nabywca lub jego następca prawny dokona zbycia lokalu mieszkalnego przed upływem 5 lat
licząc od dnia jego nabycia, to będzie zobowiązany
zwrócić Gminie Miechów kwotę równą udzielonej bonifikaty po jej waloryzacji według wskaşników określonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
Ograniczenie to nie dotyczy zbycia lokalu na rzecz
zstępnych, wstępnych, pełnoletniego rodzeństwa, przysposobionych oraz zamiany lokali mieszkalnych.
§ 7. W przypadku zbycia prawa własności lokalu
mieszkalnego nabytego od Gminy Miechów na raty reszta zadłuşenia wraz z oprocentowaniem określonym
w § 4 podlega natychmiastowo spłacie. Powyşsze nie
dotyczy zbycia na rzecz osób określonych w § 6 oraz
w przypadku zamiany lokali mieszklanych.
§ 8. Wykonanie powyşszej uchwały powierza sie
Burmistrzowi Gminy i Miasta w Miechowie.
§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu. Uchwała wchodzi
w şycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

1. Na wniosek nabywcy lokalu mieszklanego zapłata za
lokal i grunt moşe być rozłoşona na raty roczne, nie
dłuşej niş na 10 lat.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Miechowie:
Andrzej Chmielewski

2. Pierwsza rata wynosi minimum 20% łącznej ceny
lokalu i gruntu.
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UCHWAŁA NR XLI/446/2010
RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE
z dnia 22 czerwca 2010 r.
w sprawie: okreņlenia sposobu prowadzenia z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalnoņć pożytku publicznego konsultacji projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących
działalnoņci statutowej tych organizacji
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8.03.1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r.,
nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ w zw. z art. 5 ust. 5 ustawy
z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie /Dz.U. z 2003r., nr 96, poz. 873 z późn.
zm./ postanawia się co następuje:

§ 1.
Projekty aktów prawa miejscowego podlegają konsultacjom z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24.04.2003r. o działalności poşytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
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§ 2.
Konsultacje,
o których
mowa
w paragrafie
1 przeprowadzane są wg następującej procedury:

skiej w Miechowie, która moşe je uwzględnić przy podejmowaniu uchwały bedącej przedmiotem konsultacji.

1) Projekty aktów prawa miejscowego obejmujące sferę
zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ustawy
o działalności poşytku publicznego i o wolontariacie
ogłaszane są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie oraz na stronie internetowej Gminy Miechów na okres nie krótszy
niş 7 dni.
2) W okresie, o którym mowa w pkt 1 organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność
poşytku publicznego mogą wnosić uwagi, opinie do
projektów aktów prawnych. Uwagi i opinie powinny
być
wniesione
do
Urzędu
Gminy
i Miasta
w Miechowie w formie pisemnego stanowiska bądŝ
na e-mail Gminy Miechów: gmina@miechow.eu
z dopiskiem ,,dotyczy konsultacji projektów aktów
prawa miejscowego".
3) Uwagi, opinie zgłoszone do projektów aktów prawa
miejscowego są następnie przedkładane Radzie Miej-

§ 3.
Konsultacje nie są wiąşące i nie stanowią podstawy do
şądania przez podmiot biorący udział w konsultacjach
uwzględnienia jego stanowiska w uchwale podjętej
przez Radę Miejską.
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy
i Miasta Miechów.
§ 5.
Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Miechowie:
Andrzej Chmielewski
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UCHWAŁA NR LIII/340/2010
RADY MIASTA MSZANA DOLNA
z dnia 31 maja 2010 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy w mieņcie Mszana Dolna
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.
nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art.4 ust.1 i art.13 ust.2
ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U.
z 2010r. Nr 17, poz.95) - Rada Miasta Mszana Dolna
uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ulicy bez nazwy, zlokalizowanej w mieście
Mszana Dolna obręb Gronoszowa, bedącej drogą wewnętrzną w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985r.
o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19 , poz.115
z póŝn.zmianami), nadaje się nazwę :Ksiĉdza Jerzego
Popiełuszki.

2. Usytuowanie oraz przebieg ulicy, o której mowa
w ust.1 ilustruje szkic sytuacyjny stanowiący załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta Mszana Dolna.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta
mgr Eugeniusz Sieja
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr LIII/340/2010
Rady Miasta Mszana Dolna
z dnia 31 maja 2010 r.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta
mgr Eugeniusz Sieja
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UCHWAŁA NR LIII/342/2010
RADY MIASTA MSZANA DOLNA
z dnia 31 maja 2010 r.
w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na
terenie Miasta Mszana Dolna.
Na podstawie art.90f ustawy dnia 7 września 1991r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz.2572
z póŝn.zm.) oraz art.4 ust.1 i art.13 ust.2 ustawy z dnia
20 lipca 2000r.o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2010r.
Nr 17, poz.95) – Rada Miasta Mszana Dolna uchwala, co
następuje:
§ 1. W regulaminie udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Miasta Mszana Dolna, stanowiącym załącznik do
Uchwały nr XXIV/164/2005 Rady Miasta Mszana Dolna
dnia 31 marca 2005 r., dokonuje się następujących
zmian:

„przy dochodzie od 101 złotych do 351 złotych wynosi: 72,80 - 146 złotych miesięcznie”.
3. § 15 otrzymuje brzmienie:
„Zasiłek szkolny przyznaje się w formie jednorazowego świadczenia pienięşnego, które nie moşe przekroczyć kwoty 455 złotych.”
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi
Miasta Mszana Dolna.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

1. § 9 ust.1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

Wiceprzewodniczący Rady Miasta
mgr Eugeniusz Sieja

„ przy dochodzie do 100 złotych wynosi: od 91 – 182
złotych miesięcznie”
2. § 9 ust.1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
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UCHWAŁA NR LIII/345/2010
RADY MIASTA MSZANA DOLNA
z dnia 31 maja 2010 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr L/321/2010 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 25 stycznia 2010r. dotyczącej zasad
stosowanych przy nadawaniu nazw ulicom, placom oraz drogom wewnĉtrznym w mieņcie Mszana Dolna.
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 r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) art.8 ust.1a
ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(Dz.U.z 2007r. Nr 19, poz.115 ze zm.) oraz art.4 ust.1
i art.13 ust.2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r.o ogłaszaniu
aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2010r. Nr 17, poz.95) – Rada Miasta Mszana Dolna uchwala, co następuje:

w sprawie zasad stosowanych przy nadawaniu nazw
ulicom, placom oraz drogom wewnętrznym w mieście
Mszana Dolna (Dz.Urz.Woj.Małopolskiego Nr 83,
poz.527 z dnia 17.03.2010r.), skreśla się ust.6.
§ 2. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta
mgr Eugeniusz Sieja

§ 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr L/321/2010
Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 25 stycznia 2010r.
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UCHWAŁA NR 417/LIX/2010
RADY MIEJSKIEJ W MYŅLENICACH
z dnia 30 czerwca 2010 r.
zmieniająca uchwałĉ Nr 195/XXVII/2008 Rady Miejskiej w Myņlenicach z dnia 22 wrzeņnia 2008 roku. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w mieņcie Myņlenice dla lokalizacji
wielkopowierzchniowego obiektu handlowego – „Galeria Myņlenice” w zakresie okreņlonym uchwałą Rady
Miejskiej w Myņlenicach nr 224/XXX/2008 z 28 listopada 2008r.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.5 ustawy z dnia
8 maca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity; Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), art. 20 oraz
art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 ze zm.) Rada Miejska w Myślenicach uchwala
co następuje:

Pr
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§ 1. Stwierdza się zgodność niniejszej zmiany planu
z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Myślenice zatwierdzonym uchwałą 407/LVIII/2010 z dnia
31.05.2010r

2) w § 7 ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie : 2) zachowanie
proporcji, aby suma powierzchni zabudowy obiektów
przeznaczenia dopuszczalnego, o którym mowa
w ust.2 pkt 1 i 4, nie stanowiła więcej niş 40% powierzchni terenu przeznaczenia 1KP.

§ 2. W części tekstowej uchwały Nr 195/XXVII/2008
Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 22 września 2008
roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w mieście Myślenice
dla lokalizacji wielkopowierzchniowego obiektu handlowego – „Galeria Myślenice wprowadza się zmianę:

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy Myślenice.

1) w § 7 ust. 2 dopisuje się punkt 4 w brzmieniu: 4) stacji
paliw.

§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 30 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
mgr inż. Jerzy Grabowski
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UCHWAŁA NR LXVI/677/10
RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH
z dnia 29 czerwca 2010 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice obszar „B” dla
terenu położonego na granicy wsi Ochmanów i Zakrzów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia
8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym(tekst jedn.:
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) oraz
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z póŝn. zm.) w związku
z uchwałą
Nr XXVI/277/08
Rady
Miejskiej
w Niepołomicach z dnia 21 lutego 2008 r.w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Niepołomice obszar „B” dla terenu położonego na
granicy wsi Ochmanów i Zakrzów– Rada Miejska
w Niepołomicach uchwala, co nastĉpuje:
§ 1.
1. Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Niepołomice uchwala się
zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice obszar „B” dla terenu
połoşonego na granicy wsi Ochmanów i Zakrzów,
zwaną dalej „zmianą planu”.
2. Zmiana, o której mowa w ust. 1 obejmuje obszar
o powierzchni ok. 0,28 ha o zasięgu określonym
granicami na rysunku zmiany planu zgodnie
z załącznikiem graficznym Nr 1 do uchwały
Nr XXVI/277/08 z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
o którym mowa w ust.1.

§ 3.
1. Ustalenia zmiany planu stanowiące część graficzną
obejmują załącznik Nr 1 – rysunek zmiany planu
wykonany na mapie zasadniczej w skali 1: 2000.
2. Integralnymi częściami uchwały są rozstrzygnięcia,
nie będące ustaleniami zmiany planu:
1) załącznik Nr 2 – Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej
w Niepołomicach
o sposobie
rozpatrzenia
uwag zgłoszonych do projektu zmiany planu;
2) załącznik nr 3 – Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej
w Niepołomicach o sposobie realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które naleşą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.
§ 4. Ustalenia zmiany planu stanowiące treść
uchwały zostają wyraşone w postaci:
1) przepisów ogólnych (określonych w Rozdziale I);
2) przepisów dotyczących zakresu wprowadzanych
zmian w aktualnie obowiązującym planie miejscowym (określonych w Rozdziale II);
3) przepisów
końcowych
(określonych
w Rozdziale III).

Rozdział 1
Przepisy Ogólne

§ 5. Podstawowym celem zmiany planu jest
wprowadzenie na rysunku aktualnie obowiązującego
planu miejscowego korekty polegającej na zmianie
przeznaczenia terenu drogi dojazdowej (KD) na cele
poszerzenia zabudowy zagrodowej i mieszkalnictwa
jednorodzinnego (MRJ) dla uzyskania dokumentu
w oparciu, o który moşna prowadzić politykę przestrzenną oraz wydawać decyzje w sprawie pozwolenia na budowę i zagospodarowania obszaru.

1. Zmiana planu obejmuje ustalenia zawarte w treści
uchwały (tekście zmiany planu) oraz w części graficznej zmiany planu (rysunku zmiany planu).

§ 6. Utrzymuje się przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze dokonane w aktualnie obowiązującym planie miejscowym w oparciu o decyzję
nr GZ.tr.057-602-65-1/05 Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z dnia 9 sierpnia 2005 r.

§ 2.

2. Ustalenia zawarte w treści uchwały i na rysunku
zmiany planu obowiązują łącznie, w zakresie określonym uchwałą.

§ 7.
1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
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1) „uchwale” – naleşy przez to rozumieć niniejszą
uchwałę Rady Miejskiej w Niepołomicach, o ile
z treści uchwały nie wynika inaczej;
2) „zmianie planu” - naleşy przez to rozumieć
zmianę miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, o której mowa w § 1;
3) „rysunku zmiany planu” - naleşy przez to rozumieć graficzną część zmiany planu, o której
mowa w §3 ust.1;
4) „aktualnie obowiązującym planie miejscowym” – naleşy przez to rozumieć miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego Gminy
Niepołomice obszar „B” obejmujący wsie:
Ochmanów, Podłęşe, Słomiróg, Staniatki, Suchoraba, Zagórze, Zakrzowiec, Zakrzów ,
uchwalony uchwałą Nr XLI/581/05 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 19 grudnia
2005r.;
5) „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy
Niepołomice”- naleşy przez to rozumieć dokument Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego
Miasta
i Gminy
Niepołomice
przyjęty
uchwałą
Nr LXIII/629/10
Rady
Miejskiej
w Niepołomicach z dnia 27 kwietnia 2010r.
2. Pozostałe określenia uşyte w uchwale naleşy rozumieć zgodnie z ich definicjami umieszczonymi
w przepisach odrębnych.
§ 8.
1. Zakres regulacji zawartych w zmianie planu obejmuje wyłącznie rysunek zmiany planu.
2. Określa się obowiązujące elementy ustaleń zmiany
planu zawarte na rysunku zmiany planu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały:
1) granica obszaru objętego zmianą planu;
2) linie rozgraniczające - obowiązujące;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy;
4) przeznaczenie terenu i jego symbol literowy:
MRJ
teren
zabudowy
zagrodowej
i mieszkalnictwa jednorodzinnego.
3. Podtrzymuje się przebieg istniejących sieci uzbrojenia oraz zasady zagospodarowania i warunki zabudowy terenów wg stref polityki przestrzennej
(przedstawione na rysunku aktualnie obowiązującego planu miejscowego a zawarte na rysunku
zmiany planu):
1) istniejąca sieć gazowa średniopręşna 932PE
2) strefa W –ochrony zasobów wód podziemnych:
a) subzbiornika GZWP Nr 451 Bogucice,
b) obszar najwyşszej ochrony (ONO) GZWP
Nr 451 Bogucice.
4. Określa się informacyjne elementy, które nie stanowią ustaleń zmiany planu, zawarte na rysunku
zmiany planu (wynikające z ustaleń rysunku aktualnie
obowiązującego
planu
miejscowego
i połoşone poza obszarem objętym zmianą planu):
1) granica administracyjna wsi;
2) linie rozgraniczające obowiązujące;
3) przeznaczenie terenów i symbole literowe;
4) waşniejsze elementy infrastruktury technicznej;
5) strefy polityki przestrzennej.
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§ 9. Dla obszaru objętego zmianą planu przyjmuje się regulacje właściwe dla terenów oznaczonych
symbolem MRJ, zawarte w tekście uchwały aktualnie
obowiązującego planu miejscowego dotyczące przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego terenu
oraz warunków zabudowy i zasad zagospodarowania
a takşe zasad zagospodarowania terenów według
stref polityki przestrzennej, zasad uzbrojenia terenu
oraz innych elementów objętych regulacjami
w aktualnie obowiązującym planie miejscowym
w tym
szczególnie
regulacji
wynikających
z dokumentów i decyzji wiąşących wg przepisów
odrębnych.
Rozdział 2
Przepisy dotyczące zakresu wprowadzanych zmian
w aktualnie obowiązującym planie miejscowym
§ 10.
1. W granicach określonych w § 1 zmienia się przeznaczenie terenu ustalonego w aktualnie obowiązującym planie miejscowym na cele drogi dojazdowej przeznaczając go na cele zabudowy zagrodowej i mieszkalnictwa jednorodzinnego.
2. Określona w ust. 1 zmiana dotyczy rysunku zmiany
planu i obejmuje:
1) zastąpienie dotychczasowego symbolu literowego terenu KD nowym symbolem literowym
MRJ;
2) wprowadzenie nieprzekraczalnej linii zabudowy
od strony drogi wewnętrznej KW - tzw. Droga
Solna (w odległości zgodnej z ustaleniami tekstu uchwały aktualnie obowiązującego planu
miejscowego).
3. Stosownie do przepisu § 9 ustalenia zawarte w ust.
1 i 2 nie powodują zmian w tekście uchwały aktualnie obowiązującego planu miejscowego.
Rozdział 3
Przepisy końcowe
§ 11. W nawiązaniu do ustaleń aktualnie obowiązującego planu miejscowego dla terenu o symbolu
MRJ ustala się stawkę procentową, 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 póŝn, zm.) - w wysokości
15%.
§ 12. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Niepołomice.
§ 14. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 30 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Niepołomicach
Marek Ciastoń
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Załącznik Nr 1
do Uchwały nr LXVI/677/10
Rady Miejskiej w Niepołomicach
z dnia 29 czerwca 2010 r.

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę ŝródłową 1:2000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 389
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Załącznik Nr 2
do Uchwały nr LXVI/677/10
Rady Miejskiej w Niepołomicach
z dnia 29 czerwca 2010 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego
gminy
Niepołomice obszar „B” dla terenu położonego na
granicy wsi Ochmanów i Zakrzów.
Rozstrzygniĉcie o sposobie rozpatrzenia uwag
zgłoszonych do wyłożonego do publicznego wglądu
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Projekt
zmiany
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego
gminy
Niepołomice obszar „B” dla terenu połoşonego na
granicy wsi Ochmanów i Zakrzów został wyłoşony do
publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania
na środowisko w okresie od 12 czerwca 2008r. do 04
lipca 2008r. W wyznaczonym terminie wnoszenia
uwag dotyczących projektu zmiany planu i prognozy
oddziaływania na środowisko t.j. do dnia 18 lipca
2008r. , wpłynęła jedna uwaga.
Ilekroć w niniejszym Rozstrzygnięciu jest mowa o :
- „zmianie planu” - naleşy przez to rozumieć zmianę
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego gminy Niepołomice obszar „B”
dla terenu połoşonego na granicy wsi Ochmanów
i Zakrzów,
-„aktualnie obowiązującym planie miejscowym” naleşy przez to rozumieć miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego Gminy
Niepołomice obszar „B” obejmujący wsie:
Ochmanów, Podłęşe,
Słomiróg,
Staniatki,
Suchoraba, Zagórze, Zakrzowiec i Zakrzów ,
uchwalony uchwałą Nr
XLI/581/05
Rady
Miejskiej w Niepołomicach z dnia 19 grudnia
2005r.
- „ustawie” - naleşy przez to rozumieć Ustawę z dnia
27
marca
2003r.
o
planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80
poz.717 z póŝniejszymi zmianami).
Burmistrz
Miasta
i
Gminy
Niepołomice
Zarządzeniem Nr 563/08 z dnia 18 sierpnia 2008 r.
rozpatrzył uwagę dotyczącą projektu zmiany planu.
Niniejsze Rozstrzygnięcie, zgodnie z przepisami art.20
ust.1 ustawy, dotyczy uwagi w jej części
nieuwzględnionej.
W zakresie części nieuwzględnionej uwagi przez
Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice, Rada
Miejska w Niepołomicach
postanawia przyjąć
następujący sposób jej rozpatrzenia.
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Uwaga Nr 1
dotyczy działki nr 657/1, która częściowo połoşona jest
w
granicach
opracowania
zmiany
planu
i przeznaczona w tej części na cele
zabudowy
zagrodowej i mieszkalnictwa jednorodzinnego MRJ a
częściowo poza granicami obszaru objętego zmianą
planu, w terenach przeznaczonych w aktualnie
obowiązującym planie miejscowym na cele rolnicze.
[…]*
wniosła uwagę, która dotyczyła
przekształcenia
działki rolnej połoşonej w Zakrzowie na budowlaną.
Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice nie
uwzglĉdnił wniesionej uwagi w zakresie włączenia
do terenów budowlanych czĉņci działki położonej
poza granicami opracowania zmiany planu.
Uwaga pozostaje w tym zakresie nieuwzglĉdniona.
Wyjaņnienie:
Rada
Miejska
w
Niepołomicach
Uchwałą
Nr XXVI/277/08 z dnia 21 lutego 2008 r. określiła
przedmiot zmiany planu oraz granice, w których zostanie ona sporządzona.
Celem zmiany planu jest wprowadzenie na rysunku
aktualnie obowiązującego planu miejscowego korekty polegającej na zmianie przeznaczenia terenu drogi
dojazdowej na cele poszerzenia zabudowy zagrodowej i mieszkalnictwa jednorodzinnego (MRJ). Granice
określone na załączniku graficznym do wyşej cytowanej uchwały przyjęto po śladzie dotychczasowej rezerwy terenowej dla drogi dojazdowej (w liniach rozgraniczających tej drogi).
Działka Nr 657/1 częściowo połoşona jest w granicach
opracowania zmiany planu a zatem jej część będzie
przynaleşała do terenów zabudowy zagrodowej
i mieszkalnictwa jednorodzinnego, co stanowiło
o częściowym uwzględnieniu uwagi przez Burmistrza
Miasta i Gminy Niepołomice .
Nie istnieje moşliwość w ramach przeprowadzanej
zmiany planu włączenia pozostałej części działki do
terenów MRJ ze względów formalnych t.j. znajduje
się ona poza granicami obszaru objętego zmianą
planu.
________
* W związku z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r.
Nr 101, poz. 926) z tekstu uchwały dla celów publikacji zostały usunięte dane osobowe.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Niepołomicach:
Marek Ciastoń
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Powyşsze zwalnia miasto i gminę z nakładów związanych z wykupem terenu dla realizacji drogi oraz nakładów związanych z jej realizacją.
Dostępność terenu objętego zmianą planu zapewnią
nie wydzielone w planie dojazdy wewnętrzne realizowane przez właścicieli gruntów.
Jednocześnie rezygnacja z wydzielania i realizacji
drogi dojazdowej jako drogi publicznej w obszarze
objętym zmianą planu zwalnia Gminę takşe z nakładów finansowych jakie zgodnie z zapisem aktualnie
obowiązującego planu miejscowego oraz zadaniami
własnymi gminy byłyby konieczne do prowadzenia
uzbrojenia w tej drodze. Dotyczy to szczególnie odcinków wodociągów, kanalizacji sanitarnej i ewentualnie opadowej oraz sieci elektroenergetycznej. Równieş te inwestycje realizowane będą przez właścicieli
gruntów w dostosowaniu do potrzeb.

Załącznik Nr 3
do Uchwały nr LXVI/677/10
Rady Miejskiej w Niepołomicach
z dnia 29 czerwca 2010 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Niepołomice obszar „B” dla terenu położonego na
granicy wsi Ochmanów i Zakrzów.

Rozstrzygniĉcie o sposobie realizacji zapisanych
w zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które należą do zadań własnych gminy
oraz zasadach ich finansowania
Zgodnie z ustaleniem art. 20 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym ( Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717 ze zm.
) Rada Miejska w Niepołomicach rozstrzyga co
następuje:
1.
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2. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które należą do zadań własnych gminy.
W świetle ustaleń pkt 1 zmiana planu miejscowego
nie powoduje koniecznoņci realizacji inwestycji
należących do zadań własnych gminy zatem nie
przewiduje się wydatków z budşetu miasta na te
zadania.

Inwestycje infrastruktury technicznej objĉte
ustaleniami zmiany planu
Zmiana planu dotyczy rezygnacji z inwestycji celu
publicznego jaką jest droga dojazdowa KD
(przewidziana
ustaleniami
aktualnie
obowiązującego
planu
miejscowego
dla
zapewnienia dojazdu) i przeznaczenia terenu
rezerwowanego dla tej drogi na cele zabudowy
zagrodowej i mieszkalnictwa jednorodzinnego
MRJ .

Przewodniczący Rady Miejskiej w Niepołomicach:
Marek Ciastoń
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UCHWAŁA NR LXVI/679/10
RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH
z dnia 29 czerwca 2010 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice obszar „B”
obejmującego wsie: Ochmanów, Podłĉże, Słomiróg, Staniątki, Suchoraba, Zagórze, Zakrzowiec i Zakrzów dla
obszaru położonego na wschodzie sołectwa Ochmanów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia
8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym(tekst jedn.:
Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) oraz
art.art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym(Dz. U. Nr 80 poz. 717, z póşn. zm.) Rada
Miejska w Niepołomicach po stwierdzeniu zgodności
niniejszej zmiany planu ze Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Niepołomice, przyjętego uchwałą Nr LXIII
/ 629 / 10 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia
27 kwietnia 2010 r. uchwala, co nastĉpuje:
§ 1.
1. Uchwala się zmianĉ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice
obszar „B” obejmującego wsie: Ochmanów,
Podłĉże, Słomiróg, Staniątki, Suchoraba, Zagórze,
Zakrzowiec i Zakrzów dla obszaru położonego na
wschodzie sołectwa Ochmanów, zwaną dalej
zmianą planu.

2. Ustalenia zmiany planu dotyczą obszaru obejmującego tereny połoşone we wschodniej części sołectwa Ochmanów, w gminie Niepołomice - wg granic przedstawionych na załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII / 339 / 08 Rady Miejskiej
w Niepołomicach z dnia 8 grudnia 2008 roku
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
3. Powierzchnia obszaru objętego zmianą planu wynosi 2,14 ha.
4. Treść ustaleń planu zawartą w § 1 – § 48 Uchwały
Nr XLI/581/05 Rady Miejskiej w Niepołomicach
z dnia 19 grudnia 2005 roku zastępuje się treścią
niniejszej Uchwały.
§ 2.
1. Tekst zmiany planu stanowi treść uchwały.
2. Integralnymi częściami uchwały są:
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1) część graficzna zmiany planu, obejmująca rysunek
zmiany planu w skali 1:1000 – będący ustaleniem
zmiany planu - stanowiąca załącznik Nr 1 do
uchwały;
2) rozstrzygnięcia, nie będące ustaleniami zmiany
planu:
a) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do
projektu zmiany planu, stanowiące załącznik Nr 2,
b) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych
w zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które naleşą do zadań własnych
gminy, oraz zasadach ich finansowania, stanowiące załącznik Nr 3.
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 3.
1. Ustalenia zmiany planu, stanowiące treść uchwały,
zawarte są równieş na rysunku zmiany planu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustalenia zmiany planu zawarte w uchwale oraz
w części graficznej stanowiącej rysunek zmiany
planu obowiązują łącznie.
3.

Ustalenia zmiany planu naleşy rozpatrywać
i stosować z uwzględnieniem przepisów odrębnych.

§ 4. Obowiązujące elementy ustaleń zmiany planu, wyznaczone na rysunku zmiany planu stanowiącym załącznik Nr 1 :
1) granice obszaru objĉtego zmianą planu;
2) linie rozgraniczające- wyznaczające tereny
o róşnym przeznaczeniu lub róşnych zasadach zagospodarowania, stanowiące jednocześnie nieprzekraczalne linie zabudowy – jeśli linii zabudowy nie
wyznaczono odrębnie na rysunku planu;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy- wyznaczone na
rysunku
zmiany
planu
i obowiązujące
w odniesieniu do budynków - nowych oraz przebudowywanych - w przypadku fragmentów terenów,
w których nieprzekraczalnych linii zabudowy nie
wyznaczono, obowiązują przepisy odrębne;
4) tereny o różnym przeznaczeniu podstawowym
i dopuszczalnym, wydzielone liniami rozgraniczającymi i oznaczone następującymi symbolami identyfikacyjnymi:
a) 1.MN – 2.MNtereny zabudowy mieszkaniowej,
b) KDWteren drogi wewnętrznej.
§ 5.
1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) uchwale– naleşy przez to rozumieć niniejszą
uchwałę, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;
2) zmianie planu- naleşy przez to rozumieć tekst
zmiany planu i część graficzną zmiany planu;
3) rysunku zmiany planu- naleşy przez to rozumieć
graficzną część zmiany planu wykonaną w skali
1 : 1000 na kopii mapy zasadniczej, stanowiącą
załącznik Nr l do uchwały;
4) linii rozgraniczającej– naleşy przez to rozumieć
linię, która rozgranicza tereny o róşnym przeznaczeniu podstawowym i dopuszczalnym lub
róşnych zasadach zagospodarowania;
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5) przeznaczeniu podstawowym- naleşy przez to
rozumieć rodzaj przeznaczenia, ustalonego
w tekście zmiany planu na danym terenie, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi na rysunku zmiany planu;
6) przeznaczeniu dopuszczalnym- naleşy przez to
rozumieć inny rodzaj przeznaczenia niş przeznaczenie podstawowe, dopuszczone na danym terenie jako uzupełnienie przeznaczenia podstawowego;
7) terenie- naleşy przez to rozumieć teren wyznaczony i ograniczony na rysunku zmiany planu
liniami rozgraniczającymi, oznaczony numerem
porządkującym i przypisanym symbolem, na
którym obowiązują te same ustalenia, jeśli
z treści uchwały nie wynika inaczej;
8) terenie inwestycji- naleşy przez to rozumieć teren objęty wnioskiem o pozwolenie na budowę
i granicami
projektu
zagospodarowania
w rozumieniu przepisów odrębnych;
9) działce budowlanej– naleşy przez to rozumieć
nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do
drogi publicznej oraz wyposaşenie w urządzenia
infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające
z odrębnych przepisów – według definicji zawartej
w ustawie
o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym;
10) powierzchni zabudowy- naleşy przez to rozumieć sumę powierzchni zabudowy budynków
istniejących i projektowanych – zlokalizowanych na działce budowlanej lub na terenie inwestycji;
11) powierzchni biologicznie czynnej- naleşy
przez to rozumieć grunt rodzimy oraz wodę
powierzchniową na terenie działki budowlanej
lub w tereni inwestycji a takşe 50% sumy powierzchni
tarasów
i stropodachów
o powierzchni nie mniejszej 10 m² urządzonych
jako stałe trawniki lub kwietniki na podłoşu zapewniającym im naturalną wegetację - zgodnie
z definicją zawartą w przepisach odrębnych;
12) drogach wewnĉtrznych– naleşy przez to rozumieć wrysowaną jak równieş nie wrysowane
na rysunku zmiany planu drogi niepubliczne,
o których mowa w przepisach odrębnych;
13) dojazdach nie wydzielonych– naleşy przez to
rozumieć drogi stanowiące dojazdy do budynków i urządzeń, a takşe ustanowione słuşebności drogowe;
14) zieleni izolacyjnej– naleşy przez to rozumieć
zieleń urządzoną, kształtowaną w postaci kompozycji z drzew i krzewów w celu izolacji
optycznej i akustycznej róşnych funkcji.

2. Inne określenia uşyte w uchwale, a nie wymienione
powyşej, naleşy rozumieć zgodnie z ich definicjami
umieszczonymi w przepisach odrębnych.
Rozdział 2
Ustalenia obowiązujące na całym obszarze planu
§ 6.
1. Realizacja nowej zabudowy oraz utrzymanie dotychczasowego zainwestowania, a takşe zmiany
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zagospodarowania i uşytkowania terenów nie mogą naruszać:
1) przepisów odrębnych;
2) praw właścicieli i uşytkowników terenów sąsiadujących;
3) innych wymagań, a w szczególności dotyczących ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,
ochrony
środowiska,
przyrody
i krajobrazu kulturowego.
2. Dla terenów, dla których zmiana planu zmienia ich
przeznaczenie, dopuszcza się dotychczasowy sposób ich wykorzystywania - do czasu zagospodarowania zgodnie z niniejszą zmianą planu.
3. Zasady podziału nieruchomości dla terenów oznaczonych symbolem MN zostały określone
w Rozdziale II, §12 ust. 4 pkt. 1.
§ 7. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
1. W zakresie zasad ochrony istniejących wartości
krajobrazowych oraz prawidłowego kształtowania
ładu przestrzennego w granicach obszaru objętego zmianą planu ustala się:
1) kształtowanie przestrzeni w projektowanych zespołach zabudowy mieszkaniowo-usługowej
przez określenie gabarytów projektowanych
obiektów przy równoczesnym zapewnieniu jednorodności
form
architektonicznych
w poszczególnych terenach;
2) w sposobie zagospodarowania terenów przeznaczonych pod zabudowę, w celu ograniczenia
jej nadmiernej koncentracji – określenie maksymalnej powierzchni zabudowy i minimalnej
powierzchni biologicznie czynnej - oraz kształtowanie harmonijnych zespołów zabudowy
z towarzyszącą zielenią;
3) ograniczenia w zainwestowaniu terenów przeznaczonych pod zabudowę przez ustalenie
maksymalnych wskaŝników powierzchni zabudowy;
4) wprowadzenie ograniczeń gabarytowych dla
nowo projektowanych budynków w celu zachowania wartości krajobrazowych;
5) ustalenie nieprzekraczalnych linii zabudowy
w celu zapewnienia odpowiednich warunków
funkcjonalnych, środowiskowych
i estetycznych;
2. W obszarze objętym zmianą planu dopuszcza się
umieszczanie urządzeń reklamowych w postaci
szyldów oraz tablic informacyjnych jedynie terenach przeznaczonych pod zabudowę.
§ 8. Zasady ochrony
i krajobrazu kulturowego

ņrodowiska,

przyrody

1. W granicach obszaru objętego zmianą planu występują wartości krajobrazowe, związane ze stanem środowiska przyrodniczego i kulturowym
dziedzictwem obszarów otaczających, w związku
z powyşszym ustala się następujące zasady
ochrony środowiska i przyrody oraz kształtowania
krajobrazu:
1) w zakresie środowiska przyrodniczego:
a) ochrona elementów środowiska naturalnego,
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b) zaopatrzenie w ciepło przez stosowanie niskoemisyjnych ŝródeł, takich jak: energia elektryczna, gaz przewodowy, gaz propan-butan,
olej
opałowy
oraz
paliwa
stałe
z wykorzystaniem odpowiednich technologii
spalania;
c) dopuszcza się wykorzystywanie odnawialnych ŝródeł energii - w tym ciepła górotworu
i energii słonecznej - między innymi przez stosowanie kolektorów słonecznych oraz pomp
ciepła;
d) utrzymuje się prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z uwzględnieniem segregacji
odpadów
u ŝródeł
ich
powstawania
z jednoczesnym wyodrębnieniem odpadów
niebezpiecznych, zgodnie z przepisami odrębnymi i zasadami określonymi dla miasta
i gminy Niepołomice,
e) nakazuje się magazynowanie wód opadowych z powierzchni dachowych w zbiornikach
zlokalizowanych na działkach budowlanych
lub w terenie inwestycji,
f) w celu zatrzymania znacznej części wód opadowych w obrębie działek budowlanych lub
w terenie inwestycji, wprowadza się ograniczenia zabudowy w terenach zabudowy
mieszkaniowej przez ustanowienie odpowiednich wskaŝników powierzchni zabudowy
i powierzchni biologicznie czynnej,
g) dla całego obszaru objętego zmianą planu,
który znajduje się w obszarze Głównego
Zbiornika
Wód
Podziemnych
nr
451
„Subzbiornik Bogucice” nakłada się obowiązek wyposaşenia nowych przedsięwzięć inwestycyjnych w kanalizację, z dopuszczeniem
czasowego
gromadzenia
ścieków
w szczelnych zbiornikach i ich okresowego
usuwania z równoczesnym całkowitym zakazem rozsączkowywania ścieków;
2) w zakresie przyrody:
a) zachowanie i ochrona drzewostanów rosnących w terenach objętych zmianą planu,
b) kształtowanie zieleni w terenach przeznaczonych do zainwestowania;
3) w zakresie krajobrazu i środowiska kulturowego, z uwagi na nieznaczne zainwestowanie
w obszarze objętym zmianą planu oraz
w terenach sąsiednich ustala się:
a) ograniczenia wysokości projektowanej zabudowy,
b) nieprzekraczalne wskaŝniki powierzchni dla
planowanej zabudowy.

2. Ustala się obowiązek wyposaşenia terenów w sieci
i urządzenia
infrastruktury
technicznej,
z moşliwością wykorzystania terenu przeznaczonego pod drogę wewnętrzną dla sytuowania tych
sieci.
3. W myśl przepisów o ochronie środowiska pod
względem zróşnicowanego, dopuszczalnego poziomu hałasu, przyporządkowuje się tereny przeznaczone w zmianie planu pod zabudowę mieszkaniowa - oznaczone symbolem MN - jak pod zabudowę mieszkaniową.
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§ 9. Ustalenia dotyczące układu komunikacyjnego
1. Ustala się następujący sposób obsługi obszaru
objętego zmianą planu przez układ drogowy:
1) poszczególne tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową obsługiwane będą przez
planowaną drogę wewnętrzną (KDW) wrysowaną na rysunku zmiany planu, powiązaną
z układem dróg publicznych na terenie sołectwa Ochmanów;
2) wskazuje się moşliwość obsługi komunikacyjnej terenów zabudowy mieszkaniowej MN
przez układ dróg połoşonych poza granicami
obszaru objętego niniejszą zmianą planu;
3)
dopuszcza
się
uzupełnienie
obszaru
o niezbędne dojazdy do działek jako drogi wewnętrzne lub ciągi pieszo – jezdne nie wrysowane na rysunku zmiany planu o wymaganych
przepisami
odrębnymi
parametrach,
z dopuszczeniem prowadzenia w pasach drogowych lokalnych sieci uzbrojenia infrastrukturalnego.
2. Ustala się następujące zasady obsługi parkingowej:
1) zasady wyposaşenia terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN w miejsca postojowe dla samochodów zostały zawarte w § 12,
ust. 4, pkt. 9;
2) dopuszcza się realizację miejsc postojowych,
zlokalizowanych w granicach linii rozgraniczających dróg wewnętrznych, nie wchodzące
w bilans określony w pkt. 1.
§ 10. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji,
rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej
1. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania
obszaru, w tym spełnienia wymogów sanitarnych,
ustala się zasady obsługi obszaru objętego zmianą
planu w zakresie infrastruktury technicznej,
w dostosowaniu do potrzeb poszczególnych rodzajów przeznaczenia terenów.
2. Jako generalne zasady obowiązujące w całym obszarze objętym zmianą planu ustala się:
1)

utrzymanie istniejących ciągów, urządzeń
i obiektów uzbrojenia z zapewnieniem moşliwość ich rozbudowy i modernizacji;
2) realizację nowych ciągów uzbrojenia infrastrukturalnego
oraz
lokalizowanie
obiektów
i urządzeń infrastruktury technicznej w obrębie
linii rozgraniczających planowanej drogi wewnętrznej oraz w terenach przeznaczonych
pod zabudowę mieszkaniową;
3) ustala się zasadę uściślania lokalizacji urządzeń
i sieci infrastruktury technicznej na etapie wydawania decyzji administracyjnych dla poszczególnych inwestycji;
4) w granicach całego obszaru objętego zmianą
planu dopuszcza się lokalizowanie nie wyznaczonych na rysunku zmiany planu podziemnych urządzeń i sieci infrastruktury technicznej
w celu obsługi terenów oraz dla realizacji niezbędnych inwestycji pod warunkiem, şe ich lokalizacja
nie
pozostaje
w sprzeczności
z pozostałymi ustaleniami zmiany planu.
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3. Ustala się następujące zasady remontu, rozbudowy
i budowy systemu zaopatrzenia w wodĉ obszaru
objętego zmianą planu:
1) dla terenów MN ustala się wyposaşenie w wodę
dostarczaną z sieci wodociągowej zlokalizowanej w obszarze objętym zmianą planu
i zasilanej ze ŝródeł zlokalizowanych poza tym
obszarem;
2) dopuszcza się budowę sieci infrastruktury technicznej
w terenie
drogi
wewnętrznej,
z zachowaniem
wymagań
zawartych
w przepisach odrębnych.
4. Ustala się następujące zasady budowy systemu
odprowadzania ņcieków z terenów objętych zmianą planu:
1) dla zabudowy zlokalizowanej w terenach MN
ustala się obowiązek podłączenia jej do sieci
kanalizacji sanitarnej i odprowadzenie ścieków
poza obszar objęty niniejszą zmianą planu;
2) dopuszcza się do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej odprowadzenie ścieków do szczelnych
zbiorników i ich okresowe usuwanie w sposób
określony przez gminę.
5. Ustalenia dotyczące budowy systemu odprowadzenia wód deszczowych z terenów objętych planem:
1) dopuszcza się budowę systemu kanalizacji
deszczowej w obszarze zmiany planu;
2) ustala się obowiązek magazynowania wód opadowych odprowadzanych z powierzchni dachowych (w celu ich wykorzystania między innymi do pielęgnacji zieleni, mycia nawierzchni
utwardzonych itp.) do zbiorników zamkniętych
podziemnych lub naziemnych, usytuowanych
na działce budowlanej lub w terenie inwestycji;
3) ustala się zasadę powierzchniowego odprowadzania wód opadowych (z wyjątkiem sytuacji,
o której mowa w pkt 2) i wprowadzenia ich do
gruntu, przy uwzględnieniu przepisów odrębnych, pod warunkiem nienaruszenia stosunków wodnych terenu i uzyskania w tym zakresie wymaganych przepisami odrębnymi rozstrzygnięć administracyjnych;
4) ustala się obowiązek utrzymania istniejących
rowów odwadniających, z zapewnieniem niezbędnych dojść i dojazdów dla potrzeb ich
utrzymania i konserwacji.
6. Ustala się następujące zasady budowy systemu
gazowniczego:
1) dopuszcza się budowę rozdzielczej sieci gazowej w obszarze zmiany planu.
7. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia obszaru w ciepło:
1) ustala się zasadę zaopatrzenie w ciepło zabudowy zlokalizowanej w terenach MN przez zastosowanie najlepszej dostępnej techniki wykorzystywanej w jego wytwarzaniu z niskoemisyjnych
ŝródeł, w tym: energii elektrycznej, gazu przewodowego, gazu propan-butan oraz paliw płynnych i stałych z wykorzystaniem odpowiednich
technologii spalania;
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2) dopuszcza się wykorzystywanie niekonwencjonalnych ŝródeł energii, w tym stosowanie między innymi kolektorów słonecznych oraz pomp
ciepła;
3) dopuszcza się moşliwość dostarczania ciepła do
ogrzewania budynków oraz ciepłej wody ze ŝródeł znajdujących się poza obszarem objętym
zmianą planu.

3) miejsca parkingowe i garaşowe niezbędne do
obsługi zabudowy mieszkaniowej;
4) nie wyznaczone na rysunku zmiany planu drogi wewnętrzne, zjazdy i podejścia do budynków;
5) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej
związane z obsługą terenów z zachowaniem
zasad zawartych w przepisach odrębnych.

8. Ustala się następujące zasady remontu, rozbudowy
i budowy systemu elektroenergetycznego:

4. W granicach terenów MN w zakresie sposobu ich
zagospodarowania i warunków zabudowy obowiązują ustalenia zawarte w Rozdziale II niniejszej
uchwały a ponadto następujące ustalenia:

1) dopuszcza się budowę nowych sieci i urządzeń
elektroenergetycznych z zastosowaniem następujących zasad:
a) stacje transformatorowo - rozdzielcze 15/04
kV naleşy budować jako słupowe, wnętrzowe lub kontenerowe,
b) sieć
elektroenergetyczną
średniego
i niskiego napięcia naleşy budować jako napowietrzne lub kablowe układane pod powierzchnią terenu,
c) dopuszcza się układanie linii kablowych
w obrębie pasa drogowego planowanej
drogi wewnętrznej;
d) dla napowietrznych linii średniego napięcia
15 kV oraz stacji transformatorowych SN/nN
obowiązują strefy techniczne i ochronne,
których wymiary i warunki zagospodarowania określono w przepisach odrębnych.
9. Ustala się następujące zasady remontu, rozbudowy
i budowy systemu telekomunikacyjnego:
1) dopuszcza się modernizację istniejących oraz
budowę nowych sieci i urządzeń teletechnicznych w obszarze objętym niniejszą zmianą planu.
10. Ustala się następujące zasady gospodarki odpadami:
1) gospodarkę odpadami naleşy prowadzić zgodnie z uwzględnieniem segregacji odpadów
u ŝródeł ich powstawania, z jednoczesnym
wyodrębnieniem odpadów niebezpiecznych,
zgodnie z przepisami odrębnymi i zasadami
określonymi dla miasta i gminy Niepołomice.
Rozdział 3
Ustalenia dotyczące przeznaczenie terenów i zasad
ich zagospodarowania.
§ 11.
1. Wyznacza się TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ oznaczone na rysunku zmiany planu symbolami:1.MN – 2.MN.
2. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w układzie zabudowy wolno
stojącej.
3. Przeznaczenie dopuszczalne obejmuje:
1) budynki garaşowe i gospodarcze związane
z przeznaczeniem podstawowym;
2) zieleń ogrodów przydomowych, zieleń
o charakterze izolacji optycznej i akustycznej,
zieleń ozdobna z elementami małej architektury, małe sady i ogrody warzywne;

1) powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych nie moşe być mniejsza niş 900 m2
w terenie 1.MN oraz 1000 m2 w terenie 2.MN;
2) powierzchnia zabudowy nie moşe przekroczyć
35 % powierzchni działki budowlanej lub terenu
inwestycji w terenie 1.MN oraz 25 % w terenie
2.MN;
3) ustala się minimalną wielkość powierzchni biologicznie czynnej – nie mniej niş 50% powierzchni działki budowlanej lub terenu inwestycji w terenie 1.MN oraz nie mniej niş 60%
w terenie 2.MN;
4) naleşy stosować dachy budynków mieszkalnych
jako dwu lub wielospadowe z zachowaniem
symetrii nachylenia głównych połaci oraz kącie
ich nachylenia od 30º – 45º;
5) maksymalna wysokość budynków, w których
zastosowano dachy dwu lub wielospadkowe
nie moşe przekraczać 9,0 m do kalenicy;
6) dopuszcza się moşliwość stosowania lukarn
i doświetleń w połaciach dachowych;
7) dopuszcza się stosowanie dachów płaskich oraz
innych kątów nachylenia połaci dachowych niş
wymienione w pkt 4, nad budynkami gospodarczymi i garaşami, pod warunkiem şe ich
wysokość nie przekroczy 3,5 m;
8) dopuszcza się łączenie budynku mieszkalnego
z budynkami gospodarczymi i garaşowymi zlokalizowanymi na działce budowlanej lub
w terenie inwestycji;
9) nakazuje się zapewnienie co najmniej jednego
miejsca postojowego przypadającego na jeden
lokal mieszkalny oraz co najmniej jednego
miejsca postojowego na jeden lokal usługowy
zlokalizowany w budynku mieszkalnym;
10) dopuszcza się umieszczanie urządzeń reklamowych w postaci szyldów oraz tablic informacyjnych związanych z prowadzoną na działce działalnością gospodarczą, których powierzchnia nie przekroczy 2 m², po wcześniejszym uzgodnieniu projektu szyldu lub tablicy
z Urzędem Miasta i Gminy Niepołomice;
§ 12.
1. Wyznacza się TEREN DRÓGI WEWNĈTRZNEJ
oznaczonej na rysunku zmiany planu symbolem
KDW.
2. Podstawowym przeznaczeniem terenu jest droga
wewnętrzna, wrysowana na rysunku zmiany planu.
3. Przeznaczenie dopuszczalne terenu stanowią następujące urządzenia towarzyszące uşytkowaniu
podstawowemu:
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1) ścieşki rowerowe w ruchu ogólnym po jezdniach ulicy wewnętrznej;
2) ciągi, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej nie związanej funkcjonalnie z drogami;
3) obiekty małej architektury.
4. Warunkiem realizacji urządzeń towarzyszących,
o których mowa w ust. 3 jest dostosowanie ich do
charakteru i wymogów uşytkowania podstawowego i bezpieczeństwa ruchu.
5. Ustala się szerokość drogi wewnętrznej w liniach
rozgraniczających – jak na rysunku zmiany planu.
Rozdział 4
Przepisy końcowe
§ 13. Przeznaczenie w zmianie planu gruntów
rolnych i leśnych na cele nierolne i nieleśne następu-

Poz. 2736

je na podstawie przepisów odrębnych dotyczących
ich ochrony.
§ 14. Ustala się stawkę procentową słuşącą naliczaniu jednorazowej opłaty związanej ze wzrostem
wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem
planu – 15 %.
§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Niepołomice.
§ 16. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 30 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Niepołomicach
Marek Ciastoń

– 23897 –

Poz. 2736
Załącznik nr 1
do Uchwały nr LXVI/679/10
Rady Miejskiej w Niepołomicach
z dnia 29 czerwca 2010 r.

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę ŝródłową 1:1000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.
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Przewodniczący Rady Miejskiej w Niepołomicach: Marek Ciastoń
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Załącznik Nr 2
do Uchwały nr LXVI/679/10
Rady Miejskiej w Niepołomicach
z dnia 29 czerwca 2010 r.
ROZSTRZYGNIĈCIE
DOTYCZĄCE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH
DO PROJEKTU ZMIANY
MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY NIEPOŁOMICE OBSZAR „B” OBEJMUJĄCEGO WSIE: OCHMANÓW, PODŁĈŻE, SŁOMIRÓG,
STANIĄTKI, SUCHORABA, ZAGÓRZE, ZAKRZOWIEC
I ZAKRZÓW

Poz. 2736

sołectwa Ochmanów został wyłoşony do publicznego

wglądu w okresie od 27 stycznia 2010 roku do
25 lutego 2010 roku. W wyznaczonym terminie wnoszenia uwag dotyczących projektu zmiany planu, tj. do
dnia 15 marca 2010 roku nie wpłynęły şadne uwagi.
W oparciu o przepis zawarty w art. 20, ust. 1
ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r.
Nr 80, poz. 717, ze zmianami), Rada Miasta i Gminy
Niepołomice zapoznana została z postanowieniem
Burmistrza Miasta stwierdzającym, şe nie wniesiono
uwag do przedmiotowej zmiany planu. W związku
z powyşszym rozstrzygnięcia Rady Miasta i Gminy
Niepołomice o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag stają się bezprzedmiotowe.

DLA OBSZARU
POŁOŻONEGO NA WSCHODZIE SOŁECTWA
OCHMANÓW

Przewodniczący Rady Miejskiej w Niepołomicach:
Marek Ciastoń

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice obszar „B” obejmującego wsie: Ochmanów, Podłĉże,
Słomiróg, Staniątki, Suchoraba, Zagórze, Zakrzowiec
i Zakrzów dla obszaru położonego na wschodzie

Załącznik Nr 3
do Uchwały nr LXVI/679/10
Rady Miejskiej w Niepołomicach
z dnia 29 czerwca 2010 r.

budowę i modernizacją istniejących sieci uzbrojenia infrastrukturalnego oraz budowę nowych odcinków sieci – w zaleşności od powstających potrzeb dla poszczególnych inwestycji z zakresu budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego.

ROZSTRZYGNIĈCIE
3.

Dla określonych w ust. 2 inwestycji stanowiących
zadania własne Miasta i Gminy Niepołomice,
przewiduje się moşliwość ich finansowania z budşetu Miasta oraz z budşetu państwa przy udziale
podmiotów gospodarczych prowadzących działalność w terenach objętych zmianą planu – w ramach porozumienia cywilno-prawnego lub w formie partnerstwa publiczno-prywatnego.

4.

Ŝródłem finansowania inwestycji związanych
z modernizacją sieci wodociągowej i kanalizacyjnej będzie budşet gminy – w części dotyczącej inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym
oraz dotacje pochodzące z funduszy Unii Europejskiej i krajowych funduszy celowych.

5.

Uzbrojenie terenów objętych zmianą planu w sieci
i urządzenia elektroenergetyczne oraz związane
z zaopatrzeniem w gaz, nie stanowiących zadań
własnych gminy, realizowane będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie Prawo energetyczne.

O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W
ZMIANIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY NIEPOŁOMICE
OBSZAR „B” OBEJMUJĄCEGO WSIE: OCHMANÓW,
PODŁĈŻE, SŁOMIRÓG, STANIĄTKI, SUCHORABA,
ZAGÓRZE, ZAKRZOWIEC I ZAKRZÓW
DLA OBSZARU
POŁOŻONEGO NA WSCHODZIE
SOŁECTWA OCHMANÓW
INWESTYCJI Z ZAKRESU
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NALEŻĄCYCH DO
ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH
FINANSOWANIA
1.

2.

2736

Obszar objęty zmianą planu ma zapewnioną dostępność komunikacyjną w oparciu o istniejący
układ dróg publicznych znajdujących się poza jego granicami. W zmianie planu dopuszcza się
uzupełnienie układu komunikacyjnego drogami
wewnętrznych – w zaleşności od powstających
potrzeb poszczególnych inwestorów i na ich koszt.
Obszar objęty zmianą planu wyposaşony jest
w sieci uzbrojenia infrastrukturalnego, w tym
w miejską sieć wodociągową. Plan dopuszcza roz-

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Niepołomicach: Marek Ciastoń
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UCHWAŁA NR XLIV/495/2010
RADY MIASTA NOWY TARG
z dnia 31 maja 2010 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 4/XIV/04 Rady Miasta Nowego Targu z dnia 28 stycznia 2004r. w sprawie sieci
prowadzonych przez Gminĉ miasto Nowy Targ publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych.
Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 15 i art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Tekst jedn. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591
z póŝn. zm.), oraz art. 14a ust. 1 ustawy z dnia
7 września 1991r. o systemie oświaty (Tekst jedn.
z 2004r. Dz. U. Nr 256 poz. 2572 z póŝn. zm.) Rada Miasta Nowy Targ uchwala co następuje:
§ 1. W uchwale Nr 4/XIV/04 Rady Miasta Nowy Targ
z dnia 28 stycznia 2004r. w sprawie sieci prowadzonych
przez Gminę Miasto Nowy Targ publicznych przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
wprowadza się następujące zmiany:

podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto
Nowy Targ”;
2) Załącznik Nr 2 do otrzymuje nowe brzmienie, jak
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta Nowy Targ.
§ 3.
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od dnia
jej ogłoszenia.

1) W tytule uchwały wyrazy „sieci prowadzonych przez
Gminę Miasto Nowy Targ publicznych przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych” zastępuje się wyrazami: „sieci publicznych
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach

Przewodniczący Rady:
Lesław Mikołajski
Załącznik Nr 1
do Uchwały nr XLIV/495/2010
Rady Miasta Nowy Targ
z dnia 31 maja 2010 r.

I. Sieć oddziałów przedszkolnych (klas "0") w szkołach podstawowych.
Lp.

Nazwa placówki

1

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Nowym
Targu
Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Nowym Targu

2
3
4
5
6
7

Liczba oddziałów
(max)
3
2

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Nowym Targu
Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Konfederacji Tatrzańskiej
w Nowym Targu
Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Józefa Rajskiego Burmistrza
Nowego Targu w Nowym Targu
Szkoła Podstawowa Nr 10 w Nowym Targu

1
3

Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Şołnierzy Armii Krajowej
w Nowym Targu

3

1
2

Adres
Nowy Targ, ul. M. Kopernika 28
Nowy Targ, ul. Kowaniec 125a
Nowy Targ, Os. Niwa 18
Nowy Targ, ul. Wł. Orkana 17
Nowy Targ, Os. Na
Skarpie 11
Nowy Targ, ul. Klikuszówka 30
Nowy Targ, Pl. Evry 3

Przewodniczący Rady:
Lesław Mikołajski
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UCHWAŁA NR XXXVI/187/10
RADY GMINY SŁOPNICE
z dnia 11 czerwca 2010 r.
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXX/153/09 Rady Gminy Słopnice z dnia 30 października 2009 roku w sprawie
przejĉcia przez Radĉ Gminy Słopnice za ustaloną odpłatnoņcią obowiązków zakresie odbioru, transportu
i utylizacji stałych odpadów komunalnych.
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 8, art. 40 ust. 1, art.
41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z póŝn.
zm.),w związku z art. 65 ustawy z dnia 15 września
2000r. o referendum lokalnym (Dz. U. z 2000r. Nr 88 poz.
985 z póŝn. zm.)oraz art. 6, 6a i 6b ustawy z dnia 13
września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminie (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 236 poz. 2008 z póŝn.
zm.) Rada Gminy Słopnice uchwala co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XXX/153/09 Rady Gminy Słopnice z dnia 30 paŝdziernika 2009r. w sprawie przejęcia
przez Radę Gminy Słopnice za ustaloną odpłatnością
obowiązków w zakresie odbioru, transportu i utylizacji
stałych odpadów komunalnych wprowadza się następujące zmiany:

1)

§ 5 ust. 4 otrzymuje nawą treść o brzmieniu:
"4. W przypadku nieterminowego regulowania opłaty
naliczane będą odsetki jak od zaległości podatkowych."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Słopnice.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w şycie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Gminy Słopnice
mgr inż. Józef Filipiak
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UCHWAŁA NR NR XLI/244/2010
RADY GMINY TYMBARK
z dnia 23 czerwca 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok i w uchwale budżetowej na 2010 nr XXXVII/215/2009 z dnia 29
grudnia 2009 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / jednolity
tekst: Dz. U. z 2001r.Nr 142,poz.1591, z póŝn. zm./ ,
art.211, art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240); oraz
art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95) - Rada
Gminy Tymbark uchwala co następuje:
§ 1.
1. W budşecie Gminy Tymbark na 2010 rok zwiększa się ; 1). Dochody budşetu o kwotę 128.584 zł – jak
w załączniku Nr 1 do uchwały w tym: - dochody bieşące
- 128.584 zł 2). Wydatki budşetu o kwotę 128.584 zł – jak
w załączniku Nr 2 do uchwały w tym; 1). Wydatki bieşące w łącznej kwocie 48.584 zł w tym: a) wydatki jednostek budşetowych w łącznej kwocie 48.584 zł w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 48.584 zł. 2). Wydatki majątkowe w łącznej kwocie
80.000 zł w tym: - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie – 80.000 zł 2. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków o kwotę 246.050 zł jak
w załączniku Nr 3 do uchwały tym; 1). Zmniejszenia: wydatki bieşące 166.050 zł - wydatki majątkowe 80.000
zł 2). Zwiększenia: - wydatki bieşące 196.050 zł - wydatki
majątkowe 50.000 zł 3. Dokonuje się przeniesień
w planie dochodów w grupie dochodów bieşących
o kwotę 165.000 zł jak w załączniku Nr 4 do uchwały .

§ 2. W związku z pozyskaniem przez gminę środków
na realizację projektu pn. „ Czas na aktywność w Gminie
Tymbark ” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, wprowadzonych do budşetu gminy Uchwałą
Rady Gminy nr XXXIX/223/2010 z dnia 26 marca 2010
roku oraz zmianami dokonanymi Zarządzeniami Wójta
nr 0151-312/2010 z dnia 30 kwietnia i nr 0151-339/2010
z dnia 07 czerwca 2010 roku dokonuje się zmiany
brzmienia załącznika nr 10 do uchwały budşetowej gminy Tymbark na 2010 rok nr XXXVII/215/2009 z dnia 29
grudnia 2009 roku który otrzymuje brzmienie zgodnie
z załącznikiem nr 5 do n/n uchwały .
§ 3. Na podstawie zmian określonych w załączniku
nr 3 do n/n uchwały w zakresie zmniejszenia planu dotacji celowej na pomoc finansową dla powiatu na zadania związane z budową chodników przy drogach powiatowych dokonuje się zmian w załączniku nr 11 do
uchwały budşetowej gminy Tymbark na 2010 rok nr
XXXVII/215/2009 z dnia 29 grudnia 2009 roku zgodnie
z załącznikiem nr 6 do n/n
§ 4. Budşet po dokonanych zmianach wynosi:
1. Dochody w łącznej kwocie 20.488.142,01 zł w tym:
1) dochody bieşące - 16.203.996,01 zł w tym ; - dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizacje zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 - 192.809 zł 2) dochody majątkowe – 4.279.106 zł - dotacji i środków na finansowanie
wydatków
na
realizacje
zadań
finansowanych
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z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt
2 i 3 - 3.726.915 zł 2. Wydatki w łącznej kwocie
24.810.019,01 zł w tym; 1) Wydatki bieşące w łącznej
kwocie 17.097.246,01 zł w tym: a) wydatki jednostek
budşetowych w łącznej kwocie 11.011.703,01 zł z czego:
-wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.253.104,79 zł - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3.758.598,22 zł b) wydatki na dotacje na
zadania bieşące - 2.758.093 zł c) świadczenia na rzecz
osób fizycznych - 2.916.609 zł d) wydatki bieşące na
programy finansowane z udziałem środków o których
mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 - 205.841 zł e) wydatki na
obsługę długu - 205.000 zł. 2) Wydatki majątkowe
w łącznej kwocie 7.712.773 zł w tym: - wydatki na inwe-

Poz. 2739

stycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 7.712.773 zł
z czego na programy finansowane z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 5.744.500 zł 3)
deficyt 4.321.877,00 zł 4) przychody 4.878.277, 00 zł 5)
rozchody 556.400,00zł
§ 5. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.
§ 6. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
mgr Janusz Kałużny
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLI/244/2010
Rady Gminy Tymbark
z dnia 23 czerwca 2010 r.

Zmiany w planie dochodów na 2010 rok

Przewodniczący Rady Gminy: mgr Janusz Kałużny
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Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLI/244/2010
Rady Gminy Tymbark
z dnia 23 czerwca 2010 r.

zmiany w planie wydatków na 2010 rok

Przewodniczący Rady Gminy: mgr Janusz Kałużny
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Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLI/244/2010
Rady Gminy Tymbark
z dnia 23 czerwca 2010 r.

Przeniesienia w planie wydatków na 2010 rok

Przewodniczący Rady Gminy: mgr Janusz Kałużny
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Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLI/244/2010
Rady Gminy Tymbark
z dnia 23 czerwca 2010 r.

Przeniesienia w planie dochodów na 2010 rok

Przewodniczący Rady Gminy: mgr Janusz Kałużny
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Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XLI/244/2010
Rady Gminy Tymbark
z dnia 23 czerwca 2010 r.

Przewodniczący Rady Gminy: mgr Janusz Kałużny
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Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XLI/244/2010
Rady Gminy Tymbark
z dnia 23 czerwca 2010 r.
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Przewodniczący Rady Gminy: mgr Janusz Kałużny
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UCHWAŁA NR XLV/318/2010
RADY GMINY WIELKA WIEŅ
z dnia 27 maja 2010 r.
w sprawie utworzenia Przedszkola Samorządowego w Modlniczce
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. "h" ustawy z dnia
dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.
z 2001r., Nr 142 poz. 1591, z póŝn. zm.) oraz art. 5 ust.
2 pkt 1,ust. 3 i ust.5 oraz art. 58 ust. 1 i 6 ustawy z dnia
7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004r.,
Nr 256 poz. 2572, z póŝn. zm.) Rada Gminy w Wielkiej
Wsi uchwala, co następuje:
§ 1. Tworzy się z dniem 1 lipca 2010 roku Przedszkole Samorządowe z siedzibą w Modlniczce, zwane
dalej "Przedszkolem", którego Akt Załoşycielski stanowi
Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLV/318/2010
Rady Gminy Wielka Wieś
z dnia 27 maja 2010 r.
AKT ZAŁOŻYCIELSKI PRZEDSZKOLA
SAMORZĄDOWEGO W MODLNICZCE
Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1, ust.3 i 5 oraz
art. 58 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572, z póŝn .zm):
Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLV/318/2010
Rady Gminy Wielka Wieś
z dnia 27 maja 2010 r.
STATUT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO
W MODLNICZCE
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych
statutów publicznego przedszkola oraz publicznych
szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624, z 2002 r. Nr 10, poz. 96,
z 2003 r. Nr 146, poz. 1416, z 2004 r. Nr 66, poz. 606,
z 2005 r. Nr 10, poz. 75 oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 222).
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1.
1. Nazwa Przedszkola brzmi : Przedszkole Samorządowe w Modlniczce nadana Uchwałą Rady Gminy
w Wielkiej Wsi z dnia 27 maja 2010 r.

§ 2. Nadaje się Statut Przedszkola Samorządowego
w Modlniczce, określający organizację i zasady funkcjonowania tego Przedszkola, stanowiący Załącznik Nr 2 do
niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Wielka Wieś.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od
opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś:
Stanisław Kasprzyk

§ 1. Zakłada się z dniem 1 lipca 2010 roku Przedszkole Samorządowe w Modlniczce, które jest publiczną placówką oświatową.
§ 2. Nazwa placówki brzmi: Przedszkole Samorządowe w Modlniczce.
§ 3. Siedziba Przedszkola Samorządowego
w Modlniczce mieści się przy ul. Św. Faustyny Nr 5,
Modlniczka; poczta: 32-085 Modlnica.
Przewodniczący Rady
Stanisław Kasprzyk
2) przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę
powszechnej dostępności.
3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje
określone w odrębnych przepisach.
3. Siedziba Przedszkola znajduje się w Modlniczce.
4. Przedszkole Samorządowe uşywa pieczęci podłuşnych: Przedszkole Samorządowe w Modlniczce ul.
Św. Faustyny 5; Modlniczka, 32-085 Modlnica
§ 2.
1.

Nazwa Przedszkola jest uşywana w pełnym
brzmieniu:
Przedszkole
Samorządowe
w Modlniczce
§ 3.

1. Organem prowadzącym Przedszkole jest Gmina
Wielka Wieś.
2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad
działalnością Przedszkola jest Małopolski Kurator
Oświaty.
Rozdział 2
Cele i zadania Przedszkola

2. Przedszkole jest placówką publiczną, która :
1) prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie
w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego;
* podstawa programowa realizowana jest
w godzinach od 8.00 -13.00,

§ 4.
1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone
w ustawie o Systemie Oświaty oraz w przepisach
wykonawczych, a w szczególności w Podstawie
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Programowej Wychowania Przedszkolnego, koncentrując się na:
1) wspomaganiu dzieci w rozwijaniu uzdolnień
oraz kształtowanie czynności intelektualnych
potrzebnych im w codziennych sytuacjach
i w dalszej edukacji;
2) budowaniu systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, şeby lepiej orientowały się
w tym, co jest dobre, a co złe;
3) kształtowaniu u dzieci odporności emocjonalnej
koniecznej do racjonalnego radzenia sobie
w nowych i trudnych sytuacjach, w tym takşe
do łagodnego znoszenia stresów i poraşek;
4) rozwijaniu umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach
z dziećmi i dorosłymi;
5) stwarzaniu warunków sprzyjających wspólnej
i zgodnej
zabawie
oraz
nauce
dzieci
o zróşnicowanych moşliwościach fizycznych
i intelektualnych;
6) trosce o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną;
zachęcanie do uczestnictwa w zabawach
i grach sportowych;
7) budowaniu dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz
rozwijanie umiejętności prezentowania swoich
przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
8) wprowadzaniu dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
9) kształtowaniu u dzieci poczucia przynaleşności
społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej
i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
10) zapewnieniu dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a takşe kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są
waşne w edukacji szkolnej.
2. Wynikające z powyşszych celów zadania przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów
edukacyjnych:
1) kształtowanie umiejętności społecznych dzieci:
porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi,
zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych,
2) kształtowanie czynności samoobsługowych,
nawyków higienicznych i kulturalnych, wdraşanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku,
3) wspomaganie rozwoju mowy dzieci,
4) wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych,
które
stosują
w poznawaniu
i rozumieniu siebie i swojego otoczenia,
5) wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci,
6) wdraşanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo
własne oraz innych,
7) wychowanie przez sztukę - dziecko widzem
i aktorem,
8) wychowanie przez sztukę - muzyka i śpiew, pląsy i taniec,
9) wychowanie przez sztukę - róşne formy plastyczne,
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10) wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych,
11) pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagroşeń,
12) wychowanie dla poszanowania roślin
i zwierząt,
13) wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci
wraz z edukacją matematyczną,
14) kształtowanie gotowości do nauki czytania
i pisania,
15) wychowanie
rodzinne,
obywatelskie
i patriotyczne.

3. Przedszkole realizuje swoje zadania w oparciu
o program wychowania w przedszkolu wybrany
z zestawu programów zatwierdzonych przez MEN
lub programu autorskiego lub innowacyjnego
opracowanego przez wychowawców przedszkoli
na podstawie Podstawy Programowej ( Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23
grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej
wychowania przedszkolnego oraz kształcenia
ogólnego w poszczególnych typach szkół Dz.U.
z 2009r. Nr 4, poz. 17 ).
4. Szczegółowe zadania Przedszkola i sposób ich
realizacji ustalany jest w planie rozwoju placówki
i w planach pracy poszczególnych oddziałów.
§ 5.
1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowuje metody i sposoby oddziaływań do wieku
dziecka i jego moşliwości rozwojowych, potrzeb
środowiskowych z uwzględnieniem istniejących
warunków lokalowych, a w szczególności:
1) zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad
dziećmi w czasie ich pobytu w przedszkolu
oraz w trakcie wycieczek ,
2) w czasie wyjazdów całodniowych zapewnia się
1 opiekuna
dorosłego
na
maksymalnie
8 dzieci, wyjazdy te organizuje się za pisemną
zgodą rodziców,
3) zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa - zarówno pod względem fizycznym jak
i psychicznym,
4) stosuje w swoich działaniach obowiązujące
przepisy bhp i przeciwpoşarowe,
5) współpracuje z poradnią psychologicznopedagogiczną i poradniami specjalistycznymi
zapewniając w miarę potrzeb konsultację
i pomoc dzieciom wykazującym trudności
i uzdolnienia oraz ustalając prawidłowy kierunek pracy wychowawczo-dydaktycznej.
§ 6. Przyprowadzanie i odbieranie dzieci.
1. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do Przedszkola
i z Przedszkola odpowiadają rodzice.
2. Rodzice mają obowiązek przyprowadzać i odbierać
dzieci osobiście z Przedszkola.
3. Po złoşeniu przez rodziców pisemnej deklaracji,
z określeniem imiennie innej osoby powyşej 18 roku şycia, moşe dziecko odebrać inna osoba zapewniająca mu pełne bezpieczeństwo.
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Rozdział 3
Organizacja pracy Przedszkola
§ 7.
1. Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola
jest oddział złoşony z dzieci zgrupowanych według
zblişonego wieku z uwzględnieniem ich potrzeb,
zainteresowań i uzdolnień.
2. Dyrektor Przedszkola powierza kaşdy oddział opiece:
1) jednego nauczyciela w przypadku - do 5 godz.
pracy,
2) dwóch nauczycieli w przypadku - powyşej
5 godz. pracy.
3. W miarę moşliwości organizacyjnych oraz dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności nauczyciele mogą prowadzić swój oddział przez wszystkie lata pobytu dziecka
w Przedszkolu.
4. Liczba dzieci w oddziale nie moşe przekraczać 25.
5. Przedszkole jest dwuoddziałowe. Czynne 11 godzin
dziennie od 6³º do 17³º. Szczegółową organizację
wychowania i opieki określa arkusz organizacji
Przedszkola opracowywany przez Dyrektora najpóŝniej do 30 maja kaşdego roku. W roku szkolnym
2010/2011 arkusz organizacyjny opracowany będzie po zakończeniu rekrutacji do Przedszkola.
6. Ramowy rozkład dnia ustalany jest przez nauczycieli w poszczególnych grupach i zatwierdzany
przez Dyrektora na podstawie arkusza organizacyjnego. Uwzględnia on wymagania zdrowotne, higieniczne i dostosowany jest do załoşeń programowych oraz oczekiwań rodziców.
7. Zajęcia prowadzone w Przedszkolu są dokumentowane m.in. w:
1) dziennikach zajęć ,
2) planach miesięcznych kaşdej grupy,
3) zeszytach lub arkuszach obserwacji dzieci.
8. Liczba oddziałów w Przedszkolu uzaleşniona jest od
potrzeb i moşliwości organizacyjnych placówki
i moşe ulec zmianie.
9. Dzieci mają moşliwość codziennego korzystania
z placu przedszkolnego z odpowiednio dobranymi
urządzeniami dostosowanymi do wieku dzieci.
Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych
organizowany jest jak najdłuşszy pobyt dzieci na
placu zabaw.
§ 8. Zajęcia dodatkowe:
1. Przedszkole na şyczenie rodziców moşe organizować naukę religii i innych zajęć dodatkowych.
W Przedszkolu będą organizowane zajęcia dodatkowe m.in. logopedyczne, rytmika, gimnastyka
korekcyjna i język angielski.
2. Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość
i forma organizacyjna zaleşą od wyboru rodziców.
3. Czas trwania zajęć dodatkowych jest dostosowany
do moşliwości rozwojowych dzieci i wynosi:
1) dla dzieci 3 - 4 letnich ok. 15 minut,
2) dla dzieci 5 - letnich ok. 30 minut.
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4. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane
są przez Dyrektora Przedszkola.
§ 9. Rekrutacja dzieci do Przedszkola.
1. Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu
o zasadę pełnej dostępności.
2. Rodzice ubiegający się o umieszczenie dziecka
w Przedszkolu zobowiązani są złoşyć w kancelarii
Przedszkola w terminie ustalonym w regulaminie
rekrutacji prawidłowo wypełnioną kartę zgłoszenia dziecka.
3. Jeşeli liczba zgłoszonych dzieci nie przekracza liczby miejsc w Przedszkolu o przyjęciu dzieci decyduje Dyrektor Przedszkola.
4. Jeşeli liczba dzieci zgłoszonych przekracza liczbę
miejsc o przyjęciu dzieci decyduje komisja.
5. Z uwagi na przystąpienie Gminy Wielka Wieś do
programu dofinansowanego z Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach POKL „Edukacja przedszkolna w Gminie Wielka Wieś; WNDPOKL.09.01.01-12-039/09”, szczegółowe zasady
przyjmowania dzieci w pierwszym roku działalności Przedszkola - określa regulamin rekrutacji
opracowywany przez komisję rekrutacyjną
w składzie Dyrektor Przedszkola i koordynator
w/w projektu.
6. Rekrutacja dzieci odbywa się wg następującego
porządku:
w pierwszym roku działalności:
1) od 12.07.2010r. - 06.08.2010r. wydaje się
i przyjmuje wnioski,
2) od 09 – 13 sierpnia 2010r. komisja dokonuje
rekrutacji wg ustalonych kryteriów,
3) od 13 sierpnia 2010r. wywiesza się listę dzieci
zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych na tablicy ogłoszeń w Przedszkolu Samorządowym w Modlniczce i w Urzędzie Gminy
Wielka Wieś,
4) od 16 – 27 sierpnia 2010r. rodzice, których
dzieci zostaną zakwalifikowane do Przedszkola,
mają obowiązek podpisania deklaracji uczestnictwa dziecka w Przedszkolu.
W następnych latach działalności Przedszkola
szczegółowe zasady rekrutacji będą opracowane
przez Dyrektora Przedszkola i podane do publicznej wiadomości.
7. Dla dzieci nie zakwalifikowanych moşna tworzyć
listę rezerwową.
8. W razie zwolnienia się miejsca w ciągu roku szkolnego Dyrektor moşe zakwalifikować inne dziecko
bez powoływania komisji.
§ 10.
Działalność
i eksperymentalna.

innowacyjna

1. Przedszkole moşe prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną wg rozporządzenia MENiS z dnia 9 kwietnia 2002 r w sprawie warunków
prowadzenia
działalności
innowacyjnej
i eksperymentalnej
przez
publiczne
szkoły
i placówki.
2. Programy innowacyjne, nowatorskie rozwiązania
programowe, organizacyjne i metodyczne, opra-
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cowane przez nauczycieli lub po otrzymaniu zgody
autora, przed realizacją muszą być zatwierdzone
przez Radę Pedagogiczną.
§ 11. Wypisanie dziecka z Przedszkola.
1. Rodzic moşe w kaşdej chwili na własną prośbę
wypisać dziecko z Przedszkola.
2. Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną
moşe podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy
Przedszkola w następujących przypadkach:
1) systematyczne zaleganie z opłatą za Przedszkole (powyşej 2 miesięcy), w przypadku ustalenia
odpłatności,
2) nieusprawiedliwiona nieobecność dziecka
w Przedszkolu powyşej jednego miesiąca,
3) jeşeli dziecko z przyczyn psychologicznorozwojowych, potwierdzonych przez specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznej
nie nadaje się do şycia w grupie rówieśniczej,
4) jeşeli dziecko przez swoje zachowanie stwarza
zagroşenie zdrowia dla innych dzieci, co jest
potwierdzone w odpowiedniej dokumentacji
nauczyciela (arkusze obserwacji).
§ 12. Opłata za Przedszkole.
1. Działalność finansową Przedszkola określają odrębne przepisy.
2. Wysokość opłaty stałej za świadczenia z zakresu
wychowania i nauczania ustala organ prowadzący
Przedszkole. W pierwszym roku działalności zgodnie z realizacją projektu „Edukacja przedszkolna
w Gminie Wielka Wieś; WND-POKL.09.01.01-12039/09”, nie wnosi się opłaty stałej. (Uchwała
nr XLII/292/2010 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia
28 stycznia 2010 r. w sprawie: zmiany Uchwały
Rady Gminy Wielka Wieś Nr XXVII/119/2004 z dnia
16 lipca 2004r. – w sprawie zasad ustalania wysokości opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wielka Wieś ).
3. Opłata stała za Przedszkole nie podlega zwrotowi
w przypadku nieobecności dziecka.
4. Przedszkole w pierwszym roku działalności zapewnia nieodpłatne wyşywienie dla dzieci.
5. Wysokość stawki şywieniowej ustala Dyrektor
Przedszkola w porozumieniu z Radą Rodziców.
6. W przypadku nieobecności dziecka, Przedszkole
zwraca stawkę şywieniową pomnoşoną przez liczbę dni nieobecności, odejmując tą stawkę od
opłaty za kolejny miesiąc.
7. Opłaty za pobyt dziecka w Przedszkolu pobierane
są z góry, w dniach ustalonych na początku kaşdego miesiąca.
8.

W
przypadku
dzieci
kończących
pobyt
w Przedszkolu opłatę moşna pobrać na koniec
miesiąca po odjęciu stawki şywieniowej za dni
nieobecności.
Rozdział 4
Organy Przedszkola
§ 13.

1. Organami Przedszkola są:
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1) Dyrektor Przedszkola,
2) Rada Pedagogiczna,
3) Rada Rodziców.
2. Zapewnia się kaşdemu z organów moşliwość swobodnego
działania
i podejmowania
decyzji
w granicach swoich kompetencji i uchwalonego
regulaminu swoich działań.
§ 14.
1. Dyrektor Przedszkola powoływany jest przez organ
prowadzący Przedszkole.
2. Dyrektor Przedszkola kieruje bieşącą działalnością
Przedszkola, reprezentuje je na zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych nauczycieli i pracowników obsługi i administracji.
3. Do zadań Dyrektora naleşy :
1) sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
2) opracowywanie planu mierzenia jakości pracy
placówki, z uwzględnieniem lokalnych potrzeb,
ustalanie sposobu jego wykonania, dokumentowania oraz wykorzystania wyników,
3) planowanie, organizowanie i przeprowadzanie
mierzenia jakości pracy placówki,
4) opracowywanie programu rozwoju placówki
wspólnie
z radą
pedagogiczną
z wykorzystaniem wyników mierzenia jakości
pracy placówki,
5) gromadzenie informacji o pracy nauczycielek
w celu dokonania oceny ich pracy, według zasad określonych w odrębnych przepisach,
6) przygotowanie arkusza organizacji Przedszkola
i przedstawienie go do zatwierdzenia organowi
prowadzącemu,
7)
przewodniczenie
Radzie
Pedagogicznej
i realizacja jej uchwał oraz uchwał Rady Rodziców podjętych w ramach ich kompetencji,
8) wstrzymywanie uchwał Rady Rodziców i Rady
Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa i powiadamianie o tym stosownych organów,
9) dysponowanie środkami finansowymi Przedszkola i ponoszenie odpowiedzialności za ich
prawidłowe wykorzystanie,
10) planowanie i odpowiedzialność za realizowanie
planu finansowego Przedszkola zgodnie
z odpowiednimi przepisami,
11) organizowanie administracyjnej, finansowej
i gospodarczej obsługi Przedszkola,
12) współpraca Przedszkola z rodzicami, organem
prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi,
13) kierowanie polityką kadrową Przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych
pracowników Przedszkola,
14) przyznawanie nagród, udzielanie kar pracownikom zgodnie z wnioskiem zaopiniowanym
przez Radę Pedagogiczną,
15) podejmowanie decyzji o skreśleniu dziecka
z Przedszkola w czasie roku szkolnego po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną i Radę
Rodziców.
§ 15.
1. Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym.
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2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy
nauczyciele pracujący w Przedszkolu.
3. Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu
4.

Do kompetencji
w szczególności:

Rady

Pedagogicznej

naleşy

1) przygotowanie statutu Przedszkola,
2) opracowanie programu rozwoju placówki ,
3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji,
eksperymentów i programów autorskich,
4) uchwalenie regulaminu pracy Rady Pedagogicznej,
5) ustalenie tygodniowego rozkładu zajęć
w grupach,
6) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego.
5. Rada Pedagogiczna opiniuje:
1) wnioski o nagrody, wyróşnienia i odznaczenia,
2) organizację pracy placówki,
3) przebieg i wyniki pracy wychowawczo - dydaktycznej z dziećmi,
4) propozycje Dyrektora Przedszkola w sprawach
przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć
w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz
dodatkowo płatnych zajęć.
5) projekt planu finansowego Przedszkola.
6. Rada Pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych
zebraniach zgodnie z harmonogramem.
7. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane
większością głosów, w obecności, co najmniej 2/3
liczby jej członków.
8. Nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy
słuşbowej
dotyczącej
uchwał,
wniosków
i spostrzeşeń z posiedzenia rady. Informacje dotyczące bezpośrednio dziecka mogą być udzielane
tylko rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka.
9. Rada Pedagogiczna moşe występować do organu
prowadzącego z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora oraz o zbadanie
i ocenę działalności Przedszkola, Dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w placówce.
§ 16.
1. W placówce działa Rada Rodziców, która jest ona
organem społecznym, działającym na rzecz placówki, uczestniczy w şyciu Przedszkola przyczyniając się do podnoszenia jakości pracy placówki
i zaspokajania potrzeb dzieci.
2.

Rada Rodziców uczestniczy w rozwiązywaniu
spraw wewnętrznych placówki , a takşe:
1) uchwala statut placówki,
2) moşe występować do organu sprawującego
nadzór
pedagogiczny
nad
placówką
z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny
działalności placówki, jej dyrektora lub innego
nauczyciela
zatrudnionego
w Przedszkolu,
wnioski te mają dla organu nadzorującego charakter wiąşący,
3) przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu
finansowego Przedszkola,

Poz. 2740
4) opiniuje plan pracy placówki, projekty, innowacje i eksperymenty pedagogiczne oraz inne
istotne dla placówki sprawy,
5) z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan
placówki i występuje z wnioskiem do Dyrektora, Rady Pedagogicznej, organu prowadzącego
w sprawach organizacji zajęć dodatkowych.

3. W celu wspierania działalności statutowej placówki
Rada Rodziców moşe gromadzić fundusze
z dobrowolnych składek oraz innych ŝródeł (zasady wydatkowania określa regulamin Rady Rodziców).
4. Członków rady wybiera się na walnym zebraniu
rodziców i posiedzeniu Rady Pedagogicznej
Przedszkola.
5. Kadencja rady trwa 3 lata ( moşliwa jest coroczna
zmiana 1/3 składu rady).
6. Rada Rodziców funkcjonuje w oparciu o uchwalony
przez siebie regulamin, który nie moşe być
sprzeczny z niniejszym statutem. Zebrania Rady są
protokołowane.
7. W posiedzeniu Rady moşe brać udział, z głosem
doradczym Dyrektor Przedszkola.
§ 17.
1. Koordynatorem współdziałania poszczególnych
organów jest Dyrektor Przedszkola, który zapewnia
kaşdemu z nich moşliwość swobodnego działania
i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umoşliwia bieşącą wymianę informacji.
2. Wszelkie spory między organami Przedszkola rozstrzyga Dyrektor Przedszkola uwzględniając kompetencje poszczególnych organów.
Rozdział 5
Wychowankowie Przedszkola
§ 18.
1. Do Przedszkola uczęszczają dzieci w wieku 3-5 lat.
2. Na wniosek rodziców, jeşeli są wolne miejsca, Dyrektor Przedszkola moşe przyjąć dziecko, które nie
skończyło jeszcze 3 lat, ale skończy je w roku
szkolnym, w którym ma chodzić do Przedszkola.
3. Dziecko, któremu odroczono realizację obowiązku
szkolnego, moşe uczęszczać do Przedszkola nie
dłuşej niş do końca roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 10 lat.
4. Dziecko w Przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności:
1) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo
– wychowawczo – dydaktycznego zgodnie
z zasadami higieny pracy umysłowej,
2) szacunku dla wszystkich jego potrzeb, şyczliwego i podmiotowego traktowania,
3) ochrony przed wszelkimi formami wyraşania
przemocy fizycznej lub psychicznej,
4) poszanowania jego godności osobistej,
5) poszanowania własności,
6) opieki i ochrony,
7) partnerskiej rozmowy na kaşdy temat,
8) akceptacji jego osoby.
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Rozdział 6
Rodzice

Poz. 2740

4. W Przedszkolu, w celu diagnozy pracy moşna organizować ankiety i wywiady z rodzicami.
Rozdział 7
Nauczyciele i inni pracownicy Przedszkola

§ 19.
1. Do podstawowych obowiązków rodzica naleşy:
1) przestrzeganie niniejszego statutu,
2) zaopatrzenie dziecka w niezbędne przybory
i pomoce,
3) respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady
Rodziców,
4)
przyprowadzanie
dziecka
i odbieranie
go
z Przedszkola w wyznaczonych godzinach osobiście
lub przez osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo, po pisemnej deklaracji z określeniem kto będzie odbierał dziecko,
5) terminowe uiszczanie opłat za pobyt dziecka
w Przedszkolu,
6) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka
w Przedszkolu,
7) niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaŝnych.
§ 20.
1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać
ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego
indywidualnego rozwoju.
2. Rodzice mają prawo do:
1) zapoznania z programem oraz zadaniami wynikającymi z programu rozwoju Przedszkola
i planów pracy w danym okresie,
2) uzyskiwania na bieşąco rzetelnej informacji na
temat swojego dziecka,
3) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli
w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania
dziecku pomocy,
4) wyraşania i przekazywania opinii na temat pracy
Przedszkola
organowi
prowadzącemu
i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez
swoje przedstawicielstwo,
5) wyraşania i przekazywania nauczycielowi oraz
Dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy
Przedszkola.
§ 21.
1. Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji
oraz dyskusji na tematy wychowawcze, albo
w celu pedagogizacji rodziców organizowane są,
co najmniej 2 razy w roku lub częściej przy okazji
organizowania uroczystości przedszkolnych.
2. Współpraca z rodzicami moşe równieş przyjmować
inne formy, a w szczególności:
1) zebrania grupowe,
2) konsultacje
i rozmowy
indywidualne
z dyrektorem lub nauczycielem,
3) kąciki dla rodziców,
4) zajęcia otwarte, uroczystości, wycieczki
i festyny.
3. Rodzice za swoje szczególne zaangaşowanie we
wspieraniu pracy Przedszkola mogą otrzymać na
zakończenie roku szkolnego lub w innym terminie
list pochwalny.

§ 22.
1.

W Przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele
z przygotowaniem pedagogicznym do pracy
z dziećmi w wieku przedszkolnym.

2. Nauczyciel Przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczą zgodnie
z obowiązującym
programem
wychowania
w Przedszkolu wybranym z zestawu programów
zatwierdzonych przez MEN lub programu autorskiego lub innowacyjnego opracowanego na podstawie Podstawy Programowej i zatwierdzonego
przez Radę Pedagogiczną i organ prowadzący.
3. Do zadań nauczyciela naleşy:
1) planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno –
wychowawczej zgodnie z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej
jakość,
2) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka,
jego zdolności i zainteresowań,
3) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb
rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych
obserwacji,
4) stosowanie twórczych i nowoczesnych metod
nauczania i wychowania,
5)
odpowiedzialność
za
şycie,
zdrowie
i bezpieczeństwo
dzieci
podczas
pobytu
w przedszkolu i poza jego terenem w czasie
wycieczek i spacerów,
6) współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną
pomoc
psychologiczno
pedagogiczną, zdrowotną i inną,
7) planowanie własnego rozwoju zawodowego,
systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji
zawodowych oraz aktywne uczestnictwo
w róşnych formach doskonalenia zawodowego,
8) dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie
pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń,
9) eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci,
10) współdziałanie z rodzicami (lub prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania
dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców
(prawnych opiekunów) do znajomości zadań
wynikających w szczególności z programu wychowania
przedszkolnego
realizowanego
w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,
11) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej
zgodnie z obowiązującymi przepisami,
12) realizacja zaleceń Dyrektora lub osób kontrolujących,
13) czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej,
realizowanie jej uchwał i postanowień,
14) inicjowanie imprez o charakterze dydaktycznym,
wychowawczym, kulturalnym i rekreacyjno sportowym,
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15) realizacja innych zadań przyczyniających się do
poprawy warunków pracy Przedszkola i na
rzecz jego promocji w środowisku lokalnym.
4. Do zadań nauczycieli i innych pracowników Przedszkola w ramach bezpieczeństwa naleşy:
1) znajomość zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpoşarowych i sanitarnych
oraz wszystkich obowiązujących na danym stanowisku pracy,
2) niezwłoczne zawiadamianie przełoşonego
o kaşdym zauwaşonym wypadku albo zagroşeniu występującym na terenie Przedszkola lub
poza nim – w miejscu przebywania dzieci,
3) dbałość o naleşyty stan urządzeń, narzędzi,
sprzętu oraz o porządek i ład w miejscach pracy,
4) bezwzględne stosowanie się do regulaminów
obowiązujących w salach, pomieszczeniach
przedszkolnych oraz na placu zabaw.
§ 23.

Poz. 2740,2741
3) usuwanie i zgłaszanie dyrektorowi wszelkich
zaniedbań i zagroşeń mających wpływ na bezpieczeństwo dzieci.

3. Do obowiązków pracowników Przedszkola naleşy:
1) dbanie o czystość i higienę pomieszczeń oraz
otoczenia Przedszkola,
2)przestrzeganie
przepisów
bhp
i przeciwpoşarowych,
3) odpowiedzialność za powierzony sprzęt
i narzędzia pracy,
4) przestrzeganie dyscypliny pracy,
5) pomoc przy wydawaniu posiłków i dbałość
o estetykę ich spoşywania.
4. Pracownicy zobowiązani są do wykonania innych
czynności zleconych przez Dyrektora, wynikających
z organizacji placówki.
5. Szczegółowy zakres obowiązków poszczególnych
pracowników określa Dyrektor, w przydziale czynności na kolejny rok szkolny.

1. Nauczyciel otacza indywidualną opieką kaşdego ze
swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich
rodzicami w celu:
1) poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dzieci,
2) ustalenia formy pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci,
3) włączania ich w działalność Przedszkola.

Rozdział 8
Postanowienia końcowe
§ 26.
1. Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:
1) wywieszenie statutu na tablicy Przedszkola,
2) udostępnienie statutu przez Dyrektora Przedszkola.

§ 24.
1. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy
z pomocy merytorycznej Dyrektora Przedszkola,
Rady Pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo-oświatowych.
§ 25.
1. Przedszkole zatrudnia innych pracowników administracyjno - obsługowych, którymi są:
1) pomoc nauczyciela,
2) pomoc kuchenna,
3) sprzątająca.
2. Pracownicy administracyjno - obsługowi współuczestniczą
w procesie
wychowawczoopiekuńczym m.in. poprzez:
1) troskę
o zachowanie
bezpiecznych
i higienicznych warunków pobytu dzieci
w Przedszkolu,
2) współpracę w zakresie zapewnienia dzieciom
bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą
i poszanowania ich godności osobistej,
2740

§ 27.
1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację
zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Regulaminy działalności uchwalone przez organy
działające w Przedszkolu nie mogą być sprzeczne
z postanowieniami niniejszego statutu.
§ 28.
1.

Zasady gospodarki finansowej i materiałowej
Przedszkola określają odrębne przepisy.
§ 29.

1. Zmian w statucie Przedszkola dokonuje Dyrektor na
pisemny wniosek jednego z organów przedszkola
w formie aneksów.
Przewodniczący Rady
Stanisław Kasprzyk
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UCHWAŁA NR XLV/319/2010
RADY GMINY WIELKA WIEŅ
z dnia 27 maja 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/301/2010 Rady Gminy Wielka Wieņ z dnia 25 marca 2010 r. dotyczącej
ustalenia zasad sprawiania pogrzebu na koszt gminy i okreņlania zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów
pogrzebu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) oraz art. 17
ust. 1 pkt. 15, art. 44, art. 96 ust. 4 ustawy o pomocy
społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (tj. Dz. U. z 2009 r.
Nr 175, poz. 1362 z póŝn. zm.), Rada Gminy Wielka Wieś
uchwala, co następuje:
§ 1.
Zmienia
się
zapisy
§
5 Uchwały
Nr XLIII/301/2010 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 25
marca 2010 r. w ten sposób, şe:
1. dotychczasowy pkt 2 ppkt c zastępuje się następującym nowym brzmieniem: „ z refundacji przez gminę”
2. dotychczasowy pkt 3 w/w § 5 uchwały otrzymuje
następujące nowe brzmienie:

2741

c) małşonek,
d) zstępni przed wstępnymi,
jednorazowo przelewem na rachunek bankowy
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej
Wsi.”
§ 2. Pozostałe postanowienia w/w uchwały pozostają bez zmian
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Wielka Wieś
§ 4. Uchwała w wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Stanisław Kasprzyk

a) osoby i rodzina korzystające z pomocy społecznej,
b) spadkobiercy z masy spadkowej,
2742
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UCHWAŁA NR XLV/320/2010
RADY GMINY WIELKA WIEŅ
z dnia 27 maja 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/291/2010 w sprawie nadania nazw ulic w miejscowoņci Czajowice
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 oraz art. 40
ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr. 142
poz. 1591 z póŝn. zm.), Rada Gminy Wielka Wieś uchwala, co następuje:
§ 1.
Zmienia
się
treść
postanowień
§ 1 ust. 1 pkt. 7 Uchwały Rady Gminy Wielka Wieś
Nr XLI/291/2010 z dnia 07 stycznia 2010 r. w ten sposób,
şe otrzymuje on następujące nowe brzmienie:
„7. ul. Dworska (wg PESEL ul. Dworska) przecznica od
ulicy Łokietka i Kasztanowej, biegnąca w kierunku północno-zachodnim i południowo-zachodnim po działce
oznaczonej w EGiB nr 530. Długość ulicy: 310 m, początek numeracji od strony ulicy Łokietka.”

§ 2. Pozostałe postanowienia w/w Uchwały pozostają bez zmian.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Wielka Wieś.
§ 4.
1) Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy
Wielka Wieś.
2) Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od dnia
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Stanisław Kasprzyk

2742

2743
2743

UCHWAŁA NR XLV/321/2010
RADY GMINY WIELKA WIEŅ
z dnia 27 maja 2010 r.
w sprawie: zmiany uchwały Nr VI/25/07 w sprawie nadania nazw ulic w miejscowoņci Tomaszowice
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 oraz art. 40 ust. 1 i
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr. 142

poz. 1591 z póŝn. zm.), Rada Gminy Wielka Wieś uchwala, co następuje:
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§ 1. Zmienia się treść postanowień Uchwały Rady
Gminy Wielka Wieś Nr XXIV/171/2008 z dnia 01 paŝdziernika 2008 r. w ten sposób, şe:

Poz. 2743

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Wielka Wieś.
§ 5.

1. Nadaje się nazwę ulicy dotąd bezimiennej, wprowadzając kolejny punkt do § 1 , t.j. : 23. ul. Zakole (wg
PESEL ul. Zakole) przecznica od ul. Krótkiej, biegnąca
w kierunku południowym i zachodnim po działkach
oznaczonych w operacie ewidencji gruntów jako dz. nr
446/2 i 447/4 a następnie w kierunku południowym po
działce oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako
dz. nr 449/5

1) Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy
Wielka Wieś.
2) Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od dnia
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.

§ 2. Pozostałe postanowienia w/w Uchwały pozostają bez zmian.

Przewodniczący Rady
Stanisław Kasprzyk

§ 3.
Rozmieszczenie
ulicy,
o której
mowa
w § 1 pkt 1 uwidoczniono w załączniku graficznym do
niniejszej uchwały.
Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLV/321/2010
Rady Gminy Wielka Wieś
z dnia 27 maja 2010 r.
Rozmieszczenie ulic - Tomaszowice

Przewodniczący Rady
Stanisław Kasprzyk
2743
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UCHWAŁA NR XLV/322/2010
RADY GMINY WIELKA WIEŅ
z dnia 27 maja 2010 r.
w sprawie nadania nazwy osiedla w czĉņciach miejscowoņci Bĉbło, Biały Koņciół i Wierzchowie, nadania nazw ulic
w miejscowoņci Bĉbło i nadania nazw ulic i placu w miejscowoņci Biały Koņciół
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 oraz art. 40
ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr. 142
poz. 1591 z póŝn. zm.), Rada Gminy Wielka Wieś uchwala, co następuje:
§ 1. W miejscowości Bębło, Biały Kościół
i Wierzchowie nadaje się nazwę grupie nieruchomości,
dotąd nienazwanej, składającej się z nieruchomości
objętych zamkniętym wielobokiem, jak na załączniku
graficznych, będącym integralną częścią niniejszej
Uchwały.
1. os. Murownia (wg PESEL: Osiedle Murownia) Obejmujące swoim zakresem grunty znajdujące się
w trzech obrębach geodezyjnych: Bębło, Biały Kościół i Wierzchowie. Z miejscowości Bębło osiedle
będą tworzyły 44 działki ewidencyjne, z Białego Kościoła – 73 działki, z Wierzchowia – 131 działek.
§ 2. W miejscowości Bębło nadaje się nazwy ulicom dotąd bezimiennym.
1. ul. Zachodnia (wg PESEL: Zachodnia) Biegnąca od
granicy obrębu z miejscowością Czajowice (ulica Ojcowska) w kierunku południowo-zachodnim po
działce
oznaczonej
w Ewidencji
Gruntów
i Budynków (EGiB) nr 50 do skrzyşowania z ulicą Lasek i Na Dolinkę. Długość ulicy: 1450 metrów, początek numeracji od strony północno-wschodniej, od
granicy z miejscowością Czajowice.
2. ul. Pod Ciemną (wg PESEL: Pod Ciemną) Przecznica
ulicy Zachodniej, biegnąca na północny-zachód, po
działce oznaczonej w EGiB nr 374. Ulica Pod Ciemną
biegnie do granicy obrębu z miejscowością Jerzmanowice gm. Jerzmanowice-Przeginia. Długość ulicy:
890 m, początek numeracji od strony ulicy Zachodniej.
3. ul. Na Dolinkę (wg PESEL: Na Dolinkę) Kontynuacja
ulic Zachodniej i Lasek, biegnąca w kierunku zachodnim po działce oznaczonej w EGiB nr 110, do
ulicy Kawiory. Długość ulicy 500 m, początek numeracji od strony ulic Zachodniej i Lasek.
4. ul. Kawiory (wg PESEL: Kawiory) Kontynuacja ulicy
Na Dolinkę, biegnąca od skrzyşowania z ulicami
Spacerową i Na Dolinkę w kierunku południowozachodnim po działce oznaczonej w EGiB nr 110 do
granicy obrębu z miejscowością Będkowice. Długość ulicy na odcinku Bębła: 340 m, początek numeracji od strony południowo-wschodniej, od miejscowości Będkowice.
5. ul. Spacerowa (wg PESEL: Spacerowa) Przecznica od
skrzyşowania ulic Kawiory i Na Dolinkę, biegnąca
w kierunku północnym po działce oznaczonej
w EGiB nr 360 do skrzyşowania z ulicą Pod Ciemną.
Długość ulicy: 1000 m, początek numeracji od strony
skrzyşowania ulic Kawiory i Na Dolinkę.

6. ul. Krakowska (wg PESEL: Krakowska) Biegnąca od
granicy obrębu z miejscowością Czajowice (ulica Ojcowska) w kierunku południowo-zachodnim po
działce
oznaczonej
w Ewidencji
Gruntów
i Budynków (EGiB) nr 110 do skrzyşowania z ulicami
Lasek i Południową. Długość ulicy: 1420 metrów,
początek numeracji od strony północno-wschodniej,
od granicy z miejscowością Czajowice.
7. ul. Ks. Jana Skotnickiego (wg PESEL: Księdza Jana
Skotnickiego) Przecznica od ulicy Krakowskiej, biegnąca w kierunku północno-zachodnim po działce
oznaczonej w EGiB nr 73 do ulicy Zachodniej. Długość ulicy: 580 m, początek numeracji od strony ulicy Krakowskiej.
8. ul. Słoneczna (wg PESEL: Słoneczna) Przecznica od
ulicy Zachodniej, biegnąca w kierunku południowowschodnim po działce oznaczonej w EGiB nr
101/11.. Długość ulicy: 200 m, początek numeracji
od strony ulicy Zachodniej.
9. ul. Sportowa (wg PESEL: Sportowa) Przecznica od
ulicy Krakowskiej, biegnąca w kierunku północnozachodnim po działce oznaczonej w EGiB nr 109 do
ulicy Zachodniej. Długość ulicy: 660 m, początek
numeracji od strony ulicy Krakowskiej.
10. ul. Lasek (wg PESEL: Lasek) Przecznica od skrzyşowania ulic Krakowskiej i Południowej, biegnąca
w kierunku północno-zachodnim, po działce oznaczonej w EGiB nr 110, do skrzyşowania z ulicami
Zachodnią i Na Dolinkę. Długość ulicy 635 m. Początek numeracji od strony skrzyşowania z ulicami
Krakowską i Południową.
11. ul. Pod Skałą (wg PESEL: Pod Skałą) Przecznica od
ulicy Krakowskiej, biegnąca w kierunku południowo-wschodnim po działce oznaczonej w EGiB nr
464. Długość ulicy: 145 m, początek numeracji od
strony ulicy Krakowskiej.
12. ul. Łabajowa (wg PESEL: Łabajowa) Przecznica od
ulicy Krakowskiej, biegnąca w kierunku południowo-wschodnim po działce oznaczonej w EGiB nr
471. Długość ulicy: 140 m, początek numeracji od
strony ulicy Krakowskiej.
13. ul. Południowa (wg PESEL: Południowa) Przecznica
od skrzyşowania ulic Krakowskiej i Lasek, biegnąca
w kierunku południowo-wschodnim po działce
oznaczonej w EGiB nr 490, do skrzyşowania ze
skrzyşowaniem ulic Turkusową i Zachruście. Długość ulicy: 620 m, początek numeracji od strony
ulicy Krakowskiej.
14. ul. Zachruście (wg PESEL: Zachruście) Przecznica od
skrzyşowania ulic Południowej i Turkusową, biegnąca w kierunku południowym i południowowschodnim po działce oznaczonej w EGiB nr 490,
do granicy obrębu z miejscowością Wierzchowie.
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Długość ulicy: 580 m, początek numeracji od strony
skrzyşowania ulic Południowej i Turkusowej.

1170 metrów, początek numeracji od strony południowo-zachodniej od osiedla Murownia.

15. ul. Turkusowa (wg PESEL: Turkusowa) Kontynuacja
ulicy Południowej, biegnąca w kierunku południowo-wschodnim po działkach oznaczonych w EGiB
nr 491/2, 492/4, 597/3, 596/2, 598/3 i części działek
492/6, 593/1, 595/5. Długość ulicy: 225 m, początek
numeracji od strony ulicy Południowej.

2. ul. Pod Las (wg PESEL: Pod Las) Przecznica od ulicy
Kresowej, biegnąca w kierunku północnym po
działce
oznaczonej
w Ewidencji
Gruntów
i Budynków (EGiB) nr 672 do ulicy Gajowej. Długość ulicy: 415 metrów, początek numeracji od
strony ulicy Kresowej.

16.

3. ul. Dębowa (wg PESEL: Dębowa) Biegnąca wzdłuş
wschodniej granicy osiedla Murownia w kierunku
północno-wschodnim, po działkach oznaczonych
w Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB) nr 670/1,
następnie pasem jezdni po działkach 109/1, 109/2,
108, 107 i 673 do skrzyşowania z ulicami Kresowa
i Iwiny. Długość ulicy: 765 metrów, początek numeracji od strony osiedla Murownia.

ul. Kwiatowa (wg PESEL: Kwiatowa) Przecznica
ulicy Krakowskiej, biegnąca w kierunku południowo-wschodnim po działce oznaczonej w EGiB nr
153 do skrzyşowania z ulicami Brzozową, Kasztanową i Leśną. Długość ulicy: 800 m, początek numeracji od strony ulicy Krakowskiej.

17. ul. Brzozowa (wg PESEL: Brzozowa) Przecznica od
skrzyşowania ulic Kwiatowej, Kasztanowej i Leśnej,
biegnąca w kierunku północnym i wschodnim po
działce oznaczonej w EGiB nr 135/7. Długość ulicy:
125 m, początek numeracji od strony skrzyşowania
ulic Kwiatowej, Kasztanowej i Leśnej.
18. ul. Kasztanowa (wg PESEL: Kasztanowa) Kontynuacja ulicy Kwiatowej, biegnąca w kierunku południowo-wschodnim po działce oznaczonej w EGiB
nr 152 do granic Osiedla Murownia. Długość ulicy:
125 m, początek numeracji od strony skrzyşowania
ulic Kwiatowej, Brzozowej i Leśnej.
19. ul. Leśna (wg PESEL: Leśna) Biegnąca od skrzyşowania ulic Kwiatowej, Kasztanowej i Brzozowej,
w kierunku południowym po działce oznaczonej
w EGiB nr 153, do granicy obrębu z miejscowością
Wierzchowie. Długość ulicy: 861 m, początek numeracji od strony skrzyşowania ulic Kwiatowej, Kasztanowej i Brzozowej.
20. ul. Turystyczna (wg PESEL: Turystyczna) Przecznica
ulicy Krakowskiej, biegnąca w kierunku południowo-wschodnim po działce oznaczonej w EGiB
nr 184, do ulicy Leśnej. Długość ulicy: 1140 m, początek numeracji od strony ulicy Krakowskiej.
21. ul. Prywatna (wg PESEL: Prywatna) Przecznica od
ulicy Południowej, biegnąca w kierunku południowo-zachodnim po działce oznaczonej w EGiB
nr 581/8. Długość ulicy: 230 m, początek numeracji
od strony ulicy Południowej.
22. ul. Malinowa (wg PESEL: Malinowa) Przecznica od
ulicy Zachodniej, biegnąca w kierunku południowo
- wschodnim po działkach oznaczonych w EGiB
nr 432/1 – 432/8. Długość ulicy: 175 m, początek
numeracji od strony ulicy Południowej.
23. ul. Dziurawiec (wg PESEL: Dziurawiec) Przecznica
od skrzyşowania ulic Turystycznej i Leśnej, biegnąca w kierunku wschodnim i północno - wschodnim
po działce oznaczonej w EGiB nr 222. Długość ulicy:
600 m, początek numeracji od strony skrzyşowania
Turystycznej i Leśnej.
§ 3. W miejscowości Biały Kościół nadaje się nazwy
ulicom dotąd bezimiennym.
1. ul. Gajowa (wg PESEL: Gajowa) Biegnąca od osiedla
Murownia w kierunku północno-wschodnim po
działce
oznaczonej
w Ewidencji
Gruntów
i Budynków (EGiB) nr 671 do granicy obrębu
z miejscowością Prądnik Korzkiewski. Długość ulicy:

4. ul. Kresowa (wg PESEL: Kresowa) Przecznica od ulicy
Iwiny, biegnąca w kierunku północno-wschodnim
po działce oznaczonej w Ewidencji Gruntów
i Budynków (EGiB) nr 673i 674 do granicy obrębu
z miejscowością Prądnik Korzkiewski. Długość ulicy:
1360 metrów, początek numeracji od strony ulicy
Iwiny.
5. ul. Krakowska (wg PESEL: Krakowska) Kontynuacja
ulicy Krakowska w miejscowości Wielka Wieś, biegnąca w kierunku północno-zachodnim po działce
oznaczonej w Ewidencji Gruntów i Budynków
(EGiB) nr 669/7 do granicy obrębu z miejscowością
Wierzchowie, osiedla Murownia. Długość ulicy: 880
metrów,
początek
numeracji
od
granicy
z miejscowością Wielka Wieś.
6. ul. Wierzchowska (wg PESEL: Wierzchowska) Przecznica od ulicy Krakowskiej, biegnąca w kierunku
południowo-zachodnim po działce oznaczonej
w Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB) nr 677/3
do granicy obrębu z miejscowością Wierzchowie.
Długość ulicy: 550 metrów, początek numeracji od
strony ulicy Krakowskiej.
7. ul. Mączna (wg PESEL: Mączna) Przecznica od ulicy
Krakowskiej, biegnąca w kierunku południowozachodnim po działce oznaczonej w Ewidencji
Gruntów i Budynków (EGiB) nr 678/1. Długość ulicy:
670 metrów, początek numeracji od strony ulicy
Krakowskiej.
8. ul. Graniczna (wg PESEL: Graniczna) Przecznica od
ulicy Krakowskiej, biegnąca w kierunku południowo-zachodnim po działce oznaczonej w Ewidencji
Gruntów i Budynków (EGiB) nr 683/1. Długość ulicy:
250 metrów, początek numeracji od strony ulicy
Krakowskiej.
9. ul. Piotrowiec (wg PESEL: Piotrowiec) Przecznica od
ulicy Mącznej, biegnąca w kierunku południowowschodnim, dalej południowo-zachodnim po działce oznaczonej w Ewidencji Gruntów i Budynków
(EGiB) nr 682. Długość ulicy: 645 metrów, początek
numeracji od strony ulicy Mącznej.
10. ul. Królowej Jadwigi (wg PESEL: Królowej Jadwigi)
Przecznica od ulicy Krakowskiej, biegnąca
w kierunku wschodnim, po działce oznaczonej
w Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB) nr 688/1,
do skrzyşowania ulic Kasztanowej i Floriana. Dłu-
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gość ulicy: 605 metrów, początek numeracji od
strony ulicy Krakowskiej.
11. ul. Ks. Twardowskiego (wg PESEL: Księdza Twardowskiego) Przecznica od ulicy Krakowskiej, biegnąca w kierunku wschodnim, po działkach oznaczonych w Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB)
nr 391/4, 388/2, 368/5, 367/2, 687/2 oraz 685/1, do
skrzyşowania ulic Krzemieniec i Willowa. Długość
ulicy: 440 metrów, początek numeracji od strony
ulicy Krakowskiej.
12. ul. Rajska (wg PESEL: Rajska) Przecznica od ulicy
Królowej Jadwigi, biegnąca w kierunku północnozachodnim, po działkach oznaczonych w Ewidencji
Gruntów i Budynków (EGiB) nr 684, do ulicy Dębowej. Długość ulicy: 1315 metrów, początek numeracji od strony ulicy Królowej Jadwigi.
13. ul. Miodowa (wg PESEL: Miodowa) Przecznica od
ulicy Twardowskiego, biegnąca w kierunku południowo-zachodnim, po działkach oznaczonych
w Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB) nr 303/3.
Długość ulicy: 155 metrów, początek numeracji od
strony ulicy Ks. Twardowskiego.
14. ul. Willowa (wg PESEL: Willowa) Przecznica od ulicy
Twardowskiego, biegnąca w kierunku południowym i zachodnim, po działkach oznaczonych
w Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB) nr 689/1
do ulicy Św. Floriana. Długość ulicy: 315 metrów,
początek numeracji od strony ulicy Ks. Twardowskiego.
15. ul. Krzemieniec (wg PESEL: Krzemieniec) Przecznica
od ulicy Twardowskiego, biegnąca w kierunku północnym, po działce oznaczonej w Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB) nr 685/1 do ulicy Iwiny.
Długość ulicy: 800 metrów, początek numeracji od
strony ulicy Ks. Twardowskiego.
16.

ul. Św. Floriana (wg PESEL: Świętego Floriana)
Przecznica od skrzyşowania ulic Królowej Jadwigi
i Kasztanowej, biegnąca w kierunku północnym, po
działce
oznaczonej
w Ewidencji
Gruntów
i Budynków (EGiB) nr 675/1 do skrzyşowania
z ulicami Iwiny i Skalską. Długość ulicy: 430 metrów, początek numeracji od strony ulicy Królowej
Jadwigi.

17. ul. Czereśniowa (wg PESEL: Czereśniowa) Przecznica od skrzyşowania ulic Św. Floriana, biegnąca
w kierunku wschodnim, po działce oznaczonej
w Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB) nr 541/1.
Długość ulicy: 200 metrów, początek numeracji od
ulicy Św. Floriana.
18. ul. Iwiny (wg PESEL: Iwiny) Kontynuacja ulicy Św.
Floriana,
biegnąca
w kierunku
północnozachodnim, po działce oznaczonej w Ewidencji
Gruntów i Budynków (EGiB) nr 675/1 do ulicy Kresowej. Długość ulicy: 1180 metrów, początek numeracji od strony skrzyşowania ulic Św. Floriana
i Skalskiej.
19.

ul. Złodziejowy Dół (wg PESEL: Złodziejowy Dół)
Przecznica ulicy Iwiny, biegnąca w kierunku
wschodnim, po działce oznaczonej w Ewidencji
Gruntów i Budynków (EGiB) nr 435/2. Długość ulicy: 750 metrów, początek numeracji od strony
skrzyşowania ulic Iwiny.

Poz. 2744

20. ul. Skalska (wg PESEL: Skalska) Kontynuacja ulicy
Skalskiej w miejscowości Prądnik Korzkiewski, biegnąca
w kierunku
zachodnim
i południowozachodnim, po działce oznaczonej w Ewidencji
Gruntów i Budynków (EGiB) nr 692 do skrzyşowania ulicy Iwiny i Św. Floriana . Długość ulicy: 600
metrów, numeracja jest kontynuacją istniejącej
numeracji ulicy Skalskiej w Prądniku Korzkiewskim,
od strony wschodniej.
21. ul. Kasztanowa (wg PESEL: Kasztanowa) Przecznica
ulicy Królowej Jadwigi, biegnąca w kierunku
wschodnim, po działce oznaczonej w Ewidencji
Gruntów i Budynków (EGiB) nr 688/1 do granicy
obrębu z miejscowością Prądnik Korzkiewski. Długość ulicy: 715 metrów, początek numeracji od
strony ulicy Królowej Jadwigi.
22. ul. Modrzewiowa (wg PESEL: Modrzewiowa) Przecznica ulicy Kasztanowej, biegnąca w kierunku północnym i północno-wschodnim, po działce oznaczonej w Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB)
nr 694. Długość ulicy: 680 metrów, początek numeracji od strony ulicy Kasztanowej.
23.

ul. Morska (wg PESEL: Morska) Przecznica ulicy
Kasztanowej, biegnąca w kierunku wschodnim, po
działce
oznaczonej
w Ewidencji
Gruntów
i Budynków (EGiB) nr 696 do granicy obrębu
z miejscowością Prądnik Korzkiewski. Długość ulicy: 755 metrów, początek numeracji od strony ulicy
Kasztanowej.

24.

ul. Bronówka (wg PESEL: Bronówka) Przecznica
ulicy Morskiej, biegnąca w kierunku wschodnim, po
działce
oznaczonej
w Ewidencji
Gruntów
i Budynków (EGiB) nr 695 do granicy obrębu
z miejscowością Prądnik Korzkiewski. Długość ulicy: 555 metrów, początek numeracji od strony ulicy
Morskiej.

25. ul. Winna (wg PESEL: Winna) Przecznica ulicy Krakowskiej,
biegnąca
w kierunku
wschodnim
i północnym, po działce oznaczonej w Ewidencji
Gruntów i Budynków (EGiB) nr 695 znajdującej się
w obrębie Wieka Wieś a dalej po działkach nr
659/11 i 659/3. Długość ulicy: 360 metrów, początek
numeracji od strony ulicy Krakowskiej.
26.

ul. Sąsiedzka (wg PESEL: Sąsiedzka) Przecznica
ulicy Królowej Jadwigi, biegnąca w kierunku południowym, po działkach prywatnych oznaczonych
w Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB) nr 606/2
(zachodnia strona działki), 607/2 (po przekątnej
działki) i 607/1 (po przekątnej działki). Długość ulicy:
95 metrów, początek numeracji od strony ulicy Królowej Jadwigi.

27. Plac Św. Mikołaja (wg PESEL: Plac Świętego Mikołaja) Połoşony przy ul. Królowej Jadwigi, na północnej części działki oznaczonej w Ewidencji Gruntów
i Budynków (EGiB) nr 582/4. Obszar placu: ok. 3 ary,
początek numeracji od strony ulicy Królowej Jadwigi, zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
§ 4. Rozmieszczenie ulic, placu i osiedla, o których
mowa w § 1, § 2 i § 3 uwidoczniono w załączniku graficznym do niniejszej uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Wielka Wieś.
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§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz poprzez
wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy
Wielka Wieś.

Poz. 2744,2745

§ 7. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Stanisław Kasprzyk

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLV/322/2010
Rady Gminy Wielka Wieś
z dnia 27 maja 2010 r.
Rozmieszczenie osiedla Murownia oraz ulic w Białym Koņciele i Bĉble

Przewodniczący Rady
Stanisław Kasprzyk
2744

2745
2745

UCHWAŁA NR XLV/325/2010
RADY GMINY WIELKA WIEŅ
z dnia 27 maja 2010 r.
w sprawie uchylenia uchwały Rady Gmina Wielka Wieņ Nr XXIV/172/2008 z dnia 1 października 2008r. w sprawie
zasad gospodarowania nieruchomoņciami stanowiącymi mienie Gminy Wielka Wieņ

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt
ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia
o samorządzie gminnym (T. J.: Dz.
poz. 1591 ze zm.) w związku z art.

9 lit. a) oraz art. 40
8 marca 1990 r.
U. z 2001 r. Nr 142,
13, art. 25 i art. 40

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (T.J.: Dz. U. z 2004r., Nr 261, poz. 2603
z póŝn. zm.), Rada Gminy Wielka Wieś uchwala, co następuje:

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 389

– 23922 –

Poz. 2745

§ 1. Uchyla się w całości Uchwałę Rady Gminy
Wielka Wieś Nr XXIV/172/2008 z dnia 1 paŝdziernika
2008r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi mienie Gminy Wielka Wieś.

§ 3. Uchwała wchodzi w şycie w terminie 14 dni od
dnia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Wielka Wieś.

Przewodniczący Rady
Stanisław Kasprzyk

2745

• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzĉdowego:
Dziennik rozpowszechniany jest w drodze prenumeraty pełnej lub ograniczonej.
Reklamacje z powodu nieotrzymania poszczególnych numerów w prenumeracie pełnej naleşy 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) moşna 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 Urzĉdowego 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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