DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Nr 118

Kraków, dnia 15 marca 2011 r.
TREŅĆ:
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Rady Gminy Chełmiec z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie: zmian zasad rozliczania klubów sportowych na terenie Gminy Chełmiec określonych przez
Uchwałę Nr XXXIX/475/2009 Rady Gminy Chełmiec z dnia 17 września 2009 r.

5354

Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie: zmiany
statutu jednostki budżetowej „Zarząd Szkół i Przedszkoli w Chrzanowie”.

5356

Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie: zmiany
Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie.

5359

Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie: uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego działki nr 4005/87, 4005/94 i 4005/95, położonego przy ul. Hydro
w Chrzanowie*

5360

Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Transportowców
w Chrzanowie*

5366

Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla działek Nr 408/10, 408/17, 408/36,
408/12, 408/37 oraz części działek Nr 4289/1, 408/28, 408/30, 424/1, 424/119
przy ul. Szpitalnej w Chrzanowie*

5388

Rady Gminy Pcim z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie: Regulaminu funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Pcim na lata 2011 – 2014.

5400

Rady Gminy Pcim z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie: zmiany Uchwały
Nr V/20/2010 Rady Gminy Pcim z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie Regulaminu funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Pcim na lata
2011 – 2014.

5402

Rady Gminy Wiśniowa z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie: trybu i sposobu
powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Wiśniowa oraz szczegółowych warunków i zasad jego funkcjonowania

5402

Rady Gminy Wiśniowa z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie: utraty mocy obowiązującej Uchwały nr XX/129/09 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 23 marca
2009 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do
pomocy w formie dożywiania w ramach programu wieloletniego „Pomoc
państwa w zakresie dożywiania”.

5403

Rady Gminy Wiśniowa z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie: ustalenia opłat za
pobyt dziecka w przedszkolach samorządowych i oddziałach przedszkolnych
przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wiśniowa

5403

Rady Gminy Wiśniowa z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie: ustalenia górnych
stawek opłat ponoszonych za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania
odpadów komunalnych oraz wywozu nieczystości na terenie Gminy Wiśniowa

5406

________
* Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez Wojewodę Małopolskiego.
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KOMUNIKAT:
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–

Wójta Gminy Łabowa z dnia 5 lutego 2011 r. w sprawie danych dotyczących
czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu
mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze Gminy Łabowa

5406
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UCHWAŁA NR IV/28/2010
RADY GMINY CHEŁMIEC
z dnia 29 grudnia 2010 r.
w sprawie: zmian zasad rozliczania klubów sportowych na terenie Gminy Chełmiec okreņlonych przez Uchwałę
Nr XXXIX/475/2009 Rady Gminy Chełmiec z dnia 17 wrzeņnia 2009 r.
Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca
2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127 poz. 857), art. 18 ust.
2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591) - Rada Gminy w Chełmcu uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmiany Sprawozdania Końcowego z realizacji projektu w Części II – Sprawozdanie
z wykonania
wydatków
stanowiącego
załącznik
nr 3 Uchwały Nr XXXIX/475/2009 z dnia 17 września
2009 r. co stanowi załącznik nr 1 niniejszej Uchwały.

zawartych zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/475/2009 z dnia
17 września 2009 r. do dnia 28 lutego 2011 r.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Chełmiec.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.

§ 2. Ustala się możliwość rozliczenia realizacji zadań dla klubów sportowych z poszczególnych umów

Przewodniczący Rady Gminy Chełmiec
Jan Bieniek

Załącznik
do uchwały Nr IV/28/2010
Rady Gminy Chełmiec
z dnia 29 grudnia 2010 r.
SPRAWOZDANIE KOŃCOWE
Z realizacji projektu z zakresu sportu pod nazwą:
.........................................................
(nazwa zadania)
w okresie od ........... do ............,
określonego w umowie nr ..............,
zawartej w dniu ..............................................................,
pomiędzy Gminą Chełmiec a
…......................................................

CZĘŅĆ I
Sprawozdanie merytoryczne
1. Czy zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte w wymiarze określonym we wniosku? Jeśli nie – dlaczego?

2. Opis wykonania projektu z wyszczególnieniem działań partnerów i podwykonawców2)

3. Liczbowe określenie skali działań, zrealizowanych w ramach projektu, /należy użyć tych samych miar, które były
zapisane we wniosku
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CZĘŅĆ II
Sprawozdanie z wykonania wydatków
1. Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów (w zł)
Lp.

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Rodzaj kosztów

Zakupy wyposażenia sportowego,
sprzętu, odzieży, obuwia
Organizacja i udział w zawodach
Przygotowanie do zawodów
(w tym wynagrodzenia kadry)
Opłaty regulaminowe, licencje
i ubezpieczenia zawodników, badania lekarskie zawodników
Bieżące wydatki utrzymania obiektów, sprzętu i odzieży sportowej
Wynajem obiektów sportowych
Koszty obsługi projektu
Ogółem
Procent udziału

Koszt
Całkowity
(w zł)

Z tego
z wnioskowanej
dotacji (w zł)

Finansowy
wkład własny(w zł)

Pozafinansowy
wkład własny
(w zł)

100%

2. Zestawienie faktur (rachunków) które opłacone zostały w całości lub w części ze środków pochodzących z dotacji.
Lp.

Numer dokumentu
księgowego

Numer pozycji kosztorysu

Data

Nazwa wydatku

Kwota (zł)

Z tego ze środków
pochodzących
z dotacji (zł)

CZĘŅĆ III
Dodatkowe informacje

Załączniki:
1. ............................................................
2. ............................................................
3. ............................................................
Oświadczam(-my), że:
1) od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny Wnioskodawcy
2) wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym,
3) zamówienia na usługi i zakupy za środki finansowe uzyskane w ramach umowy zostały dokonane zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych,
4) wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu faktur (rachunków) zostały faktycznie poniesione.
(pieczęć Wnioskodawcy)
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli
w imieniu Wnioskodawcy)
Adnotacje urzędowe (nie wypełniać)

* Niepotrzebne skreślić.
Przewodniczący Rady Gminy Chełmiec: Jan Bieniek
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UCHWAŁA NR V/36/11
RADY MIEJSKIEJ W CHRZANOWIE
z dnia 25 stycznia 2011 r.
w sprawie: zmiany statutu jednostki budżetowej „Zarząd Szkół i Przedszkoli w Chrzanowie”.
Na podstawie art. 9 ust. 1, art.18 ust.2 pkt 9 lit „h”
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze
zm.), art. 12 ust.1 pkt 2 i ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240
ze zmianami) oraz art. 5 ust. 7 i ust. 9 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r.
Nr 256 poz. 2572 ze zm.) na wniosek Burmistrza Miasta
Chrzanowa
Rada Miejska w Chrzanowie uchwala:
§ 1. Dokonuje się zmiany nazwy jednostki budżetowej powołanej Uchwałą Nr XVIII/128/95 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 3 paŝdziernika 1995 r.
w sprawie powołania Zarządu Szkół i Przedszkoli
w Chrzanowie – na „Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Chrzanowie”.

§ 3. Tracą moc uchwały :
1) Nr XLIII/418/05 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia
29 listopada 2005 r. w sprawie: nadania statutu jednostce organizacyjnej Gminy Chrzanów „Zarządowi
Szkół i Przedszkoli w Chrzanowie”,
2) Nr XVIII/240/07 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia
28 grudnia 2007 r. w sprawie: zmiany Statutu jednostki organizacyjnej Gminy Chrzanów „Zarząd Szkół
i Przedszkoli w Chrzanowie”.
§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta Chrzanowa.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego, z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2011 r.

§ 2. Jednostce budżetowej pod nazwą „Zespół
Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Przedszkoli
w Chrzanowie” nadaje się Statut, stanowiący załącznik
do niniejszej Uchwały.
Załącznik nr 1
do uchwały Nr V/36/11
Rady Miejskiej w Chrzanowie
z dnia 25 stycznia 2011 r.

STATUT „ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI
W CHRZANOWIE”
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1.
1.

„Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
i Przedszkoli w Chrzanowie”, zwany dalej „Zespołem” jest jednostką organizacyjną Gminy Chrzanów, nie posiadającą osobowości prawnej, prowadzoną w formie jednostki budżetowej, finansowanej z budżetu Gminy Chrzanów.

§ 2. Jednostka budżetowa „Zespół EkonomicznoAdministracyjny Szkół i Przedszkoli w Chrzanowie”
działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 08 marca1990 r. – o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.),
2) ustawy z dnia 07 września1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572
ze zm.),
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.),
4) niniejszego Statutu,
5) innych przepisów szczególnych.

Przewodniczący Rady
Krzysztof Zubik

§ 3.
1. „Zespół” jest jednostką budżetową w rozumieniu
przepisów ustawy o finansach publicznych.
2. Terenem działalności „Zespołu EkonomicznoAdministracyjnego
Szkół
i
Przedszkoli
w Chrzanowie" jest Gmina Chrzanów.
3. Siedzibą „Zespołu Ekonomiczno– Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Chrzanowie” jest Miasto
Chrzanów.
§ 4.
1. Nadzór nad działalnością „Zespołu” wykonuje
Burmistrz Miasta Chrzanowa.
2. Burmistrz może powierzyć wykonywanie nadzoru
nad działalnością „Zespołu” Zastępcy Burmistrza
mającemu w przydziale czynności sprawy oświatowe.
§ 5.
1. Działalność „Zespołu” finansowana jest z budżetu
Gminy Chrzanów.
2. Dochody „Zespołu” są dochodami Gminy Chrzanów, odprowadzanymi na rachunek Gminy Chrzanów.
§ 6. Zespół używa pieczątki z nazwą w pełnym
brzmieniu i adresem siedziby:
ZESPÓŁ EKONOMICZNO – ADMINISTRACYJNY
SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI W CHRZANOWIE
32-500 Chrzanów, Aleja Henryka 20
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g) w przypadku utworzenia na podstawie odpowiednich przepisów - prowadzenie Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej pracowników placówek;
h) prowadzenie obsługi finansowej zakładowych
funduszy świadczeń socjalnych;
i) wykonywanie wszelkich czynności z zakresu obsługi finansowo-księgowej poszczególnych placówek, wymaganych przez obowiązujące przepisy określające zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach budżetowych, z uwzględnieniem odpowiedzialności dyrektorów poszczególnych jednostek za całość gospodarki finansowej;
j) udzielanie dyrektorom pomocy i konsultacji
w zakresie przestrzegania dyscypliny budżetowej, nadzoru nad zabezpieczeniem mienia, racjonalnego i celowego wykorzystywania środków finansowych i składników majątkowych będących w ich dyspozycji;
k) organizacja i rozliczanie dowozów uczniów;
l) wykonywanie innych zadań Gminy Chrzanów
z zakresu oświaty, zleconych przez Burmistrza,
bądŝ wynikających z odrębnych przepisów.

Rozdział 2
Zadania i zakres działania „Zespołu”
§ 7.
1. Przedmiotem podstawowej działalności „Zespołu”
jest
obsługa
administracyjna,
finansowa
i organizacyjna samorządowych placówek.
2. „Zespół” realizuje zadania remontowe, modernizacyjne i zakupy inwestycyjne placówek, zgodnie
z planami zadaniowymi w tym zakresie.
3. Realizacja innych zadań finansowo organizacyjnych wynikających z przepisów oświatowych
i innych, związanych z działalnością gminnych placówek.
4. Przygotowywanie danych stanowiących podstawę
naliczania i rozliczania dotacji dla przedszkoli
i szkół, prowadzonych przez inne podmioty niż
Gmina Chrzanów.
5. Przygotowanie procedur z zakresu zamówień publicznych na potrzeby placówek.
6. "Zespół" może prowadzić dodatkową działalność
przewidzianą w przepisach obowiązujących dla
jednostek budżetowych.
7. Wykaz placówek objętych działaniem „Zespołu”
zawiera załącznik do niniejszego statutu.
§ 8. Realizacja zadań „Zespołu”
w § 7 następuje w szczególności poprzez:

określona

a) zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej, gospodarczej i organizacyjnej przedszkoli,
szkół podstawowych, gimnazjów i zespołów
szkół, w tym wypłat i wynagrodzeń;
b) wykonywanie remontów i modernizacji obiektów
przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów
i zespołów szkół oraz dokonywanie zakupów inwestycyjnych dla placówek; w tym przeprowadzanie procedury zamówień publicznych;
c) planowanie i statystyki, ewidencjonowanie oraz
sporządzanie wymaganych sprawozdań budżetowych i finansowych w zakresie realizacji zadań
poszczególnych placówek oświatowych i zadań
własnych, oraz przygotowywanie danych do
sprawozdań z zakresu osobowego i bezosobowego funduszu płac, zakładowego funduszu
świadczeń socjalnych itp.;
d) udzielanie pomocy dyrektorom w tworzeniu projektów planów dochodów i wydatków budżetowych w placówkach;
e) sporządzanie dokumentacji finansowej związanej
z przejściem pracowników zespołów szkół, szkół
podstawowych, gimnazjów i przedszkoli na renty
i emerytury oraz opracowywanie dokumentacji
płacowej koniecznej do wyliczenia kapitału początkowego;
f) w przypadku zawarcia stosownej umowy gospodarowanie wspólnym funduszem świadczeń socjalnych a także:
- opracowanie regulaminu świadczeń,
- prowadzenie ewidencji wspólnego funduszu socjalnego, w tym ewidencji udzielanych pożyczek na remonty i modernizację mieszkań;

Rozdział 3
Zarządzanie i organizacja „Zespołu”
§ 9.
1. „Zespołem” kieruje i reprezentuje go na zewnątrz
Kierownik.
2. Kierownika „Zespołu” zatrudnia się na podstawie
obowiązujących przepisów w tym zakresie.
3. Kierownik „Zespołu” wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych
w „Zespole”.
4. Kierownik jest umocowany w ramach zwykłego
zarządu do składania oświadczeń woli oraz dokonywania
czynności
prawnych,
związanych
z funkcjonowaniem „Zespołu” i mających na celu
realizację zadań statutowych.
§ 10.
1. Podstawą gospodarki finansowej „Zespołu” jest
roczny plan finansowy jednostki.
2. W ramach rocznego planu finansowego Kierownik
„Zespołu” prowadzi gospodarkę finansową.
§ 11. Kierownik „Zespołu” odpowiada za realizację zadań statutowych jednostki.
Rozdział 4
Postanowienia końcowe.
§ 12. Schemat i regulamin organizacyjny „Zespołu” oraz szczegółowy zakres działania poszczególnych
komórek organizacyjnych ustala Kierownik „Zespołu”.
§ 13.
1.

Statut „Zespołowi”
w Chrzanowie.

nadaje

Rada

Miejska

2. Zmiany w statucie następują w trybie określonym
dla jego nadania.
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3. Przekształcenie i likwidacja „Zespołu” może nastąpić na podstawie uchwały Rady Miejskiej
w Chrzanowie.

Poz. 913

§ 14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym
statutem stosuje się obowiązujące przepisy prawa.
Przewodniczący Rady
Krzysztof Zubik
Załącznik
do STATUTU „ZESPOŁU EKONOMICZNOADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI
W CHRZANOWIE”

WYKAZ PLACÓWEK OŅWIATOWYCH GMINY CHRZANÓW

Szkoły Podstawowe
1.

2.

3.

4.

5.

Szkoła Podstawowa Nr 1
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Adama Mickiewicza
w Chrzanowie
Szkoła Podstawowa Nr 5
im. ks. Michała Potaczały
w Chrzanowie
Szkoła Podstawowa Nr 6
im. Jana Pawła II
w Chrzanowie
Szkoła Podstawowa
im. Mikołaja Kopernika
w Balinie
Szkoła Podstawowa
im. Króla Władysława Jagiełły
w Luszowicach

ul. Borelowskiego 1
32-500 Chrzanów

ul. Fabryczna 23 a
32-500 Chrzanów
ul. Dworska 5
32-500 Chrzanów
ul. Jaworznicka 139
32-500 Chrzanów
ul. Stanisława Przybyszewskiego 6
32-500 Chrzanów

Publiczne Gimnazja
1.

Publiczne Gimnazjum Nr 1
z Oddziałami Integracyjnymi
im. ks. prof. Józefa Tischnera w Chrzanowie

ul. Zielona 15
32-500 Chrzanów

Zespoły Szkół
1.

2.

3.

Zespół Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Chrzanowie.
W skład Zespołu wchodzi:
1. Szkoła Podstawowa Nr 8
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Szarych Szeregów w Chrzanowie,
2. Publiczne Gimnazjum Nr 4
z Oddziałami Integracyjnymi
w Chrzanowie
Zespół Szkół Nr 2 w Chrzanowie.
W skład Zespołu wchodzi:
1. Szkoła Podstawowa Nr 10
im. Armii Krajowej w Chrzanowie,
2. Publiczne Gimnazjum Nr 2
im. Janusza Korczaka w Chrzanowie
Zespół Szkół Nr 3 w Chrzanowie.
W skład Zespołu wchodzi:
1. Szkoła Podstawowa Nr 3
im. Królowej Jadwigi w Chrzanowie
2. Publiczne Gimnazjum Nr 3
im. Króla Władysława Jagiełły w Chrzanowie

ul. Pogorska 8c
32-500 Chrzanów

ul. Kardynała Wyszyńskiego 19
32-500 Chrzanów

Aleja Henryka 43 i 45
32-500 Chrzanów

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 118
4.

– 5359 –

Zespół Szkół w Płazie.
W skład Zespołu wchodzi:
1. Szkoła Podstawowa
im. Wojska Polskiego w Płazie,
2. Publiczne Gimnazjum Nr 5
im. Rodziny Starzeńskich w Płazie

Poz. 913,914
ul. Wiosny Ludów 2
32-552 Płaza

Przedszkola Samorządowe
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.

11.

Przedszkole Samorządowe Nr 1
w Chrzanowie
Przedszkole Samorządowe Nr 2
w Chrzanowie
Przedszkole Samorządowe Nr 4
w Chrzanowie
Przedszkole Samorządowe Nr 5
w Chrzanowie
Przedszkole Samorządowe Nr 7
w Chrzanowie
Przedszkole Samorządowe Nr 8
w Chrzanowie
Przedszkole Samorządowe Nr 9
im. Jana Brzechwy
w Chrzanowie
Przedszkole Samorządowe Nr 10
z Oddziałami Integracyjnymi
w Chrzanowie
Przedszkole Samorządowe Nr 11
w Chrzanowie
Przedszkole Samorządowe
im.św. Franciszka-patrona ekologów
w Balinie
Przedszkole Samorządowe
w Płazie

ul. Śląska 74 b
32-500 Chrzanów
ul. Dworska 2
32-500 Chrzanów
ul. Kardynała Wyszyńskiego 5
32-500 Chrzanów
ul. Kościuszki 27
32-500 Chrzanów
ul. Ofiar Faszyzmu 1
32-500 Chrzanów
ul. Kościuszki 10
32-500 Chrzanów
ul. Brzezina 14
32-500 Chrzanów
ul. Władysława Sikorskiego 6
32-500 Chrzanów
ul. Fabryczna 25
32-500 Chrzanów
ul. Komisji Edukacji Narodowej 7
32-500 Chrzanów
ul. Wiosny Ludów 16 a
32-552 Płaza
Przewodniczący Rady
Krzysztof Zubik

913

914
914

UCHWAŁA NR V/37/11
RADY MIEJSKIEJ W CHRZANOWIE
z dnia 25 stycznia 2011 r.
w sprawie: zmiany Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 11 ust. 1 i 3 oraz
art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r.
o bibliotekach (Dz.U. z 1997 r. Nr 85, poz. 539 ze zm.) na
wniosek Burmistrza Miasta Chrzanowa
Rada Miejska w Chrzanowie uchwala:
§ 1. W Statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Chrzanowie stanowiącym Załącznik nr 1 do Uchwały
Nr XXXIV/263/92 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia
17 listopada 1992 r., zmienionym Uchwałami Rady
Miejskiej w Chrzanowie: Nr LII/445/98 z dnia 16 czerwca
1998 r., Nr XIII/153/99 z dnia 26 paŝdziernika 1999 r.,
Nr XIX/226/2000 z dnia 28 marca 2000 r., Nr XI/127/07
z dnia 10 lipca 2007 r. i Nr LI/747/10 z dnia 28 września
914

2010 r. skreśla się w Załączniku nr 1 do Statutu
pkt 7 w brzmieniu: „7. Filia Nr 7 (dotychczasowa Filia
Nr 14) ul. Mieszka I 9c.”
§ 2. Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez
zmian.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta Chrzanowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Krzysztof Zubik
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UCHWAŁA NR VI/47/11
RADY MIEJSKIEJ W CHRZANOWIE
z dnia 22 lutego 2011 r.
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego działki nr
4005/87, 4005/94 i 4005/95, położonego przy ul. Hydro w Chrzanowie
Na podstawie Art. 18 ust. 2 pkt 5, Art. 40
ust. 1 i Art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U.
z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) oraz 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 z póŝn. zm.), na wniosek Burmistrza
Miasta Chrzanowa Rada Miejska w Chrzanowie uchwala
co następuje:
§ 1.

§ 4.
1. Ustalenia planu, stanowiące treść uchwały, zawarte
są również na rysunku planu, o którym mowa w § 2,
ust. 2, pkt 1, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej
uchwały.
2. Ustalenia planu zawarte w uchwale oraz w części
graficznej obowiązują łącznie.
3. Ustalenia planu należy rozpatrywać i stosować
z uwzględnieniem przepisów odrębnych.

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego dla terenu obejmującego działki
nr 4005/87, 4005/94, 4005/95, położonego przy ul.
Hydro w Chrzanowie, zwany dalej planem, stwierdzając, że jest on zgodny z ustaleniami studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Chrzanowa, przyjętego Uchwałą
Nr L/407/98 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia
21 kwietnia 1998 roku (z póŝniejszymi zmianami.)

§ 5. Obowiązujące elementy ustaleń planu, wyznaczone na rysunku planu stanowiącym załącznik Nr 1 :

2. Ustalenia planu dotyczą terenu położonego w rejonie
ul. Hydro, zgodnie z granicami przedstawionymi
w załączniku graficznym do uchwały Nr XXX/438/08
Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 25 listopada
2008 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przeznaczenia działek leśnych pod rozwój
funkcji przemysłowych przy ul. Hydro w Chrzanowie.

1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

3. Powierzchnia terenu objętego planem wynosi 6,16 ha.
§ 2.
1. Tekst planu stanowi treść uchwały.
2. Załącznikami do niniejszej uchwały są:
1) część graficzna planu obejmująca rysunek planu
w skali 1:2000 – będący ustaleniem planu - stanowiąca załącznik Nr 1 do uchwały;
2) rozstrzygnięcia nie będące ustaleniami planu:
a) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag
do projektu planu, stanowiące załącznik Nr 2 do
uchwały,
b) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które należą do zadań własnych
gminy, oraz zasadach ich finansowania, stanowiące załącznik Nr 3 do uchwały.
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 3. Celem sporządzenia przedmiotowego planu
jest konieczność ustalenia nowego przeznaczenia dla
gruntów leśnych położonych w rejonie ul. Hydro, które
stanowią własność Skarbu Państwa, pod rozwój funkcji
przemysłowych.

1) granice terenu objętego planem;
2) linie rozgraniczające - wyznaczające teren oznaczony
symbolem
P
o przeznaczeniu
podstawowym
i dopuszczalnym pod obiekty produkcyjne, składy
i magazyny.
§ 6.
1) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą
uchwałę, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;
2) planie - należy przez to rozumieć tekst planu
i część graficzną planu;
3) rysunku planu - należy przez to rozumieć graficzną część planu wykonaną w skali 1 : 2 000 na
urzędowej kopii mapy zasadniczej, stanowiącej
załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
4) linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć
linię, która rozgranicza tereny o różnym przeznaczeniu podstawowym i dopuszczalnym lub różnych zasadach zagospodarowania;
5) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to
rozumieć rodzaj przeznaczenia, ustalonego
w tekście planu na danym terenie, wyznaczonym
liniami rozgraniczającymi na rysunku planu;
6) przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to
rozumieć inny rodzaj przeznaczenia niż przeznaczenie podstawowe, dopuszczone na danym terenie jako uzupełnienie przeznaczenia podstawowego;
7) terenie - należy przez to rozumieć teren wyznaczony i ograniczony na rysunku planu liniami
rozgraniczającymi, oznaczony symbolem P;
8) terenie inwestycji - należy przez to rozumieć teren objęty wnioskiem o pozwolenie na budowę
i granicami
projektu
zagospodarowania
w rozumieniu przepisów odrębnych;
9) działce budowlanej – należy przez to rozumieć
nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której
wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi
publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji
obiektów budowlanych wynikające z odrębnych
przepisów – według definicji zawartej w ustawie
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o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
10)powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć
sumę powierzchni zabudowy budynków istniejących i projektowanych – zlokalizowanych na
działce budowlanej lub na terenie inwestycji;
11)powierzchni terenu biologicznie czynnej - należy
przez to rozumieć grunt rodzimy oraz wodę powierzchniową na terenie działki budowlanej lub
na terenie inwestycji, a także 50% sumy powierzchni tarasów i stropodachów o powierzchni
nie mniejszej niż 10 %, urządzonych jako stałe
trawniki lub kwietniki na podłożu zapewniającym
im naturalną wegetację;
12) wysokoņci zabudowy - należy przez to rozumieć
określenie maksymalnego pionowego wymiaru
budynku,
zgodnie
z definicją
zawartą
w przepisach odrębnych;
13) drodze wewnętrznej – należy przez to rozumieć
nie wrysowaną na rysunku planu drogę niepubliczną, o której mowa w przepisach odrębnych;
14) dojazdach nie wydzielonych – należy przez to rozumieć drogi stanowiące dojazdy do budynków
i urządzeń, a także ustanowione służebności drogowe;
15) zieleni izolacyjnej – należy przez to rozumieć zieleń urządzoną niską i wysoką, kształtowaną
w postaci kompozycji z drzew i krzewów w celu
izolacji optycznej i akustycznej różnych funkcji.

1. W zakresie zasad ochrony istniejących wartości urbanistycznych oraz prawidłowego kształtowania ładu
przestrzennego w granicach terenu objętego planem
ustala się:

2. Inne określenia użyte w uchwale a nie wymienione
powyżej, należy rozumieć zgodnie z ich definicjami
umieszczonymi w przepisach odrębnych.

1. W granicach terenu objętego planem występują wartości krajobrazowe, związane ze stanem środowiska
przyrodniczego i kulturowym dziedzictwem obszarów
otaczających, w związku z powyższym ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania krajobrazu:

Rozdział 2
Ustalenia obowiązujące na całym obszarze planu
§ 7.
1. Budowa nowej zabudowy oraz utrzymanie dotychczasowego sposobu użytkowania, a także zmiany zagospodarowania i użytkowania terenu nie mogą naruszać:
1) przepisów odrębnych;
2) praw właścicieli i użytkowników terenów sąsiadujących;
3) innych wymagań, a w szczególności dotyczących
ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,
ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.
2. Dla terenu, dla którego plan zmienia przeznaczenie,
dopuszcza się dotychczasowy sposób jego użytkowania - do czasu zagospodarowania zgodnie
z przeznaczeniem określonym w niniejszym planie.
3. Zasady podziału nieruchomości dla terenu oznaczonego symbolem P zostały określone w §12
ust. 4 pkt. 1).
4. Wprowadza się obowiązek stosowania przepisów
z zakresu ochrony przeciwpożarowej, dotyczących
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg
zapewniających dojazd jednostek ratowniczych do
terenów przeznaczonych pod zabudowę.
§ 8. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.

1) kształtowanie przestrzeni w projektowanych zespołach zabudowy produkcyjno-usługowej przez
określenie gabarytów projektowanych obiektów
przy równoczesnym zapewnieniu jednorodności
form architektonicznych;
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 w kontekście terenów
otaczających.
2. W obszarze objętym planem dopuszcza się umieszczanie urządzeń reklamowych w postaci szyldów
oraz tablic informacyjnych.
§ 9. Zasady ochrony
i krajobrazu kulturowego

ņrodowiska,

przyrody

1) w zakresie środowiska przyrodniczego:
a) racjonalne postępowanie z elementami środowiska naturalnego,
b) zaopatrzenie w ciepło przez stosowanie niskoemisyjnych ŝródeł, takich jak: energia elektryczna, gaz przewodowy, gaz propan-butan,
olej opałowy oraz paliwa stałe z wykorzystaniem najlepszych dostępnych technologii spalania
c) wykorzystywanie niekonwencjonalnych ŝródeł
energii, w tym stosowanie między innymi kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła,
d) 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 gminy Chrzanów,
e) dopuszczenie magazynowania wód opadowych
z powierzchni dachowych w zbiornikach zlokalizowanych na działce lub w terenie inwestycji,
f) dopuszczenie zatrzymywania części wód opadowych w obrębie działki lub w terenie inwestycji przez odprowadzenie ich do gruntu;
2) w zakresie przyrody:
a) zachowanie fragmentów istniejących drzewostanów oraz ich uzupełnienie w nie zainwestowanej części terenu,
b) kształtowanie zieleni na powierzchniach wskazanych jako powierzchnie biologicznie czynne;
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3) w zakresie krajobrazu i środowiska kulturowego,
z uwagi na brak zainwestowania w terenie objętym planem oraz z uwagi na stan zainwestowania
w terenach sąsiednich, ustala się dla terenu objętego planem:
a) ograniczenie wysokości projektowanej zabudowy,
b) nieprzekraczalne wskaŝniki powierzchni dla planowanej zabudowy.
2. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania
i spełnienia wymogów sanitarnych w ramach realizacji poszczególnych inwestycji z zakresu przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego, ustala się
obowiązek wyposażenia terenu w sieci i urządzenia
infrastruktury technicznej – z uwzględnieniem przepisów odrębnych.
3.

Ustalenia planu dotyczą terenu położonego
w obszarze objętym planem Głównego Zbiornika
Wód Podziemnych nr 452.

Poz. 915

terenu o szerokości 3,0 m od zewnętrznej krawędzi rurociągu winien być wolny od zabudowy, a o
szerokości 1,0 m od elementów małej architektury
i zadrzewień.
4. Ustala się następujące zasady budowy systemu odprowadzania ņcieków z terenu objętego planem:
1) dopuszcza się budowę kanalizacji wraz z urządzeniami do odprowadzania ścieków w terenie P;
2) ustala się zasadę odprowadzenia ścieków bytowych i przemysłowych do zbiorczej kanalizacji komunalnej a następnie poza teren objęty planem,
do miejskiej oczyszczalni ścieków;
3) wzdłuż planowanej sieci kanalizacyjnej należy zachować strefy ochronne wolne od zabudowy dla
umożliwienia dostępu i obsługi eksploatacyjnej,
które winny wynosić odpowiednio: dla istniejących
i projektowanych kanałów minimum 5,0 m od zewnętrznej krawędzi kanału oraz pas wolny od zadrzewienia o szerokości minimum 1,0 m licząc od
zewnętrznej krawędzi kanału.

§ 10. Ustalenia dotyczące układu komunikacyjne-

5. Ustalenia dotyczące budowy systemu odprowadzenia
wód opadowych z terenu objętego planem:

1. Ustala się następujący sposób obsługi terenu objętego planem przez układ drogowy:

1) dopuszcza się budowę systemu kanalizacji opadowej oraz odprowadzanie wód opadowych poza teren objęty planem;
2) dopuszcza się magazynowanie 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 lub w terenie inwestycji;
3) dopuszcza się możliwość powierzchniowego odprowadzania wód opadowych z terenów nieutwardzonych przy uwzględnieniu przepisów odrębnych,
pod warunkiem nienaruszenia stosunków wodnych terenu;
4) dla parkingów o powierzchniach utwardzonych
większych niż 0,1 ha i innych powierzchni o trwałej
nawierzchni narażonych na zanieczyszczenia ustala
się obowiązek realizacji kanalizacji opadowej wyposażonej w niezbędne urządzenia oczyszczające –
dla pozostałych dróg wewnętrznych ustala się zasadę docelowego wyposażenia w kanalizację opadową;

go.

1) zakłada się obsługę terenu przez układ dróg istniejących, położonych poza granicami planu (ul. Hydro);
2) dopuszcza się wyposażenie terenu przez realizację
dróg wewnętrznych nie wyznaczonych na rysunku
planu;
3) wymagane drogi pożarowe do budynków
i obiektów budowlanych powinny być określane
w projektach budowlanych i uzgadniane w trybie
przewidzianym przepisami odrębnymi.
2. Ustalone w planie zasady obsługi parkingowej zawarte zostały w § 12, ust.4, pkt 6.
§ 11. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej.
1. Ustala się następujące zasady obsługi terenu objętego planem w zakresie infrastruktury technicznej,
w dostosowaniu do przeznaczenia terenu.
2. Jako generalne zasady obowiązujące w terenie objętym planem ustala się:
1) dopuszczenie budowy nowych ciągów uzbrojenia
oraz obiektów i urządzeń infrastruktury pod warunkiem, że nie będą naruszać pozostałych ustaleń
planu;
2) dopuszcza się uściślanie lokalizacji urządzeń i sieci
infrastruktury technicznej na etapie wydawania
decyzji administracyjnych dla poszczególnych inwestycji;
3. Ustala się następujące zasady budowy systemu zaopatrzenia w wodę terenu objętego planem:
1) ustala się zasadę dostarczania wody ze ŝródeł
znajdujących się poza terenem planu;
2) dopuszcza się budowę sieci wodociągowej
w terenie planu;
3) nakazuje się dla planowanych sieci wodociągowych ustanowienie stref ochronnych, wolnych od
zabudowy, dla umożliwienia dostępu i obsługi
eksploatacyjnej, które winny wynosić odpowiednio: dla wodociągów o średnicy do 300 mm – pas

6. Ustala się następujące zasady budowy systemu gazowniczego:
1) dopuszcza się budowę sieci i urządzeń służących
do zaopatrzenia terenu w gaz;
2) dla gazociągów średnioprężnych, przy ustalaniu
lokalizacji obiektów i dróg należy zachować odległości podstawowe zgodnie z obowiązującymi
przepisami odrębnymi;
3) dla projektowanych gazociągów należy ustalić
strefy kontrolowane zgodnie z przepisami odrębnymi, w których zakazuje się wznoszenia budynków i sadzenia drzew oraz podejmowania przedsięwzięć mogących zagrozić trwałości gazociągu.
7. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia obszaru
w ciepło:
1) dopuszcza się ogrzewanie budynków i przygotowanie ciepłej wody w oparciu o indywidualne ŝródła ciepła i lokalny system grzewczy, przez zasto-
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sowanie najlepszej dostępnej techniki wykorzystywanej w jego wytwarzaniu z niskoemisyjnych ŝródeł, w tym: energii elektrycznej, gazu przewodowego, gazu propan-butan oraz paliw stałych
z wykorzystaniem odpowiednich technologii spalania;
2) dopuszcza się możliwość dostarczania ciepła do
ogrzewania budynków oraz ciepłej wody ze ŝródeł
znajdujących się poza obszarem objętym planem;
3) dopuszcza się wykorzystywanie niekonwencjonalnych ŝródeł energii, w tym stosowanie między innymi kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła;
8. Ustala się następujące zasady budowy systemu elektroenergetycznego:
1) dopuszcza się budowę nowych sieci i urządzeń
elektroenergetycznych z zastosowaniem następujących zasad:
a) stacje transformatorowo - rozdzielcze 15/04 kV
należy budować wyłącznie jako wnętrzowe,
b) nową sieć elektroenergetyczną średniego
i niskiego napięcia należy wykonać wyłącznie
jako kablową - doziemną,
c) dopuszcza się układanie linii kablowych
w obrębie pasa drogowego projektowanych
dróg wewnętrznych,
2) przy ustalaniu lokalizacji obiektów oraz dróg wewnętrznych, należy zachować strefy ochronne
i techniczne, które wynoszą:
a) dla linii kablowych nN i SN – 1 m,
b) dla stacji transformatorowych SN/nN – 5 x 5 m.
9. Ustala się następujące zasady budowy systemu telekomunikacyjnego:
1) dopuszcza się utrzymanie istniejących sieci
i urządzeń teletechnicznych;
2) dopuszcza się budowę nowych sieci i urządzeń teletechnicznych stosownie do zaistniałych potrzeb.
10. Ustala się zasadę gospodarki odpadami zgodnie
z uwzględnieniem segregacji odpadów u ŝródeł ich
powstawania, z jednoczesnym wyodrębnieniem
odpadów niebezpiecznych, zgodnie z przepisami
odrębnymi i zasadami określonymi dla gminy
Chrzanów.
Rozdział 3
Ustalenia dotyczące przeznaczenie terenów i zasad ich
zagospodarowania.
§ 12.
1. Wyznacza się TEREN OBIEKTÓW PRODUKCYJNYCH,
SKŁADÓW I MAGAZYNÓW, oznaczony na rysunku
planu symbolem P.
2. Przeznaczenie podstawowe obejmuje zabudowę produkcyjną, składy i magazyny.
3. Przeznaczenie dopuszczalne obejmuje:
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1) zabudowę usługową, w tym zabudowę usług handlowych nie przekraczających 2000 m² powierzchni sprzedaży;
2) wewnętrzne drogi dojazdowe, miejsca postojowe
dla samochodów, chodniki, podejścia i podjazdy;
3) zieleń tzw. izolacyjną oraz ozdobną z elementami
małej architektury;
4) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej.
4. W granicach terenu P, w zakresie sposobu jego zagospodarowania i warunków zabudowy obowiązują
ustalenia zawarte w Rozdziale II niniejszej uchwały
a ponadto następujące ustalenia:
1) powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych nie może być mniejsza niż 1500 m2;
2) powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć
70% powierzchni działki budowlanej lub terenu
inwestycji;
3) wielkość powierzchni biologicznie czynnej nie
może stanowić mniej niż 15 % powierzchni działki
budowlanej lub terenu inwestycji;
4) dopuszczalna wysokość zabudowy nie może
przekraczać 15 m, (nie licząc kominów
i elementów instalacji technologicznych związanych z przeznaczeniem podstawowym);
5) należy stosować dachy budynków z zachowaniem
symetrii nachylenia połaci oraz o kącie nachylenia
głównych połaci od 0º – 30º, z dopuszczeniem
powierzchni połaci nie będących płaszczyznami;
6) ustala się obowiązek zapewnienia min. jednego
miejsca postojowego lub garażowego, przypadającego na każde 100 m² powierzchni wewnętrznej
w budynkach produkcyjnych i usługowych oraz
minimum jednego miejsca postojowego lub garażowego na każde 500 m² powierzchni składowej
i magazynowej.
Rozdział 4
Przepisy końcowe
§ 13. Przeznaczenie w planie gruntów rolnych
i leśnych na cele nierolne i nieleśne następuje na podstawie przepisów odrębnych dotyczących ich ochrony.
§ 14. Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu jednorazowej opłaty związanej ze wzrostem wartości
nieruchomości
w związku
z uchwaleniem
planu
w wysokości 5 %.
§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chrzanowa.
§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Krzysztof Zubik

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 118

– 5364 –

Poz. 915

Załącznik nr 1
do uchwały Nr VI/47/11
Rady Miejskiej w Chrzanowie
z dnia 22 lutego 2011 r.

Załącznik nr 2
do uchwały Nr VI/47/11
Rady Miejskiej w Chrzanowie
z dnia 22 lutego 2011 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE DOTYCZĄCE ROZPATRZENIA
UWAG WNIESIONYCH DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPOPDAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA
TERENU OBEJMUJĄCEGO DZIAŁKI NR 4005/87,
4005/94, 4005/95 POŁOŻONEGO PRZY UL. HYDRO
W CHRZANOWIE

ROZSTRZYGNIĘCIA DOTYCZĄCE REALIZACJI
ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NALEŻĄCYCH DO
ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASAD ICH
FINANSOWANIA

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 z póżn. zm.), po zapoznaniu się z informacją Burmistrza Miasta Chrzanowa, w której stwierdza, iż w okresie wyłożenia do
publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego działki nr 4005/87, 4005/94, 4005/95, położonego przy ul. Hydro w Chrzanowie oraz w ciągu
14 dni po zakończeniu wyłożenia nie wniesiono uwag
do powyższego planu, Rada Miejska w Chrzanowie
nie znajdując podstaw do dokonania przedmiotowych
rozstrzygnięć przyjmuje projekt planu do uchwalenia.
Przewodniczący Rady
Krzysztof Zubik

1. Ustalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego
działki nr 4005/87, 4005/94, 4005/95, położonego
przy ul. Hydro w Chrzanowie nie skutkują koniecznością realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy.
2. W związku z treścią zapisu zawartego w ust. 1, nie
występuje konieczność określenia terminów oraz
wskazywania funduszy na realizację inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej należących do
zadań własnych gminy.

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

Załącznik nr 3
do uchwały Nr VI/47/11
Rady Miejskiej w Chrzanowie
z dnia 22 lutego 2011 r.
Rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego działki nr 4005/87,
4005/94, 4005/95 położonego przy ul. Hydro w Chrzanowie

Przewodniczący Rady
Krzysztof Zubik
915
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UCHWAŁA NR VI/48/11
RADY MIEJSKIEJ W CHRZANOWIE
z dnia 22 lutego 2011 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Transportowców
w Chrzanowie
Na podstawie Art. 18 ust. 2 pkt 5, Art. 40
ust. 1 i Art 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U.
z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) oraz 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 z póŝn. zm.)
Po stwierdzeniu zgodności z:
1) ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chrzanów, przyjętymi uchwałą Nr L/407/98 Rady Miejskiej
w Chrzanowie z dnia 21 kwietnia 1998r. z póŝn. zm.
2) uchwałą Nr XLI/581/09 Rady Miejskiej w Chrzanowie
z dnia 27 paŝdziernika 2009r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Transportowców w Chrzanowie
na wniosek Burmistrza Miasta Chrzanowa Rada
Miejska w Chrzanowie uchwala co następuje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1.
1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
dla terenu przy ul. Transportowców w Chrzanowie
2. Plan obejmuje obszar o pow. 9,0 ha położony po obu
stronach ul. Transportowców w Chrzanowie.
3. Obszar, o którym mowa w ust.1 został określony granicami opracowania na rysunku planu w skali 1:1000.

2) określenie zasad przebudowy i rozbudowy elementów układu komunikacyjnego dla zapewnienia
lepszej dostępności i obsługi wyznaczonych terenów przemysłowych i usługowych oraz powiązanie z podstawowym układem komunikacyjnym
miasta.
§ 2.
1. Przedmiot planu zawarty jest w ustaleniach i obejmuje:
1) przepisy ogólne – Rozdz. 1:
a) zakres i cel planu,
b) ustalenia dotyczące rysunku planu;
2) przepisy obowiązujące na całym obszarze planu –
Rozdz. 2:
a) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu,
b) zasady kształtowania ogólnodostępnych przestrzeni publicznych,
c) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej; gospodarka odpadami; zasady obsługi
w zakresie komunikacji,
d) określenie ilości miejsc parkingowych,
e) zasady i warunki scalania i podziałów nieruchomości
3) przepisy szczegółowe dotyczące przeznaczenia poszczególnych terenów – Rozdz. 3 :
zasady zagospodarowania, standardy zabudowy,
ustalenie stawki procentowej dla nieruchomości,
których wartość ulega zmianie w związku
z uchwaleniem planu;
4) przepisy końcowe – Rozdz. 4.

4. Załącznikami stanowiącymi integralną część niniejszej uchwały są:

2. Na obszarze objętym planem nie występują przesłanki do określenia:

1) załącznik Nr 1 - rysunek planu w skali 1:1000 stanowiący graficzną część planu, zawiera również
wyrys ze "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chrzanów";
2) załącznik Nr 2 - zawierający rozstrzygnięcia Rady
Miejskiej w Chrzanowie w sprawie uwag zgłoszonych do projektu planu;
3) załącznik Nr 3 - zawierający rozstrzygnięcia Rady
Miejskiej w Chrzanowie w sprawie sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej oraz inwestycji celu publicznego, które należą do zadań własnych gminy
oraz zasad ich finansowania.

1) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury współczesnej;
2) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub
obiektów podlegających ochronie, ustalonych na
podstawie odrębnych przepisów:
a) terenów górniczych,
b) terenów zalewowych narażonych na powódŝ,
c) terenów osuwiskowych;
3) granic obszarów (terenów) rehabilitacji istniejącej
zabudowy i infrastruktury technicznej;
4) granic terenów wymagających przekształceń
i rekultywacji.

5. Celem regulacji zawartych w planie jest:
1) określenie zasad wykorzystania terenu w zakresie
ustalonej funkcji, przy uwzględnieniu zagospodarowania
terenów
przyległych,
w związku
z poszerzeniem strefy zabudowy przemysłowej;

Stąd też nie ustala się wymagań w tym zakresie.
§ 3.
1. W rysunku planu wymienionym w ust. 1 pkt 1 obowiązują następujące oznaczenia graficzne:
1) granice obszaru objętego planem;
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, lub różnych zasadach zagospodarowania;
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3) nieprzekraczalne linie zabudowy;
4) symbole literowo cyfrowe identyfikujące przeznaczenie terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi:
a) tereny obiektów produkcyjnych, składów
i magazynów – P
b) tereny przemysłowo usługowe - PU
c) tereny zieleni urządzonej - ZP1,2,3
d) tereny lasów - ZL
e) tereny dróg publicznych, zbiorczych - KDZ1,2
f) tereny dróg publicznych dojazdowych - KDD
g) tereny dróg wewnętrznych przemysłowych KDWp1,2
h) tereny parkingów - KP
i) tereny obiektów zaplecza motoryzacji - KSP
2. Oznaczenia informacyjne nie będące ustaleniami
planu:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

linie elektroenergetyczne;
sieć ciepłownicza;
sieć wodociągowa;
sieć gazowa;
sieć kanalizacyjna;
zjazdy z dróg publicznych;
ciągi piesze i pieszorowerowe nie wydzielone liniami rozgraniczającymi.

3. Oznaczenia inne dodatkowe:
- przeznaczenia terenów przyległych
§ 4.
Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa
o:
1) planie - należy przez to rozumieć komplet ustaleń
zawartych w tekście i na rysunku planu, dotyczących
terenów o których mowa w § 1 uchwały;
2) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę
Rady Miejskiej w Chrzanowie, o ile z treści przepisu
nie wynika inaczej;
3) przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć
przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz
ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikające
z prawomocnych decyzji;
4) rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek na
mapie w skali 1:1000 stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
5) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć przeznaczenie, które winno przeważać na danym
obszarze wyznaczonym liniami rozgraniczającymi;
6) przeznaczeniu uzupełniającym - należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż (dopuszczalnym) podstawowe, które uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie
podstawowe i z nim nie koliduje;
7) wysokość obiektu - należy przez to rozumieć wymiar
mierzony od poziomu gruntu w najniższym narożniku
budynku, do najwyższego punktu konstrukcji dachu
wraz z jego pokryciem zgodnie z przepisami odrębnymi, nie dotyczy poziomu terenu przy wjazdach do
garaży oraz wewnętrznych wejść do części podziemnej budynku;
8) powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć
powierzchnię kondygnacji parterowej budynku lub
sumę powierzchni parterów budynków znajdujących
się na określonej działce lub terenie liczoną
w zewnętrznym obrysie budynku;
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9) działalność niepogarszająca - taki rodzaj działalności,
który spełnia wymagania ochrony stanu środowiska
środowiska określone w przepisach odrębnych;
10) usługach komercyjnych - należy przez to rozumieć
usługi z zakresu handlu detalicznego i hurtowego,
gastronomii, rzemiosła usługowego, biurowe
i administracji, instytucje finansowe, biura projektowe badawczo-rozwojowe (zakres dopuszczalny
usług określają przepisy zawarte w Rozdz. 3;
11) nazwie ulicy - nazwy nadane ulicom wg stanu na
dzień uchwalenia planu;
12) ogólnie dostępnych terenach - należy przez to rozumieć tereny dostępne dla wszystkich bez publicznych względu na stan własności;
13) terenach obiektów produkcyjnych - należy przez to
rozumieć tereny obiektów lub obiekty lub obiektach
produkcyjnych przemysłu, spełniające standardy
emisji zanieczyszczeń chemicznych i fizycznych do
środowiska,
Rozdział 2
Przepisy obowiązujące na całym obszarze planu
§ 5.
1. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu,
ustala się ogólne zasady ochrony i kształtowania
środowiska poprzez wprowadzenie odpowiednich
zakazów, nakazów, dopuszczeń:
1) dopuszcza się: na terenie P, PU i KSP realizację
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać
na środowisko, dla których sporządzenie raportu
o oddziaływaniu na środowisko jest lub może być
obligatoryjnie wymagane w rozumieniu przepisów odrębnych oraz pod warunkiem dotrzymania
wszelkich ograniczeń i wymogów wynikających
z tych przepisów;
2) na terenie objętym granicami planu obowiązują
zasady ochrony wód powierzchniowych oraz wód
podziemnych, które wynikają z położenia obszaru
planu w zasięgu triasowego GZWP 452 „zbiornika
Chrzanów”;
3) dopuszcza się zmiany w ukształtowaniu istniejącego terenu.
2. Ochrona
powierzchni
ziemi
i postępowania
z odpadami na obszarze objętym planem:
1) ustala się nakaz:
a) utwardzone nawierzchnie miejsc postojowych
i dojazdów,
b) oczyszczanie z substancji ropopochodnych wód
spływających z parkingów, placów postojowych, zapleczy,
c) odprowadzania ścieków socjalno-bytowych do
kanalizacji miejskiej,
d) obowiązuje odbiór odpadów w systemie zorganizowanym zgodnie z przepisami o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
e) gospodarowania
odpadami
z działalności
przemysłowej i usługowej w sposób zgodny
z zasadami określonymi planami gospodarki
odpadami i przepisami szczegółowymi w zakresie gospodarowania odpadami;
2) ustala się zakaz:
a) składowania odpadów na wolnym powietrzu
i zakopywania,
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b) odprowadzania ścieków do ziemi i wód powierzchniowych,
c) składowania odpadów na terenach nie przeznaczonych do tego celu.
3. Ochrona powietrza:
1) ustala się:
a) obowiązek ochrony powietrza polegający na zapobieganiu powstawania i ograniczaniu wprowadzania do powietrza substancji według zasad
określonych w przepisach odrębnych,
b) wykorzystywanie do celów grzewczych rozwiązań ekologicznych.
4. Ochrona przed hałasem:
1) ustala się:
a) poziom dŝwięku przenikający do środowiska,
nie może przekraczać dopuszczalnych wartości
określonych w przepisach odrębnych,
b) charakter obszaru objętego niniejszym planem
jest najbardziej zbliżony do grupy terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego, terenów zabudowy
jednorodzinnej z usługami rzemieślniczymi;
2) dopuszcza się wszelkie prace mające na celu
ograniczenia promieniowania i hałasu oraz odpowiednie zabezpieczenia techniczne.
5. Ochrona przeciwpożarowa.
W celu ochrony osób imienia przed zagrożeniami pożaru należy na etapie projektów budowlanych wprowadzić przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę oraz
drogi
pożarowe
na
zasadach
określonych
w przepisach odrębnych.
6. Ochrona krajobrazu:
1) ustala się:
a) kształtowanie przestrzeni wokół obiektów winno
uwzględniać powiązania widokowe z terenami
przyległymi, w tym: wnętrza, tła, dominanty,
wglądy, zamknięcia,
b) kształtowanie
zieleni
piętra:
wysokiego
i średniego – dobór roślinności winien
uwzględniać odporność na warunki miejskie
przydrożne;
2) nakazuje się stosowanie określonych przez ustalenia planu regulacji przestrzennych, parametrów
i wskaŝników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, każdorazowo przy uwzględnieniu kontekstu przestrzennego tj. § 10 i 11.
§ 6.
Zasady kształtowania ogólnodostępnych przestrzeni publicznych, dotyczy: ulic, placów przed usługowymi
obiektami kubaturowymi, parkingów:
1) ustala się zasady kształtowania i zagospodarowania
zgodnie z przeznaczeniem określonym w § 10 i 11;
2) dopuszcza się zieleń dekoracyjną, izolacyjną, niewielkie obiekty usługowe: kioski, wiaty przystankowe,
elementy małej architektury, reklamy, szyldy, tablice
informacyjne umieszczane zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
§ 7.
1. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:

Poz. 916

1) jako generalne zasady obowiązujące w całym obszarze opracowania, ustala się:
a) utrzymanie
istniejących
sieci
urządzeń
i obiektów uzbrojenia, z możliwością ich rozbudowy i przebudowy w tym zmiany trasy lub lokalizacji,
b) prowadzenie nowych sieci uzbrojenia oraz lokalizowanie obiektów i urządzeń w obrębie linii
rozgraniczających i projektowanych dróg, ulic,
ciągów pieszych i pieszojezdnych, dopuszcza się
inny przebieg infrastruktury technicznej pod warunkiem nie naruszania przepisów odrębnych
oraz pozostałych ustaleń planu,
c) uściślenie lokalizacji urządzeń i sieci infrastruktury technicznej następować będzie na etapie
wydawania decyzji administracyjnych dla poszczególnych inwestycji,
d) dopuszcza się lokalizowanie i przebudowę nie
wyznaczonych na rys. planu podziemnych urządzeń i sieci infrastruktury technicznej;
2) szczegółowe rozwiązania w zakresie lokalizacji
urządzeń i obiektów oraz przebiegów sieci poszczególnych elementów infrastruktury technicznej
będą przedmiotem projektów zagospodarowania
terenu wykonywanych na etapie projektowania
inwestycyjnego w oparciu o warunki techniczne
określone zgodnie z przepisami odrębnymi;
3) zaopatrzenie w wodę, ustala się:
a) pełne pokrycie zapotrzebowania w wodę przez
odbiorców z sieci wodociągowej miasta;
b) budowę przyłączy i nowych odcinków sieci
wzdłuż ciągów komunikacyjnych;
c) w zakresie odległości hydrantów zewnętrznych
przeciwpożarowych od budynków obowiązują
przepisy odrębne w sprawie przeciwpożarowego
zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych,
dopuszcza się budowę alternatywnych urządzeń
przeciwpożarowych zgodnie z obowiązującymi
przepisami,
d) przewiduje się zwiększenie przekroju sieci z ø 80
na ø 150,
e) wzdłuż istniejących oraz projektowanych sieci
wodociągowych od ø 80 do ø 150 ( do ø 300) należy zachować strefy ochronne wyłączone
z zabudowy, które winny wynosić 3 m pas terenu wolnego od zabudowy, 1 m pas terenu wolego od zadrzewień;
4) w zakresie obsługi telekomunikacyjnej, ustala się:
a) utrzymanie istniejącego systemu telekomunikacyjnego oraz linii teletechnicznych,
b) powiększenie zasięgu obsługi abonenckiej poprzez rozbudowę istniejącego systemu telekomunikacyjnego o nowe linie i urządzenia teletechniczne,
c) realizację sieci obiektów telekomunikacyjnych
łączności sieciowej i bezprzewodowej w ilości
odpowiadającej planowanemu zapotrzebowaniu.
5) odprowadzenie ścieków sanitarnych, przemysłowych i opadowych, ustala się:
a) pełne odprowadzenie ścieków sanitarnych do
kolektora ø 300 i do oczyszczalni ścieków,
b) ścieki przemysłowe po doprowadzeniu do klasy
czystości zgodnej z prawem do kolektora ø 300
i do oczyszczalni ścieków,
c) nakaz realizacji wewnętrznego systemu kanalizacji deszczowej,
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d) odprowadzenie wód opadowych poprzez projektowaną kanalizację deszczową i sieć istniejących cieków i rowów z wyłączeniem rowów
stanowiących urządzenia melioracji wodnej, do
naturalnych odbiorników wód powierzchniowych,
e) obowiązek podczyszczania wód opadowych
i roztopowych odprowadzanych z utwardzonych
i szczelnych powierzchni przemysłowych, składowych, usługowych oraz z terenów dróg wewnętrznych i parkingów w wypadku przekroczenia dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń określonych ustawą prawo wodne z dnia
18 lipca 2001r.,
f) budowę
zbiorników
wód
opadowych
z infiltracją do gruntu z możliwym powiązaniem
z kanalizacją deszczową,
g) dopuszcza się inne nowatorskie odprowadzenie
i wykorzystanie wód opadowych nie pogarszające warunków środowiska, które nie jest
sprzeczne z obowiązującym prawem;
6) zaopatrzenie w energię elektryczną, ustala się:
a) utrzymanie istniejącego układu sieci i urządzeń
elektroenergetycznych oraz jego modernizację
w miarę potrzeb dla poprawy zasilania
i standardu obsługi odbiorców,
b) systematyczną rozbudowę systemu elektroenergetycznego stosownie do występowania
zapotrzebowania, nowe stacje transformatorowe należy budować w wykonaniu wolnostojącym o wystroju harmonizującym z otaczającą
zabudową na terenach ZP, KP, KSP, UP,
c) zagospodarowanie
stref
ochronnych
w uzgodnieniu z gestorem sieci;
7) zaopatrzenie w energię cieplną, ustala się:

b) modernizację istniejącej ul. Szpitalnej pełniącej
funkcję drogi wojewódzkiej Nr 781, z możliwością zwiększenia klasy drogi przy zachowaniu
klimatu akustycznego zabudowy jednorodzinnej
wzdłuż drogi,
c) modernizację i rozbudowę istniejących dróg dojazdowych stanowiących dojazd od strony ul.
Szpitalnej do terenu opracowania;
d) modernizację ulicy kasztanowej oznaczonej
KDD, docelowo wyłączoną z obsługi przemysłu
za wyjątkiem sytuacji awaryjnych;
2) modernizacja istniejących dróg i nowe realizacje
powinny uwzględniać zakładane w planie klasy
techniczne i wynikające z nich parametry geometryczne;
3) dopuszcza się zmianę przeznaczenia istniejącej
drogi publicznej tj. ulicy Transportowców
w granicach opracowania, po wybudowaniu odcinka obwodnicy południowej łączącej ul. Szpitalną z ul. Kasztanową, na drogę wewnętrzną,
a w przypadku gdy właścicielem terenów: oznaczonych symbolem P przylegających do drogi
wewnętrznej, terenu drogi KDWp1 oraz terenu PU
będzie jeden podmiot gospodarczy, likwidację
drogi wewnętrznej i włączenie jej w przeznaczenie
oznaczone symbolem P;
4) nie wyznacza się dróg wewnętrznych w terenie P,
PU i KSP, drogi wewnętrzne muszą zachować parametry techniczne pozwalające na swobodny dojazd straży pożarnej i służb komunalnych;
5) dopuszcza się zachowanie, remonty i modernizację ogrodzeń istniejących o ile lokalizacja pozwala
na zgodne z przeznaczeniem użytkowanie drogi,
ulicy i nie stwarza zagrożenia bezpieczeństwa dla
jej użytkowników.

pełne zaopatrzenie ze scentralizowanego ŝródła,
dopuszcza się inne ekologiczne ŝródła ciepła;
8) zaopatrzenie w gaz, ustala się:
a) zachowanie istniejącego systemu zasilania
w miarę potrzeb z możliwością przebudowy
i rozbudowy sieci gazowej wraz z przyłączami,
b) przy budowie i rozbudowie sieci należy dostosować jej przebieg do projektowanego zagospodarowania terenu wzdłuż układu komunikacyjnego.
2. Gospodarka odpadami, ustala się:
1) odpady komunalne należy magazynować w odpowiednich pojemnikach ze wskazaniem na segregację „u ŝródła” i zapewnić wywóz na składowisko
przez wyspecjalizowane jednostki;
2) odpady z działalności przemysłowej, produkcyjnej
i usługowej, należy magazynować selektywnie
i zapewnić okresowy odbiór przez specjalistyczne
jednostki w celu utylizacji lub wtórnego wykorzystania;
3) podczas magazynowania odpadów, należy zabezpieczyć je przed infiltracją do gruntu.
3. Zasady obsługi w zakresie komunikacji
Obsługa komunikacyjna, ustala się:
1) utrzymanie i rozbudowę zewnętrznych powiązań
komunikacyjnych obszaru planu
a) budowę nowej drogi publicznej tzw. obwodnicy
południowej ze zjazdem do terenu PU,
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§ 8.
Określenie wskaŝników ilości miejsc parkingowych:
1) nakazuje się stosowanie poniższych minimalnych
standardów zaspokojenia potrzeb parkingowych:
a) dla obiektów handlowych o ponadlokalnej funkcji
usługowej 2,5 do 3 miejsc na 100 m2 powierzchni
sprzedaży,
b) dla obiektów handlowych, biur, urzędów 3 miejsca
na 100m2 powierzchni użytkowej obiektu,
c) dla obiektów gastronomii takich jak restauracje,
kawiarnie 5 miejsc na 100 miejsc konsumenckich,
d) hotele, motele, pensjonaty 15 miejsc na 100 łóżek,
e) zakłady produkcyjne 1 m.p/4 zatrudnionych;
2) dopuszcza się odstępstwa od parametrów wymienionych w ust.1 jeżeli analiza potrzeb parkingowych dla
wybranych funkcji na etapie projektu budowlanego
wykaże, że przewidywane zapotrzebowanie dla prawidłowej obsługi jest niższe.
§ 9.
Zasady i warunki scalania i podziałów nieruchomości:
1) podziały nieruchomości mające na celu wyodrębnienie terenów publicznych należy prowadzić w oparciu
o linie rozgraniczające niniejszego planu oraz linie podziałów funkcjonalnych wprowadzone w kompleksowym zagospodarowaniu terenu na etapie projektu
budowlanego;

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 118

– 5370 –

2)nie wprowadza się ograniczeń dla podziałów związanych z podziałami spadkowymi, regulacją pasów
drogowych czy wydzielania służebności przejazdu
oraz podziałów na cele inwestycyjne wydzielonych
funkcji;
3) podziały budynków muszą uwzględniać jego schemat
konstrukcyjny i sposób użytkowania w szczególności:
a) gdy wraz z podziałem działki dochodzi do podziału
budynku to linia podziału musi przebiegać na całej
wysokości obiektu przez ścianą dzielącą go na regularne i samodzielne części oraz nie może odbiegać od linii podziału działki,
b) wydzielone części muszą spełniać warunki techniczne dla sytuowania budynków w granicach
działki,
c) po podziale musi być możliwe prowadzenie remontów, modernizacji i przebudów samodzielnie przez
właścicieli poszczególnych fragmentów.
Rozdział 3
Przepisy szczegółowe dotyczące przeznaczenia
poszczególnych terenów
§ 10.
Wyznacza się tereny obiektów produkcyjnych,
składów i magazynów, oznaczone na rysunku planu
symbolem P o pow. 4,42 ha:
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa produkcyjna,
magazynowa, składowa;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) budynki biurowe, socjalne, laboratoria, obiekty
pomocnicze związane z produkcją,
b) trasy i urządzenia komunikacyjne, drogi wewnętrzne, parkingi, place postojowe i manewrowe, ciągi
piesze i place,
c) zieleń urządzona, mała architektura,
d) budynki i urządzenia pomocnicze dla obsługi funkcji przewidzianej planem,
e) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
f) zbiorniki retencyjne wód opadowych;
3) zasady zagospodarowania kształtowania ładu przestrzennego, standardy zabudowy, ustala się:
a) adaptację istniejącej zabudowy, z możliwością rozbudowy, przebudowy oraz realizacji nowej zabudowy z zachowaniem ustalonych w planie nieprzekraczalnych linii zabudowy,
b) nową zabudowę przebudowywaną i rozbudowywaną należy kształtować indywidualnie w sposób
i przy użyciu materiałów charakterystycznych dla
funkcji przemysłowej,
c) maksymalna powierzchnia zabudowy nie może
przekroczyć 70% terenu,
d) powierzchnia terenów biologicznie czynnych minimum 25%,
e) forma brył obiektów winna wyrażać funkcje, nie
ogranicza się kształtu brył i geometrii dachów, dopuszcza się formy nowatorskie harmonizujące
z otoczeniem,
f) kolorystyka materiałów wykończeniowych stonowana,
g) wysokość zabudowy wraz z urządzeniami średnio
do 15 m, pojedyncze obiekty do 33m,
h) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości:
- zgodnej z oznaczeniem graficznym na rys. planu,
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- linie zabudowy od terenów sąsiednich zgodnie
z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem
pasa przeciwpożarowego od strony lasu,
i) linie ogrodzeń stałych w liniach rozgraniczających,
j) dostępność terenów przemysłowych, składowych
i usługowych
z dróg
publicznych
zjazdami
w miejscach oznaczonych na rys. planu uzgodnionych z zarządcą drogi lub innych uzgodnionych
z zarządcą drogi;
4) ustala się zakaz:
a) lokalizacji funkcji o uciążliwości wykraczającej poza
granice terenu inwestycji lub obiektu, w obrębie
którego dana funkcja została przewidziana do realizacji,
b) budowy ogrodzeń z blach falistych i trapezowych,
c) stosowania jako materiałów elewacyjnych wszelkiego rodzaju tworzyw sztucznych i innych materiałów substandardowych,
d) realizacji obiektów o funkcji mieszkaniowej;
5) ustala się nakaz:
a) kompleksowego zagospodarowania przestrzeni
wokół obiektów produkcyjnych i pomocniczych
z uwzględnieniem elementów małej architektury,
oświetlenia, uzbrojenia terenu, zieleni urządzonej,
zieleni izolacyjnej od strony zabudowy mieszkaniowej, parkingu, dróg wewnętrznych, ciągów pieszych,
b) przystosowanie przewidywanych rozwiązań do potrzeb osób niepełnosprawnych;
6) dopuszcza się:
a) integrację terenów P i PU przewiązkami technologicznymi nad istniejącą ul. Transportowców, przy
zachowaniu parametrów wysokości nad drogą jak
dla dróg pożarowych, w przypadku jej utrzymania
jako drogę wewnętrzną,
b) bilansowanie miejsc postojowych w ramach zadania inwestycyjnego obejmującego teren przyległy
do terenu opracowania jeżeli przeznaczony jest pod
parkingi zgodnie z przepisami.
§ 11.
Wyznacza się tereny przemysłowo usługowe
oznaczone na rysunku planu symbolem PU o pow.
1,28 ha:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) obiekty produkcyjne,
b) usługi komercyjne (magazyny handlu hurtowego,
detalicznego, gastronomii),
c) obiekty biurowe, naukowe, laboratoria;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) inne usługi komercyjne nie wymienione w ust.1
(związane z działalnością rzemiosła nieuciążliwego),
b) trasy i urządzenia komunikacyjne, drogi wewnętrzne, parkingi, place postojowe i manewrowe, ciągi
piesze i place,
c) zieleń urządzona, mała architektura,
d) budynki i urządzenia pomocnicze dla obsługi funkcji przewidzianej planem,
e) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
f) zbiorniki retencyjne dróg opadowych;
3) zasady zagospodarowania kształtowania ładu przestrzennego, standardy zabudowy, ustala się:
a) adaptację istniejącej zabudowy, z możliwością rozbudowy, przebudowy oraz realizacji nowej zabudowy z zachowaniem ustalonych w planie nieprzekraczalnych linii zabudowy,
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b) nową zabudowę przebudowywaną i rozbudowywaną należy kształtować indywidualnie w sposób
i przy użyciu materiałów charakterystycznych dla
tej części miasta,
c) maksymalna powierzchnia zabudowy nie może
przekroczyć 70% terenu,
d) powierzchnia terenów biologicznie czynnych minimum 25%,
e) forma brył obiektów winna wyrażać funkcje, nie
ogranicza się kształtu brył i geometrii dachów, dopuszcza się formy nowatorskie harmonizujące
z otoczeniem,
f) kolorystyka materiałów wykończeniowych stonowana,
g) wysokość zabudowy do 15 m, pojedyncze obiekty
do 33m,
h) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości:
- zgodnie z liniami naniesionymi na rys. planu,
- linie zabudowy od terenów sąsiednich zgodnie
z obowiązującymi przepisami,
i) linie ogrodzeń stałych w liniach rozgraniczających,
j) dostępność terenu usług z dróg publicznych zjazdami oznaczonymi na rys. planu symbolem graficznym lum uzgodnionymi z zarządcą drogi;
4) ustala się zakaz:
a) lokalizacji funkcji o uciążliwości wykraczającej poza
granice terenu inwestycji lub lokalu, w obrębie którego dana funkcja została przewidziana do realizacji,
b) budowy ogrodzeń z blach falistych i trapezowych,
c) stosowania jako materiałów elewacyjnych wszelkiego rodzaju tworzyw sztucznych i innych materiałów substandardowych,
d) realizacji obiektów o funkcji mieszkaniowej;
5) ustala się nakaz:
a) kompleksowego zagospodarowania przestrzeni
wokół obiektów usługowych i produkcyjnych
z uwzględnieniem elementów małej architektury,
oświetlenia, uzbrojenia terenu, zieleni urządzonej,
zieleni izolacyjnej od strony zabudowy mieszkaniowej, parkingu, dróg wewnętrznych, ciągów pieszych,
b) przystosowanie przewidywanych rozwiązań do potrzeb osób niepełnosprawnych;
6) dopuszcza się:
a) integrację terenów P i PU przewiązkami technologicznymi nad istniejącą ul. Transportowców, przy
zachowaniu parametrów wysokości nad drogą jak
dla dróg pożarowych,
b) bilansowanie miejsc postojowych w ramach zadania inwestycyjnego obejmującego teren przyległy
do terenu opracowania,
c) budowę
parkingów
wielopoziomowych
do
3 poziomów.
§ 12.
Wyznacza się tereny zieleni urządzonej, oznaczone na rysunku planu symbolem ZP1,2,3 o pow. 0,67ha:
1) przeznaczenie podstawowe: ZP1, ZP2, ZP3 – zieleń
urządzona izolacyjna;
2) przeznaczenie dopuszczalne i uzupełniające:
a) trasy rowerowe, ciągi piesze,
b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
c) oświetlenie terenu, przejazdy awaryjne, drogi przeciwpożarowe,
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d) urządzenia służące ochronie środowiska nieuciążliwe i niepogarszające stanu środowiska;
3) zagospodarowanie, parametry:
a) adaptacja istniejącej zieleni w tym istniejącej zieleni
leśnej z możliwością sukcesywnej jej wymiany,
wprowadzania
nowej
komponowanej
wraz
z elementami małej architektury (schody terenowe), szer. pasa zieleni min. 10,0 m,
b) adaptacja istniejącego rowu odwadniającego
w terenie ZP2, ZP3,
c) dopuszcza się zmiany w ukształtowaniu istniejącego terenu;
4) ustala się zakaz:
wznoszenia obiektów kubaturowych w tym również
tymczasowych.
§ 13.
Wyznacza się tereny lasów, oznaczone na rysunku
planu symbolem ZL o pow. 0,13 ha:
1) przeznaczenie podstawowe:
adaptacja istniejących terenów Lasów Państwowych
Nadleśnictwa Chrzanów;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
drogi wewnętrzne gospodarcze, przeciwpożarowe.
§ 14.
1. Wyznacza się tereny dróg publicznych zbiorczych,
oznaczone na rysunku planu symbolem KDZ1:
1) przeznaczenie podstawowe:
- tereny komunikacji publicznej z infrastrukturą
- obwodnica południa miasta Chrzanowa;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) zieleń przydrożna zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów odrębnych,
b) infrastruktura techniczna,
c) zatoki przystankowe,
d) ścieżki rowerowe;
3) parametry zagospodarowania:
a) szerokość w liniach rozgraniczających 20,0 m,
b) przekrój jednoprzestrzenny o dwu pasach ruchu szer. 3,5 m,
c) obustronne chodniki dla pieszych szer. 2,0 ÷
3,0 m,
d) ogrodzenia w liniach rozgraniczających;
2. Wyznacza się tereny dróg publicznych zbiorczych,
oznaczone na rysunku planu symbolem KDZ2 (G),
którą stanowi fragment istniejącej ul. Szpitalnej pełniącej funkcję drogi wojewódzkiej Nr 781:
1) przeznaczenie podstawowe:
- tereny komunikacji publicznej
- fragment istniejącej drogi wojewódzkiej nr 781
w ciągu ul. Szpitalnej w Chrzanowie;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) zieleń przydrożna zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów odrębnych,
b) infrastruktura techniczna,
c) zatoki przystankowe,
d) ścieżki rowerowe;
3) parametry zagospodarowania:
a) szerokość w liniach rozgraniczających 25,0 m,
b) przekrój jednoprzestrzenny o dwu pasach ruchu szer. 3,5 m,
c) obustronne chodniki szerokości 2,0 ÷ 3,0 m,
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d) ścieżka rowerowa lub pieszo rowerowa jednostronna dwukierunkowa;
4) dopuszcza się zwiększenie klasy drogi Nr781
z KDZ na KDG przy zachowaniu klimatu akustycznego dla istniejącej zabudowy jednorodzinnej
wzdłuż drogi i przy dopełnieniu zgodności ze
„Studium”.
3. Wyznacza się tereny dróg publicznych dojazdowych
oznaczone na rysunku planu symbolem KDD:
1) przeznaczenie podstawowe:
tereny komunikacji;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
infrastruktura techniczna, trasy rowerowe, pasy
postojowe dwustronne równoległe do jezdni, zieleń przydrożna;
3) parametry:
szerokość w liniach rozgraniczających
8 10,0 m, jezdnia min. 6,0 m.

min.

4. Wyznacza się tereny dróg wewnętrznych przemysłowych oznaczonych na rys. planu symbolem
KDWp1:
1) przeznaczenie podstawowe:
tereny komunikacji wewnętrznej, adaptacja istniejącej ul. Transportowców;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) funkcjonowanie drogi dojazdowej publicznej
do czasu wykonania fragmentu obwodnicy południowej łączącej ul. Szpitalną z ul. Kasztanową,
b) zieleń przydrożna, elementy uzbrojenia i wyposażenia technicznego,
c) przewiązki nad drogą o których mowa w § 10
ust. 1 pkt 6a;
3) parametry:
a) szerokość w liniach rozgraniczających 12,0 m,
b) jezdnia o szerokości 6,0 m;
4) dopuszcza się:
a) zmianę własności KDWp1,
b) zabudowę drogi wewnętrznej urządzeniami
i obiektami przemysłowymi po wykonaniu obwodnicy południowej i przełożeniu istniejącej
infrastruktury ul. Transportowców i przy okolicznościach własnościowych wymienionych
w § 7 ust. 3 pkt.3.
5. Wyznacza się tereny dróg wewnętrznych przemysłowych oznaczonych na rys. planu symbolem
KDWp2:
1) przeznaczenie podstawowe:
tereny komunikacji wewnętrznej;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
zieleń
przydrożna,
elementy
uzbrojenia
i wyposażenia technicznego, chodnik lub ścieżka
pieszo rowerowa;
3) parametry:
a) szerokość w liniach rozgraniczających 12,0 m,
b) jezdnia szerokość 6,0,m;
4) dopuszcza się: równoległe do drogi pasy postojowe dwustronne.

Poz. 916
§ 15.

Wyznacza się tereny parkingów, oznaczone na rysunku planu symbolem KP o pow. 0,2 ha:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) parking samochodów osobowych,
b) parkingi rowerowe;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) stanowiska
dla
samochodów
ciężarowych
i dostawczych,
b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
c) zieleń towarzysząca,
d) ujęte w § 6 ust. 1 pkt 2.
§ 16.
Wyznacza się tereny obiektów zaplecza motoryzacji, oznaczone na rysunku planu symbolem KSP o pow.
0,59 ha:
§ 17.
Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym dla terenu PU, KSP
oraz P w części nowo wyznaczonego przeznaczenia
objętego planem, ustala się stawkę procentową dla
nieruchomości, których wartość uległa zmianie
w wyniku uchwalenia planu w wysokości 30 %
1) przeznaczenie podstawowe: tereny usług i obiektów
zaplecza komunikacji samochodowej
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) usługi gastronomii,
b) rzemiosło usługowe,
c) ciągi komunikacyjne,
d) drogi wewnętrzne,
e) place postojowe i manewrowe, parkingi,
f) ciągi piesze i place,
g) zieleń urządzona, mała architektura,
h) budynki i urządzenia pomocnicze dla obsługi funkcji przewidzianej planem,
i) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;
3) zasady zagospodarowania kształtowania ładu przestrzennego, standardy zabudowy, ustala się:
a) nowo-realizowana zabudowa wymaga harmonijnego wpisania w otaczający krajobraz nawiązując
do charakteru i gabarytów typowych dla ustalonej
funkcji,
b) forma brył obiektów winna wyrażać funkcje, nie
ogranicza się kształtu brył i geometrii dachów, dopuszcza się formy nowatorskie,
c) obowiązuje kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni wokół obiektów kubaturowych i urządzeń
z uwzględnieniem elementów małej architektury,
oświetlenia, posadzek, uzbrojenia terenu oraz zieleni,
d) lokalizacja zabudowy wymaga zachowania niezbędnych minimalnych odległości od sieci
i urządzeń infrastruktury technicznej wynikających
z przepisów szczególnych;
4) ustala się parametry, wskaŝniki kształtowania zabudowy:
a) ustala się maksymalną wysokość zabudowy usługowej 6 m,
b) minimum 15% powierzchni działki lub terenu inwestycji winna stanowić powierzchnia biologicznie
czynna,
c) ustala się maksymalny wskaŝnik terenów zabudowanych (Pz) - 80%,
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d) przeznaczenie dopuszczalne nie może przekraczać
30% powierzchni przeznaczenia podstawowego,
e) odległość zabudowy od dróg lokalnych, dojazdowych, wewnętrznych zgodnie z obowiązującymi
przepisami;
5) ustala się zakaz:
a) lokalizacji funkcji o uciążliwości wykraczającej poza
granice terenu inwestycji bądŝ lokalu, w obrębie
którego dana funkcja została przewidziana do realizacji,
b) realizacji baz, składów,
c) realizacji obiektów o funkcji mieszkaniowej;
6) ustala się nakaz:
a) przystosowanie przewidywanych rozwiązań do potrzeb osób niepełnosprawnych,
b) wprowadzania zieleni izolacyjnej szerokości ~ 5 do
10 m od strony drogi zbiorczej.
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Rozdział 4
Przepisy końcowe
§ 18.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 19.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta Chrzanowa.
§ 20.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Krzysztof Zubik
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Załącznik nr 1
do uchwały Nr VI/48/11
Rady Miejskiej w Chrzanowie
z dnia 22 lutego 2011 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
Krzysztof Zubik
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Załącznik nr 2
do uchwały Nr VI/48/11
Rady Miejskiej w Chrzanowie
z dnia 22 lutego 2011 r.

Poz. 916,917
Rada Miejska w Chrzanowie
rozstrzyga
o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej oraz inwestycji
celu publicznego, które należą do zadań własnych
gminy oraz zasad ich finansowania.

Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do
projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu przy ul. Transportowców
w Chrzanowie.

1. W związku z uchwaleniem miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy
ul. Transportowców w Chrzanowie, gmina Chrzanów poniesie wydatki na następujące inwestycje
z zakresu infrastruktury technicznej i celu publicznego, będące bezpośrednim skutkiem uchwalenia
planu, obejmujące budowę:

Brak uwag wniesionych do projektu planu
w trakcie jego uzgadniania i opiniowania oraz wyłożenia do publicznego wglądu i nieuwzględnionych
przez Burmistrza Chrzanowa.

1)
2)
3)
4)
5)

Przewodniczący Rady
Krzysztof Zubik

gminnych dróg publicznych i ciągów pieszych,
sieci wodociągowej,
sieci kanalizacji sanitarnej,
sieci kanalizacji deszczowej,
sieci odwodnienia terenu

2. Ŝródłem finansowania inwestycji wymienionych
w ust.1 będą:
1) budżet gminy Chrzanów,
2) fundusze pomocowe (pomocowe fundusze
unijne, dotacje i pożyczki z funduszy krajowych),
3) środki wniesione do budżetu ze sprzedaży
gruntów gminnych,
4) partnerstwo publiczno - prywatne,
5) fundusze prywatne,

Załącznik nr 3
do uchwały Nr VI/48/11
Rady Miejskiej w Chrzanowie
z dnia 22 lutego 2011 r.
Na podstawie art.7 ust.1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U.
z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art.3 ust.1
i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2003 r., Nr 80, póz. 717 z póŝniejszymi zmianami)

3. Inwestycje wymienione w ust.1 będą realizowane
sukcesywnie w miarę pozyskiwania środków finansowych oraz w oparciu o aktualne potrzeby
określone w budżetach rocznych.
Przewodniczący Rady
Krzysztof Zubik

916

917
917

UCHWAŁA NR VI/49/11
RADY MIEJSKIEJ W CHRZANOWIE
z dnia 22 lutego 2011 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek Nr 408/10, 408/17, 408/36, 408/12,
408/37 oraz częņci działek Nr 4289/1, 408/28, 408/30, 424/1, 424/119 przy ul. Szpitalnej w Chrzanowie
Na podstawie Art. 18 ust. 2 pkt 5, Art. 40 ust.
1 i Art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U.
z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) oraz 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 z póŝn. zm.) po stwierdzeniu zgodności z:
1) ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chrzanów, przyjętymi uchwałą Nr L/407/98 Rady Miejskiej
w Chrzanowie z dnia 21 kwietnia 1998r. z póŝn. zm.
2) uchwałą Nr XL/556/09 Rady Miejskiej w Chrzanowie
z dnia 29 września 2009r. w sprawie poszerzenia za-

kresu opracowania ustalonego uchwałą Nr IX/102/07
Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 29 mają 2007r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 408/10, 408/17, 408/336 przy ul. Szpitalnej
w Chrzanowie.
na wniosek Burmistrza Miasta Chrzanowa Rada Miejska
w Chrzanowie uchwala co następuje:
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla
działek Nr 408/10, 408/17, 408/36, 408/12, 408/37 oraz
częņci działek Nr 4289/1, 408/28, 408/30, 424/1, 424/119
przy ul. Szpitalnej w Chrzanowie
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2. Na obszarze objętym planem nie występują przesłanki do określenia:

Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1.
1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
dla działek Nr 408/10, 408/17, 408/36, 408/12, 408/37
oraz część działek Nr 4289/1, 408/28, 408/30, 424/1,
424/119 przy ul. Szpitalnej w Chrzanowie o łącznej
powierzchni 2,5 ha, obejmuje tereny położone przy
ul. Szpitalnej w południowo wschodniej części
śródmieścia Chrzanowa.
2. Obszar, o którym mowa w ust.1 został określony granicami opracowania na rysunku planu w skali
1:1000.
3. Załącznikami stanowiącymi integralną część niniejszej
uchwały są:
1) załącznik Nr 1 - rysunek planu w skali 1:1000 stanowiący graficzną część planu, zawiera również
wyrys ze "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chrzanów";
2) załącznik Nr 2 - zawierający rozstrzygnięcia Rady
Miejskiej w Chrzanowie w sprawie uwag zgłoszonych do projektu planu;
3) załącznik Nr 3 - zawierający rozstrzygnięcia Rady
Miejskiej w Chrzanowie w sprawie sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej oraz inwestycji celu publicznego, które należą do zadań własnych gminy
oraz zasad ich finansowania.
4. Celem regulacji zawartych w planie jest:

§ 2.
Przedmiot
i obejmuje:

planu

zawarty

jest

1) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury współczesnej;
2) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub
obiektów podlegających ochronie, ustalonych na
podstawie odrębnych przepisów:
a) terenów górniczych,
b) terenów zalewowych narażonych na powódŝ,
c) terenów osuwiskowych;
3) granic obszarów (terenów) rehabilitacji istniejącej
zabudowy i infrastruktury technicznej;
4) granic terenów wymagających przekształceń
i rekultywacji.
Stąd też nie ustala się wymagań w tym zakresie.
§ 3.
1. Obowiązujące oznaczenia graficzne w rysunku planu
wymienionym w § 1 ust. 2:
1) granice obszaru objętego planem;
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, lub różnych zasadach zagospodarowania;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy;
4) symbole literowe identyfikujące przeznaczenie terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi:
UC - tereny usług centrotwórczych,
U - tereny usług,
KDZ - tereny dróg publicznych, zbiorczych,
KDL - tereny dróg publicznych lokalnych,
KDD - tereny dróg dojazdowych;

1) określenie zasad wykorzystania terenu w zakresie
ustalonej funkcji, przy uwzględnieniu zagospodarowania terenów przyległych, w związku z możliwą
rozbudową
wielkopowierzchniowego
obiektu
handlowego;
2) określenie zasad przebudowy i rozbudowy elementów układu komunikacyjnego dla zapewnienia
lepszej dostępności i obsługi wyznaczonych terenów usług oraz powiązanie z podstawowym układem komunikacyjnym miasta.
1.

Poz. 917

w ustaleniach

1) przepisy ogólne – Rozdz. 1:
a) zakres i cel planu,
b) ustalenia dotyczące rysunku planu;
2) przepisy obowiązujące na całym obszarze planu –
Rozdz. 2:
a) zasady
ochrony
środowiska,
przyrody
i krajobrazu,
b) zasady kształtowania ogólnodostępnych przestrzeni publicznych,
c) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej
i komunikacji,
zasady
scaleń
i podziałów nieruchomości;
3) przepisy szczegółowe dotyczące przeznaczenia
poszczególnych terenów – Rozdz. 3: ustalenie
stawki procentowej dla nieruchomości, których
wartość ulega zmianie w związku z uchwaleniem
planu.
4) przepisy końcowe – Rozdz. 4

5) ciągi piesze nie wydzielone liniami rozgraniczającymi.
2. Oznaczenia informacyjne nie będące ustaleniami
planu:
1) linie elektroenergetyczne;
2) sieć ciepłownicza;
3) sieć wodociągowa;
4) sieć gazowa;
5) sieć kanalizacyjna;
6) granice własności istniejących;
7) przeznaczenia terenów przyległych:
- tereny usług oświaty
- obszar usługowo-produkcyjny
- tereny usług centrotwórczych.
§ 4.
Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
1) planie - należy przez to rozumieć komplet ustaleń
zawartych w tekście i na rysunku planu, dotyczących
terenów o których mowa w § 1 uchwały;
2) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę
Rady Miejskiej w Chrzanowie, o ile z treści przepisu
nie wynika inaczej;
3) przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć
przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz
ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikające
z prawomocnych decyzji;
4) rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek na
mapie w skali 1:1000 stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
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5) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć przeznaczenie, które winno przeważać na danym
obszarze wyznaczonym liniami rozgraniczającymi;
6) przeznaczeniu uzupełniającym - należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż (dopuszczalnym) podstawowe, które uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie
podstawowe i z nim nie koliduje;
7) wysokość obiektu - należy przez to rozumieć wymiar
mierzony od poziomu gruntu w najniższym narożniku
budynku, do najwyższego punktu konstrukcji dachu
wraz z jego pokryciem zgodnie z przepisami odrębnymi, nie dotyczy poziomu terenu przy wjazdach do
garaży oraz wewnętrznych wejść do części podziemnej budynku;
8) powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć
powierzchnię kondygnacji parterowej budynku lub
sumę powierzchni parterów budynków znajdujących
się na określonej działce lub terenie liczoną
w zewnętrznym obrysie budynku;
9) działalność niepogarszająca - taki rodzaj działalności,
który spełnia wymagania stanu środowiska ochrony
środowiska określone w przepisach odrębnych;
10) usługach - należy przez to rozumieć usługi z zakresu
handlu detalicznego i hurtowego, gastronomii, rzemiosła usługowego, urządzeń i obiektów turystyki,
sportu i rekreacji, biurowe i administracji, instytucje
finansowe,
biura
projektowe
i
badawczorozwojowe.(zakres dopuszczalny usług określają przepisy zawarte w Rozdz. 3;
11) nazwie ulicy - nazwy nadane ulicom wg stanu na
dzień uchwalenia planu;
12) ogólnie dostępnych terenach - należy przez to rozumieć tereny dostępne dla publicznych wszystkich bez
względu na stan własności.

- obowiązuje odbiór odpadów w systemie zorganizowanym zgodnie z przepisami o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
b) ustala się zakaz:
- składowania odpadów na wolnym powietrzu
i zakopywania,
- odprowadzania ścieków do wód i do ziemi,
- składowania odpadów na terenach nie przeznaczonych do tego celu;
3) w zakresie ochrony powietrza ustala się:
a) obowiązek ochrony powietrza polegający na zapobieganiu powstawania i ograniczaniu wprowadzania do powietrza substancji według zasad
określonych w przepisach odrębnych,
b) wykorzystywanie do celów grzewczych rozwiązań ekologicznych;
4) w zakresie ochrony przed hałasem ustala się:
a) poziom dŝwięku przenikający do środowiska,
nie może przekraczać dopuszczalnych wartości
określonych w przepisach odrębnych,
b) charakter obszaru objętego niniejszym planem
jest najbardziej zbliżony do grupy terenów zabudowy
mieszkaniowej
wielorodzinnej
i zamieszkania zbiorowego, terenów zabudowy
jednorodzinnej z usługami rzemieślniczymi,
c) dopuszcza się wszelkie prace mające na celu
ograniczenia promieniowania i hałasu oraz odpowiednie zabezpieczenia techniczne;
5) w zakresie ochrony przeciwpożarowej:

Rozdział 2
Przepisy obowiązujące na całym obszarze planu

6) w zakresie ochrony krajobrazu ustala się:
a) kształtowanie przestrzeni wokół obiektów
z uwzględnieniem
powiązań
widokowych
z terenami przyległymi, w tym: wnętrza, tła,
dominanty, wglądy, zamknięcia,
b) kształtowanie
zieleni
piętra:
wysokiego
i średniego – dobór roślinności winien
uwzględniać odporność na warunki miejskie
przydrożne,
c) nakazuje się stosowanie określonych przez
ustalenia planu regulacji przestrzennych, parametrów i wskaŝników kształtowania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu, każdorazowo
przy uwzględnieniu kontekstu przestrzennego
tj. § 8.

§ 5.
1. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:
1) ustala się ogólne zasady ochrony i kształtowania
środowiska:
a) dopuszcza się: na terenie UC realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko, dla których sporządzenie raportu
o oddziaływaniu na środowisko może być obligatoryjnie wymagane w rozumieniu przepisów
odrębnych oraz pod warunkiem dotrzymania
wszelkich ograniczeń i wymogów wynikających z tych przepisów,
b) na terenie objętym granicami planu obowiązują zasady ochrony wód powierzchniowych oraz
wód podziemnych, które wynikają z położenia
obszaru planu w zasięgu triasowego GZWP
452 „zbiornika Chrzanów”;
2) w
zakresie
ochrony
powierzchni
ziemi
i postępowania z odpadami:
a) ustala się nakaz:
- utwardzone nawierzchnie miejsc postojowych i dojazdów,
- oczyszczanie z substancji ropopochodnych
wód spływających z parkingów, placów postojowych, zapleczy,
- odprowadzania ścieków socjalno-bytowych
do kanalizacji miejskiej,

w celu ochrony osób imienia przed zagrożeniami
pożaru należy na etapie projektów budowlanych
wprowadzić
przeciwpożarowe
zaopatrzenie
w wodę oraz drogi pożarowe na zasadach określonych w przepisach odrębnych;

§ 6.
1. Zasady kształtowania ogólnodostępnych przestrzeni
publicznych:
1) przestrzenie publiczne stanowią: ulice, place
przed usługowymi obiektami kubaturowymi, parkingi;
2) ustala się zasady kształtowania i zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem określonym
w § 8;
3) dopuszcza się zieleń dekoracyjną, izolacyjną, niewielkie obiekty usługowe: kioski, wiaty przystankowe, elementy małej architektury, reklamy, szyldy, tablice informacyjne umieszczane zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
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§ 7.
1. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej
i komunikacji:
1) w zakresie zaopatrzenia w wodę, ustala się:
a) pełne pokrycie zapotrzebowania w wodę dla odbiorców z sieci wodociągowej miasta,
b) budowę przyłączy i nowych odcinków sieci
wzdłuż ciągów komunikacyjnych,
c) rozbudowę sieci o przekrojach umożliwiających
instalację hydrantów zewnętrznych ø 125 i ø 150,
d) w zakresie odległości hydrantów zewnętrznych
przeciwpożarowych od budynku obowiązują
przepisy odrębne w sprawie przeciwpożarowego
zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych,
e) nie przewiduje się zmian w przebiegu wodociągu ø 400 oraz w sposobie zagospodarowania
strefy ustalonej na podstawie przepisów odrębnych;
2) w zakresie odprowadzenia ścieków sanitarnych
i opadowych, ustala się:
a) pełne odprowadzenie ścieków do kolektora
ø 1000 i do oczyszczalni ścieków,
b) ścieki opadowe z terenów dróg wewnętrznych
i parkingów po uprzednim podczyszczeniu
z substancji ropopochodnych i zawiesin do kanalizacji opadowej odprowadzającej ścieki opadowe do cieku wodnego czasowo do kanalizacji
ogólnospławnej,
c) nie przewiduje się zmian w zagospodarowaniu
strefy istn. kolektora ø 1000;
3) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ustala się:
a) utrzymanie istniejącego układu sieci i urządzeń
elektroenergetycznych średnich napięć oraz jego
modernizację w miarę potrzeb dla poprawy zasilania i standardu obsługi odbiorców,
b) systematyczną rozbudowę systemu elektroenergetycznego stosownie do występowania zapotrzebowania;
4) w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną, ustala
się:
pełne zaopatrzenie ze scentralizowanego ŝródła,
dopuszcza się indywidualne ekologiczne ŝródła ciepła;
5) w zakresie zaopatrzenia w gaz, ustala się:
zachowanie istniejącego systemu zasilania w miarę
potrzeb z możliwością przebudowy i rozbudowy
sieci gazowej wraz z przyłączami;
6) dopuszcza się:
korekty przebiegu tras istniejących sieci infrastruktury technicznej, jedynie w przypadku nie ograniczania przeznaczenia podstawowego terenów wyznaczonych planem;
7) ustala się następujące zasady w zakresie telekomunikacji
a) rozwój telekomunikacji w oparciu o istniejącą
i nową sieć z dopuszczeniem obsługi przez różnych uprawnionych operatorów sieci,
b) realizację sieci i obiektów telekomunikacyjnych
łączności sieciowej i bezprzewodowej w ilości
odpowiadającej planowanemu zapotrzebowaniu;

Poz. 917

8) w zakresie gospodarki odpadami, ustala się:
a) odpady komunalne należy magazynować
w odpowiednich pojemnikach ze wskazaniem
na segregację „u ŝródła” i zapewnić wywóz na
składowisko przez wyspecjalizowane jednostki,
b) odpady z działalności usługowej, należy magazynować selektywnie i zapewnić okresowy odbiór przez specjalistyczne jednostki posiadające
odpowiednie uprawnienia w celu unieszkodliwienia odzysku lub recyklingu,
c) podczas magazynowania odpadów, należy zabezpieczyć je przed infiltracją do gruntu.
2. Zasady obsługi w zakresie komunikacji, ustala się:
1) utrzymanie i rozbudowę zewnętrznych powiązań
komunikacyjnych obszaru planu
a) budowę nowej drogi publicznej łączącej ul.
Trzebińską z ul. Szpitalną, oznaczonej KDL przy
zachowaniu klimatu akustycznego o wartości
dopuszczalnej dla obiektów oświaty znajdujących się poza opracowaniem,
b) modernizację istniejącej ul. Szpitalnej pełniącej
funkcję
drogi
wojewódzkiej
Nr
781,
z możliwością zmiany klasy drogi z KDZ na KDG
przy zachowaniu klimatu akustycznego dla istniejącej zabudowy jednorodzinnej wzdłuż drogi
i przy dopełnieniu zgodności ze „Studium”,
c) rozbudowę istniejących dróg dojazdowych stanowiących dojazd od strony północnej do terenu opracowania;
2) modernizacja istniejących dróg i nowe realizacje
powinny uwzględniać ustalone w planie klasy
techniczne i wynikające z nich parametry geometryczne;
3) nie wyznacza się dróg wewnętrznych w terenie
UC, drogi wewnętrzne muszą zachować parametry
techniczne pozwalające na swobodny dojazd straży pożarnej i służb komunalnych;
4) dopuszcza
się
zachowanie,
remonty
i modernizację ogrodzeń istniejących o ile lokalizacja pozwala na zgodne z przeznaczeniem użytkowanie drogi, ulicy i nie stwarza zagrożenia bezpieczeństwa dla jej użytkowników;
5) nowe zjazdy i zmiana zjazdu z drogi publicznej do
ustalonych funkcji w uzgodnieniu z zarządcą danej
drogi;
6) określenie wskaŝników ilości miejsc parkingowych:
nakazuje się stosowanie poniższych minimalnych
standardów zaspokojenia potrzeb parkingowych:
a) dla wielkopowierzchniowych obiektów handlowych o ponadlokalnej funkcji usługowej
5 do 10 miejsc na 100 m2 powierzchni sprzedaży,
b) dla obiektów handlowych, biur, urzędów
3 miejsca na 100m2 powierzchni użytkowej
obiektu,
c) dla obiektów gastronomii takich jak restauracje, kawiarnie 5 miejsc parkingowych na
100 miejsc konsumenckich.
3. Zasady scaleń i podziałów nieruchomości:
1) podziały nieruchomości mające na celu wyodrębnienie terenów publicznych w oparciu o linie rozgraniczające przedstawione na rys. planu
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z dopuszczeniem scaleń wynikających z § 8 ust.
2 pkt 2 lit. h
2) ustalenia planu dotyczą wyłącznie scaleń lub podziałów na cele inwestycyjne, co oznacza, że nie
wprowadza się ograniczeń dla podziałów spadkowych, czy wydzielenia służebności przejazdu, regulacji pasów drogowych.
Rozdział 3
Przepisy szczegółowe dotyczące przeznaczenia
poszczególnych terenów
§ 8.
1. Wyznacza się teren usług centrotwórczych oznaczony
na rysunku planu symbolem UC o pow. 2 ha:
1) przeznaczenie podstawowe: usługi komercyjne i nie
komercyjne o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym,
w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży
powyżej 2000 m2, handel hurtowy, detaliczny, rzemiosło usługowe, gastronomia, instytucje finansowe, turystyczne, wystawiennicze;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) inne usługi komercyjne nie wymienione w ust.1
(niepogarszające stanu środowiska),
b) trasy i urządzenia komunikacyjne, drogi wewnętrzne,
parkingi,
place
postojowe
i manewrowe, ciągi piesze i place,
c) zieleń urządzona, mała architektura,
d) budynki i urządzenia pomocnicze dla obsługi
funkcji przewidzianej planem,
e) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;
3) zasady zagospodarowania kształtowania ładu przestrzennego, standardy zabudowy, ustala się:
a) adaptację istniejącej zabudowy, z możliwością
rozbudowy, przebudowy oraz realizacji nowej
zabudowy z zachowaniem ustalonych w planie
obowiązujących i nieprzekraczalnych linii zabudowy,
b) nową zabudowę przebudowywaną i rozbudowywaną należy kształtować indywidualnie
w sposób i przy użyciu materiałów tradycyjnych
charakterystycznych dla tej części miasta,
c) maksymalna powierzchnia zabudowy nie może
przekroczyć 80% terenu,
d) powierzchnia terenów biologicznie czynnych
minimum 10%,
e) forma brył obiektów winna wyrażać funkcje, nie
ogranicza się kształtu brył i geometrii dachów,
dopuszcza się formy nowatorskie harmonizujące z otoczeniem,
f) kolorystyka materiałów wykończeniowych stonowana,
g) wysokość zabudowy do 15 m,
h) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości:
- od dróg zgodnie z oznaczeniem graficznym
na rys. planu,
- linie zabudowy od terenów sąsiednich zgodnie z obowiązującymi przepisami,
i) linie ogrodzeń stałych w liniach rozgraniczających,
4) ustala się zakaz:
a) lokalizacji funkcji o uciążliwości wykraczającej
poza granice terenu inwestycji lub lokalu,
w obrębie którego dana funkcja została przewidziana do realizacji, wymienione ograniczenie
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nie dotyczy inwestycji celu publicznego
z zakresu łączności i infrastruktury technicznej,
jeżeli taka inwestycja jest zgodna z przepisami
odrębnymi
b) budowy
ogrodzeń
z blach
falistych
i trapezowych,
c) stosowania jako materiałów elewacyjnych
wszelkiego rodzaju tworzyw sztucznych, blach
falistych, trapezowych i innych materiałów substandardowych;
5) ustala się nakaz:
a) kompleksowego zagospodarowania przestrzeni
wokół obiektów usługowych z uwzględnieniem
elementów małej architektury, oświetlenia,
uzbrojenia terenu, zieleni urządzonej, zieleni
izolacyjnej od strony zabudowy mieszkaniowej,
parkingu, dróg wewnętrznych, ciągów pieszych,
b) przystosowanie przewidywanych rozwiązań
do potrzeb osób niepełnosprawnych;
6) dopuszcza się:
a)bilansowanie miejsc postojowych w ramach
zadania inwestycyjnego obejmującego teren
przyległy do terenu opracowania,
b) w bilansie miejsc postojowych uwzględnienie
publicznych miejsc postojowych przy drogach
za zgodą zarządcy drogi,
c) budowę parkingów wielopoziomowych do
3 poziomów.

2. Wyznacza się tereny usług, oznaczone na rysunku
planu symbolem U:
1) przeznaczenie podstawowe:
usługi handlu, gastronomii, turystyki, komunikacji, instytucje finansowe, zdrowia i rekreacji;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) mieszkania wbudowane w obiekty usługowe
pod warunkiem, że powierzchnia całkowita
części obiektu przeznaczonego dla mieszkań
będzie mniejsza niż powierzchnia całkowita tego obiektu przeznaczonego dla usług,
b) rzemiosło usługowe,
c) inne usługi nie wymienione w ust.1,
d) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
e) urządzenia komunikacyjne oraz obiekty obsługi
komunikacji (drogi wewnętrzne, miejsca postojowe, parkingi, place manewrowe, itp.),
f) zieleń urządzona wraz z urządzeniami rekreacji,
g) budynki pomocnicze dla obsługi funkcji przewidzianej planem;
h) dopuszcza się integrację terenu U i UC w jeden
zespół usług;
3) zasady zagospodarowania:
a) adaptacja istniejącej zabudowy z możliwością
nadbudowy, rozbudowy i wymiany kubatury,
b) nowo - realizowana zabudowa wymaga harmonijnego powiązania z architekturą budynków sąsiednich handlowych.
c) forma brył obiektów winna wyrażać funkcje,
nie ogranicza się kształtu brył i geometrii dachów, dopuszcza się formy nowatorskie,
d) lokalizacja zabudowy wymaga zachowania
niezbędnych minimalnych odległości od sieci
i urządzeń infrastruktury technicznej wynikających z przepisów szczególnych;
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4) parametry, wskaŝniki kształtowania zabudowy,
ustala się:
a) maksymalną wysokość zabudowy usługowej 14
m,
b) minimum 15% powierzchni działki lub terenu inwestycji winna stanowić powierzchnia biologicznie czynna,
c) ustala się maksymalny wskaŝnik terenów zabudowanych (Pz) - 70%,
d) odległość
zabudowy
od
dróg
zgodnie
z obowiązującymi przepisami; na terenach
o oznaczonych graficznie nieprzekraczalnych liniach zabudowy na rysunku planu obowiązują
powyższe linie;
5) ustala się zakaz:
a) lokalizacji funkcji o uciążliwości wykraczającej
poza granice terenu inwestycji bądŝ lokalu
w obrębie którego dana funkcja została przewidziana do realizacji,
b) realizacji baz, składów, rzemiosła produkcyjnego wymagającego stref ochronnych,
c) realizacji obiektów wyłącznie o funkcji mieszkaniowej;
6) ustala się nakaz:
a) przystosowanie przewidywanych rozwiązań do
potrzeb osób niepełnosprawnych,
b) docelowo, kompleksowego zagospodarowania
przestrzeni
wokół
obiektów
usługowych
z uwzględnieniem elementów małej architektury, oświetlenia, zieleni komponowanej.
§ 9.
1. Wyznacza się tereny dróg publicznych zbiorczych,
oznaczone na rysunku planu symbolem KDZ, które
stanowią fragment istniejącej ul. Szpitalnej pełniącej
funkcję drogi wojewódzkiej Nr 781:
1) ustala się:
a)szerokość w liniach rozgraniczających 20,0 m,
b) przekrój jednoprzestrzenny o dwu pasach ruchu szer. 3,5 m,
c) obustronne chodniki dla pieszych,
d) ogrodzenia w liniach rozgraniczających;
2) dopuszcza się:
a) wyznaczenie ścieżki rowerowej jednostronnej,
dwukierunkowej,
b) zieleń przydrożną zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów odrębnych.
2. Wyznacza się tereny dróg publicznych lokalnych,
oznaczone na rysunku planu symbolem KDL:
1) przeznaczenie podstawowe:
tereny komunikacji publicznej klasy lokalnej, KDL
projektowana ulica łącząca ul. Trzebińską
z ul. Szpitalną;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) zieleń przydrożna,
b pas postojowy jednostronny
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c) infrastruktura techniczna,
d) zgodne z § 9 ust. 1 pkt 2;
3) parametry zagospodarowania:
a) szerokość w liniach rozgraniczających min.
15,0 m,
b) jezdnia dwukierunkowa o szer. min. 6,0 m,
c) obustronne chodniki min. 1,5 m,
d) ścieżka rowerowa lub pieszo rowerowa jednostronna dwukierunkowa.

3. Wyznacza się tereny dróg publicznych dojazdowych
oznaczone na rysunku planu symbolem KDD:
1) przeznaczenie podstawowe:
tereny komunikacji, adaptacja istniejącej drogi
z możliwością modernizacji i przebudowy;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
infrastruktura techniczna, ciągi piesze, pasy postojowe dwustronne równoległe do jezdni, zieleń
przydrożna;
3) parametry:
szerokość w liniach rozgraniczających 12,0 m,
jezdnia min. 6,0 m.
4. Odstępstwa od ustalonych szerokości linii rozgraniczających dróg uzasadnione szczegółowymi rozwiązaniami technicznymi i uwarunkowaniami stanu istniejącego zgodnie z obowiązującym prawem.
§ 10.
Ustalenie stawki procentowej dla nieruchomości,
których
wartość
ulega
zmianie
w związku
z uchwaleniem planu. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dla
terenu UC i U objętego planem ustala się stawkę 30%.
Rozdział 4
Przepisy końcowe
§ 11.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 12.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta Chrzanowa.
§ 13.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Krzysztof Zubik
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Poz. 917
Załącznik nr 1
do uchwały Nr VI/49/11
Rady Miejskiej w Chrzanowie
z dnia 22 lutego 2011 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
Krzysztof Zubik
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Rada Miejska w Chrzanowie rozstrzyga

Załącznik nr 2
do uchwały nr VI/49/11
Rady Miejskiej w Chrzanowie
z dnia 22 lutego 2011 r.

o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej oraz inwestycji
celu publicznego, które należą do zadań własnych
gminy oraz zasad ich finansowania.

Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do
projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla działek Nr 408/10, 408/17,
408/36, 408/12, 408/37 oraz częņci działek Nr 4289/1,
408/28, 408/30, 424/1, 424/119 przy ul. Szpitalnej
w Chrzanowie.

1. W związku z uchwaleniem miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla działek Nr
408/10, 408/17, 408/36, 408/12, 408/37 oraz części
działek Nr 4289/1, 408/28, 408/30, 424/1, 424/119
przy ul. Szpitalnej w Chrzanowie, gmina Chrzanów poniesie wydatki na następujące inwestycje
z zakresu infrastruktury technicznej, będące bezpośrednim skutkiem uchwalenia planu, obejmujące budowę:

Brak uwag wniesionych do projektu planu
w trakcie jego uzgadniania i opiniowania oraz wyłożenia do publicznego wglądu i nieuwzględnionych
przez Burmistrza Chrzanowa.

1)
2)
3)
4)

Przewodniczący Rady
Krzysztof Zubik

dróg publicznych;
sieci wodociągowej;
sieci kanalizacji sanitarnej;
sieci kanalizacji deszczowej.

2. Ŝródłem finansowania inwestycji wymienionych
w ust.1 będą:
1) budżet gminy Chrzanowa;
2) fundusze pomocowe (pomocowe fundusze
unijne, dotacje i pożyczki z funduszy krajowych);
3) środki wniesione do budżetu ze sprzedaży
gruntów gminnych;
4) partnerstwo publiczne – prawne;
5) fundusze prywatne.

Załącznik nr 3
do uchwały nr VI/49/11
Rady Miejskiej w Chrzanowie
z dnia 22 lutego 2011 r.

Na podstawie art.7 ust.1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U.
z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z póŝn. zm.) oraz art.3 ust.1
i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 z póŝniejszymi zmianami)

3. Inwestycje wymienione w ust.1 będą realizowane
sukcesywnie w miarę pozyskiwania środków finansowych oraz w oparciu o aktualne potrzeby
mieszkańców określone w budżetach rocznych.
Przewodniczący Rady
Krzysztof Zubik
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UCHWAŁA NR V/20/2010
RADY GMINY PCIM
z dnia 29 grudnia 2010 r.
w sprawie: Regulaminu funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Pcim na lata 2011 – 2014 .
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 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. 9a
ust.15 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie (Dz. U. nr 180 poz. 1493, z 2009r.
Nr 206, poz.1589, z 2010r. Nr 28, poz.146 Nr 125,
poz. 842), Rada Gminy Pcim uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się Regulamin funkcjonowania Zespołu
Interdyscyplinarnego w Gminie Pcim na lata 2011-2014,
którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Pcim.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.
Przewodniczący Rady Gminy Pcim
Małgorzata Węgrecka

Dziennik Urzędowy
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3) Każdy członek Zespołu Interdyscyplinarnego,
przed udziałem w pierwszym posiedzeniu składa
pisemne oświadczenie o zachowaniu poufności
wszelkich informacji i danych uzyskanych przy realizacji zadań w ramach pracy w Zespole.
4) Członek Zespołu Interdyscyplinarnego może
zostać odwołany w trybie natychmiastowym,
w przypadku
uzasadnionego
podejrzenia
o naruszenie
zasad
poufności
danych
i informacji uzyskanych w ramach działania
w Zespole Interdyscyplinarnym mocą zarządzenia Wójta Gminy Pcim.

Załącznik
do uchwały nr V/20/2010
Rady Gminy Pcim
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Regulamin
funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego
w Gminie Pcim na lata 2011 - 2014
Rozdział I
Przepisy ogólne
1. Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, między innymi organizując pracę Zespołu.

Poz. 918

3. Powoływanie przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego.

2. Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania określone w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie oraz w ramach realizacji założeń Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w rodzinie.

1) Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego
zostaje wybrany na pierwszym spotkaniu,
w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
2) O wyborze Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego zostaje pisemnie powiadomiony
Wójt Gminy.

3. Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy
w szczególności:

4. Odwołanie Przewodniczącego może nastąpić na
podstawie:

1) Integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli różnych podmiotów oraz specjalistów
w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
2) Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie
3) Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu
przeciwdziałaniu temu zjawisku
4) Inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie
5) Rozpowszechnianie informacji o instytucjach
i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym
6) Inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

1) uzasadnionego pisemnego wniosku któregokolwiek z członków Zespołu Interdyscyplinarnego.
2) Odwołanie następuje w wyniku głosowania
jawnego, zwykłą większością głosów.
3) pisemnej rezygnacji Przewodniczącego.
4) uzasadnionego pisemnego wniosku Wójta
Gminy.
5) Odwołanie przewodniczącego skutkuje koniecznością powołania nowego Przewodniczącego.

4. Zespół Interdyscyplinarny powołuje i odwołuje
Wójt Gminy Pcim.
Rozdział II
Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków
Zespołu Interdyscyplinarnego.
1. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą
przedstawiciele następujących instytucji, organizacji i jednostek organizacyjnych działających na
terenie Gminy Pcim:
1) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
2) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
3) Komisariatu Policji
4) Oświaty
5) Ochrony zdrowia
2. Powoływanie i odwoływanie członków Zespołu
Interdyscyplinarnego:
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1) Przedstawiciele
poszczególnych
instytucji/jednostek zostają wskazani imiennie przez
osoby kierujące instytucjami/jednostkami
2) Skład Zespołu Interdyscyplinarnego zostanie
ustalony zarządzeniem Wójta Gminy Pcim powołującym Zespół Interdyscyplinarny.

Rozdział III
Szczegółowe warunki funkcjonowania Zespołu
Interdyscyplinarnego
1. Kadencja Zespołu trwa 4 lata, licząc od daty powołania.
2. Szczegółowy zakres prac Zespołu zostanie określony w regulaminie organizacyjnym opracowanym
przez Zespół i zatwierdzonym przez Wójta Gminy
Pcim w drodze zarządzenia.
3.

Posiedzenie Zespołu zwołuje przewodniczący
z własnej inicjatywy, wskazując termin, miejsce
oraz cel posiedzenia, o czym powiadamia, nie póŝniej niż 3 dni przed terminem posiedzenia.

4. Posiedzenia Zespołu odbywają się w zależności od
potrzeb, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
5. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, zawierający w szczególności: informacje o składzie Zespołu
uczestniczącym w posiedzeniu, opis przebiegu posiedzenia oraz podjęte uchwały lub ustalenia.
6. Spotkania organizowane są w siedzibie Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Pcimiu.
7. Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pcimiu.
Przewodniczący Rady Gminy Pcim
Małgorzata Węgrecka
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UCHWAŁA NR VI/29/2011
RADY GMINY PCIM
z dnia 27 stycznia 2011 r.
w sprawie: zmiany Uchwały Nr V/20/2010 Rady Gminy Pcim z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie Regulaminu
funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Pcim na lata 2011 – 2014.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 oraz art.40 ust.1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z póŝn. zm.)
w związku z art. 9a ust.15 ustawy z dnia 29 lipca 2005r.
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. nr 180
poz. 1493, z 2009r. Nr 206, poz.1589, z 2010r. Nr 28,
poz.146 Nr 125, poz. 842), Rada Gminy Pcim uchwala,
co następuje:
§ 1. Zmienia się Uchwałę Nr V/20/2010 Rady Gminy
Pcim z dnia 29 grudnia 2011 r., w sprawie Regulaminu
funkcjonowania
Zespołu
Interdyscyplinarnego
w Gminie Pcim na lata 2011 – 2014 w ten sposób, że
§ 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Pcim.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Pcim
Małgorzata Węgrecka
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UCHWAŁA NR IV/17/11
RADY GMINY WIŅNIOWA
z dnia 25 lutego 2011 r.
w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na
rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Wiņniowa oraz szczegółowych warunków i zasad
jego funkcjonowania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.
Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póŝniejszymi zmianami), 9a ust. 15 ustawy z 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005 r.
Nr 180, poz. 1493 z póŝniejszymi zmianami) – Rada
Gminy Wiśniowa, uchwala co następuje:
§ 1. Uchwała reguluje tryb i sposób powołania
i odwołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego
działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy
w rodzinie zwanego dalej Zespołem oraz szczegółowe
warunki i zasady jego funkcjonowania.
§ 2. 1. Zespół powoływany jest przez Wójta Gminy
w drodze zarządzenia. 2. Wójt powołuje członków Zespołu spośród przedstawicieli podmiotów, o których
mowa w art. 9a ust. 3, ust. 4 i ust. 5 ustawy
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, wskazanych
bądŝ oddelegowanych przez organy tych podmiotów. 3.
Zespół działa na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Wójtem Gminy Wiśniowa, a podmiotami, których przedstawiciele powołani zostaną do Zespołu.
§ 3. Członkowie Zespołu powoływani są na czas
nieokreślony.
§ 4. Wójt Gminy Wiśniowa odwołuje członka zespołu interdyscyplinarnego: 1)z własnej inicjatywy, 2)w
przypadku pisemnej rezygnacji złożonej przez członka
zespołu interdyscyplinarnego, 3)na wniosek podmiotu,

który wskazał osobę na członka zespołu interdyscyplinarnego, przy czym wniosek o odwołanie powinien
zawierać wskazanie nowego przedstawiciela do zespołu
interdyscyplinarnego, 4)w przypadku wskazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub
umyślne przestępstwo skarbowe.
§ 5. Do zadań Zespołu należy w szczególności:
1) integracja i koordynacja działań wszystkich podmiotów wchodzących w skład zespołu w celu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
2) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
3) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym
przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
4) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym
przemocą w rodzinie, poprzez działania grup roboczych
5) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach
i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym,
6) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących
przemoc w rodzinie,
7) ocena i weryfikacja prowadzonych działań, w tym
działań grup roboczych,

Dziennik Urzędowy
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8) omawianie bieżących problemów wymagających
rozstrzygnięcia zespołu,
9) prowadzenie dokumentacji pracy zespołu : protokoły,
sprawozdania z realizacji podjętych działań , wnioski.
§ 6. Pracami zespołu kieruje jego Przewodniczący
wybrany na pierwszym posiedzeniu Zespołu przez jego
członków w głosowaniu jawnym.
§ 7.
1.Posiedzenie
Zespołu
odbywają
się
w zależności od potrzeb ale nie rzadziej niż raz na kwartał. 2.Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Wójt Gminy, a kolejne posiedzenia zwołuje Przewodniczący Zespołu. 3.Posiedzenia Zespołu odbywają się zgodnie
z rocznym planem Zespołu. 4.Prace Zespołu są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej
połowa jego członków.

Poz. 920,921,922

§ 10. 1.Uczestnictwa w Zespole ma charakter społeczny. Za udział w posiedzeniach nie przysługuje wynagrodzenie. 2.Członkowie Zespołu oraz grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych.
§ 11. Organizacja Zespołu oraz szczegółowe zasady
jego działania uregulowane zostaną w Regulaminie
Działania Zespołu Interdyscyplinarnego uchwalonym
przez Zespół oraz zatwierdzonym przez Wójta Gminy
Wiśniowa.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Wiśniowa.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

§ 8. Obsługę organizacyjno – techniczną Zespołu
zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wiśniowej.

Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Dudzik

§ 9. W celu rozwiązywania problemów związanych
z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych
przypadkach, Zespół może tworzyć grupy robocze.
920
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UCHWAŁA NR IV/18/11
RADY GMINY WIŅNIOWA
z dnia 25 lutego 2011 r.
w sprawie: utraty mocy obowiązującej Uchwały nr XX/129/09 Rady Gminy Wiņniowa z dnia 23 marca 2009 r.
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy w formie dożywiania w ramach
programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.), w związku
z art. 5 ust. 2 Ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r.
o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. z 2005 r. Nr 267,
poz. 2259 z póżn. zm.) Rada Gminy Wiśniowa uchwala
co następuje:

pomocy w formie dożywiania w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

§ 1. Traci moc Uchwała nr XX/129/09 Rady Gminy
Wiśniowa z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do

Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Dudzik

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśniowej.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
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UCHWAŁA NR IV/22/11
RADY GMINY WIŅNIOWA
z dnia 25 lutego 2011 r.
w sprawie: ustalenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolach samorządowych i oddziałach przedszkolnych przy
szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wiņniowa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn zm.),
oraz
art.
14
ust.
5i
6w
związku
z art. 6 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572
z póŝn. zm.), Rada Gminy Wiśniowa uchwala, co następuje:

§ 1. Ilekroć w uchwale mowa jest o przedszkolu należy przez to rozumieć przedszkole oraz oddział przedszkolny prowadzony przez Gminę Wiśniowa.
§ 2. Przedszkola samorządowe i oddziały przedszkolne utworzone przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wiśniowa realizują programy
wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę
programową wychowania przedszkolnego i zapewniają
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bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie od
godziny 7ºº do godziny 12ºº - 5 godzin dziennie.
§ 3.
1.

Za świadczenia przedszkoli samorządowych
i oddziałów przedszkolnych utworzonych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę
Wiśniowa w czasie wykraczającym poza czas określony w § 2ustala się opłatę miesięczną od jednego
dziecka w wysokości:
1) 40 zł - dla przebywających w przedszkolu do
7 godz. dziennie
2) 80 zł - dla przebywających w przedszkolu powyżej 7 godz. dziennie

2. Świadczenia i usługi realizowane odpłatnie obejmują:
1) realizowanie zadań opiekuńczo-wychowawczych
w zakresie:
a) fachowej opieki pedagogicznej
b) adaptacji dzieci w środowisku przedszkolnym
c) rozwijania zdolności twórczych,
d) wspierania indywidualnych zainteresowań;
2) organizowanie zajęć sportowych i imprez okolicznościowych
3) prowadzenie zajęć relaksacyjno-wyciszających
4) zapewnienie bezpieczeństwa i opieki podczas pobytu dzieci w przedszkolu w czasie
a) zajęć
terapeutycznych
i profilaktycznych
z udziałem logopedy, nauczyciela gimnastyki korekcyjnej i innych specjalistów
b) zajęć z religii z udziałem nauczyciela katechety
3. Miesięczną wysokość opłaty za czas realizacji odpłatnych świadczeń o których mowa w § 3 ustalana jest
w oparciu o deklarowaną przez rodziców (opiekunów
prawnych)
liczbę
godzin
pobytu
dziecka
w przedszkolu i określana jest umową cywilnoprawną
zawartą
pomiędzy
dyrektorem
przedszkola
a rodzicami (opiekunami) dziecka. Wzór umowa zawiera załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały
4. Opłata, o której mowa w ust. 3, podlega zaokrągleniu
do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot
wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się,
a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.
§ 4. Umowę w sprawie korzystania z przedszkola
w czasie dyżuru wakacyjnego zawiera się na cały miesiąc.
§ 5. Rodzice (opiekunowie) dziecka posiadający
orzeczenie
poradni
psychologiczno-pedagogicznej
o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie
o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych indywidualnych lub zespołowych , uczęszczającego do
przedszkola powyżej 5 godzin dziennie, zobowiązani są
do comiesięcznej odpłatności za pobyt dziecka
w placówce w wysokości: 80 zł.
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§ 6.

1. Określona w § 3 stawka odpłatności waloryzowana
będzie
w okresach
rocznych,
w oparciu
o obwieszczenie Prezesa GUS w sprawie wskaŝnika
wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok
poprzedni.
2. Termin pierwszej waloryzacji obowiązywać będzie od
dnia 01 marca 2012 r.
§ 7. Rodzice (opiekunowie) dziecka uczęszczającego
do przedszkola lub oddziału przedszkolnego przy szkołach podstawowych zobowiązani są (z uwzględnieniem
§ 2) do ponoszenia:
1. Odpłatności za świadczenia określone w § 3.
2. Odpłatności za posiłki, ustalonej w każdej placówce
przez dyrektora w porozumieniu z Wójtem Gminy
Wiśniowa. Stawka żywieniowa obejmuje koszt zakupu artykułów żywnościowych (wsad do kotła). Koszt
przygotowania posiłku pokrywa organ prowadzący.
§ 8.
1. Odpłatność, o której mowa § 7 ust. 2 podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu i naliczana jest od 3 dnia nieobecności
w rozliczeniu miesięcznym.
2. Stawkę dzienną, dla celu zwrotu oblicza się jako iloraz
opłaty miesięcznej określonej w § 3 i liczby 30.
§ 9. Opłaty wnosi się miesięcznie z góry, w terminie
do dnia 10-go każdego miesiąca. W przypadku, gdy ten
dzień jest ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień
terminu płatności uważa się najbliższy dzień powszedni.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Wiśniowa.
§ 11.
1. Uchwała Nr X/61/07 Rady Gminy Wiśniowa z dnia
26 listopada 2007 r. w sprawie: ustalenia opłat za
świadczenia w prowadzonych przez Gminę przedszkolach i oddziałach przedszkolnych.
2. Uchwała Nr XII/76/08 Rady Gminy Wiśniowa z dnia
11 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz wysokości opłat za
posiłki w szkołach, których organem prowadzącym
jest gmina Wiśniowa.
3. Uchwała Nr XXXIII/210/10 Rady Gminy Wiśniowa
z dnia 27 września 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/61/07 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w prowadzonych przez Gminę przedszkolach
i oddziałach przedszkolnych.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego,
z mocą
obowiązującą
od
1 września 2011 r.
Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Dudzik
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Załącznik
do uchwały Nr IV/22/11
Rady Gminy Wiśniowa
z dnia 25 lutego 2011 r.

Zawarta w dniu ……………………………………roku pomiędzy rodzicami (prawnymi opiekunami)
Dziecka Panią/Panem …………………………………………………………………………………………….……
Zam…………………………………………………..nr dowodu osobistego……………………………………….
korzystającego z usług…………………………………………………………………………………………………
w …………………………………………. a Dyrektorem ……………………………………………………………..
O następującej treści:
1. Dziecko (nazwisko i imię)…………………………………………………………………………………………………..
Korzystać będzie z pobytu w przedszkolu /oddziale przedszkolnym w okresie od
……..………………………………………………do …………………………………………………………………..
2. Dziecko korzystać będzie z pobytu w przedszkolu /oddziale przedszkolnym w zakresie:
a) minimum programowego – 5 godzin dziennie (tak/nie)……………………………………………..
b) powyżej 5 godzin dziennie (tak/nie)…………………………………………………………………………
3. Dziecko korzystać będzie z ………….posiłków (wpisać liczbę 1,2 lub 3).
4. Rodzice (opiekunowie dziecka) zobowiązują się do płacenia comiesięcznej odpłatności za korzystanie
z przedszkola/oddziału przedszkolnego w kwocie:
a) Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu wynosi………………….złotych,
b) Stawka żywieniowa wynosi (3 pos.)……………….zł (2 pos.)…………….zł.
Opłata za korzystanie z przedszkola płatna jest z góry w terminie do 10 – tego każdego miesiąca począwszy od
dnia ………………………………………………………………………………………..
5. W przypadku opóŝnienia w terminie uiszczenia opłaty naliczane zostaną odsetki ustawowe.
6. Wysokość miesięcznej odpłatności może ulec zmianie w przypadku zmiany Uchwały.
7. Umowa obowiązuje na czas pobytu dziecka w przedszkolu/oddziale przedszkolnym.
8. Rodzice (prawni opiekunowie) mogą rozwiązać niniejszą umowę w formie pisemnej z zachowaniem miesięcznego
okresu wypowiedzenia.
9. Niniejsza umowa stanowi podstawę do ściągnięcia w trybie administracyjnym zaległych płatności. Pozostałe
i nieuregulowane zaległości będą podstawą do rozwiązania umowy z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka
przez Dyrektora przedszkola/ szkoły.
10. W przypadku zaległości trzymiesięcznych dziecko zostanie skreślone z listy korzystających z przedszkola
/oddziału przedszkolnego.
11. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
12. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
…………………………………………………..
(Podpis Dyrektora)

………………………………………………..
(Podpis rodzica/opiekuna prawnego)

Przewodniczący Rady Gminy:
Ryszard Dudzik
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UCHWAŁA NR IV/23/11
RADY GMINY WIŅNIOWA
z dnia 25 lutego 2011 r.
w sprawie: ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania
odpadów komunalnych oraz wywozu nieczystoņci na terenie Gminy Wiņniowa
Działając na podstawie art. 7 ust.1 pkt. 3 i art. 18
ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z póŝniejszymi zmianami) oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 236,
poz. 2008 z póŝniejszymi zmianami) Rada Gminy Wiśniowa uchwala co następuje
§ 1. Ustala się górną stawkę opłat za zorganizowany wywóz odpadów komunalnych wraz z ich unieszkodliwianiem:
1. od worków o pojemności 120 litrów, w wysokości
16 złotych brutto za jeden wywóz
2. od pojemników 60 litrów, w wysokości 15 złotych
brutto za jeden wywóz
3. od pojemników o pojemności 110 litrów, 120 litrów,
w wysokości 16 złotych brutto za jeden wywóz
4. od pojemników o pojemności 190 litrów, w wysokości
24 złote brutto za jeden wywóz
5. od pojemników o pojemności 240 litrów, w wysokości
26 złotych brutto za jeden wywóz
6.

7. od kontenera, w wysokości 80 złotych za 1 m3 odpadów
§ 2. Ustala się górną stawkę opłaty za wywóz nieczystości płynnych wraz z ich utylizacją ze zbiorników
bezodpływowych w wysokości 50 złotych brutto za 1 m3
nieczystości.
§ 3. Opłaty, o których mowa w § 1 i § 2 zawierają
podatek VAT i pobiera je podmiot świadczący usługi.
§ 4. 1.Odpady gromadzone w sposób selektywny
w workach lub specjalnych pojemnikach nie podlegają
opłacie za wywóz i unieszkodliwianie.
§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXX/198/10 Rady Gminy
Wiśniowa z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych za usługi
w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz wywozu nieczystości na terenie Gminy
Wiśniowa.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia
2011 roku.

od pojemników o pojemności 1100 litrów,
w wysokości 80 złotych brutto za jeden wywóz

Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Dudzik
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KOMUNIKAT NR 1/2011
WÓJTA GMINY ŁABOWA
z dnia 5 lutego 2011 r.
w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu
mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze Gminy Łabowa
a) I półrocze
Stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu
Budynek wybudowany w latach, przy uwzględnieniu jego stanu technicznego

Powierzchnia
lokalu

Standart
lokalu

poniżej 40 m2

A

poniżej 40 m2
poniżej 40 m2
40 m2 do 60 m2
40 m2 do 60 m2
40 m2 do 60 m2
powyżej 60 m2 do 80 m2
powyżej 60 m2 do 80 m2

B
C
A
B
C
A
B

do 1918 r.
zły*
dobry
1)**...
2)...

1919-1945 r.
zły
dobry

1946-1970 r.
zły dobry

1971-2002 r.
zły dobry

po 2002 r.
zły dobry
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C
A
0,51

powyżej 80 m2

B

powyżej 80 m2

C

1,18
2,68

2,11
3,77

1,15
0,33
0,38

b) II półrocze
2

Stawki czynszu za 1 m powierzchni użytkowej lokalu
Budynek wybudowany w latach, przy uwzględnieniu jego stanu technicznego

Powierzchnia
lokalu

Standart
lokalu

poniżej 40 m2

A

poniżej 40 m2
poniżej 40 m2
40 m2 do 60 m2
40 m2 do 60 m2
40 m2 do 60 m2
powyżej 60 m2 do 80 m2
powyżej 60 m2 do 80 m2
powyżej 60 m2 do 80 m2
powyżej 80 m2

B
C
A
B
C
A
B
C
A

powyżej 80 m2

B

powyżej 80 m2

C

do 1918 r.
zły*
dobry
1)**...
2)...

1919-1945 r.
zły
dobry

0,51

1946-1970 r.
zły dobry

1,18
2,68

1971-2002 r.
zły dobry

po 2002 r.
zły dobry

2,11
3,77

1,15
0,33
0,38

A - standard wysoki (wyposażenie w instalację centralnego ogrzewania oraz korzystna lokalizacja budynku)
B - standard średni (wyposażenie w instalację centralnego ogrzewania, ale niekorzystna lokalizacja budynku
lub brak instalacji centralnego ogrzewania)
C - standard niski (brak instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej)
* - budynek wymaga remontu
1)** stawka czynszu najniższa; średnia z najniższych stawek w przypadku większej liczby stawek
2) stawka czynszu najwyższa; średnia z najwyższych stawek w przypadku większej liczby stawek
Wójt Gminy Łabowa
Marek Janczak
924
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• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzędowego:
Dziennik rozpowszechniany jest w drodze prenumeraty pełnej lub ograniczonej.
Reklamacje z powodu nieotrzymania poszczególnych numerów w prenumeracie pełnej należy zgłaszać telefonicznie na nr: (061) 835 35 36
do ESUS Agencja Reklamowo-Wydawnicza Tomasz Przybylak, 61-815 Poznań, ul. Ratajczaka 26/8 do 5 dni po otrzymaniu następnego kolejnego
numeru, zgłoszenie po tym terminie nie będzie uwzględnione.
• Informacja o czasie i miejscu, w którym wyłożone są do powszechnego wglądu zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami:
Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, p. 220,
w czasie pracy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Wydawca: Wojewoda Małopolski
Redakcja: Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli 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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Druk i rozpowszechnianie: ESUS Agencja Reklamowo-Wydawnicza Tomasz Przybylak, 61-815 Poznań, ul. Ratajczaka 26/8, tel. (061) 835 35 36
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