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Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krakowie z dnia 1 kwietnia 2011 r.
w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu
jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
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UCHWAŁY RAD GMIN:
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Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia
zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa
dla części działki Nr 322/1 w mieście Bobowa, części działek Nr 87/1 i 88, działki Nr 133/1, działki Nr 489/3, działki Nr 522 w Siedliskach, działki Nr 212/4,
działki Nr 261/5, części działki Nr 315/1 w Wilczyskach*
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Rady Miasta Krakowa z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały
Nr CVIII/1481/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 września 2010 r. w sprawie
likwidacji zakładu budżetowego - Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień
w Krakowie, przy ul. Rozrywka 1 oraz utworzenia jednostki budżetowej pod
nazwą ''Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie'' i nadania statutu jednostce.

8998

Rady Miasta Krakowa z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie do udzielania ulg
w spłacie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno
prawnym.
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Rady Gminy Rytro z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie zmiany
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Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie zmiany budżetu
Gminy Skawina na 2011 rok.
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Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie zmian
uchwały budżetowej Gminy Stary Sącz na 2011 rok
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Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie: określenia
osoby inkasenta, ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatku od
nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
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Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie; zmiany
uchwały nr XVIII/174/07 z dnia 30 listopada 2007

9008

Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie ustalenia liczby
punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu
/z wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
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Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie utworzenia
zespołu szkół.
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Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie rozwiązania
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Zdrochcu, likwidacji Szkoły Podstawowej
im. 16 Pułku Piechoty Ziemi Tarnowskiej w Zdrochcu i likwidacji Przedszkola
Publicznego w Zdrochcu.
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* Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez Wojewodę Małopolskiego.
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Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie likwidacji Szkoły
Podstawowej im. Błogosławionej Karoliny w Wał – Rudzie.
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Wójta Gminy Przeciszów z dnia 31 marca 2011 r. Informacja Wójta Gminy
Przeciszów z dnia 31 marca 2011r. w sprawie - zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2010.
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Burmistrza Starego Sącza z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie stawek czynszu
za 1 m2 powierzchni użytkowej
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ROZPORZĄDZENIE NR 3/2011
POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W KRAKOWIE
z dnia 1 kwietnia 2011 r.
w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów
i zakazów obowiązujących na tym obszarze
Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1, pkt 3 litera b, pkt 4,
pkt 8, pkt 10 oraz ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób
zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342,
z póź.1) oraz § 5 ust.1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 stycznia 2005 r.
w sprawie zwalczania wścieklizny (Dz. U. z 2005 r. Nr 13,
poz. 103) zarządza się co następuje:
§ 1. Za obszar zagrożony wystąpieniem wścieklizny,
zwany dalej obszarem zagrożonym, uznaje się teren
ograniczony:
1) od strony północnej: naturalną granicą na rzece Rudawie od mostu pieszego przy ulicy Ludmiły Korbutowej do mostu kolejowego położonego na zachód od
ulicy Zakliki z Mydlnik;
2) od strony zachodniej: od mostu kolejowego na rzece
Rudawie położonego na zachód od ulicy Zakliki z Mydlnik wzdłuż linii kolejowej do skrzyżowania z ulicą Podkamyk, następnie ulicami: Grzegorza Korzeniaka, Bolesława Leśmiana, Rzepichy, Zakamycze i Orlą do skrzyżowania z ul. Księcia Józefa;
3) od strony południowej: ulicą Księcia Józefa od skrzyżowania z ulicą Orlą do skrzyżowania z ulicą Pajęczą;
4) od strony wschodniej: ulicą Pajęczą od skrzyżowania
z ulicą Księcia Józefa, następnie ulicami: Winowców,
Koło Strzelnicy do skrzyżowania z ulicą Królowej Jadwigi i dalej ulicą Królowej Jadwigi do skrzyżowania z ulicą
Ludmiły Korbutowej i ulicą Ludmiły Korbutowej do
mostu na rzece Rudawie.
§ 2. 1. Nakazuje się oznakować obszar zagrożony poprzez ustawienie tablic ostrzegawczych z trwałym i widocznym napisem „Uwaga. Wścieklizna. Obszar zagrożony.”
2. Tablice, o których mowa w ust. 1 powinno się
umieścić na wszystkich drogach wjazdowych do
obszaru zagrożonego.
1

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.
z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr , poz. 372 i Nr 78, poz. 513
1454

§ 3. 1. W obszarze zagrożonym wprowadza się następujące zakazy i nakazy:
1) zakazuje się wprowadzania zwierząt gospodarskich
i domowych na obszary leśne,
2) zakazuje się polowań oraz odłowów zwierząt
łownych,
3) zakazuje się organizowania targów, pokazów,
wystaw i konkursów z udziałem zwierząt,
4) zakazuje się wywożenia psów i kotów bez
zezwolenia Powiatowego Lekarza Weterynarii,
5) zakazuje się przemieszczania zwłok zwierzęcych
bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii,
6) nakazuje się trzymanie psów i kotów pod pełną
kontrolą posiadaczy
7) nakazuje się odstrzał sanitarny na obszarze
określonym w § 1 co najmniej 2 lisów.
2. Zakazy i nakazy wymienione w ust. 1 obowiązują
do czasu uchylenia rozporządzenia
§ 4. 1. Do wykonania nakazów wymienionych w rozporządzeniach w § 2 ust. 1 rozporządzenia zobowiązuje się:
a) Prezydenta Miasta Krakowa
2. Do należytego wykonania zakazów wymienionych
w § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia i nakazu wymienionego w § 3 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia zobowiązuje się
Przewodniczącego Zarządu Okręgowego Polskiego
Związku Łowieckiego w Krakowie
§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania
do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miejscowości wchodzących w skład obszaru zagrożonego.
§ 6. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krakowie
Kazimierz Żak
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UCHWAŁA NR VI/28/11
RADY MIEJSKIEJ W BOBOWEJ
z dnia 21 marca 2011 r.
w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa dla części
działki Nr 322/1 w mieście Bobowa, części działek Nr 87/1 i 88, działki Nr 133/1, działki Nr 489/3, działki Nr 522
w Siedliskach, działki Nr 212/4, działki Nr 261/5, części działki Nr 315/1 w Wilczyskach
Działając na podstawie przepisów art. 18 ust. 2
pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 3 ust. 1, art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80
poz. 717 z 2003 roku z późniejszymi zmianami) oraz
art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku
o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004
roku Nr 121 poz. 1266 z późniejszymi zmianami)
w związku z Uchwałami Rady Miejskiej w Bobowej
Nr XXXIV/222/09 z dnia 22 czerwca 2009 roku,
Nr XXXVI/236/09 z dnia 28 września 2009 roku
i Nr XXXVII/250/09 z dnia 30 października 2009 roku

2. Uchwala się plany o którym mowa w § 1
punkt 2.

Rada Miejska w Bobowej uchwala co następuje:

4. Ustalenia planów nie naruszają i nie wykluczają stosowania przepisów odrębnych.

USTALENIA FORMALNE
§ 1. Ilekroć w treści uchwały jest mowa o
1. „Planie dotychczasowym” – należy przez to
rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Bobowa wprowadzony Uchwałą
Nr IV/25/03 Rady Gminy Bobowa z dnia 27 stycznia
2003 roku. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2003 roku
Nr 53 poz. 742 z późniejszymi zmianami.)
2. „Planach” – należy przez to rozumieć zmiany
planu dotychczasowego dla terenów obejmujących
części działki Nr 322/1 w mieście Bobowa, części działek Nr 87/1 i 88, działkę Nr 133/1, działkę Nr 489/3,
działkę Nr 522 w Siedliskach, działkę Nr 212/4, działkę
Nr 261/5, części działki Nr 315/1 w Wilczyskach,
uchwalone niniejszą uchwałą.

§ 3. 1. W obszarze objętym planami obowiązujące studium o którym mowa w § 1 punkt 4 nie wyznacza obszarów przestrzeni publicznych, wymagających
określenia warunków ich kształtowania.
2. W obszarze objętym planami nie zachodzi
potrzeba określania zasad i warunków scaleń nieruchomości.
3. Tereny objęte planami nie są bezpośrednio
zagrożone powodzią, osuwaniem się mas ziemnych
i nie występują na nich strefy ochrony sanitarnej od
ujęć wody.

§ 4. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia
3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121 poz. 1266 z późn. zmianami) przeznacza się na cele nierolnicze i nieleśne
grunty rolne objęte planami klas R IVa, R IVb, Ł IV, Ps
IV, R V, Ps V o powierzchniach podanych w ustaleniach szczegółowych oraz grunty rolne klasy R II
o powierzchni 0,24 ha objęte planem 1 i grunty rolne
klasy R IIIb o powierzchni 0,07 ha objęte planem 5,
znajdujące się w odrębnych kompleksach rolnych nie
wyznaczonych w studium i nie wymagające zgody
o której mowa w art. 7 ust. 2 wymienionej ustawy.
USTALENIA OGÓLNE
§ 5. Ustala się następujące zasady ochrony
i kształtowania ładu przestrzennego:

3. „Rysunkach planu” - należy przez to rozumieć rysunki planów wymienionych w punkcie
2 sporządzone na mapach sytuacyjno – wysokościowych wykonanych na bazie map zasadniczych, zarejestrowanych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji
Geodezyjno – Kartograficznej, w skali 1:1000, stanowiące załączniki od Nr 1 do Nr 8 i będące integralną
częścią niniejszej uchwały.

1. Obowiązuje ochrona walorów przyrodniczych
i krajobrazu, zgodnie z zasadami podanymi w § 6.

4. „Studium” – należy przez to rozumieć studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Bobowa uchwalone Uchwałą
Nr XIV/101/99 Rady Gminy Bobowa z dnia 26 grudnia 1999 roku

§ 6. Ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

5. „Poziomie terenu” – należy przez to rozumieć
średni poziom terenu istniejącego, liczony w obrysie
rzutu budynku jako średnia arytmetyczna poziomu
terenu od strony przystokowej i odstokowej.
§ 2. 1. Stwierdza się zgodność planów o których
mowa w § 1 punkt 2, ze studium, o którym mowa
w § 1 punkt 4.

2. Obowiązuje ochrona dziedzictwa kulturowego wg zasad podanych w § 7.
3. Obowiązują parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu określone w ustaleniach szczegółowych.

1. Obowiązuje utrzymanie wysokich standardów środowiska przyrodniczego, w szczególności
czystości wód, powietrza atmosferycznego, gleb oraz
harmonijnego krajobrazu.
2. Obowiązuje zakaz przekraczania dopuszczalnych stężeń zanieczyszczenia atmosfery, określonych
w przepisach odrębnych
3. Obowiązuje ochrona przed hałasem i stosowanie urządzeń i zabezpieczeń dla utrzymania do-
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puszczalnego poziomu hałasu określonego w przepisach odrębnych jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
4. Dla terenów objętych planami 2, 5, 6 i 7 położonych w obszarach eksponowanych widokowo stoków, zwanych w planie dotychczasowym „strefami
widokowymi” oraz dla terenów objętych planem 1,
położonych w strefie ochrony krajobrazu doliny rzeki
Białej, obowiązują ograniczenia dotyczące wysokości
obiektów i kubatury podane w ustaleniach szczegółowych.
5. Tereny objęte planem 1 znajdują się w obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Doliny
Białej (GZWP 434). Obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obligatoryjnie wymagane jest sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko
i ustalenia zawarte w § 8 i § 9 ust. 3
6. Na obszarach objętych planami nie występują inne formy ochrony przyrody.
§ 7. Ustala się następujące zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury:
1. Obowiązuje kształtowanie architektury obiektów harmonizującej z krajobrazem i nawiązującej do
architektury tradycyjnej.
2. Na obszarach objętych planami nie występują obiekty podlegające ochronie na podstawie ustawy
z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 1568).
§ 8. Ustala się następujące zasady modernizacji,
rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej i komunikacji:
1. Obowiązuje zakaz zrzutu nieoczyszczonych
ścieków do wód i gleby, zakaz gromadzenia wszelkich
odpadów w miejscach do tego nie wyznaczonych.
2. Docelowo, po ich zrealizowaniu, obowiązuje
podłączenie obiektów do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z odprowadzeniem ścieków na oczyszczalnię
o sprawności powyżej 90%
3. Obowiązuje zachowanie stref ochronnych od
linii elektroenergetycznych i sieci gazowych w wielkościach zgodnych z przepisami odrębnymi.
4. Obowiązuje utrzymanie istniejących sieci infrastruktury technicznej i podłączenie nowych obiektów do istniejących sieci.
5. Obowiązuje utrzymanie ustalonych w planie
dotychczasowym szerokości w liniach rozgraniczających drogi publiczne.
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE
§ 9. PLAN 1 – miasto Bobowa część działki Nr 322/1
1. Teren oznaczony symbolem 1 MN/K1 obejmujący część działki Nr 322/1 w mieście Bobowa
o powierzchni 0,24 ha, stanowiący grunty rolne klasy
R II, przeznacza się na tereny zabudowy mieszkaniowej w strefie ochrony krajobrazu doliny rzeki Białej
dla realizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Dopuszcza się realizację budynków gospodarczych (z wykluczeniem obiektów inwentarskich)
i garaży dla samochodów osobowych. Obowiązuje

Poz. 1455

zabezpieczenie miejsc postojowych w ilości co najmniej 1 stanowisko/1 mieszkanie. Dopuszcza się realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej. Dopuszcza się podział na działki o powierzchni nie
mniejszej niż 0,10 ha z obowiązkiem zapewnienia do
nich dojazdu.
2. Ustala się następujące parametry i wskaźniki
kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu
1 MN/K1:
1) Obowiązuje zakaz realizacji dachów płaskich i pulpitowych. Obowiązują dachy strome o kącie nachylenia głównych połaci dachowych 30 - 45o. Obowiązuje ciemna kolorystyka dachów z wykluczeniem
kolorów żółtych i niebieskich.
2) Obowiązuje maksymalna wysokość zabudowy
dwie kondygnacje nadziemne, liczone od poziomu
parteru, w tym druga w dachu, nie większa jednak
niż 9 m licząc od poziomu terenu do najwyższej kalenicy. Poziom parteru maksymalnie 1,20m od poziomu terenu.
3) Obowiązuje kubatura części nadziemnej budynków, liczona od poziomu parteru, nie większa niż
1000 m3.
4) W elewacjach wyklucza się stosowanie paneli
z tworzyw sztucznych, kamieni otoczaków i jaskrawych kolorów.
5) Obowiązuje usytuowanie budynków w odległości
nie mniejszej niż 15 m od zewnętrznej krawędzi istniejącej drogi gminnej.
6) W zagospodarowaniu działki obowiązuje powierzchnia zabudowy nie większa niż 30% powierzchni działki i pozostawienie co najmniej 60%
powierzchni działki jako biologicznie czynnej.
7) Obowiązuje uwzględnienie istniejącego uzbrojenia
w sieci infrastruktury technicznej.
3. Ustala się następujące zasady obsługi terenów 1 MN/K1 w zakresie infrastruktury technicznej:
1) Zaopatrzenie w wodę z indywidualnego ujęcia
zlokalizowanego zgodnie z przepisami odrębnymi.
2) Odprowadzenie ścieków (dotyczy ścieków w zrozumieniu przepisów art. 9 ust. 1 pkt. 16 ustawy
z dnia 18 lipca 2001 roku „Prawo wodne” – Dz. U.
z 2005 r Nr 239 poz. 2019 z późn. zmianami) do
zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej. Do czasu realizacji tej sieci dopuszcza się budowę szczelnych
zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe
z wywozem ścieków na najbliższą oczyszczalnię.
3) Ogrzewanie obiektów indywidualne, oparte o paliwa ekologiczne. Zalecane stosowanie oleju opałowego, gazu lub energii elektrycznej.
4) Doprowadzenie energii elektrycznej z istniejącej
sieci na warunkach określonych przez zarządzającego siecią, w oparciu o bilans zapotrzebowania
mocy
5) Usuwanie odpadów poprzez segregację i gromadzenie ich w przystosowanych pojemnikach, zlokalizowanych zgodnie z przepisami odrębnymi i wywożenie w sposób zorganizowany.
4. Dojazd do terenów 1 MN/K1 z drogi gminnej
(dz. 337).
§ 10. PLAN 2 – wieś Siedliska część działek
Nr 87/1 i 88
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1. Teren oznaczony symbolem 2 MN/K obejmujący część działek Nr 87/1 i 88 w Siedliskach
o powierzchni 0,81 ha, stanowiący grunty rolne klasy
R IVb o powierzchni 0,35 ha, klasy Ps IV o powierzchni 0,24 ha, klasy R V o powierzchni 0,22 ha, przeznacza się na tereny zabudowy mieszkaniowej w strefie
„widokowej” dla realizacji budynków mieszkalnych
jednorodzinnych. Dopuszcza się realizację budynków
gospodarczych (z wykluczeniem obiektów inwentarskich) i garaży dla samochodów osobowych. Obowiązuje zabezpieczenie miejsc postojowych w ilości
co najmniej 1 stanowisko/1 mieszkanie. Dopuszcza
się realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej. Dopuszcza się podział na działki o powierzchni
nie mniejszej niż 0,15 ha z obowiązkiem zapewnienia
do nich dojazdów.
2. Ustala się następujące parametry i wskaźniki
kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu
2 MN/K:
1) Obowiązuje zakaz realizacji dachów płaskich i pulpitowych. Obowiązują dachy strome o kącie nachylenia głównych połaci dachowych 30 – 45o. Obowiązuje ciemna kolorystyka dachów z wykluczeniem kolorów żółtych i niebieskich.
2) Obowiązuje maksymalna wysokość zabudowy
dwie kondygnacje nadziemne, liczone od poziomu
parteru, w tym druga w dachu, nie większa jednak
niż 9 m licząc od poziomu terenu do najwyższej kalenicy. Poziom parteru maksymalnie 1,20m od poziomu terenu.
3) Obowiązuje kubatura części nadziemnej budynków, liczona od poziomu parteru, nie większa niż
1000 m3.
4) W elewacjach wyklucza się stosowanie paneli
z tworzyw sztucznych, kamieni otoczaków i jaskrawych kolorów.
5) Obowiązuje usytuowanie budynków w odległości
nie mniejszej niż 6 m od zewnętrznej krawędzi istniejącej drogi gminnej.
6) W zagospodarowaniu działki obowiązuje powierzchnia zabudowy nie większa niż 30% powierzchni działki i pozostawienie co najmniej 60%
powierzchni działki jako biologicznie czynnej.
7) Obowiązuje uwzględnienie istniejącego uzbrojenia
w sieci infrastruktury technicznej
3. Ustala się następujące zasady obsługi terenów 2 MN/K w zakresie infrastruktury technicznej:
1) Zaopatrzenie w wodę z sieci lokalnej lub z indywidualnego ujęcia zlokalizowanego zgodnie z przepisami odrębnymi.
2) Odprowadzenie ścieków (dotyczy ścieków w zrozumieniu przepisów art. 9 ust. 1 pkt. 16 ustawy
z dnia 18 lipca 2001 roku „Prawo wodne” – Dz. U.
z 2005 r Nr 239 poz. 2019 z późn. zmianami) do
zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej. Do czasu realizacji systemów kanalizacyjnych dopuszcza się realizację szczelnych zbiorników bezodpływowych na
nieczystości ciekłe z wywozem ścieków na najbliższą oczyszczalnię.
3) Ogrzewanie obiektów indywidualne, oparte o paliwa ekologiczne. Zalecane stosowanie oleju opałowego, gazu lub energii elektrycznej.
4) Doprowadzenie gazu z istniejącej sieci na warunkach określonych przez zarządzającego siecią.
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5) Doprowadzenie energii elektrycznej z istniejącej
sieci na warunkach określonych przez zarządzającego siecią, w oparciu o bilans zapotrzebowania
mocy
6) Usuwanie odpadów poprzez segregację i gromadzenie ich w przystosowanych pojemnikach, zlokalizowanych zgodnie z przepisami odrębnymi i wywożenie w sposób zorganizowany
4. Dojazd do terenów 2 MN/K istniejącą drogą
gminną.
§ 11. PLAN 3 – wieś Siedliska działka Nr 133/1
1. Teren oznaczony symbolem 3 MN obejmujący działkę Nr 133/1 w Siedliskach, o powierzchni
0,45 ha, stanowiący grunty rolne klasy R IVb, przeznacza się na tereny zabudowy mieszkaniowej dla
realizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
Dopuszcza się realizację budynków gospodarczych
(z wykluczeniem obiektów inwentarskich) i garaży dla
samochodów osobowych. Obowiązuje zabezpieczenie miejsc postojowych w ilości co najmniej 1 stanowisko/1 mieszkanie. Dopuszcza się realizację sieci
i urządzeń infrastruktury technicznej. Dopuszcza się
podział na działki o powierzchni nie mniejszej niż
0,15 ha z obowiązkiem zapewnienia do nich dojazdów.
2. Ustala się następujące parametry i wskaźniki
kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) Obowiązuje zakaz realizacji dachów płaskich i pulpitowych. Obowiązują dachy strome o kącie nachylenia głównych połaci dachowych 30 – 45o. Obowiązuje ciemna kolorystyka dachów z wykluczeniem kolorów żółtych i niebieskich.
2) Obowiązuje maksymalna wysokość zabudowy
dwie kondygnacje nadziemne, liczone od poziomu
parteru, w tym druga w dachu, nie większa jednak
niż 10 m licząc od poziomu terenu do najwyższej
kalenicy. Poziom parteru maksymalnie 1,20m od
poziomu terenu.
3) W elewacjach wyklucza się stosowanie paneli
z tworzyw sztucznych, kamieni otoczaków i jaskrawych kolorów.
4) Obowiązuje usytuowanie budynków w odległości
nie mniejszej niż 6 m od zewnętrznej krawędzi jezdni istniejącej drogi gminnej.
5) W zagospodarowaniu działki obowiązuje powierzchnia zabudowy nie większa niż 30% powierzchni działki i pozostawienie co najmniej 60%
powierzchni działki jako biologicznie czynnej.
6) Obowiązuje uwzględnienie istniejącego uzbrojenia
w sieci infrastruktury technicznej.
3. Ustala się następujące zasady obsługi terenów 3 MN w zakresie infrastruktury technicznej:
1) Zaopatrzenie w wodę z istniejącej sieci wodociągowej lub z indywidualnego ujęcia zlokalizowanego
zgodnie z przepisami odrębnymi.
2) Odprowadzenie ścieków (dotyczy ścieków w zrozumieniu przepisów art. 9 ust. 1 pkt. 16 ustawy
z dnia 18 lipca 2001 r. „Prawo wodne” – Dz. U.
z 2005 r. Nr 239 poz. 2019 z późn. zmianami) do
zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej. Do czasu realizacji tej kanalizacji dopuszcza się budowę szczelnych zbiorników bezodpływowych na nieczystości
ciekłe z wywozem ścieków na najbliższą oczyszczalnię.
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3) Ogrzewanie obiektów indywidualne, oparte o paliwa ekologiczne. Zalecane stosowanie oleju opałowego, gazu lub energii elektrycznej.
4) Doprowadzenie gazu z istniejącej sieci na warunkach określonych przez zarządzającego siecią.
5) Doprowadzenie energii elektrycznej z istniejącej
sieci na warunkach określonych przez zarządzającego siecią, w oparciu o bilans zapotrzebowania
mocy.
6) Usuwanie odpadów poprzez segregację i gromadzenie ich w przystosowanych pojemnikach, zlokalizowanych zgodnie z przepisami odrębnymi i wywożenie w sposób zorganizowany.
4. Dojazd do terenów 3 MN istniejącą drogą
gminną.
§ 12. PLAN 4 – wieś Siedliska działka Nr 489/3
1. Teren oznaczony symbolem 4 MN obejmujący działkę Nr 489/3 we wsi Siedliska o powierzchni
0,42 ha, stanowiący grunty rolne klasy R IVa o powierzchni 0,36 ha, klasy Ps IV o powierzchni 0,03 ha
i klasy Ps V o powierzchni 0,03 ha, przeznacza się na
tereny zabudowy mieszkaniowej dla realizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Dopuszcza się
realizację budynków gospodarczych (z wykluczeniem
obiektów inwentarskich) i garaży dla samochodów
osobowych. Obowiązuje zabezpieczenie miejsc postojowych w ilości co najmniej 1 stanowisko/1 mieszkanie. Dopuszcza się realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej. Dopuszcza się podział na działki
o powierzchni nie mniejszej niż 0,15 ha z obowiązkiem zapewnienia do nich dojazdu.
2. Ustala się następujące parametry i wskaźniki
kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu
dla terenów 4 MN:
1) Obowiązuje zakaz realizacji dachów płaskich i pulpitowych. Obowiązują dachy strome o kącie nachylenia głównych połaci dachowych 30 – 45o. Obowiązuje ciemna kolorystyka dachów z wykluczeniem kolorów żółtych i niebieskich.
2) Obowiązuje maksymalna wysokość zabudowy
dwie kondygnacje nadziemne, liczone od poziomu
parteru, w tym druga w dachu, nie większa jednak
niż 10 m licząc od poziomu terenu do najwyższej
kalenicy. Poziom parteru maksymalnie 1,20 m od
poziomu terenu.
3) W elewacjach wyklucza się stosowanie paneli
z tworzyw sztucznych, kamieni otoczaków i jaskrawych kolorów.
4) Obowiązuje usytuowanie budynków w odległości
nie mniejszej niż 20 m od zewnętrznej krawędzi
jezdni istniejącej drogi powiatowej.
5) W zagospodarowaniu działki obowiązuje powierzchnia zabudowy nie większa niż 30% powierzchni działki i pozostawienie co najmniej 60%
powierzchni działki jako biologicznie czynnej.
6) Obowiązuje uwzględnienie istniejącego uzbrojenia
w sieci infrastruktury technicznej.
3. Ustala się następujące zasady obsługi terenów 4 MN w zakresie infrastruktury technicznej:
1) Zaopatrzenie w wodę z indywidualnego ujęcia
zlokalizowanego zgodnie z przepisami odrębnymi.
2) Odprowadzenie ścieków (dotyczy ścieków w zrozumieniu przepisów art. 9 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia
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18 lipca 2001 roku „Prawo wodne” – Dz. U. z 2005 r.
Nr 239 poz. 2019 z późn. zm.) do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej. Do czasu realizacji tej kanalizacji dopuszcza się budowę szczelnych zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe z wywozem ścieków na
najbliższą oczyszczalnię.
3) Ogrzewanie obiektów indywidualne, oparte o paliwa ekologiczne. Zalecane stosowanie oleju opałowego, gazu lub energii elektrycznej.
4) Doprowadzenie energii elektrycznej z istniejącej
sieci na warunkach określonych przez zarządzającego siecią, w oparciu o bilans zapotrzebowania
mocy.
5) Usuwanie odpadów poprzez segregację i gromadzenie ich w przystosowanych pojemnikach i wywożenie w sposób zorganizowany.
4. Dojazd do terenów 4 MN z drogi powiatowej
(dz. 506) na warunkach określonych przez zarządcę
drogi.
§ 13. PLAN 5 – wieś Siedliska działka Nr 522
1. Teren oznaczony symbolem 5 U/K obejmujący działkę Nr 522 w Siedliskach o powierzchni
0,44 ha, stanowiący grunty rolne klasy R IIIb
o powierzchni 0,07 ha, klasy R IVa o powierzchni
0,35 ha i klasy Ps IV o powierzchni 0,02 ha, przeznacza się na tereny usług w strefie „widokowej” dla
realizacji budynków z usługami związanymi z obsługą
ludności takich jak usługi handlu, gastronomii, obsługa pojazdów samochodowych (myjnia, wymiana
i wyważanie opon, wymiana olejów i filtrów, diagnostyka) . Wyklucza się realizację przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać
na środowisko z wyjątkiem inwestycji z zakresu łączności publicznej, realizowanych zgodnie z przepisami
odrębnymi. Obowiązuje ograniczenie negatywnego
wpływu działalności usługowej na środowisko do
granic wydzielonego terenu. Dopuszczona realizacja
części mieszkalnej w poddaszu budynków usługowych lub odrębnych budynków mieszkalnych. Dopuszczona realizacja budynków gospodarczych
(z wykluczeniem obiektów inwentarskich) i garaży dla
samochodów osobowych. Dopuszcza się realizację
sieci i urządzeń infrastruktury technicznej. Obowiązuje zabezpieczenie powierzchni parkingowych w ilości
co najmniej 1 stanowisko/50 m2 powierzchni ściśle
związanej z funkcją usługową.
2. Ustala się następujące parametry i wskaźniki
kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu
5 U/K:
1) Obowiązuje zakaz realizacji dachów płaskich i pulpitowych. Obowiązują dachy strome o kącie nachylenia głównych połaci dachowych 30 – 45o. Obowiązuje ciemna kolorystyka dachów z wykluczeniem kolorów żółtych i niebieskich.
2) Obowiązuje maksymalna wysokość zabudowy
dwie kondygnacje nadziemne, liczone od poziomu
parteru, w tym druga w dachu, nie większa jednak
niż 9 m licząc od poziomu terenu do najwyższej kalenicy. Poziom parteru maksymalnie 1,20 m od poziomu terenu.
3) W elewacjach wyklucza się stosowanie paneli
z tworzyw sztucznych, kamieni otoczaków i jaskrawych kolorów.
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4) Obowiązuje usytuowanie budynków w odległości
nie mniejszej niż 20 m od zewnętrznej krawędzi
jezdni istniejącej drogi powiatowej.
5) W zagospodarowaniu działki obowiązuje powierzchnia zabudowy nie większa niż 30% powierzchni działki i pozostawienie co najmniej 60%
powierzchni działki jako biologicznie czynnej.
6) Obowiązuje uwzględnienie istniejącego uzbrojenia
w sieci infrastruktury technicznej
3. Ustala się następujące zasady obsługi terenów 5 U/K w zakresie infrastruktury technicznej:
1) Zaopatrzenie w wodę z indywidualnego ujęcia
wody.
2) Odprowadzenie ścieków (dotyczy ścieków w zrozumieniu przepisów art. 9 ust. 1 pkt. 16 ustawy
z dnia 18 lipca 2001 roku „Prawo wodne” – Dz. U.
z 2005 r Nr 239 poz. 2019 z późn. zmianami) do
zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej. Do czasu realizacji systemów kanalizacyjnych dopuszcza się realizację szczelnych zbiorników bezodpływowych na
nieczystości ciekłe z wywozem ścieków na najbliższą oczyszczalnię
3) Dla wód odprowadzonych z myjni samochodowej
i wód opadowych odprowadzanych z parkingów
przy stacji obsługi samochodów obowiązuje na odprowadzeniach tych wód zainstalowanie separatorów błota i ropopochodnych
4) Ogrzewanie obiektów indywidualne, oparte o paliwa ekologiczne. Zalecane stosowanie oleju opałowego, gazu lub energii elektrycznej.
5) Doprowadzenie energii elektrycznej z istniejącej
sieci na warunkach określonych przez zarządzającego siecią, w oparciu o bilans zapotrzebowania
mocy
6) Usuwanie odpadów poprzez segregację i gromadzenie ich w przystosowanych pojemnikach, zlokalizowanych zgodnie z przepisami odrębnymi
i wywożenie w sposób zorganizowany. Obowiązuje
utylizacja, przez firmy specjalistyczne, odpadów ze
stacji obsługi samochodów.
4. Dojazd do terenów 5 U/K z drogi powiatowej
na warunkach określonych przez zarządcę drogi.
§ 14. PLAN 6 – wieś Wilczyska działka Nr 212/4
1. Teren oznaczony symbolem 6 MN/K obejmujący działkę Nr 212/4 w Wilczyskach o powierzchni
0,46 ha, stanowiący grunty rolne klasy R IVb
o powierzchni 0,33 ha, klasy Ps IV o powierzchni
0,08 ha, klasy R V o powierzchni 0,02 ha i klasy B/R
IVb o powierzchni 0,03 ha, przeznacza się na tereny
zabudowy mieszkaniowej w strefie „widokowej” dla
realizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
Dopuszcza się realizację budynków gospodarczych
(z wykluczeniem obiektów inwentarskich) i garaży dla
samochodów osobowych. Obowiązuje zabezpieczenie miejsc postojowych w ilości co najmniej 1 stanowisko/1 mieszkanie. Dopuszcza się realizację sieci
i urządzeń infrastruktury technicznej. Dopuszcza się
podział na działki o powierzchni nie mniejszej niż
0,15 ha z obowiązkiem zapewnienia do nich dojazdu.
2. Ustala się następujące parametry i wskaźniki
kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu
6 MN/K:
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1) Obowiązuje zakaz realizacji dachów płaskich i pulpitowych. Obowiązują dachy strome o kącie nachylenia głównych połaci dachowych 30 – 45o. Obowiązuje ciemna kolorystyka dachów z wykluczeniem kolorów żółtych i niebieskich.
2) Obowiązuje maksymalna wysokość zabudowy
dwie kondygnacje nadziemne, liczone od poziomu
parteru, w tym droga w dachu, nie większa niż 9 m
licząc od poziomu terenu do najwyższej kalenicy.
Poziom parteru maksymalnie 1,20 m od poziomu
terenu.
3) Kubatura części nadziemnej budynków, liczona od
poziomu parteru, nie może być większa niż 1000 m3.
4) W elewacjach wyklucza się stosowanie paneli
z tworzyw sztucznych, kamieni otoczaków i jaskrawych kolorów.
5) Obowiązuje usytuowanie budynków w odległości
nie mniejszej niż 6 m od zewnętrznej krawędzi jezdni istniejącej drogi wewnętrznej i co najmniej 15 m
od zewnętrznej krawędzi jezdni istniejącej drogi
gminnej.
6) W zagospodarowaniu działki obowiązuje powierzchnia zabudowy nie większa niż 30% powierzchni działki i pozostawienie co najmniej 60%
powierzchni działki jako biologicznie czynnej.
7) Obowiązuje uwzględnienie istniejącego uzbrojenia
w sieci infrastruktury technicznej
3. Ustala się następujące zasady obsługi terenów 6 MN/K w zakresie infrastruktury technicznej:
1) Zaopatrzenie w wodę z istniejącej sieci zbiorczej.
2) Odprowadzenie ścieków (dotyczy ścieków w zrozumieniu przepisów art. 9 ust. 1 pkt. 16 ustawy
z dnia 18 lipca 2001 roku „Prawo wodne” – Dz. U.
z 2005 r Nr 239 poz. 2019 z późn. zmianami) do
zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej. Do czasu realizacji systemów kanalizacyjnych dopuszcza się realizację szczelnych zbiorników bezodpływowych na
nieczystości ciekłe z wywozem ścieków na najbliższą oczyszczalnię.
3) Ogrzewanie obiektów indywidualne, oparte o paliwa ekologiczne. Zalecane stosowanie oleju opałowego, gazu lub energii elektrycznej.
4) Doprowadzenie energii elektrycznej z istniejącej
sieci na warunkach określonych przez zarządzającego siecią, w oparciu o bilans zapotrzebowania
mocy
5) Doprowadzenie gazu z istniejącej sieci na warunkach określonych przez zarządzającego siecią.
6) Usuwanie odpadów poprzez segregację i gromadzenie ich w przystosowanych pojemnikach, zlokalizowanych zgodnie z przepisami odrębnymi i wywożenie w sposób zorganizowany
4. Dojazd do terenów 6 MN/K z istniejącej drogi
gminnej (dz. 229) lub drogą wewnętrzną (dz. 194/4).
§ 15. PLAN 7 – wieś Wilczyska działka Nr 261/5
1. Teren oznaczony symbolem 7 MN/K obejmujący działkę Nr 261/5 w Wilczyskach o powierzchni
0,08 ha, stanowiący grunty rolne klasy Ps IV, przeznacza się na tereny zabudowy mieszkaniowej w strefie
„widokowej” dla realizacji budynku mieszkalnego
jednorodzinnego. Dopuszcza się realizację budynku
rekreacji indywidualnej i garaży dla samochodów
osobowych. Dopuszcza się realizację sieci i urządzeń
infrastruktury technicznej. Obowiązuje zabezpieczenie
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miejsc postojowych w ilości co najmniej 1 stanowisko/1 mieszkanie.
2. Ustala się następujące parametry i wskaźniki
kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu
7 MN/K:
1) Obowiązuje zakaz realizacji dachów płaskich i pulpitowych. Obowiązują dachy strome o kącie nachylenia głównych połaci dachowych 30 – 45o. Obowiązuje ciemna kolorystyka dachów z wykluczeniem kolorów żółtych i niebieskich.
2) Obowiązuje maksymalna wysokość zabudowy
dwie kondygnacje nadziemne, liczone od poziomu
parteru, w tym druga w dachu, nie więcej jednak
niż 9 m licząc od poziomu terenu do najwyższej kalenicy. Poziom parteru maksymalnie 1,20 m od poziomu terenu.
3) Kubatura części nadziemnej budynków, liczona od
poziomu parteru, nie może być większa niż 1000 m3.
4) Obowiązuje usytuowanie budynków w odległości
nie mniejszej niż 6 m od zewnętrznej krawędzi jezdni istniejącej drogi wewnętrznej i od granicy lasów
w odległości zgodnej z przepisami odrębnymi.
5) W elewacjach wyklucza się stosowanie paneli
z tworzyw sztucznych, kamieni otoczaków i jaskrawych kolorów.
6) W zagospodarowaniu działki obowiązuje powierzchnia zabudowy nie większa niż 30% powierzchni działki i pozostawienie co najmniej 60%
powierzchni działki jako biologicznie czynnej.
7) Obowiązuje uwzględnienie istniejącego uzbrojenia
w sieci infrastruktury technicznej
3. Ustala się następujące zasady obsługi terenów 7 MN/K w zakresie infrastruktury technicznej:
1) Zaopatrzenie w wodę z istniejącej sieci wodociągowej.
2) Odprowadzenie ścieków (dotyczy ścieków w zrozumieniu przepisów art. 9 ust. 1 pkt. 16 ustawy
z dnia 18 lipca 2001 roku „Prawo wodne” – Dz. U.
z 2005 r Nr 239 poz. 2019 z późn. zmianami) do
zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej. Do czasu realizacji systemów kanalizacyjnych dopuszcza się realizację szczelnych zbiorników bezodpływowych na
nieczystości ciekłe z wywozem ścieków na najbliższą oczyszczalnię
3) Ogrzewanie obiektów indywidualne, oparte o paliwa ekologiczne. Zalecane stosowanie oleju opałowego, gazu lub energii elektrycznej.
4) Doprowadzenie energii elektrycznej z istniejącej
sieci na warunkach określonych przez zarządzającego siecią, w oparciu o bilans zapotrzebowania
mocy
5) Usuwanie odpadów poprzez segregację i gromadzenie ich w przystosowanych pojemnikach, zlokalizowanych zgodnie z przepisami odrębnymi i wywożenie w sposób zorganizowany
4. Dojazd do terenów 7 MN/K z drogi gminnej
istniejącą drogą wewnętrzną (dz. 239/4).
§ 16. PLAN 8 –wieś Wilczyska część działki
Nr 315/1
1. Teren oznaczony symbolem 8 MN obejmujący część działki Nr 315/1 w Wilczyskach o powierzchni
0,18 ha, stanowiący grunty rolne klasy R IVa, przeznacza się na tereny zabudowy mieszkaniowej dla
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realizacji budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
Dopuszcza się realizację budynków gospodarczych
(z wykluczeniem obiektów inwentarskich) i garaży dla
samochodów osobowych. Dopuszcza się realizację
sieci i urządzeń infrastruktury technicznej. Obowiązuje zabezpieczenie miejsc postojowych w ilości co
najmniej 1 stanowisko/1 mieszkanie. Obowiązuje
utrzymanie istniejącej drogi wewnętrznej.
2. Ustala się następujące parametry i wskaźniki
kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu
8 MN:
1) Obowiązuje zakaz realizacji dachów płaskich i pulpitowych. Obowiązują dachy strome o kącie nachylenia głównych połaci dachowych 30 – 45o. Obowiązuje ciemna kolorystyka dachów z wykluczeniem kolorów żółtych i niebieskich.
2) Obowiązuje maksymalna wysokość zabudowy
dwie kondygnacje nadziemne, liczone od poziomu
parteru, w tym druga w dachu, nie większa jednak
niż 10 m licząc od poziomu terenu do najwyższej
kalenicy. Poziom parteru maksymalnie 1,20m od
poziomu terenu.
3) W elewacjach wyklucza się stosowanie paneli
z tworzyw sztucznych, kamieni otoczaków i jaskrawych kolorów.
4) Obowiązuje usytuowanie budynków w odległości
nie mniejszej niż 15 m od górnej krawędzi skarpy
brzegowej cieku wodnego i co najmniej 6 m od zewnętrznej krawędzi jezdni istniejącej drogi wewnętrznej.
5) W zagospodarowaniu działki obowiązuje powierzchnia zabudowy nie większa niż 30% powierzchni działki i pozostawienie co najmniej 60%
powierzchni działki jako biologicznie czynnej.
6) Obowiązuje uwzględnienie istniejącego uzbrojenia
w sieci infrastruktury technicznej
3. Ustala się następujące zasady obsługi terenów 8 MN w zakresie infrastruktury technicznej:
1) Zaopatrzenie w wodę z indywidualnego ujęcia
zlokalizowanego zgodnie z przepisami odrębnymi.
2) Odprowadzenie ścieków (dotyczy ścieków w zrozumieniu przepisów art. 9 ust. 1 pkt 16 ustawy
z dnia 18 lipca 2001 roku „Prawo wodne” – Dz. U.
z 2005 r Nr 239 poz. 2019 z późn. zmianami) do
zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej. Do czasu realizacji systemów kanalizacyjnych dopuszcza się realizację szczelnych zbiorników bezodpływowych na
nieczystości ciekłe z wywozem ścieków na najbliższą oczyszczalnię
3) Ogrzewanie obiektów indywidualne, oparte o paliwa ekologiczne. Zalecane stosowanie oleju opałowego, gazu lub energii elektrycznej.
4) Doprowadzenie energii elektrycznej z istniejącej
sieci na warunkach określonych przez zarządzającego siecią, w oparciu o bilans zapotrzebowania
mocy
5) Usuwanie odpadów poprzez segregację i gromadzenie ich w przystosowanych pojemnikach, zlokalizowanych zgodnie z przepisami odrębnymi
i wywożenie w sposób zorganizowany
4. Dojazd do terenów 8 MN z drogi powiatowej
istniejącą drogą wewnętrzną (dz. 313).

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 183
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USTALENIA KOŃCOWE
§ 17. Do czasu realizacji zagospodarowania ustalonego planami, utrzymuje się dotychczasowe zagospodarowanie i użytkowanie.
§ 18. Ustala się wysokość opłaty, o której mowa
w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości
nieruchomości w wyniku uchwalenia planów, dla
terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
MN, MN/K1, MN/K w wysokości 10%, dla terenów
U/K w wysokości 15%.
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2. rozstrzygnięcie dotyczące rozpatrzenia uwag
wniesionych do projektu planów, stanowiące załącznik Nr 9
3. rozstrzygnięcie dotyczące sposobu realizacji
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, stanowiące załącznik Nr 10
§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bobowej.
§ 21. Uchwała podlega ogłoszeniu, publikacji na
stronie internetowej gminy i wchodzi w życie po
upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.

§ 19. Integralną częścią niniejszej uchwały są:
1. rysunki planów w skali 1: 1000, zaopatrzone
stosowną klauzulą jako załączniki od Nr 1 do Nr 8 do
uchwały

Przewodniczący Rady
Stanisław Siedlarz

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 183
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Załącznik nr 1
do uchwały nr VI/28/11
Rady Miejskiej w Bobowej
z dnia 21 marca 2011 r.

*

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:1000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 183

– 8983 –
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Przewodniczący Rady Stanisław Siedlarz

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 183

– 8984 –
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Załącznik nr 2
do uchwały nr VI/28/11
Rady Miejskiej w Bobowej
z dnia 21 marca 2011 r.

*

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:1000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 183

– 8985 –
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Przewodniczący Rady Stanisław Siedlarz

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 183

– 8986 –
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Załącznik nr 3
do uchwały nr VI/28/11
Rady Miejskiej w Bobowej
z dnia 21 marca 2011 r.

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:1000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 183

– 8987 –
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Przewodniczący Rady Stanisław Siedlarz

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 183
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Załącznik nr 4
do uchwały nr VI/28/11
Rady Miejskiej w Bobowej
z dnia 21 marca 2011 r.

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:1000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 183

– 8989 –
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Przewodniczący Rady Stanisław Siedlarz

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 183
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Załącznik nr 5
do uchwały nr VI/28/11
Rady Miejskiej w Bobowej
z dnia 21 marca 2011 r.

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:1000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 183

– 8991 –
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Przewodniczący Rady Stanisław Siedlarz

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 183
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Załącznik nr 6
do uchwały nr VI/28/11
Rady Miejskiej w Bobowej
z dnia 21 marca 2011 r.

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:1000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 183

– 8993 –
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Przewodniczący Rady Stanisław Siedlarz

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 183

– 8994 –

Poz. 1455
Załącznik nr 7
do uchwały nr VI/28/11
Rady Miejskiej w Bobowej
z dnia 21 marca 2011 r.

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:1000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 183

– 8995 –
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Przewodniczący Rady Stanisław Siedlarz

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 183
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Poz. 1455
Załącznik nr 8
do uchwały nr VI/28/11
Rady Miejskiej w Bobowej
z dnia 21 marca 2011 r.

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:1000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 183

– 8997 –
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Przewodniczący Rady Stanisław Siedlarz

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 183

– 8998 –
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Załącznik nr 9
do uchwały nr VI/28/11
Rady Miejskiej w Bobowej
z dnia 21 marca 2011 r.

Rozstrzygnięcie dotyczące rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa – dla części działki Nr 322/1 w mieście Bobowa, części działek
Nr 87/1 i 88, działki Nr 133/1, działki Nr 489/3, działki Nr 522 w Siedliskach, działki Nr 212/4, działki Nr 261/5,
części działki Nr 315/1 w Wilczyskach
Rada Miejska w Bobowej, po zapoznaniu się
z oświadczeniem Burmistrza Bobowej, stwierdzającym brak uwag kwestionujących przyjęte ustalenia
w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa – dla części
działki Nr 322/1 w mieście Bobowa, części działek
Nr 87/1 i 88, działki Nr 133/1, działki Nr 489/3, działki
Nr 522 w Siedliskach, działki Nr 212/4, działki

Nr 261/5, części działki Nr 315/1 w Wilczyskach,
w okresie wyłożenia tego projektu do wglądu publicznego i 14 dni po zakończeniu wyłożenia, stwierdza brak potrzeby rozstrzygnięcia o którym mowa
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)
Przewodniczący Rady
Stanisław Siedlarz
Załącznik nr 10
do uchwały nr VI/28/11
Rady Miejskiej w Bobowej
z dnia 21 marca 2011 r.

Rozstrzygnięcie dotyczące realizacji zapisanych inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do
zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania w projekcie zmian miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Bobowa - dla części działki Nr 322/1 w mieście Bobowa, części działek Nr 87/1 i 88,
działki Nr 133/1, działki Nr 489/3, działki Nr 522 w Siedliskach, działki Nr 212/4, działki Nr 261/5,
części działki Nr 315/1 w Wilczyskach
Rada Miejska w Bobowej, po zapoznaniu się
z oświadczeniem Burmistrza Bobowej, stwierdzającym
brak zapisanych inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej należących do zadań własnych gminy
w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa – dla części działki Nr 322/1 w mieście Bobowa, części działek Nr 87/1
i 88, działki Nr 133/1, działki Nr 489/3, działki Nr 522
w Siedliskach, działki Nr 212/4, działki Nr 261/5, części

działki Nr 315/1 w Wilczyskach, stwierdza brak potrzeby
rozstrzygnięcia o którym mowa 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)
Przewodniczący Rady
Stanisław Siedlarz
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UCHWAŁA NR VIII/66/11
RADY MIASTA KRAKOWA
z dnia 16 lutego 2011 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr CVIII/1481/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 września 2010 r. w sprawie likwidacji
zakładu budżetowego - Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie, przy ul. Rozrywka 1
oraz utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą ''Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie''
i nadania statutu jednostce.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „h” i pkt 12
ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art.
39 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j.
Dz. U. z 2007 r. Nr 70 poz. 473 z późn. zm.), uchwala
się, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr CVIII/1481/10 Rady Miasta
Krakowa z dnia 8 września 2010 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego - Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie, przy ul. Rozrywka 1 oraz

utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą ''Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie''
i nadania statutu jednostce, zmienia się § 8, który
otrzymuje nowe brzmienie:
„§ 8. 1. Gminy, powiaty i inne podmioty prawa tworzone na podstawie obowiązujących przepisów dotyczących samorządu terytorialnego mogą korzystać
z usług Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień
w Krakowie na zasadach określonych w zawartych
porozumieniach przez te podmioty i Gminę Miejską
Kraków.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 183

– 8999 –

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Krakowa do
zawierania porozumień z radami gmin, powiatów, ich
upoważnionymi organami lub innymi podmiotami
prawa tworzonymi na podstawie obowiązujących
przepisów dotyczących samorządu terytorialnego
w przedmiocie korzystania z usług Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie, stanowiących jego statutową działalność.

Poz. 1456

Profilaktyki Uzależnień w Krakowie, przy ul. Rozrywka
1 oraz utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą
''Miejskie
Centrum
Profilaktyki
Uzależnień
w Krakowie'' i nadania statutu jednostce otrzymuje
brzmienie załącznika do niniejszej uchwały, stanowiącego jej integralną część.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

3. Jednostce budżetowej nadaje się Statut, określający organizację wewnętrzną i zasady funkcjonowania
jednostki budżetowej, stanowiący Załącznik do niniejszej Uchwały.”

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

§ 2. Załącznik do uchwały Nr CVIII/1481/10 Rady
Miasta Krakowa z dnia 8 września 2010 r. w sprawie
likwidacji zakładu budżetowego - Miejskie Centrum

Przewodniczący Rady Miasta Krakowa
Bogusław Kośmider
Załącznik
do uchwały nr VIII/66/11
Rady Miasta Krakowa
z dnia 16 lutego 2011 r.

Statut
Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie
Postanowienia ogólne

Zadania Centrum

§ 1. 1. Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień
w Krakowie, zwane dalej Centrum, jest wyodrębnioną
jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej Kraków,
prowadzoną w formie jednostki budżetowej Gminy.

§ 3. Do zadań realizowanych przez Centrum
w szczególności należy:

2. Centrum nie posiada osobowości prawnej.
3. Terenem działania Centrum jest Gmina Miejska Kraków.
4. Siedziba Centrum mieści się w Krakowie przy
ul. Rozrywka 1.
§ 2. Centrum działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(t.j. Dz. U. z 2007 r. nr 70, poz. 473 z późn. zm.);
2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie (Dz. U. nr 180, poz. 1493 z późn.
zm.);
3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu
narkomanii (Dz. U. nr 179, poz. 1485 z późn. zm.);
4) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późn.
zm.),
5) ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535 z późn.
zm.),
6) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.);
7) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592
z późn. zm.),
8) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz.1591
z późn. zm.);
9) niniejszego Statutu.

1) świadczenie pomocy dla osób uzależnionych
i zagrożonych uzależnieniem;
2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy
uzależnień, pomocy psychospołecznej i prawnej,
a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;
3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie
problemów alkoholowych i narkomanii;
4) udzielanie porad i informacji telefonicznych, dotyczących problemów związanych z uzależnieniami,
współuzależnieniem i przemocą;
5) współpraca w zakresie realizacji programów
ochrony i wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie;
6) prowadzenie działań w ramach działu opieki nad
osobami nietrzeźwymi poprzez:
- przeprowadzanie badań lekarskich wraz z wydaniem opinii o stanie zdrowia osób doprowadzonych i zwalnianych,
- przeprowadzanie badań zawartości alkoholu
w organizmie,
- sprawowanie opieki nad osobami w stanie nietrzeźwości,
- udzielanie osobom w stanie nietrzeźwości świadczeń higieniczno-sanitarnych i pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,
- informowanie o szkodliwości nadużywania alkoholu, narkotyków, środków psychotropowych
i innych oraz motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego osób uzależnionych,
- współpraca z właściwymi gminnymi komisjami
rozwiązywania problemów alkoholowych,
placówkami leczenia odwykowego, innymi instytucjami i organizacjami, których działalność
ma na celu przeciwdziałanie problemom uzależnień i ich skutkom,
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7) prowadzenie domu pomocy społecznej oraz zapewnianie, organizowanie i prowadzenie usług dla
osób umieszczonych w domu;
8) zapewnianie mieszkańcom domu pomocy społecznej całodobowej opieki oraz zaspakajanie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych, wspomagających, edukacyjnych i społecznych na poziomie
obowiązującego standardu.
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2. Gospodarka finansowa Centrum prowadzona
jest na podstawie rocznego planu finansowego jednostki budżetowej opracowanego, zgodnie z zasadami określonymi w ust.1.
§ 6. 1. Centrum pobiera opłatę związaną z pobytem osoby przyjętej celem wytrzeźwienia.
2. Wysokość odpłatności za pobyt osoby przyjętej ustala – z zachowaniem zasad wynikających
z przepisów powszechnie obowiązujących – Prezydent Miasta Krakowa.

Organizacja i zarządzanie Centrum
§ 4. 1. Dyrektor kieruje działalnością Centrum i
reprezentuje Centrum na zewnątrz.

§ 7. 1. Przyjęcie do domu pomocy społecznej następuje na podstawie indywidualnej decyzji administracyjnej o umieszczeniu w domu pomocy społecznej, wydanej przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Krakowie lub inną upoważniona osobę.

2. Stosunek pracy z Dyrektorem Centrum nawiązuje i rozwiązuje Prezydent Miasta Krakowa.
3. W oparciu o upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa, Dyrektor Centrum:
- jest umocowany w ramach zwykłego zarządu do
składania oświadczeń woli oraz do dokonywania czynności prawnych związanych z funkcjonowaniem Centrum, wobec wszystkich
władz, organów, instytucji, przedsiębiorstw
i banków,
- zaciąga zobowiązania finansowe do wysokości środków określonych w planie finansowym jednostki,
- jest upoważniony do reprezentowania Centrum
przed sądami powszechnymi, administracyjnymi i innymi organami w sprawach objętych
przedmiotem działania Centrum oraz udzielania
dalszych
pełnomocnictw,
zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu
utrzymania. Zasady odpłatności określa art. 61 – 64
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.).
Wysokość odpłatności określa decyzja, o której mowa
w ust. 1.
Mienie Centrum
§ 8. 1. Rada Miasta Krakowa wyposaża Centrum
w niezbędne do właściwego funkcjonowania składniki majątkowe.
2. Dyrektor Centrum samodzielnie zarządza
powierzonym mieniem.
Nadzór i kontrola

4. Dyrektor Centrum wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych
w Centrum.

§ 9. 1. Prezydent Miasta Krakowa sprawuje nadzór nad działalnością Centrum.

5. Dyrektor nawiązuje i rozwiązuje stosunek
pracy z zastępcami dyrektora.

2. Nadzór, o którym mowa w ust. 1 obejmuje
w szczególności:

6. Szczegółową organizację wewnętrzną Centrum oraz zakres działania poszczególnych komórek
organizacyjnych ustala Dyrektor Centrum w regulaminie organizacyjnym.

1) realizację zadań statutowych, dostępność i poziom
udzielanych świadczeń;
2) prawidłowość gospodarowania mieniem;
3) gospodarkę finansową.

7. Dom pomocy społecznej funkcjonuje
w oparciu o Regulamin domu pomocy społecznej
zatwierdzony przez Dyrektora Centrum.

Postanowienia końcowe
§ 10. 1. Centrum prowadzi, udostępnia i archiwizuje dokumentację, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Gospodarka finansowa Centrum
§ 5. 1. Centrum jako jednostka budżetowa Gminy
Miejskiej Kraków, prowadzi gospodarkę finansową na
zasadach określonych w przepisach dotyczących
finansów publicznych oraz rachunkowości.

2. W sprawach nieuregulowanych Statutem zastosowanie mają właściwe przepisy prawa.
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa
Bogusław Kośmider
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UCHWAŁA NR VIII/67/11
RADY MIASTA KRAKOWA
z dnia 16 lutego 2011 r.
w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie do udzielania ulg
w spłacie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno prawnym.
Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku

z art. 61 ust. 1 pkt 2, art. 64 i art. 67 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 67a
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i 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j.: Dz. U z 2005 r., Nr 8 poz. 60 z późn. zm.),
uchwala się, co następuje:
§ 1. Upoważnia się Dyrektora Miejskiego Centrum
Profilaktyki Uzależnień w Krakowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
w zakresie stosowania ulg w spłacie niepodatkowych
należności pieniężnych o charakterze publiczno – prawnym, o których mowa w art. 67a i 67b ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U z 2005 r., Nr 8 poz. 60 z późn. zm.), jeżeli kwota
wierzytelności nie przekracza 5.000 zł., w tym umarzania
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należności dotyczących zadań realizowanych przez
Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi
Miasta Krakowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 r.
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa
Bogusław Kośmider
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UCHWAŁA NR VI/32/2011
RADY GMINY RYTRO
z dnia 16 lutego 2011 r.
w sprawie : zmiany:
1) Uchwały Nr XII/64/07 z dnia 20.11.2007r. w sprawie
opłaty od posiadania psów (Dz. Urz. Woj. Małopol.
Nr 905, poz. 6103 z 2007r.)
2) Uchwały Nr XII/67/07 z dnia 20.11.2007r. w sprawie
określenia inkasa od podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Małopol. Nr 905,poz.6106 z 2007r.)
3) Uchwały Nr XXXIV214/09 z dnia 17.11.2009 r.
w sprawie określenia inkasentów i inkasa od opłaty
z zakresu odbioru, transportu i utylizacji stałych odpadów komunalnych na terenie Gminy Rytro (Dz. Urz.
Woj. Małopol. Nr 737,poz. 5659 z 2009r.)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze), art. 6 ust. 12
i art. 19 pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2002 r.
Nr 9, poz. 84 i Nr 200, poz.1683), art. 6b ustawy z dnia
15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity
z 2006 r. Dz. U. Nr 136, poz. 969 ze zm.) oraz art. 6 ust. 8
ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym
(Dz. U. Nr 200 poz. 1682 ze zm.) i art. 6 ust. 12 ustawy
z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tj. D.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 ze
zm. ) - Rada Gminy Rytro u c h w a l a co następuje:
§ 1. 1). W uchwale Nr XII/64/07 z dnia 20.11.2007 r.
w sprawie opłaty od posiadania psów ust. 2 w § 4
otrzymuje nowe brzmienie o treści następującej: „2. Na
inkasentów wyznacza się:
- Pana Konara Franciszka zam. Sucha Struga 134
- Pana Ogorzały Stanisława zam. Rytro 515
- Pana Kołacza Jana zam. Obłazy Ryterskie 4
- Pana Pustułkę Mirosława zam. Rytro 498
1458

- Panią Kowalik Marię zam. Roztoka Ryterska 18”
2) W uchwale Nr XII/67/07 z dnia 20.11.2007 r. w sprawie
określenia inkasa od podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości ust. 2 w § 1 otrzymuje
nowe brzmienie o treści następującej: „2. Na inkasentów wyznacza się :
- Pana Konara Franciszka zam. Sucha Struga 134
- Pana Ogorzały Stanisława zam. Rytro 515
- Pana Kołacza Jana zam. Obłazy Ryterskie 4
- Pana Pustułkę Mirosława zam. Rytro 498
- Panią Kowalik Marię zam. Roztoka Ryterska 18”
3) W uchwale Nr XXXIV/214/2009 z dnia 17.11.2009 r.
w sprawie określenia inkasentów i inkasa od opłaty
z zakresu odbioru, transportu i utylizacji stałych odpadów komunalnych na terenie Gminy Rytro ust. 2 w § 1
otrzymuje nowe brzmienie o treści następującej:
„2. Na inkasentów wyznacza się :
- Pana Konara Franciszka zam. Sucha Struga 134
- Pana Ogorzały Stanisława zam. Rytro 515
- Pana Kołacza Jana zam. Obłazy Ryterskie 4
- Pana Pustułkę Mirosława zam. Rytro 498
- Panią Kowalik Marię zam. Roztoka Ryterska 18”
§ 2. Treść pozostałych zapisów w/w uchwał pozostaje bez zmian.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Rytro.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązująca od dnia 1 marca
2011r.
Przewodniczący Rady Gminy Rytro
Marian Dobosz
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UCHWAŁA NR V/49/11
RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE
z dnia 23 marca 2011 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2011 rok.
Na podstawie art.18 ust. 2, pkt. 4, ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 Nr 23
poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153
poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80
poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102
poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172
poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17
poz. 128, Nr 181 poz. 1337, Dz. U. z 2007 Nr 48
poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, Dz. U.
z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, Dz. U.
z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, Dz. U.
z 2010 r. Nr 28 poz. 142, poz. 146, Nr 106 poz. 675)
oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157,
poz. 1240, Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96,
poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238,
poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) Rada Miejska w Skawinie uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy
o kwotę 216 699 zł w tym:

1) wydatki bieżące 216 699 zł zgodnie z załącznikiem
Nr 2.1,
§ 3. W załączniku Nr 1 do Uchwały budżetowej
Miasta i Gminy Skawina na rok 2011 Nr III/34/2011
Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 26 stycznia 2011 r.,
– Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych
z budżetu Miasta i Gminy Skawina w roku 2011,
wprowadza się zmiany w następujący sposób:
w dziale 754 kwotę „15 000” zastępuje się kwotą „43
160” i kwotę „50 000” zastępuje się kwotą „106 000”
w rozdziale 75404 kwotę „15 000”, zastępuje się kwotą „43 160”, w rozdziale 75412 kwotę „50 000” zastępuje się kwotą „106 000”, w dziale 921 kwotę „4 255
000” zastępuje się kwotą „4 319 000”, w rozdziale
92109 kwotę „3 560 000” zastępuje się kwotą „3 624
000”. Załącznik Nr 1 do Uchwały budżetowej Miasta
i Gminy Skawina na rok 2011 otrzymuje brzmienie,
jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

1) dochody bieżące 216 699 zł zgodnie z załącznikiem
Nr 1.
§ 2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy
o kwotę 216 699 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Norbert Rzepisko

Załącznik nr 1
do uchwały nr V/49/11
Rady Miejskiej w Skawinie
z dnia 23 marca 2011 r.

Lp.
1.

Dział

Nazwa - Treść

Zmniejszenia

758

RÓŻNE ROZLICZENIA
w tym:
a) dochody bieżące
w tym:
- subwencje ogólne z budżetu państwa (2920)

216 699

OGÓŁEM DOCHODY:

216 699

Zwiększenia

216 699

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Norbert Rzepisko
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Załącznik nr 2
do uchwały nr V/49/11
Rady Miejskiej w Skawinie
z dnia 23 marca 2011 r.

Dział

Rozdział

801
80101

80110

Nazwa - Treść

Zmniejszenia

OŚWIATA I WYCHOWANIE

216 699

Szkoły podstawowe
w tym:
a) wydatki bieżące

146 853

Gimnazja
w tym:
a) wydatki bieżące

OGÓŁEM:

Zwiększenia

146 853
69 846
69 846

216 699
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Norbert Rzepisko
Załącznik nr 2.1
do uchwały nr V/49/11
Rady Miejskiej w Skawinie
z dnia 23 marca 2011 r.

Lp.
1.

Dział

Rozdział

801
80101

80110

Nazwa - Treść

Zmniejszenia

OŚWIATA I WYCHOWANIE

216 699

Szkoły podstawowe
w tym:
- wydatki bieżące jednostek budżetowych
z tego:
- związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych

146 853

Gimnazja
w tym:
- wydatki bieżące jednostek budżetowych
z tego:
- związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych

69 846

OGÓŁEM:

Zwiększenia

146 853

69 846
69 846

216 699

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Norbert Rzepisko
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Załącznik nr 3
do uchwały nr V/49/11
Rady Miejskiej w Skawinie
z dnia 23 marca 2011 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Skawina w roku 2011 w złotych
Dział

Rozdział

§

1
600

2

3

60004

Nazwa

4
Transport i łączność
Lokalny transport
zbiorowy

Rodzaj dotacji z budżetu

5

Dotacja celowa na pomoc finansową
udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
60014

Drogi publiczne
powiatowe

75020

Administracja
publiczna
Starostwa powiatowe

75404

Bezpieczeństwo
publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Komendy wojewódzkie
Policji

5 692 397

41 796
41 796

43 160

na

państwowy

43 160

Ochotnicze straże
pożarne

106 000
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych
do sektora finansów publicznych

801
80101

Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Dotacja celowa na pomoc finansową
udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

80104

Przedszkola
Dotacja podmiotowa z budżetu dla
niepublicznej
jednostki
systemu
oświaty
Dotacja podmiotowa z budżetu dla
publicznej jednostki systemu oświaty
prowadzonej przez osobę prawną
inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną

80110

106 000

43 160
Wpłaty jednostek
fundusz celowy

75412

2 760 000

41 796

Dotacja celowa na pomoc finansową
udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
754

dla jednostek
spoza sektora
finansów publicznych
7

5 692 397
Dotacja celowa na pomoc finansową
udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i
zakupów inwestycyjnych

750

dla jednostek
sektora finansów publicznych
6
8 452 397
2 760 000

Gimnazja
Dotacja podmiotowa z budżetu dla
publicznej jednostki systemu oświaty
prowadzonej przez osobę prawną
inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną

106 000

100 000
100 000
100 000

1 914 000

900 000
220 000

680 000

864 000
864 000
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Pozostała działalność

150 000
150 000

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
851
85154

Ochrona zdrowia
Przeciwdziałanie alkoholizmowi

93 889

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu
terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy,
na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym
działalność pożytku publicznego
85158

Izby wytrzeźwień
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną
między jednostkami samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań bieżących

85195

Pozostała działalność
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną
między jednostkami samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań bieżących

852
85295

30 000

52 500
52 500

41 389
41 389

Pomoc społeczna
Pozostała działalność

94 000
94 000
94 000

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu
terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy,
na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym
działalność pożytku publicznego
854
85412

Edukacyjna opieka
wychowawcza
Kolonie i obozy oraz
inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży
szkolnej, a także szkolenia młodzieży

30 000
30 000

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu
terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy,
na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym
działalność pożytku publicznego
900

90002

Gospodarka
komunalna i ochrona
środowiska
Gospodarka odpadami

92105

30 000

1 192

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną
między jednostkami samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań bieżących
921

Kultura i ochrona
dziedzictwa
narodowego
Pozostałe zadania
w zakresie kultury

1 192
1 192

4 319 000

Domy i ośrodki kultury,
świetlice i kluby

Biblioteki
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej
instytucji kultury

92118

Muzea
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej
instytucji kultury

92120

Ochrona zabytków
i opieka nad zabytkami

40 000

3 624 000
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej
instytucji kultury

92116

90 000

40 000
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu
terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy,
na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym
działalność pożytku publicznego

92109

30 000
30 000

3 624 000
580 000
580 000
115 000
115 000
50 000

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 183

– 9006 –

Poz. 1459,1460

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
926
92605

Kultura fizyczna
Zadania w zakresie
kultury fizycznej

50 000

500 000
500 000
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu
terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy,
na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym
działalność pożytku publicznego

500 000

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Norbert Rzepisko
1459

1460
1460

UCHWAŁA NR V/ 25/ 11
RADY MIEJSKIEJ W STARYM SĄCZU
z dnia 24 stycznia 2011 r.
w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Stary Sącz na 2011 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 r., o samorządzie gmin (tekst jednolity:
Dz. U. Z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz
art. 211 art. 212 art. 237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (DZ. U. Nr 157,
poz. 1240) – na wniosek Burmistrza Starego Sącza,
Rada Miejska w Starym Sączu uchwala co następuje:
§ 1.
1) Zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy na
2011 rok o kwotę 268.562,67 zł jak w załączniku Nr 1
do niniejszej uchwały.
§ 2.
1) Zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy na
2011 rok o kwotę 268.562,67 zł jak w załączniku Nr 2
do niniejszej uchwały.
2) Zmiany wydatków bieżących z ust 1 obejmują:

a) Zwiększenie wydatków bieżących na programy
finansowane z pomocy zagranicznej ze środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
w łącznej kwocie 268.562,67zł,
§ 3. W uchwale Budżetowej Gminy Stary Sącz na
rok 2011 wprowadza się zmiany wynikające z w/w
załączników do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Starego Sącza.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miejskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Starym Sączu
Kazimierz Gizicki
Załącznik nr 1
do uchwały nr V/25/11
Rady Miejskiej w Starym Sączu
z dnia 24 stycznia 2011 r.

Zmiany w budżecie po stronie dochodów
Dział
801

853

Treść
Oświata i wychowanie
w tym dochody bieżące:
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3
pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
(2007)
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3
pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
(2009)
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
w tym dochody bieżące:

Zmniejszenia

Zwiększenia
242.840,08
242.840,08
206.414,07

36.426,01

25.722,59
25.722,59

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 183
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Poz. ,1461

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3
pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
(2007)
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3
pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
(2009)
Ogółem dochody bieżące
Ogółem dochody

25.372,74

349,85

268.562,67
268.562,67

Przewodniczący Rady Miejskiej w Starym Sączu
Kazimierz Gizicki
Załącznik nr 2
do uchwały nr V/ 25/ 11
Rady Miejskiej w Starym Sączu
z dnia 24 stycznia 2011 r.
Zmiany w budżecie po stronie wydatków
Dział
801

Rozdział
80101

853
85395

Treść
Oświata i wychowanie
Szkoły Podstawowe
Wydatki bieżące
Z tego:
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2i3 uofp
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Pozostała działalność
Wydatki bieżące
Z tego:
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2i3 uofp
Ogółem wydatki bieżące
Ogółem

Zmniejszenia

Zwiększenia
242.840,08
242.840,08
242.840,08
242.840,08
25.722,59
25.722,59
25.722,59
25.722,59
268.562,67
268.562,67

Przewodniczący Rady Miejskiej w Starym Sączu
Kazimierz Gizicki
1460

1461
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UCHWAŁA NR VI/49/2011
RADY MIEJSKIEJ W STARYM SĄCZU
z dnia 21 marca 2011 r.
w sprawie: określenia osoby inkasenta, ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatku od nieruchomości,
podatku rolnego i podatku leśnego.
Na podstawie art.18, ust 2, pkt 8, art. 40 i art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95,
poz. 613 z późn. zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r.
Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 8 ustawy
z dnia 30 października 2002 r.(Dz. U. Nr 200, poz. 1682
z późn. zm) Rada Miejska w Starym Sączu uchwala co
następuje:

§ 1.
1) Zarządza się pobór podatku od nieruchomości,
podatku rolnego, podatku leśnego, od osób fizycznych na terenie gminy w drodze inkasa.
2) Podatek z terenu miasta płatny jest w kasie Urzędu
Miejskiego.
3) Inkasentów określa załącznik do uchwały.
§ 2. Za pobór w/w podatków, inkasentowi
z tytułu inkasa przysługuje wynagrodzenie prowizyjne
w wysokości 5 % zainkasowanej kwoty.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 183

– 9008 –
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§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Starego Sącza.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.

§ 4. Traci moc uchwała Nr IX/111/07 z dnia 25
czerwca 2007r. w sprawie określenia osoby inkasenta,
ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku
leśnego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i ma zastosowanie do stanu
prawego zaistniałego od dnia 1 marca 2011roku.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Starym Sączu
Kazimierz Gizicki
Załącznik
do uchwały nr VI/49/2011
Rady Miejskiej w Starym Sączu
z dnia 21 marca 2011 r.

Inkasentami podatku od nieruchomości, podatku
rolnego i podatku leśnego są następujące osoby:
„1. Pan Dariusz Młynarczyk - sołectwo Barcice Dolne
„2. Pan Andrzej Ogorzały - sołectwo Barcice
„3. Pan Mirosław Garbacz - sołectwo Gaboń
„4. Pan Andrzej Kuczaj - sołectwo Gaboń- Praczka
„5.Pan Andrzej Myjak - sołectwo Gołkowice Dolne
„6. Pan Stanisław Szewczyk - sołectwo Gołkowice Górne
„7. Pan Stanisław Kądziołka - sołectwo Łazy Biegonickie

„8.Pan Tadeusz Olszowski - sołectwo Mostki
„9. Pan Stanisław Opyd - sołectwo Moszczenica Niżna
„10. Pani Katarzyna Szewczyk - sołectwo Moszczenica
Wyżna
„11.Pani Maria Węgrzyn - sołectwo Myślec
„12. Pan Bogdan Gondek - sołectwo Popowice
„13. Pan Kazimierz Ptaśnik - sołectwo Przysietnica
„14. Pan Mieczysław Szewczyk - sołectwo Skrudzina
„15. Pan Jan Janczak - sołectwo Wola Krogulecka
Przewodniczący Rady Miejskiej w Starym Sączu
Kazimierz Gizicki

1461

1462
1462

UCHWAŁA NR VI/50/2011
RADY MIEJSKIEJ W STARYM SĄCZU
z dnia 21 marca 2011 r.
w sprawie; zmiany uchwały nr XVIII/174/07 z dnia 30 listopada 2007
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 8 i art. 40 ust. 1, art.
41 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
oraz art. 18a i art. 19 pkt 1 lit. f ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r.
Nr 95, poz. 613 z późn. zm.). Rada Miejska w Starym
Sączu uchwala co następuje:

1) Załącznik do uchwały otrzymuje nowe brzmienie, jak
w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 1. W uchwale nr XVIII/174/07 Rady Miejskiej
w Starym Sączu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie
wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia
wysokości stawki, terminu płatności, inkasentów
i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso wprowadza sie następujące zmiany:

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego i ma zastosowanie do stanu prawnego
zaistniałego od dnia 1 marca 2011 r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Starego Sącza.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Starym Sączu
Kazimierz Gizicki
Załącznik
do uchwały nr VI/50/2011
Rady Miejskiej w Starym Sączu
z dnia 21 marca 2011 r.

Inkasentem opłaty od posiadania psów na terenie miasta jest Pani Marianna Trzebuniak, a na terenie
gminy są następujące osoby:
„1. Pan Dariusz Młynarczyk - sołectwo Barcice Dolne
„2. Pan Andrzej Ogorzały - sołectwo Barcice
„3. Pan Mirosław Garbacz - sołectwo Gaboń
„4. Pan Andrzej Kuczaj - sołectwo Gaboń- Praczka
„5.Pan Andrzej Myjak - sołectwo Gołkowice Dolne

„6. Pan Stanisław Szewczyk - sołectwo Gołkowice Górne
„7. Pan Stanisław Kądziołka - sołectwo Łazy Biegonickie
„8.Pan Tadeusz Olszowski - sołectwo Mostki
„9. Pan Stanisław Opyd - sołectwo Moszczenica Niżna
„10. Pani Katarzyna Szewczyk - sołectwo Moszczenica
Wyżna
„11.Pani Maria Węgrzyn - sołectwo Myślec
„12. Pan Bogdan Gondek - sołectwo Popowice

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 183

– 9009 –

Poz. 1462,1463,1464

„13. Pan Kazimierz Ptaśnik - sołectwo Przysietnica
„14. Pan Mieczysław Szewczyk - sołectwo Skrudzina
„15. Pan Jan Janczak - sołectwo Wola Krogulecka
Przewodniczący Rady Miejskiej w Starym Sączu
Kazimierz Gizicki
1462

1463
1463

UCHWAŁA NR V/28/11
RADY MIEJSKIEJ W RADŁOWIE
z dnia 14 marca 2011 r.
w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu
/z wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70 poz. 473 z p. zm.)
Rada Miejska w Radłowie, uchwala co następuje:
§ 1. Ustala się dla Gminy Radłów liczbę 25 punktów
sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do
spożycia poza miejscem sprzedaży.

nych do spożycia poza miejscem sprzedaży wraz ze
zmianami (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2009 r. Nr 249,
poz. 1775)/.
§ 3. Wykonanie uchwał powierza się Burmistrzowi
Radłowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XLV/255/97 Rady Gminy
Radłów z dnia 31 grudnia 1997 r. w sprawie ustalenia
liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% /z wyjątkiem piwa/ przeznaczo-

Przewodniczący Rady Miejskiej
Piotr Kapera

1463

1464
1464

UCHWAŁA NR V/32/11
RADY MIEJSKIEJ W RADŁOWIE
z dnia 14 marca 2011 r.
w sprawie utworzenia zespołu szkół.
Na podstawie art. 62 ust. 1 i 3 w zw. z art. 58
i w zw. z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572 z późn zm.), art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.
„h” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 z późn zm.) oraz art. 12 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska
w Radłowie uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Od dnia 1 września 2011r. łączy się Szkołę
Podstawową im. Bohaterów Września 1939 r. w Radłowie i Przedszkole Publiczne w Radłowie w Zespół
Szkół w Radłowie, zwany dalej Zespołem.
2. Akt Założycielski Zespołu stanowi załącznik
nr 1 do Uchwały.
§ 2. Likwiduje się jednostki budżetowe - Szkołę
Podstawową im. Bohaterów Września 1939 r. w Radłowie i Przedszkole Publiczne w Radłowie. Zlikwi-

dowane jednostki budżetowe łączy się i tworzy jednostkę budżetową – Zespół Szkół w Radłowie.
§ 3. Zespół przejmuje wszystkie należności
i zobowiązania likwidowanych jednostek. Majątek
likwidowanych jednostek staje się w całości majątkiem Zespołu.
§ 4. Statut Zespołu Szkół w Radłowie zostanie
nadany odrębną Uchwałą Rady Miejskiej w Radłowie.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radłowa.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Piotr Kapera

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 183

– 9010 –

Poz. 1464,1465,1466
Załącznik nr 1
Do Uchwały Nr V/32/11
Rady Miejskiej w Radłowie
z dnia 14.03.2011 r.

AKT ZAŁOŻYCIELSKI ZESPOŁU SZKÓŁ W RADŁOWIE
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn zm.) oraz
art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 58 ust. 1, ust. 2 art. 62 ust. 3 ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn zm.)

1. Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września
1939 r. w Radłowie,

§ 1. Zakłada się od dnia 1 września 2011 r. Zespół
Szkół w Radłowie, w skład którego wchodzą:

§ 3. Obwód Szkoły Podstawowej im. Bohaterów
Września 1939 r. w Radłowie pozostaje bez zmian.

2. Przedszkole Publiczne w Radłowie.
§ 2. Siedziba Zespołu znajduje się w miejscowości
Radłów ul. Szkolna 1 , 33-130 Radłów.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Piotr Kapera
1464
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UCHWAŁA NR V/33/11
RADY MIEJSKIEJ W RADŁOWIE
z dnia 14 marca 2011 r.
w sprawie rozwiązania Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Zdrochcu, likwidacji Szkoły Podstawowej
im. 16 Pułku Piechoty Ziemi Tarnowskiej w Zdrochcu i likwidacji Przedszkola Publicznego w Zdrochcu.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h i pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
oraz art. 59 ust. 1, ust. 2 oraz art. 62 ust. 5 w związku
z art. 3 ust. 1 i art. 5 c pkt 1 ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U.
z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm) po uzyskaniu
opinii Małopolskiego Kuratora Oświaty nr DT.542.5.
2011.FG z dnia 11.02.2011r. oraz TreeNode: § 2opinii
Niezależnego Samorządowego Związku Zawodowego
„SOLIDARNOŚĆ” nr 9/2011 z dnia 03.02.2011r. i opinii
Związku Nauczycielstwa Polskiego z dnia 21.02.2011r.
Rada Miejska w Radłowie uchwala, co następuje:
§ 1. Rozwiązuje się z dniem 31 sierpnia 2011r. Zespół Szkolno- Przedszkolny w Zdrochcu w skład, którego
wchodzą:
1. Szkoła Podstawowa im. 16 Pułku Piechoty Ziemi Tarnowskiej w Zdrochcu,
2. Przedszkole Publiczne w Zdrochcu.
§ 2. 1. Z dniem 31 sierpnia 2011r. likwiduje się
Szkołę Podstawową im. 16 Pułku Piechoty Ziemi Tarnowskiej w Zdrochcu – wchodzącą w skład Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Zdrochcu,

2. Z dniem 31 sierpnia 2011r. likwiduje się Przedszkole Publiczne w Zdrochcu – wchodzące w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zdrochcu.
§ 3. Od dnia 1 września 2011r. :
1. Zapewnia się uczniom zlikwidowanej Szkoły
Podstawowej im. 16 Pułku Piechoty Ziemi Tarnowskiej
w Zdrochcu możliwość kontynuowania nauki w Szkole
Podstawowej im. Jana Pawła II w Zabawie wchodzącej
w skład Zespołu Szkół w Zabawie,
2. Zapewnia się naukę dzieciom z miejscowości
Zdrochec, Marcinkowice, Przybysławice objętym obowiązkiem wychowania przedszkolnego w oddziale
przedszkolnym Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
w Zabawie wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Zabawie.
§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi
Radłowa.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 31 sierpnia 2011 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Piotr Kapera
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UCHWAŁA NR V/34/11
RADY MIEJSKIEJ W RADŁOWIE
z dnia 14 marca 2011 r.
w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Błogosławionej Karoliny w Wał – Rudzie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h i pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

oraz art. 59 ust. 1, ust. 2 w związku z art. 5 c pkt 1 ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) po
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uzyskaniu opinii Małopolskiego Kuratora Oświaty
nr DT.542.6.2011.FG z dnia 11.02.2011 r. oraz opinii
Niezależnego Samorządowego Związku Zawodowego
„SOLIDARNOŚĆ” nr 9/2011 z dnia 03.02.2011 r. i opinii
Związku Nauczycielstwa Polskiego z dnia 21.02.2011 r.
Rada Miejska w Radłowie uchwala, co następuje:
§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2011r. likwiduje się Szkołę
Podstawową im. Błogosławionej Karoliny w Wał – Rudzie.

Poz. 1466,1467

wowej im. Jana Pawła II w Zabawie wchodzącej w skład
Zespołu Szkół w Zabawie.
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi
Radłowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 31 sierpnia 2011 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Piotr Kapera

§ 2. Zapewnia się uczniom zlikwidowanej Szkoły
Podstawowej im. Błogosławionej Karoliny w Wał – Rudzie możliwość kontynuowania nauki w Szkole Podsta1466

1467
1467

INFORMACJA
WÓJTA GMINY PRZECISZÓW
z dnia 31 marca 2011 r.
Informacja Wójta Gminy Przeciszów z dnia 31 marca 2011r. w sprawie - zestawienie danych dotyczących czynszów
najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2010.

a) I półrocze
Stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu

Powierzchnia
lokalu

Standard lokalu

Budynek wybudowany w latach, przy uwzględnieniu jego stanu technicznego
do 1918 r.
1919-45
1946-1970
1971-2002
po 2002 r.
zły*

A

poniżej 40 m2

dobry

zły

dobry

zły

dobry

zły

dobry

1)**...
2) ...

B
C

40 m2 do 60

A

m2

B

1,08 zł

3,00 zł
C
powyżej 60 m2

A

do 80 m2

B
C
A

powyżej 80 m2

B
C

zły

dobry
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b) II półrocze
Stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu

Powierzchnia
lokalu

Standard lokalu

Budynek wybudowany w latach, przy uwzględnieniu jego stanu technicznego
do 1918 r.
1919-45
1946-1970
1971-2002
po 2002 r.
zły*

A

poniżej 40 m2

dobry

zły

dobry

zły

dobry

zły

dobry

zły

dobry

1) ** ...
2) ...

B
C
1,08 zł

40 m2 do 60

A

m2

B

3,00 zł

C
powyżej 60 m2

A

do 80 m2

B
C
A

powyżej 80 m2

B
C

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 Przeciszów
Bogdan Cuber
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INFORMACJA NR 1/2011
BURMISTRZA STAREGO SĄCZA
z dnia 25 marca 2011 r.
w sprawie stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej
Załącznik nr 1
do informacje nr 1/2011
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 25 marca 2011 r.
Stawki czynszu za 1 m2 pow. użytkowej
Powierzchnia
lokalu

Standard
lokalu

Poniżej 40 m2

A

40 m2 do 60 m2

B
C
A

Powyżej 60 m2
do 80 m2

Powyżej 80 m2

B
C
A
B
C
A
B
C

Budynek wybudowane w latach przy uwzględnieniu jego stanu technicznegoa)
I półrocze 2010 r.
do 1918 r.
1919-1945
1964 - 1970
1971 - 2002
Po 2002 r.
zły*
dobry
zły*
dobry
zły*
dobry
zły*
dobry
zły*
dobry
1 **
2

1) 1,72
2) 3,75

1,33

1) 0,92
2) 7,24
1,40

1,41

1,04

1,00

3,38

A) standard wysoki ( wyposażenie w instalację centralnego ogrzewania oraz korzystna lokalizacja budynku )
B) standard średni ( wyposażenie w instalację centralnego ogrzewania oraz niekorzystna lokalizacja budynku lub
brak instalacji centralnego ogrzewania )
C) standard niski ( brak instalacji wodociągowo – kanalizacyjnej )
* - budynek wymaga remontu
1 ** - stawka czynszu najniższa , średnia stawka w przypadku większej liczby stawek
2 – stawka czynszu najwyższa , średnia z najwyższych stawek w przypadku większej liczby stawek
Burmistrz Starego Sącza
mgr Marian Cycoń
Załącznik nr 2
do informacje nr 1/2011
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 25 marca 2011 r.
Stawki czynszu za 1 m2 pow. użytkowej
Powierzchnia
lokalu

Standard
lokalu

Poniżej 40 m2

A
B
C

Budynek wybudowane w latach przy uwzględnieniu jego stanu technicznegoa) II
półrocze 2010 r.
do 1918 r.
1919-1945
1964 - 1970
1971 - 2002
Po 2002 r.
zły*
dobry
zły*
dobry
zły*
dobry
zły*
dobry
zły*
dobry
1 **
2
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A
B
C
A
B
C
A
B
C
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1) 1,72
2) 3,75

1,33

1) 0,92
2) 7,24
1,40

1,41

1,04

1,00

3,38

A) standard wysoki (wyposażenie w instalację centralnego ogrzewania oraz korzystna lokalizacja budynku)
B) standard średni (wyposażenie w instalację centralnego ogrzewania oraz niekorzystna lokalizacja budynku lub
brak instalacji centralnego ogrzewania)
C) standard niski (brak instalacji wodociągowo – kanalizacyjnej)
* - budynek wymaga remontu
1 ** - stawka czynszu najniższa, średnia stawka w przypadku większej liczby stawek
2 – stawka czynszu najwyższa, średnia z najwyższych stawek w przypadku większej liczby stawek
Burmistrz Starego Sącza
mgr Marian Cycoń
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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.
Skład Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie
Druk i rozpowszechnianie: ESUS Agencja Reklamowo-Wydawnicza Tomasz Przybylak, 61-815 Poznań, ul. Ratajczaka 26/8, tel. (061) 835 35 36
Tłoczono z polecenia Wojewody Małopolskiego w ESUS Agencja Reklamowo-Wydawnicza Tomasz Przybylak, 61-815 Poznań, ul. Ratajczaka 26/8,
tel. (061) 835 35 36
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